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Sammanfattning 

Att designa en bana är en stor utmaning som kräver eftertanke för att bli något som 
personer ska vilja spela bana. Anledningen till att jag gör det här arbetet är för att ta reda på 
vad som krävs av en bana för att den ska bli intressant och rolig. Helt enkelt vad som krävs 
för att personer ska vilja spela den. Jag kommer att begränsa mig till FPS spel och banan i 
sig kommer skapas till Team Fortress 2 där kommer jag att genomföra mina tester. 

För att skapa en bana behöver man först välja en leveleditor och vilket spel man ska göra en 
bana till. Sedan bestämmer man vilken speltyp man ska ha. Och sedan börjar man skissa på 
hur banan ska se ut på papper. Sedan går man vidare till leveleditorn bygger upp banan och 
lägger på texturer och ljus. 

Jag ska designa en bana till spelet Team Fortress 2. Jag använder programmet Hammer för 
att konstruera banan, för jag har en viss vana med det programmet sen tidigare. Sedan 
kommer jag att testa banan och ta reda på att vad som krävs för att göra den bättre och 
fortsätta att vidareutveckla banan, och när banan är klar utvärdera vad som blev bra och vad 
som blev dåligt. Med den här metoden hoppas jag komma fram till vad som behövs i en 
bana för att göra den intressant och rolig. 

Banan blev slutligen en pelare i mitten med anfallarna kommande uppifrån och försvararna 
nerifrån. Det finns fyra capture points som anfallarna måste ta för att vinna och försvararna 
måste följaktligen hindra de från att göra det innan tiden är ute. Den första capture pointen 
är utanför anfallarnas bas de två mittersta är i två flyglar i mitten av pelaren och den sista är i 
botten av pelaren. 

Flödet på banan är generellt sett ganska trögt med viss förbättring med ytterligare vägar 
mellan capture point 2 och 3, och den sista capture pointen som ligger längst ner i pelaren. 
De flesta klasser kommer att känna sig ganska hemma på banan, utom Spy som inte har så 
många alternativa vägar att röra sig på förutom möjligen vägen mellan capture point 2 och 
3. Försvararna kommer ha en viss fördel på capture point 1 och 2 och anfallarna har fördel 
på capture point 3 och 4. 

Jag blev inte speciellt nöjd med min bana. Det blev för många flaskhalsar där spelet kan 
stanna upp nästan helt och hållet, och en av klasserna passar nästan inte alls på banan. Å 
andra sidan så upptäckte jag att balansen på banor är överskattad, tyvärr var det ett av de 
områden där min bana var ganska bra.  

Jag kom fram till att det viktigaste med en bana är att det är lätt att röra sig på den. Det 
hjälper även om man har ett riktigt område i tankarna när man designar banan för att mer 
naturligt få in texturer och ljus. Sedan ska man försöka variera olika terränger på banan så 
mycket som möjligt så att alla typer av spelare känner sig hemma. Tyvärr skulle jag fått mer 
fullständiga resultat med fler testare. 



 

Summary 

To design a level is a big challenge that requires consideration in order to become a level 
that people want to play. The reason that I do this work is in order to find out what is 
required for a level to make it interesting and fun to play. Quite simply what is required in 
order to make people want to play it? I will limit myself to FPS playing and the level will be 
created for Team Fortress 2 where I will do my tests. 

In order to create a level you first need to choose a leveleditor and which game you will 
make a level to. Then you decide on which game type you want to design for, and after that 
you begin to do a sketch on the layout of the level on paper. Then you go on to the 
leveleditor and start creating the level and put on textures and light. 

I will design a level to the game Team Fortress 2. I use the program Hammer in order to 
design the level, because I have a certain experience with that program from earlier times. 
Then I will test the level and find out what is required in order to make it better and 
continue to develop the level, and when the level is done evaluate what became good and 
what became bad. With this method, I hope to find out what is needed in a level in order to 
do it interesting and fun to play. 

The level became finally a pillar in the center with the attackers from the top and the 
defenders from below. There is four capture points that the attackers must take in order to 
win and the defenders must prevent them from doing so before the time is up. The first 
capture point is outside the attackers’ base they two middle ones is in two wings in the 
middle of the pillar and it last is in bottom of the pillar. 

The flow on banana is generally quite slow with certain improvement with additional roads 
between capture point 2 and 3, and the last capture point that is longest down in the pillar. 
Most classes will be quite at home on the level, except the Spy that does not have so many 
alternative roads to use apart from possibly the road between capture point 2 and 3. The 
defenders have a certain advantage on capture point 1 and 2 and the attackers have an 
advantage on capture point 3 and 4. 

I did not become very satisfied with my level. It became too many bottlenecks where the 
playing can come to a stop almost completely, and one of the classes fits almost not at all 
on the level. On the other hand, I realised that the balance on levels is overestimated, 
unfortunately that is one area where my level where quite good.  

I found out that most important with a level is that it is easy to move around on it. It helps 
although if you are thinking about a real area when you design the level in order to in order 
to place textures and light more naturally. You should also try to vary different terrain on 
different areas on the level to make all types of players feel at home. Unfortunately, I would 
probably have gotten more complete results with more testers. 



 

Abstract 

Denna rapport är en undersökning om hur man gör en bana i ett FPS-spel så att banan blir 
intressant och rolig så att så många spelare som möjligt vill spela den. För att komma fram 
till det har jag skapat en bana i Hammer till spelet Team Fortress 2 för att göra vissa tester 
på den för att därigenom komma fram till mitt resultat. 

