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Förord
Syftet med examensrapporten är att redovisa och dokumentera processen av ex-
jobbsperioden på Starbreeze Studios i Uppsala. Under 10 veckors tid har jag arbetat som 
level designer och skapat en multiplayerbana (deathmatch) till deras kommande spel The 
Darkness.
Jag vill tacka Starbreeze Studios för att ha blivit antagen som ex-jobbare och få testat på 
rollen som level designer. Tack vare Torbjörn Åhlen (Lead Level Designer), som agerat 
handledare på företaget, har jag kunnat genomföra det här projektet och förbättrat mina 
kunskaper inom området. Jag vill också tacka Jerk Gustafsson för all hjälp och 
vägledning.

Sammanfattning
När man jobbar på ett spelföretag krävs det att man följer spelets anvisningar och design, 
det gäller att leverera ett professionellt resultat i tid.
Min uppgift på Starbreeze Studios blev att skapa en multiplayerbana till deras kommande 
spel The Darkness på 10 veckor.
Jag ville testa på hur det kändes att jobba som spelutvecklare och möta de krav som ställs 
i dagens bransch. Den här rapporten kommer att redovisa hur jag byggt upp min 
multiplayerbana från grunden och gå igenom alla steg i processen. Rapporten kan delas in 
i tre olika huvuddelar: introduktion, genomförande och resultat.

Abstract
When working at a game company it acquires that you follow the game directives and 
design, it’s about deliver a professional result in time.
My task at Starbreeze Studios was to create a multiplayer level to their upcoming game 
The Darkness in 10 weeks.
I wanted to try out how it feels to work as a game developer and meet up with the 
demands that are put in the industry today. This report will present how I have built my 
level from scratch and show the whole process step by step. The report can be separated 
into three main parts: introduction, realization and result.
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Ordlista
Ord som inte förklaras i texten radas upp här:

Level designer: Har till arbetsuppgift att bygga upp spelets miljö med hjälp av ett 
program.

Level editor Program som används som ett verktyg för att bygga upp spelets 
miljöer.

Multiplayerbana: En spelbar bana, som med hjälp av en server, kan spelas över 
Internet mot andra spelare i hela världen.

Deathmatch: Ett spelsätt som går ut på att alla dödar alla.
FPS: First Person Shooter, första persons vy inne i spelet. Kännetecknas 

ofta att man bara ser vapnet framför sig i spelet.
Gameplay: Spelupplevelsen
Deathmatch Maker 2: Level Editor till Quake 2
Quake 2: Ett FPS-spel
Half-Life: Ett FPS-spel
Hammer: Level Editor till Half-Life
Doom 3: Ett FPS-spel som använder sig av realtidsskuggor
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1. INTRODUKTION
Jag kommer att ex-jobba på Starbreeze Studios som leveldesigner i 10 veckor. Min 
uppgift blir att skapa en multiplayerbana (deathmatch) till deras kommande spel, The 
Darkness. Som verktyg kommer jag att använda mig av Starbreeze egna level editor 
Ogier för att bygga upp banans miljö. Torbjörn Åhlen (min handledare), kommer att 
hjälpa mig med Ogier och finnas som stöd under arbetets gång.

Introduktionen kommer att redovisa följande punkter:

- Bakgrund och val av ämne
- Syftet med arbetet
- Mål och omfattning
- Problemställning
- Berätta om Starbreeze och deras kommande spel The Darkness, samt deras level 

editor och spelmotor

1.1 Bakgrund och val av ämne
Jag har alltid fascinerats av spel och dess otroliga spelmiljöer. Jag har hela tiden känt en 
stark dragningskraft till att skapa egna miljöer till spel. Innan min universitetsutbildning i 
Skellefteå har jag testat på olika level editors, först ut var Deathmatch Maker 2 till Quake 
2, sen när Half-Life kom övergick jag till deras level editor Hammer.
Universitetsutbildningen som följde gav fördjupade kunskaper inom området där vi fick 
använda ett mer avancerat 3d-program som specialiserar sig på flera olika områden inom 
upplevelseindustrin, allt ifrån animation till partikeleffekter. Trots att kunskaperna växte 
kring programmet och dess möjligheter var det fortfarande miljöer som växte störst 
intresse.
Valet av ämne blev därför självklart i slutet av trean då vi skulle välja examensarbete. Jag 
ville göra miljöer till spel, men inte till vilken spelgenre som helst utan FPS-spel. Jag 
tittade runt efter spelföretag i Sverige. Jag kände att, om jag skulle göra en bana till ett 
spel så skulle det ske på ett spelföretag. Starbreeze Studios i Uppsala blev det självklara 
målet. Jag skickade dit min portfolio och Starbreeze visade snabbt ett stort intresse av att 
ha mig som ex-jobbare på deras företag.