Slutligen kom jag fram till att det viktigaste när man skapar en bana är variation och att ha 
med något som passar alla. Dessutom kan det ha en viss vikt hur banan ser ut annars 
kommer folk inte ens testa banan. 

 

Nyckelord:  
Leveldesign, FPS, Hammer, source, Capture point 



 

Förord 

En dag kom en lärare till mig och föreslog att jag skulle tillverka en bana som 
examensarbete apropå att jag varit ansvarig för banan när vi gjorde en bana för vårt 
projektarbete, men jag tänkte inte så mycket vidare på det för jag hade ett antal kurser att ta 
igen. Ungefär ett halvår senare uppkom frågan igen om att jag skulle göra en bana. Så blev 
det så att jag gjorde en bana och skulle undersöka vidare vad som gör banor intressanta.  

Det var trögt i början för jag upptäckte att den erfarenhet jag fått från projektarbetet var 
långtifrån fullständig, men när jag sedan började arbeta med banan flöt det på bra till dess 
att den var klar strax innan julafton. 

Jag blev inte helt nöjd med den banan jag gjorde för den uppfyllde inte de krav jag 
upptäckte ställdes på banor som skulle vara spelbara. Jag försökte till och med lägga upp 
banan på Team Fortress 2:s officiella forum men de ville inte ens titta på den, för de ställde 
höga krav på de banor som lades upp där. 

Men jag tycker ändå att jag lärde mig massor om hur man gör banor och vad som krävs av 
en bana idag. Dessutom tror jag att om jag gjorde en bana idag efter det jag lärt mig skulle 
jag kanske till och med få spelare som spelar den, men den tiden jag skulle behöva lägga ner 
på den skulle vara mycket mer än 10 veckor som jag hade för det här arbetet. 

Jag skulle vilja tacka Martin Blomberg min handledare för det stöd och assistans vid 
testande av banan, Markus Palm för de tips jag har fått vid att skapa en bana, och slutligen 
min mamma Kerstin Karlsson för de råd jag fått vid skrivandet av rapporten. 
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1. Introduktion 

Att designa en bana är en stor utmaning som kräver eftertanke för att bli något som 
personer ska vilja spela bana. Anledningen till att jag gör det här arbetet är för att ta 
reda på vad som krävs av en bana för att den ska bli intressant och rolig. Helt enkelt 
vad som krävs för att personer ska vilja spela den. Jag kommer att begränsa mig till 
FPS spel och banan i sig kommer skapas till Team Fortress 2 där jag kommer att 
genomföra mina tester. 

1.1 Bakgrund 

Att designa en bana i ett multiplayerspel är en utmaning som kräver en viss eftertanke, 
inte minst vad gäller balans och spelglädje. Man behöver se till att ingen sida får en 
orättvis fördel samtidigt som det inte får bli för ensidigt.  

Att spela FPS i multiplayer ställer stora krav på den som gör banorna. Det är en hård 
marknad. Spelarna spelar de banorna som de uppskattar och ignorerar helt och hållet 
det som inte faller de i smaken. 

Den stora frågan är: Vad? Vad är det som gör att Counter-Strike spelare väljer de_dust 
framför andra banor eller att Team Fortress 2 spelare väljer cp_dustbowl. Vad är det 
som dessa banor har som andra banor saknar. Vad är det som gör att just dessa banor 
är roligare än andra. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på vad som gör en bana intressant och spelbar och 
dessutom undersöka vilka verktyg som finns för balansering. Det är även viktigt att 
banan inte bara är spelbar utan rolig att spela. 

1.3 Mål 

Målet är att skapa en intressant bana som är rolig att spela. 

1.3.1 Banan 

Skapa en intressant och rolig bana. Den ska helst vara asymmetrisk och väl balanserad 
för alla parter. 

 

1.3.2 Tester 

Testa banan med flera spelare för att uppnå så goda resultat som möjligt. 
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1.3.3 Utvärdering 

Utvärdera och jämföra med andra banor, vad som är bra och vad som är mindre bra. 
Försöka upptäcka saker som återkommer i flera banor. 

1.4 Avgränsningar 

På grund av den stora massan av spel som finns har jag varit tvungen att begränsa mig 
till en viss genre, och den genre som jag har valt att inrikta mig på är FPS (First Person 
Shooter). Tester kommer bara att ske på egen skapad bana.  

Spelet spelas oftast med 20-30 spelare. Jag har inte haft tillgång till så många spelare 
och har därför varit tvungen att undersöka banan teoretiskt eller testa de delar som 
inte är beroende på många spelare. 
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2. Teori 

För att skapa en bana behöver man först välja en leveleditor och vilket spel man ska 
göra en bana till. Sedan bestämmer man vilken speltyp man ska ha. Och sedan börjar 
man skissa på hur banan ska se ut på papper. Sedan går man vidare till leveleditorn 
bygger upp banan och lägger på texturer och ljus. 

2.1 Leveleditor 

Det finns flera program för att skapa banor beroende på vilket spel man vill skapa 
banor till, till exempel Hammer eller UnrealEd med mera. Sådana program kallas en 
leveleditor. De flesta program är knutna till ett visst spel så om man ska göra en bana 
till ett visst spel så behöver man vanligtvis ett specifikt program för det spelet. 
Hammer är delvis ett undantag, det är till för att skapa banor till alla spel som är 
baserade på source-motorn som används till bl.a. Half-life och Half-Life 2, Team 
Fortress och Team Fortress 2, och dessutom det ganska välkända Counterstrike.  