1.2 Syfte
Syftet med ex-jobbet är att testa på hur det känns att jobba professionellt i det verkliga 
arbetslivet, få arbetslivserfarenhet och möta de krav som ställs. Det handlar om att 
utmana sig själv, utvecklas kunskapsmässigt och pressa sig själv till det yttersta för att 
leverera ett så bra slutresultat som möjligt. Mitt slutgiltiga mål är att få jobb som level 
designer på Starbreeze Studios.
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1.3 Mål och omfattning
Projektet kommer att omfatta tre huvudsteg: modellering, texturering och ljussättning 
under 10 veckor. Mina mål är följande:

- Skapa en komplett multiplayerbana på 10 veckor med hjälp av min handledare 
Torbjörn Åhlen.

- Lära mig Ogier, Starbreeze egna level editor.
- Fastställa en intressant miljö med hjälp av referensbilder.
- Hålla mig till deras speldesign gällande gameplay, ljussättning och arkitektur.
- Göra en intensiv och balanserad multiplayerbana.
- Ta hänsyn till spelets begränsningar.
- Skapa egna texturer och objekt, om tid finns över.
- Hålla mitt planerade tidsschema.

1.4 Problemställning
När man ska göra en multiplayerbana ställs man inför många problem. Alla steg i 
processen utgörs av olika problemställningar. Följande problemställningar måste 
ifrågasättas innan man sätter igång med arbetet.

- Vad kan jag sätta upp för mål för att hinna genomföra min bana?
- Hur ska jag lägga upp mitt arbete?
- Hur ska jag lägga upp mitt arbetsschema för att hålla min deadline?
- Hur ska jag gå till väga för att eftersträva Darkness speldesign?

1.5 Starbreeze Studios
Starbreeze develops computer games on pre-financed assignments from major game 
publishers. The publisher usually owns the rights to the production and carries the 
financial risk. If a game does well in the marketplace Starbreeze obtains additional sales-
royalties after the pre-finance amount has been covered for the publisher.

Starbreeze strives to become one of the most attractive development partners in the 
industry. This is accomplished by cost efficiency, innovation and, the ability to deliver 
games with high entertainment value - on time.

A leading position in the gaming industry can only be reached by maintaining state-of the 
art competence in the technological and creative fields. At Starbreeze the in-house game 
engine is subject to constant evolution. We are also committed to creating an attractive 
working environment by creating a stimulating and creative environment for our 
employees.
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1.6 The Darkness
Game information: 
Player Modes: Single player and Multiplayer
Platforms: X-Box 360 and PS3
Genre: Action/Adventure
Publisher: 2K Games
Release Date 2006

Story:
At the night of his 21st birthday, the Francetti family Don, Uncle Paulie, sends out 
hitman Jackie Estacado on a job. The hit turns out to be a trap and Jackie finds that Paulie 
wants Jackie dead. Later the same night, Jackie is possessed by "The Darkness", an 
ancient demonic power that gives Jackie spectacular powers. The story revolves around 
Jackie and Paulie fighting over the future of the Francetti family, and of Jackie's search 
for light and love in a dark and violent world.

Screenshots from The Darkness.
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1.7 Ogier
Ogier is an in-house developed game-editor, tightly built around the Starbreeze Engine. It 
is used for many tasks and is easily extendable to include new features as they are 
implemented in the engine. Ogier has been in development within Starbreeze since 
September 1998. It was released to the public in January 2004, primarily to allow the 
community to create new levels for Enclave. Ogier has support to edit content for 
Enclave, Knights of the Temple and The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher 
Bay. It also has some limited level-editing support for Quake.

Ogier.
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1.8 Starbreeze Engine
The Starbreeze Engine is the technology base being used for all projects at Starbreeze. It 
is a proprietary game-engine fully owned by Starbreeze AB that contains all technology 
needed to develop and run an advanced in-door or semi-indoor game. It has been under 
development for over 7 years and is currently supporting PC, PS2, Xbox and GameCube 
platforms, and is currently being extended onto next-generation platforms.

The Engine has been successfully used and expanded during the development on Enclave 
(PC, Xbox), Knights of the Temple (PC, PS2, Xbox and GameCube) and The Chronicles 
of Riddick: Escape from Butcher Bay (PC, Xbox).

KEY FEATURES

• Cutting-edge lighting, including real-time shadows from all lights, high quality 
shading with normal mapping. (Xbox / PC) 

• Light-mapping per light-source. A lighting model for PS2 and Game Cube that is 
semi-compatible with the fully dynamic Xbox/PC lighting model. 

• In-house developed tool-set for level building, scripting, normal-map generation, 
material editing, texture compilation, animation set compilation, etc. 

• Powerful sound-system with Dolby Digital 5.1 support 
• High character detail with facial animation, lip-sync and behavior system 
• Advanced bone-animation system featuring skeleton LODs and layered animation 

playback directly from a compressed animation format. 
• Rag doll physics 
• Powerful visual scripting system for impressive event driven game-play 
• Action driven AI developed in close relation with animation 
• Streamlined build-process for efficient Q/A and short load times
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2. TIDSSCHEMA
Under 10 veckor kommer jag att arbeta med min multiplayerbana och min rapport, såhär 
kommer arbetsupplägget se ut:

Vecka 1: Planering och förberedelse av rapporten
Vecka 2: Planering och förberedelse av rapporten
Vecka 3: Fastställd idé, påbörja modellering, rapportskrivning
Vecka 4: Modellering, rapportskrivning
Vecka 5: Modellering, rapportskrivning
Vecka 6: Texturering, rapportskrivning
Vecka 7: Texturering, rapportskrivning
Vecka 8: Texturering/Ljussättning, rapportskrivning
Vecka 9: Ljussättning/Programmering, rapportskrivning
Vecka 10: Slutföra banan, slutföra rapporten

10



3. GENOMFÖRANDE

Jag kommer att använda mig av Starbreeze egna level editor Ogier för att bygga upp 
banans miljö. Allt material som jag behöver finns redan inbyggt i editorn, det enda jag 
behöver är referensbilder som inspirationskälla för att genomföra projektet. För att 
genomföra en multiplayerbana måste man gå igenom följande grundsteg.

- Idé
- Research
- Modellering
- Texturering
- Programmering
- Ljussättning
- Kompilering

Följande sidor, 12 – 20 förklarar ingående alla steg i processen.
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3.1 Idé
Steg 1 gick först och främst ut på att fastställa en miljö, jag ville att banan skulle kretsa 
kring ett huvudrum, jag fastställde därför ett stort lagerhus som utgångspunkt. Steg 2 i 
idéstadiet var att tänka ut vilka tillhörande rum man kan göra, jag fastställde följande rum 
i min bana:

- Lagerrum (huvudrum, nedervåningen)
- Stor toalett (övervåningen)
- Vilorum (övervåningen)
- Kök (övervåningen)
- Stort omklädningsrum (nedervåningen)
- Utomhusmiljö

Steg 3 blev att skissa upp banan på papper och försöka länka samman rummen på två 
våningar. Eftersom det blir en deathmatchbana har jag valt att göra den väldigt intensiv 
med huvudsakligen inomhusmiljöer. För att göra en så balanserad bana som möjligt har 
jag tänkt på att fördela rummen smidigt, placerat ut många dörröppningar och satt ut 
pelare m.m. som skydd, allt för att skapa ett smidigt gameplay.
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3.2 Research
Darkness är ett väldigt mörkt och brutalt spel som utspelar sig i New York och under 
första världskriget. Med hjälp av Internet, spel och filmer har jag samlat ihop en bank av 
referensbilder som jag sedan kan använda som inspiration för att bygga upp min 
multiplayerbana. Man tittar på komposition, arkitektur, färgsättning, ljussättning m.m. för 
att få en tydlig bild av det man vill göra. Men det gäller att inte inspireras för mycket av 
något existerande för då kan man bli stämd när spelet släpps. Jag har till största del haft 
spel som störst inspirationskälla, jag har försökt att hitta liknade spel som The Darkness, 
allt ifrån Kingpin till Max Payne.