Ett sådant här program fungerar ungefär som ett 3d-modell program, men med färre 
funktioner för att skapa och förändra 3d objekt. Banorna byggs upp med geometriska 
objekt som sätts mönster på. När man sätter mönster på ett föremål bestäms 
automatiskt vilket material det är gjort av. Sedan lägger man in andra objekt som 
hanterar vart spelarna skapas, vad de ska göra, ja all spelmekanik som gäller för den 
banan man gör. Dessa objekt läggs in som en del av banan men behöver inte synas alls 
när man spelar.  

2.2 Speltyper 

För de flesta multiplayerspel kan spelarna välja att antingen köra individuellt eller i lag. 
Olika regler gäller för att göra banor till individuella eller lagbaserade banor. 

2.2.1 Individuella 

För individuella banor gäller oftast att man på något sätt ska leta upp de andra spelarna 
och göra sig av med dem på ett eller annat sätt, det finns oftast flera olika spellägen 
men i grund och botten leder alla till det. Banorna till detta läge tenderar att vara 
ganska komplexa med gott om ställen att göra överfall på motståndaren. En populär 
bantyp är ”Deathmatch” vilket helt enkelt innebär att den som besegrat flest 
motståndare vinner. 

2.2.2 Lagbaserade 

För lagbaserade banor finns det i grunden två modeller, den symmetriska och den 
asymmetriska. 
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2.2.2.1 Symmetriska 

De symmetriska banorna har den fördelen att de är lätta att hitta på. Man vet var 
allting finns, och man vet dessutom att det ser exakt likadant ut på den andra sidan. 
Detta gör att inget lag får en orättvis fördel. Å andra sidan så kan ensidigheten ha den 
nackdelen att det blir långtråkigt att spela samma bana utan någon större variation. 
Och dessutom när banan tillverkas måste alla ändringar på ena sidan motsvara en 
ändring på andra sidan. Ett populärt exempel på symmetriska banor är ”Capture the 
Flag” som innebär att man ska ta något från motståndaren (inte nödvändigtvis en 
flagga) och ta med sig det tillbaka till sin egen bas.(från Valve Developer Community) 

2.2.2.2 Asymmetriska 

En asymmetrisk bana ger stora utmaningar till designern att balansera så att inget lag 
får en orättvis fördel. Dessutom kan det bli svårt att förutsäga hur spelare kommer att 
röra sig på banan vilket gör det ännu svårare att få en bra design av banan. Men man 
behöver inte nödvändigtvis göra en perfekt balansering, bara tillräckligt bra för att det 
ska vara en bra spelupplevelse. Ett annat problem med asymmetriska banor är att det 
kan bli svårt att hitta på dem. Ett exempel på den här typen av bana är ”Assault” som 
innebär att man ska anfalla fiendens försvarsposition, respektive försvara sig från en 
anfallande fiende. (från Valve Developer Community) 

2.3 Skapande av banan 

Men det finns vissa saker att tänka på oavsett vilken metod man använder för att skapa 
banor.  

Börja inte jobba med programmet direkt för att skapa banan, utan ta papper och 
penna och börja skissa på hur banan ska se ut. Skriv även upp viktigare detaljer som 
vart spelarna ska starta och viktigare punkter på kartan. Dessutom kan det vara bra att 
redan nu bedöma vart de flesta spelarna kommer samlas och vad de kommer att göra 
för att lösa vissa situationer. Anledningen till att man ska göra det är att det är svårt att 
göra större ändringar när den grundläggande arkitekturen redan är 
uppbyggd.(Benjamin Bauer 2004, /The first basic Layout Settings) Vänta med att lägga 
till bestämda texturer (material på de olika delar som banan är uppbyggd av) till dess 
att du har hela banan klar. Detta gör att du slipper göra om det när du tar bort olika 
delar av banan eller ändrar storlek på de element som banan är uppbyggd av. 
(Geoffrey Smith 2004, s.7) 

Ett användbart verktyg för att skapa banor är en vanlig klocka. Det är väldigt bra att 
veta hur lång tid det tar för någon att komma från startpunkten till en viktig 
nyckelpunkt på kartan. Till exempel på en lagbaserad bana, hur lång tid det tar för en 
spelare att springa den kortaste vägen från startpunkten till en flagga som man ska ta. 
Det kan dyka upp stora problem om det visar sig att det tar ännu längre tid för 
motståndaren att komma och försvara sin flagga. Eller på individuella spel så går det 
kanske mycket snabbare för en spelare att komma till ett kraftfullt vapen en för en 
annan spelare. Detta går förstås att lösa på andra sätt. Om till exempel man är väldigt 
öppen för attacker medan man hämtar det kraftfulla vapnet, eller för att komma till 
flaggan så snabbt måste man hoppa ner mitt i motståndarens bas och därmed vara 
omgiven på alla sidor av fiender.(David Johnston, under rubriken timing) (Matthew 
Breit 1999) 
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3. Metod 

Jag ska designa en bana till spelet Team Fortress 2. Jag använder programmet Hammer 
för att konstruera banan, för jag har en viss vana med det programmet sen tidigare. 
Sedan kommer jag att testa banan och ta reda på att vad som krävs för att göra banan 
bättre och fortsätta att vidareutveckla banan, och sedan när banan är klar utvärdera 
vad som blev bra och vad som blev dåligt. Med den här metoden hoppas jag komma 
fram till vad som behövs i en bana för att göra den intressant och rolig. 

3.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod för att; visserligen finns det många saker 
som man måste mäta i siffror, som t.ex. tiden det tar att röra sig från ett område till ett 
annat, hur många spelare som dör i ett visst område m.m. å andra sidan är det inte 
dessa siffror som bestämmer om en bana kommer att spelas i slutändan. Det är bara 
hjälpmedel för att matematiskt och statistiskt kunna uppskatta vad som gör en bra 
bana. Det som i slutändan gör att en bana spelas är hur mycket spelglädje man får ut 
av den. Visst kan man göra en undersökning om personer tycker om det. Men jag 
väljer en kvalitativ metod för jag vill ta med fler variabler. 

3.2 Urval 

Multiplayerspel är mer allsidiga än singelplayerspel där de flesta av de ingående 
karaktärerna är styrda av datorer. Om man ska göra en bana till ett multiplayerspel så 
är alla spelare viktiga, alla spelare måste uppskatta banan inte bara en. För utan andra 
spelare så finns det inga motståndare.  

Team Fortress 2 är idag ett ganska välkänt multiplayerspel som är tillverkat av ett ännu 
mer välkänt spelföretag (Valve). Det är baserat på Source-motorn som de flesta av 
Valves spel bygger på. Dessutom har spelet vissa detaljer som gör det intressantare för 
konstruering av en bana. Spelet är klassbaserat där varje klass har sina fördelar och 
nackdelar, därmed måste man anpassa banan efter alla klasser. Detta ger en utmaning 
åt bandesignen som jag gärna vill ta mig an. 

Programmet Hammer är det programmet som Valve själva har utvecklat och använder 
för att tillverka banor till spel baserade på Source-motorn. Jag har en viss erfarenhet av 
Hammer och därför var det snarare min erfarenhet av Hammer som gjorde att jag 
valde spelet snarare än tvärtom. 

3.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

3.3.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Det är svårt att hitta litterära källor. Tekniken förändras hela tiden så de bästa källor 
man hittar är webbsidor. Fördelen är att webbsidor kan uppdateras kontinuerligt, 
nackdelen är att de ofta inte gör det och dessutom kan trovärdigheten för vissa 
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webbsidor ifrågasättas. Därför ska man vara väldigt kritisk i valet av webbsidor och 
tänka efter ifall den information som står där är rimlig. 

Sedan vidare kommer inte en bana skapas enbart efter de källor man har för det enda 
man kan uppnå då är att skapa en bana som redan finns eller på sin höjd göra om en 
bana som redan finns. En ny bana som man skapar måste vara nyskapande, annars 
kommer spelarna bara tycka: ”Jaha den här har jag redan spelat”, och återgå till den 
tidigare versionen av samma bana. Därför måste man använda fantasin och försöka 
komma med något nytt, eller också kan kombinera flera banor och därigenom komma 
med någonting som ser nytt ut. 

3.3.2 Reliabilitet 

Om man upprepar denna undersökning är det stor risk att man inte får samma resultat 
som jag fick på grund av att min undersökning grundar sig på vad människor tycker 
och vad människor tycker ändrar sig över tid. Allt eftersom att nya spel kommer ut 
och modet ändras kommer även kraven på bandesign att ändras och det som är roligt 
snyggt och häftigt idag kan vara jättetråkigt nästa gång. 

3.3.3 Objektivitet 

Detta arbete kan närmast ses som utvärdering inte som fakta. Eftersom vad som gör 
en bana bra och rolig inte går att bestämma som fakta utan är en åsikt hos varje 
person. Därför är det mer eller mindre omöjligt att göra den här undersökningen helt 
och hållet objektivt eftersom det är åsikten som räknas. Däremot kan man komma 
fram till vissa delar som är mer allmänt omtyckta och därför kan försöka återupprepas 
för att få så goda resultat som möjligt. 

3.4 Genomförande 

Först valde jag program att göra banan i, sedan vilket spel. När jag sedan visste vilken 
ram jag hade att anpassa mig till började jag leta information om hur man gör banor, 
intressanta banor. Efter jag hade fått den information jag behövde började skissa på 
banan och sedan skapa den i praktiken i programmet. Jag testade banan hela tiden 
under arbetsprocessen och banan blev så småningom klar. Sedan försökte jag bedöma 
hur banan blev ur olika aspekter.  

3.4.1 Hammer 

När man gör en bana till ett spel krävs det att man antingen vet precis hur banan ska 
se ut och sedan vet hur man programmerar banan. Detta är inte praktiskt i de flesta fall 
därför använder även de som tillverkar banor till spelet från början ofta ett eget 
program för att tillverka banor. 

För att jag ska kunna göra detta behövde jag hitta ett program för att skapa och 
modifiera en bana. Baserat på den erfarenhet jag har av att skapa banor så bestämde 
jag mig för att använda Hammer som är det program som Valve använder för att 
skapa banor till sina spel, och därför är även programmet specialiserat på de spelen. 
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Eftersom jag valde Hammer för att skapa och modifiera banor blev antalet spel jag 
hade att välja på begränsat. Av dessa spel valde jag till slut ”Team Fortress 2”. 
Det finns flera anledningar till att jag valde just det spelet. För det första är det ett 
multiplayerspel vilket jag redan hade bestämt att det skulle vara. För det andra så kan 
spelarna välja mellan olika klasser att spela med, Soldier, Medic, Sniper m.m. vilket gör 
det ganska intressant att anpassa en bana för de olika klasserna. 

 

3.4.2 Förundersökning 

För att hitta information på hur man går tillväga för att skapa en bra bana sökte jag 
mig först till biblioteket, men den information jag hittade var antingen föråldrad eller 
helt enkelt inte det jag letade efter. Därför letade jag vidare på Internet. Jag började på 
Valves utvecklingssida och använde den informationen jag hittade där för att söka 
vidare på mer information, bland annat via de länkar jag hittade på sidan och Google. 