Referensbilder som är hämtade från Internet, spel och filmer.
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3.3 Modellering
I leveleditorn Ogier använder man sig av sprites för att bygga upp miljön. Sprites är 
färdiga geometriobjekt som kan användas till det mesta. Sprites är manipulerbara och kan 
justeras med hjälp av olika lägen (vertex, scale och edgetool).

.

Den grönfärgade No Draw-texturen som ni ser på bilden läggs automatiskt på ytan. Den 
ritas inte när banan kompileras (info 3.7), för det krävs det texturer.
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3.3.1 Objekt
Efter att ha byggt upp banans grund behöver man olika objekt till scenen, man kan välja 
att bygga egna objekt eller hämta färdiga objekt från en bank som finns inne i 
programmet (model browser). Fördelen med färdiga objekt är att dom kan integrera med 
världen. Sätter man t.ex. ut en flaska kan man skjuta sönder den i spelet, man ska därför 
undvika att göra egna objekt om det inte är fasta objekt som är oförstörbara.
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3.4 Texturering
Ogier använder sig av ett relativt enkelt textureringsverktyg som är inbyggd i 
programmet. Textureringsvertyget kan anpassa sig till stort sett alla former. Det finns 
olika textureringsmetoder att välja bland beroende på vilken yta det är.

- Box-mapping (kan appliceras på alla ytor)
- Plane-mapping (kan appliceras på alla ytor och användas för att låsa texturer när 

man t.ex. roterar ett objekt)
- Fixed ST-Mapping (Anpassar sig efter vissa former som box- och plane-mapping 

inte klarar av)
- ST-Mapping (Används speciellt när man har applicerat en dirtmap-textur på ett 

plan, hur man än påverkat planet så anpassas texturen efter yta)

Utifrån ett texturbibliotek i editorn är det i stort sett bara att välja en önskad textur och 
applicera den på ytan med textureringsvertyget och dess funktioner. När man texturerar 
får man också passa sig för att inte gå över texturminnet som är begränsat till 75 mb per 
bana. Det blir ofta att man återanvänder samma textur flera gånger. Storleken på 
texturerna varierar, dom mest förekommande storlekarna är 512 och 1024.
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3.4.1 Dirtmaps
Dirtmaps är steg 2 i textureringsstadiet kan man säga, när man applicerat texturer på alla 
ytor och gett rummet liv kan man ta det till en annan realismnivå med just dirtmaps. 
Dirtmaps används som smuts och kan användas till att skita ner väggar, golv och tak. 
Med hjälp av ett plan (ett platt geometriobjekt), kan man applicera en vald dirtmap-textur 
på dess yta och lägga på t.ex. en dörr eller en vägg som vi ser nedan.
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3.5 Programmering
För att man ska kunna intrigera med objekten i världen måste man göra diverse 
programmeringar i editorn. Alla objekt är förprogrammerade men alla lampor måste fixas 
på egen hand i Ogier. För att man ska kunna skjuta sönder en lampa i spelet måste man 
koppla den till en ljuskälla. Med ganska enkel och snabb programmering kan man lösa 
det problemet. Som level designer måste man även sätta ut olika typer av triggers som 
man ger olika attribut. Triggers är boxar som sätts ut i banan för att aktivera olika 
händelser i spelet, t.ex. en bro som rasar ner eller en lampa som släcks. Det är 
programmerarnas roll att implementera spelets AI.

Till höger om bilden ser vi node bar-fönstret där man kan ställa in avancerade 
inställningar och sköta enklare programmering.
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3.6 Ljussättning
Ljussättning i Ogier är enormt kraftfull och använder sig av realtidsskuggor som vi 
tidigare har sett i Doom 3. Det finns två olika typer av ljuskällor i Ogier, den första och 
mest kraftfulla heter Stencil Light och använder sig av realtidsskuggor i spelet. Den är 
såklart väldigt dyr att använda och det gäller att ta hänsyn till begränsningarna. Mer än 
fyra lampor får inte gå in i varandra och påverka spelaren, då blir det för krävande. 
Fördelen med Stencil Light är att man kan ljussätta inne i editorn på ett väldigt smidigt 
sätt. Rör man ljuskällan i ett rum ser man hur skuggorna ändras i realtid och kan därför ha 
full kontroll över ljussättningen.
Den andra typen av ljuskälla kallas Light Field Map. Den bakar in skuggorna i en textur 
och är betydligt billigare att använda. Den har alltså inga realtidsskuggor utan används 
mest för att fylla upp ett ambient ljus i rummen med fasta skuggor. Nackdelen med Light 
Field Map är att man måste kompilera banan för att se ljussättningen. Det går alltså inte 
att ljussätta i editorn. Spelmotorn stödjer även glow som kan ge en tillfredsställande 
effekt inne i spelet. 

Här ser vi en rosa kub (Light Field Map) och en gul kub (Stencil Light). Med hjälp av ett 
volymfält kan man se hur många Stencil Lights som går in i varandra.
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3.7 Kompilering
För att göra banan spelbar måste man köra den igenom ett program som heter XW-
Compiler. Den beräknar ljuset, skuggorna och klipper bort allting som inte behöver synas 
i spelet, t.ex. objekt som kanske sticker in i väggar eller tak. När kompileringen är färdig 
kan man gå in i spelet och spela banan. Kompileringen erbjuder även val av plattform, 
d.v.s. om man vill kompilera till PC, PS3 eller X-Box 360.

Starbreeze XW-Compiler.
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4. RESULTAT
10 veckor har gått, multiplayerbanan är färdig. Jag har uppfyllt mina krav och mål väldigt 
bra, slutresultatet blev ungefär som jag hade tänkt mig. Nedan följer 11 screenshots från 
min multiplayerbana, jag tänker inte analysera bilderna utan låta dom tala för sig själva.

Resultat - Vilorummet
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Resultat - Toaletten
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Resultat - Köket
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Resultat - Omklädningsrummet
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Resultat - Lagerhuset
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Resultat – Källare (extra arbete)
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5. DISKUSSION
Projektet har gått väldigt bra, jag har inte haft några större problem under resans gång, 
mycket är nog pga. mina tidigare erfarenheter inom området. Jag hade redan innan jag 
påbörjade mitt ex-jobb på Starbreeze, en väldigt tydligt bild av hur allt gick till. Den 
största utmaningen har egentligen varit att leva upp till det grafiska och bygga passande 
arkitektur till spelet. Men tack vare referensbilder och spel har detta inte varit något större 
problem. Tack vare veckomål har jag kunnat hålla mitt tidsschema väldigt bra, jag har 
satt upp tydliga mål som fått mig att arbeta effektivt.

5.1 Vad innebär/betyder resultaten
Resultaten har i slutändan gett mig ett jobb här på Starbreeze som level designer vilket 
känns väldigt kul och uppskattande! När jag tittar tillbaka på resultaten så ser jag helt 
klart en utveckling och nu efter 10 veckor känner jag mig mer självsäker i arbetet. Jag 
hoppas att kunna pressa gränserna och utvecklas mer i framtiden.

5.2 Vad kunde ha gjorts bättre
Såhär i efterhand finns det ganska mycket som skulle kunna ha gjorts bättre, men 
samtidigt så måste man lära sig av sina egna misstag. Det som kunde ha gjort bättre är 
upplägget på banan (placering av objekt, väggar m.m.) och ljussättningen som man vet 
lite mer om nu. Man har även större koll på vart alla texturer ligger så man ser fler 
möjligheter nu än i början av projektet.
Självklart är det saker man hela tiden vill förbättra, det gör det alltid. Men man måste dra 
en gräns, man måste hålla sig till en nivå där man är nöjd och sedan släppa det för att ta 
tag i nästa uppgift, sen i efterhand får man se om det finns tid över till förbättring.
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5.3 Framtida förändringar och vidareutveckling
Multiplayerbanan saknar fortfarande programmering m.m. så den kommer att 
vidareutvecklas av andra anställda på företaget. När banan är färdig kommer den att 
provspelas och buggtestas. Om den är felfri, vilket inte är så troligt kan den läggas in i 
spelet, om inte så får man fixa till eventuella fel.

5.4 Betydelsen av arbetet
Jag har fått en klar insikt i hur det är att arbeta på ett spelföretag. Det är väldigt fritt och 
roligt, men det gäller att ha disciplin och sköta sitt arbete inom tidsramarna. Efter att ha 
fått mer kött på benen känner jag mig redo för att börja professionellt på Starbreeze 
Studios!

6. ÖVRIGT
Handledare – Torbjörn Åhlen
Examinator – Patrik Holmlund
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