När jag letade på Valves utvecklingssida hittade jag ett antal olika speltyper och 
fördelar och nackdelar. Efter att jag hade gått igenom allihop bestämde jag mig för att 
göra en assault bana med asymmetrisk design. Jag ville fortfarande göra en Bana med 
ganska simpel design och när man väl är inne på de tankarna kan man lika gärna ta 
fram penna och papper och börja skissa på en första prototyp. 

3.4.3 Skiss och första prototyp 

Jag började med en enkel grundform och bygger utifrån den. Ett kryss 

  

Sedan satte jag Lagen på varsin sida av krysset. Blått är anfallande lag och röd är 
försvarande lag. Sedan behövde jag någon typ av capture points de kunde ta på vägen. 
I början hade jag en i varje ända på krysset och en i mitten. Men sedan tyckte jag det 
blev för mycket och flyttade fram de rödas bas nästan ända fram till kryssets mittpunkt 
och hade totalt 4 capture points. 
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För att göra banan lite intressantare planerade jag mittpunkten av krysset som ett högt 
torn med capture point 4 i botten och från 1 så kom man till toppen av tornet. 
Dessutom bestämde jag mig på ett tidigt stadium att det var viktigt att 2 och 3 skilde 
sig åt för att jag inte skulle behöva bry mig om symmetri.  

Efter att jag hade designat det allmänna utseendet på banan detaljerade jag vissa delar 
närmare, men ganska snart gick jag över till Hammer och började konstruera banan. 

Jag började med att bygga centerpelaren och sedan gick ut mot de båda lagens baser. 
Jag använde inga texturer i början utan målade allt i orange och grått (som är de 
inbyggda utvecklingstexturerna). De här områdena gjorde jag i princip färdiga med alla 
detaljer. Lade till och med in capture points och spawn points och färdiga baser så att 
jag kunde testa att allt fungerade. 

3.4.4 Första test och vidareutveckling 

De första testerna var inte så 
fokuserade på hur banan såg 
ut eller hur rolig den var att 
spela. Jag testade bara så att 
rundan började och 
avslutades när den skulle, och 
så att capture pointsen gick 
att ta i rätt ordning. Jag var 
även noga med att man 
kunde ta sig fram överallt och 
började fundera på vissa 
speltekniska detaljer.  

När första testet var klart 
korrigerade jag tiden för rundorna och lade till så att anfallarna fick mer tid när de tog 
en capture point för att förenkla det något för anfallarna. Sedan gick jag vidare och 
lade till de båda flyglarna vid B och C. Jag detaljerade de noggrant och försökte öppna 
för olika möjligheter med olika klasser. Avslutningsvis lade jag till en väg direkt från B 
till C men bara åt ena hållet för att göra läget lite intressantare. Jag lade även till 
skyttegluggar från denna gång till centerpelaren för att försvararna skulle få lite fler 
möjligheter. 

 

 

1 

3 

4 

2 
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Det var även ett antal fler test men jag tänker inte prata om varenda test men testerna 
ledde fram till att banan fick ytterligare detaljer och fixade vissa buggar. 

När jag ansåg att banan var klar började jag 
applicera texturer på hela banan. De blåas 
startområde fick Blå väggar och större delen 
av banan i övrigt gick i röda toner eftersom 
det var meningen att de blå skulle anfalla de 
röda. 

Det sista jag gjorde var att placera ut 
powerups över hela banan. Mindre powerups 
längs vägen som man kommer gå och större 
powerups antingen vid capture points eller 
vid platser som man behöver gå en liten 
omväg för att plocka upp dem.  

Jag valde att inte lägga in ljus eftersom jag snarare ville testa banans funktion snarare 
än att göra en snygg bana, och det tar ganska lång tid att lägga till ljus så därför valde 
jag att använda den tiden till (vad jag tyckte) viktigare saker. 

3.4.5 Utvärdering 

För det första tittade jag på banans flöde, svårt att se utan riktigt många testare, men 
man kan fortfarande göra en bedömning för vart folk kommer att röra sig. Man kan 
även se vilka områden som folk kommer att trängas på, och dessa områden vill man 
helst ändra på så att folk får ordentligt med spelrum. 

Det är också viktigt att alla klasser har sin plats. Så att alla de klasser som finns har sin 
roll och sina platser där de kan göra nytta. Till exempel behöver sniper öppna ytor och 
fri sikt medan Spy vill ha alternativa vägar som inte är alldeles för använda där de kan 
komma fram bland fienden. 

För att få en bana som är lika för båda lagen är det viktigt att ha balans på banan så att 
båda lagen har ungefär lika stor chans att vinna. Dessutom är detta svårt att mäta utan 
ordentlig testning. Med mina begränsade testmöjligheter försökte jag kontrollera 
sådant som hur lång tid det tog mellan capture points, hur lång tid det tog att erövra 
en capture point och hur mycket tid de röda fick att förbereda sig på. Alla dessa tider 
och mycket annat är viktig om man vill balansera banan rätt.  

3.5 Kritik till vald metod 

Det är framför allt två saker som jag skulle kunna ändrat på för att få bättre resultat det 
ena kunde dessutom ha hjälpt med det andra. För det första hade jag fått bättre 
resultat om jag hade haft fler testare, för det andra så kunde jag ha fått fler testare om 
jag hade lagt mer tid på att göra banan snygg och lagt till ljus. Det tredje kunde jag inte 
göra så mycket åt men det kan vara bra att tänka på om man tänker göra en bana. Jag 
märkte att trots att jag hade skapat banor tidigare var det mycket erfarenhet som 
saknades. 
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3.5.1 Fler testare 

I början så ägnade jag inte så mycket tid att försöka hitta de personer som skulle testa 
banan, och eftersom det krävs en del för att kunna spela banan (Half-Life 2 och Team 
Fortress 2, samt ett konto på Steam), slutade det med att jag hade väldigt ont om 
testare. De tester jag kunde göra var dels de tester jag kunde göra själv, dels så hade jag 
ett fåtal kompisar som kunde testa vissa delar. Men spelet spelas av 10-30 spelare per 
spel så jag kunde inte göra ett fullständigt test. 

3.5.2 Snyggare Bana 

I början så struntade jag helt och hållet i utseendet bland annat genom att använda 
utvecklingstexturer och använda en enkel bandesign, dessutom struntade jag helt i 
ljuseffekter. Banan såg väldigt mycket ut som en låda men det bekymrade mig inte 
speciellt mycket. När jag sedan upptäckte att jag hade ont om testare så bestämde jag 
mig för att lägga upp banan på forumet för Team Fortress 2. De enda kommentarer 
jag fick var om att göra en snyggare bana och av allt att döma så brydde de sig inte ens 
om att ladda ner och testa banan. Detta kunde ha löst mitt problem med att jag hade 
ont om testare, men så blev det inte (Se Bilaga 2 för utseende på banan). 

3.5.3 Utredarens erfarenhet 

Jag har flera gånger experimenterat med att göra banor och som projektarbete så 
gjorde jag en bana till det spelet vi skapade då. Redan då upptäckte jag hur mycket det 
fanns som jag inte visste och det jag hittills hade gjort var i princip bara lekande. 

Nu när jag skapar en bana till ett nytt spel stöter jag på ännu fler komponenter som jag 
inte ens visste att de fanns, därför gick det åt mycket tid för att undersöka och ta reda 
på vilka komponenter jag behövde och dessutom hur man använder dem. De första 
testerna på banan stötte på flera buggar som kunde ha undvikits om jag inte hade gjort 
vissa nybörjarmisstag. Så rent allmänt hade det gått mycket smidigare om jag hade varit 
mer erfaren med den här typen av bandesign. Och även slutresultatet hade nog blivit 
bättre. 
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4. Resultat 

Banan blev slutligen en pelare i mitten med anfallarna kommande uppifrån och 
försvararna nerifrån. Det finns fyra capture points som anfallarna måste ta för att 
vinna och försvararna måste följaktligen hindra de från att göra det innan tiden är ute. 
Den första är utanför anfallarnas bas de två mittersta är i två flyglar i mitten av pelaren 
och den sista är i botten av pelaren. 

4.1 Beskrivning av den färdiga banan 

 

Figur 1 - Röda Cirklar är Capture Points och kvadraterna är respektive lags olika spawn 

points. 

Slutresultatet blev en ganska enkel grunddesign med lite speciella detaljer. Blå laget 
anfaller medan röda laget försvarar, målet är för det blå laget att ta alla capture points 
innan tiden är slut och för det röda laget att hålla ut till tiden är slut. Blåa laget måste 
börja med nummer 1 och sluta med 4 och övriga får tas i vilken ordning som helst. 
Det stora rummet i mitten är ganska högt och det blå laget kommer ut nästan vid 
toppen. Ungefär i mitten i höjdled i det stora rummet finns en avsats där man kan 
bygga försvar eller planera ett anfall. Det är även härifrån man kan ta sig till rummen 
för capture point 2 och 3.  
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Capture point 2 ligger ovanpå en pyramid som förenklar för försvararna som kan 
attackera anfallarna uppifrån. Det finns även en gång här som den röda pilen pekar på 
som leder in till rummet för capture point 3. I gången finns även ett antal skyttehål där 
man kan anfalla de som befinner sig i det stora rummet. 

Rummet för capture point 3 har tre ingångar en gång från capture point 2 som är 
enkelriktad genom att man faller in i rummet. Ena gången från det stora rummet och 
gången från rummet med capture point 2 leder till en del av rummet med en stor vägg 
där man kan ta skydd. Den andra gången leder till andra sidan väggen precis nedanför 
capture pointen. Capture point 3 i sig ligger ovanpå en avsats. När man sedan tagit 
capture point 2 och 3 ska man ta sig längst ner i det stora rummet i mitten för att ta 
capture point 4. Anfallarna har en viss fördel här på grund av att de anfaller uppifrån. 
Å andra sidan ligger capture point 4 precis utanför försvararnas spawn point. Detta 
gör att försvararna snabbt kan komma till försvaret. 
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5. Analys 

Flödet på banan är generellt sett ganska trögt med viss förbättring med ytterligare 
vägar mellan capture point 2 och 3, och den sista capture pointen som ligger längst ner 
i ett torn. De flesta klasser kommer att känna sig ganska hemma på banan, utom Spy 
som inte har så många alternativa vägar att röra sig på förutom möjligen vägen mellan 
capture point 2 och 3. Försvararna kommer ha en viss fördel på capture point 1 och 2 
och anfallarna har fördel på capture point 3 och 4. 

5.1 Utvärdering av banan 

Utvärderingen av banan är nog inte helt fullständig på grund av bristen på testare. 

5.1.1 Flöde 

5.1.1.1 Frän capture point 1 till övre delen av pelaren 

Från de blåas bas är det ganska lätt att ta sig fram de kommer att hållas tillbaka en 
stund vid den första capture pointen på grund av en lätt uppförsbacke som gör det 
svårare för de att ta sig fram. Den första riktigt trånga passagen är när de kommer 
fram till den stora pelaren i mitten. Där är gångarna längs kanterna ganska smala så det 
är svårt för de att ta sig fram. De röda å andra sidan har en stor plattform de kan 
försvara sig på (Se Bilaga 2, Screenshot 1). Från pelaren finns det en ingång till höger 
och en till vänster.  

5.1.1.2 Capture point 2 

Den vänstra gången leder till capture point 2 och högra leder till capture point tre. Den 
vänstra leder till en delvis skyddad gång under en plattform, som man kan gå antingen 
höger eller vänster för att anfalla pyramiden som capture point 2 ligger på (Se Bilaga 2, 
Screenshot 2). Gången kan bli en flaskhals eftersom det är den enda gången som går 
att ta sig in i rummet med. Eftersom capture point 2 ligger på en pyramid kan det bli 
trögt för de röda att ta sig upp. Men när de sedan tar sig upp och har tagit punkten har 
de en extra gång mot Capture point 3. 

5.1.1.3 Capture point 3 

Den högra gången leder till capture point 3. Den delar sig i två för att få flera möjliga 
angreppspunkter. Dessutom kan man ta sig genom rummet med capture point 2 för 
att ha ännu en angreppspunkt mot capture point 3 (Se Bilaga 2 Screenshot 3). I det här 
rummet kommer anfallarna ha ganska lätt att röra sig med gott om områden att skydda 
sig, och ett ständigt flöde av fler anfallare genom tre gångar. Så capture point 3 
kommer nog att gå ganska fort. 

5.1.1.4 Capture point 4 

Vid den sista capture pointen kommer försvararna att bli hårt ansatta eftersom 
anfallarna kommer uppifrån och kan regna ner granater över dem, men å andra sidan 
har försvararna sin bas precis bredvid punkten så det kommer att komma nya 
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försvarare hela tiden.  Jag väntar mig att den sista punkten kommer bli lite av en 
stoppunkt men det kommer hända mycket där, men eftersom anfallarna har ett bra 
läge och kan sätta försvararna under hårt tryck har de nog en viss fördel på sista 
punkten (Se Bilaga 2 Screenshot 4). 

5.1.2 Klasser 

Scout kommer ha det lätt att röra sig på banan dessutom är det den enda klassen som 
kan falla från hög höjd utan att ta skada så de kan snabbt ta sig till understa våningen i 
pelaren. Demoman kommer ha en stor fördel på anfallet eftersom de kan regna ner 
granater över försvararna. Det finns inte så många extra gångar för Spy så de kommer 
nog inte att ha så mycket att göra.  Sniper däremot har lite extra skyttegångar och bra 
lägen (Se Bilaga 2 Screenshot 1)… men inte så mycket öppna platser. Pyro kommer 
lyckas bra i de trånga gångarna. I övrigt kommer nog de flesta klasser funka okej. 

5.1.3 Balans 

I början av banan kan det verka som att försvararna har övertaget vid capture point 1 
och 2, och det stämmer nog ganska bra, vid de punkterna har försvararna en ganska 
god fördel. Vid capture point 3 och 4 är det däremot anfallarna som har en ganska god 
fördel och försvararna kommer att bli hårt ansatta. 

5.2 Bra verktyg 

Det finns vissa detaljer och bra verktyg som återkommer i flera banor. Anledningen till 
att de återkommer så ofta är för att de är bra sätt för att styra flödet eller på något sätt 
motverka (eller framkalla) flaskhalsar. De kan även användas för att styra balansen på 
banan. Dessa är bara ett urval av dem som finns men kanske några av de mer 
användbara. 

5.2.1 Enkelriktad ingång 

En enkelriktad ingång går att framkalla på flera sätt till exempel genom ett mindre 
nerhopp, som fortfarande är för högt för att hoppa uppför. I Team Fortress 2 får man 
vara lite försiktig med dessa med tanke på att det finns en klass som kan hoppa högre 
än det andra och därför måste man anpassa sig efter detta.  

Det går även att variera den här enkelriktade ingången för att göra det något svårare att 
ta sig tillbaka. Kanske genom att man måste hoppa upp på något litet föremål för att 
kunna ta sig tillbaka genom ingången. 

5.2.2 Trånga gångar 

Trånga gångar är lite intressanta på ett det sättet att vissa vapen kommer vara helt 
överlägsna medan andra vapen kommer vara värdelösa. I en trång gång finns det, som 
hörs på beskrivningen, inte speciellt mycket plats att röra sig på. Vilket gör att spelare 
som rör på sig mycket hamnar i underläge. Dessutom kan en sådan här trång gång lätt 
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vaktas på ena eller andra sidan så det är svårt att ta sig igenom och därigenom skapa en 
flaskhals för spelare. 

5.2.3 Alternativa vägar 

Detta kan vara sådana vägar som egentligen tar alldeles för lång tid att använda för det 
är en lång omväg. Detta leder till att dessa vägar inte blir så mycket använda och kan 
användas av spelare för att ta sig bakom fiendens linjer och anfalla bakifrån. Vilket ger 
dem en enorm fördel, och en potentiell chans att vända matchen. 
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6. Diskussion och Slutsatser 

Jag blev inte speciellt nöjd med min bana. Det blev för många flaskhalsar där spelet 
kan stanna upp nästan helt och hållet, och en av klasserna passar nästan inte alls på 
banan. Å andra sidan så upptäckte jag att balansen på banor är överskattad, tyvärr var 
det ett av de områden där min bana var ganska bra.  

Jag kom fram till att det viktigaste med en bana är att det är lätt att röra sig på den. Det 
hjälper även om man har ett riktigt område i tankarna när man designar banan för att 
mer naturligt få in texturer och ljus. Sedan ska man försöka variera olika terränger på 
banan så mycket som möjligt så att alla typer av spelare känner sig hemma. Tyvärr 
skulle jag fått mer fullständiga resultat med fler testare. 

6.1 Egna åsikter om min bana 

Jag blev inte speciellt nöjd med min bana. Den är inte krånglig att hitta på. Det 
lyckades jag uppnå ganska väl. Å andra sidan är det alldeles för många flaskhalsar där 
det är lätt att hela spelet stannar upp. En av de värsta är vid capture point 2 där det 
finns en enda ingång där man kan bara skjuta för fullt mot ingången så kan man ta alla 
som försöker komma in.  

En annan sak jag inte lyckades med var att få in alla klasser. Speciellt Spy fick lida för 
att jag inte hade så många gångar mellan områdena. Dessutom är Pyro troligtvis den 
bästa av alla klasser. 

Jag insåg tidigt att balansen mellan lagen på en bana är överskattad. Det finns flera 
officiella banor till Team Fortress 2 där ena laget vinner en bra bit oftare än 50 %. 
Men jag tror å andra sidan att balansen är en av de saker jag lyckades med min bana.  

6.2 Riktlinjer vid bandesign 

En av de viktigaste sakerna med en bana är att det är lätt att röra sig på den. De allra 
flesta banor är uppbyggda av ett antal områden som man kan röra sig mellan. En bra 
riktlinje för varje område är att det ska finnas tre gångar från varje område. Detta 
minskar risken att någon ställer sig vid en ingång och vaktar den så att det bildas en 
flaskhals.  

Vidare så hjälper det om man försöker designa banorna med ett riktigt område i 
tankarna (vilket jag inte gjorde). De allra flesta banorna i Team Fortress 2 är byggda 
som en byggarbetsplats. Att föreställa sig en riktig plats gör att det blir lättare att 
bestämma texturer för föremål och väggar och dessutom att placera ut ljus blir mer 
naturligt på den typen av plats. För alla riktiga platser har lampor eller lyktor eller till 
och med solen som ljuskälla. 

Sen kan man börja tänka på olika typer av specialfall, som till exempel olika typer av 
spelare. Olika typer av spelare kan symboliseras ganska bra med de olika klasserna som 
finns i Team Fortress 2. Spy tycker om att smyga upp och anfalla bakifrån när fienden 
inte märker det medan Soldier är lite mer rakt framifrån. Vilket leder till att man har 
mycket att vinna på variation i terrängen på banan. Både trånga gångar och öppna fält, 
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Lite halvt dolda skyttegravar och smala stigar på höga bergväggar. Alla dessa saker 
ökar variationen på banan och gör den både roligare och så att den passar många typer 
av spelare. 

6.3 Antal testare 

En av de största sakerna jag skulle vilja göra om för att göra det här bättre är antalet 
testare. Det var åtskilliga tillfällen då ett större antal testare skulle ha hjälpt mig att föra 
arbetet framåt. Nu fick jag istället tänka mig hur vissa händelser skulle inträffa om det 
fanns ett större antal spelare. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Ordlista 

Bilaga 2: Bilder från Banan 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

I ett område som är så pass nytt och snabbt föränderligt som leveldesign finns ett antal 
ord som kan vara värt att förklara. Här är de ord som jag tyckte var värda att förklara 
närmare i alfabetisk ordning. 

Capture Point De punkter som anfallaren måste erövra för att vinna spelet, i de 
speltyper där lagen inte är uppdelade i anfallare och försvarare så är det 
laget som tar alla punkter som vinner. 

FPS Står för First Person Shooter är precis vad det låter som, ett 
förstapersons skjutspel. 

Hammer Det program som Valve använder för att göra banor till sina spel. Är 
även fritt att använda för vanliga användare till Valves spel. 

Klasser När jag skriver om klasser här så menar jag de klasser som finns i team 
fortress. Alla dessa klasser har olika egenskaper och olika spelstil. 

Level Editor Det program som används för att skapa banor till spel. Dessa är oftast 
knutna till ett visst spel. 

Spawn Alternativt spawn point. Det är här de spelare som har dött återkommer 
in i spelet. 

Team Fortress 2 Det klassbaserade multiplayerspel som jag har valt att skapa min bana 
till. 

Valve Det företag som har skapat till exempel Half-Life och Team Fortress 
och även uppföljarna till dessa spel. 
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

 

Screenshot 1 - Här är en utsikt från översta våningen där man ser bland annat 

krypskyttshålen i väggen mittemot och även plattformen som är halvvägs upp i pelaren 
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Screenshot 2 - Här är en bild från andra capture pointen som ligger ovanpå en pyramid. 

Den undre gången framåt leder in till pelaren medan den övre gången leder till 

krypskytthålen  
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Screenshot 3 - Här är en bild vid tredje capture pointen som ligger ovanpå en plattform. 

Gången som går till höger leder ut till pelaren 
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Screenshot 4 - Här är sista nivån där man tittar ner över den sista capture pointen. 

Gången som syns leder in till försvararnas bas/spawnpoint. 
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Här är en utsikt över första capture pointen. Gången rakt fram leder ut i pelaren. 
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Såhär ser basen ut. Skåpen fyller på full hälsa och ammunition. Det är hit man kommer 

om man dör. 
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Det här är en annan gång till capture point 3. Capture pointen ligger till höger. 


