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Sammanfattning 
Denna rapport har undersökt om game metrics genom heat maps kan användas för 

att hitta en choke point i en bana gjord till spelet Team Fortress 2. Game metrics och 

kvantitativa metoder erbjuder ett objektivt och nästan automatiserat alternativ till 

kvalitativa metoder när det kommer till balansering. En bana har konstruerats med 

en choke point och har speltestats för att generera en heat map. För att undersöka om 

det går att hitta en choke point med hjälp av en heat map så har en enkät gjorts där 

respondenter bads hitta choke pointen med hjälp av den heat mapen som 

genererades från speltestningen av banan. Alla respondenter lyckades hitta mitten av 

choke pointen med hjälp av heat mapen. I framtiden skulle arbetet kunna utökas 

genom att undersöka om användandet av bottar eventuellt skulle helt kunna 

automatisera balanseringsprocessen. Det skulle också gå att undersöka hur olika 

klasser rör sig i en bana. 
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Innehållsförteckning 

1 Introduktion ..................................................................................................... 1 

2 Bakgrund ......................................................................................................... 2 

2.1 Speldesign ................................................................................................................ 2 

2.2 Level design .............................................................................................................. 2 

2.3 Game Metrics ............................................................................................................ 3 

2.4 Spelbalans och level design .................................................................................... 3 

2.5 Heat maps ................................................................................................................. 4 

2.5.1 Top-down och bottom-up ........................................................................................ 5 

3 Problemformulering ....................................................................................... 6 

3.1 Metodbeskrivning ..................................................................................................... 7 

3.1.1 Enkätundersökning ................................................................................................. 7 

3.2 Förväntade resultat .................................................................................................. 8 

4 Relaterad forskning ...................................................................................... 10 

4.1 Heat maps ................................................................................................................10 

4.2 Automatiserad balansering .....................................................................................11 

5 Genomförande .............................................................................................. 12 

5.1 Research / Förstudie ...............................................................................................12 

5.2 Konstruktion av banan ............................................................................................16 

5.3 Generering av heat map ..........................................................................................19 

6 Resultat ......................................................................................................... 20 

6.1 Kvantitativa frågor ...................................................................................................20 

6.2 Kvalitativa frågor .....................................................................................................23 

6.3 Analys av resultat ....................................................................................................24 

6.3.1 Heat map ...............................................................................................................24 

6.3.2 Enkät ......................................................................................................................25 

7 Slutsatser ...................................................................................................... 26 

7.1 Resultatsammanfattning .........................................................................................26 

7.2 Diskussion ...............................................................................................................26 

7.3 Framtida arbete ........................................................................................................27 

 



 

 1 

1 Introduktion 

För att underlätta läsandet av arbetet så har en ordlista inkluderats i appendix A. 

Level design är en disciplin av spelutveckling som fokuserar på skapandet av banor och 

spelmiljöer. I spelutvecklingens tidiga dagar existerade inte level design som disciplin utan 

skapandet av banor och spelmiljöer gjordes ofta av programmerare. Allteftersom 

spelbranschen har växt och gett upphov till flera specialiserade yrkesgrupper så har level 

design som disciplin kunnat växa. Det har därför gett plats till en mer professionell level 

designer än tidigare. I och med detta så har det gett upphov till mer specialiserade metoder 

och verktyg för att lösa de problem level designers kan tänkas ställas inför.  

Det är viktigt att en bana eller ett spel är välbalanserat för att det ska vara njutbart (Adams & 

Rollings, 2007). Användarens upplevelse (user experience, UX) är väldigt viktigt för spel. Till 

skillnad från annan programvara så är spel oftast en helt frivillig aktivitet och det kan 

medföra större krav på att upplevelsen är njutbar. Huvudsyftet med spel är ändå att vara en 

underhållaningsaktivitet, medan huvudsyftet med annan programvara kan vara för arbete 

eller andra nyttiggörande aktiviteter.  

I sökandet efter den ultimata upplevelsen så får utvecklare ta till flera metoder och nya 

verktyg för att kvalitetssäkra sina produkter. Game metrics är en disciplin på uppsprång där 

kvantitativa metoder och framförallt statistik används som grund till designval. Det kan 

sammanfattas som att game metrics innefattar interaktionen mellan spelaren och spelets 

mjukvara. Verktyg inne i spelet kan samla ihop statistik om hur spelaren rör sig i spelvärlden, 

hur han interagerar med objekt, använder förmågor eller föremål, vilka val som görs i spelet 

eller kanske var flest spelare har svårigheter eller dör i spelet. Till skillnad från kvalitativ 

feedback som spelarintervjuer så är metrics helt objektiva (Tychsen, 2008). 

Användarens upplevelse (user experience, UX) är någonting som är väldigt viktigt och det 

finns många studier och diskussioner om det ämnet. Denna rapport väljer att fokusera på hur 

kvantitativa metoder genom game metrics kan användas för att förbättra användarens 

upplevelse genom att fokusera på balansering av banor. Dålig level design kan förstöra ett bra 

spel och likaså kan inte ett dåligt spel räddas av bra level design (Kremers, 2009).  

När det kommer till att balansera banor så finns det mycket att titta på ifrån flöde till tempo 

och mängden ammunitionslådor. Detta arbeta ämnar att fokusera på hur specifika områden i 

en bana kan justeras för att uppnå en bättre balans. De typ av områden arbetet fokuserar på 

är choke points. En choke point är som en flaskhals i banans flöde. Genom att kunna 

identifiera choke points på en heat map så kan utvecklare bättre förstå vilka geometriska 

attribut som påverkar flödet på olika sätt. Om en smal gång visar på en högre koncentration 

av dödsfall än som var designat så kan det innebära att balanseringsjusteringar behöver 

göras. 

För att undersöka hur heat maps kan användas för att identifiera en choke point så har en 

bana skapats med en stark choke point. Banan har sedan speltestats för att samla in data om 

spelarnas dödspositioner under speltestningen. Från denna data har en heat map genererats 

och en enkät har gjorts för att undersöka om respondenter kan hitta choke pointen i banan 

med hjälp av heat mapen. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer arbetet först att gå igenom vad speldesign är och vad level design är. 

Efter detta ges en bakgrund inom game metrics och det förklaras vad heat maps är och hur de 

kan användas för att balansera banor i spel. 

2.1 Speldesign 

För att förklara vad speldesign innebär bör det först förklaras vad ett spel är. Det finns ingen 

tydlig definition av vad ett spel är. En av de mer kände beskrivningarna är av Sid Meier som 

beskriver ett spel som: "A game is a series of interesting choices". Spel är relaterade både till 

den mänskliga önskan att leka och vår förmåga att låtsats (Adams & Rollings, 2007). Det som 

skiljer lek från spel är regler. T.ex. kommer inte en leksak med regler om hur du leker med 

leksaken eller vad för mål du ska uppnå. Spel innefattar både regler och ett mål (Adams & 

Rollings, 2007). I boken Rules of Play så går Katie Salen och Erc Zimmerman igenom och 

jämför flera olika definitioner av vad ett spel är (Salen & Zimmerman, 2003). 

Sammanfattningsvis så kan ett spel definieras som en aktivitet som innehåller regler, ett mål 

och förmågan att låtsats. 

Speldesign handlar om att bestämma vad ett spel går ut på. Det innefattar bl.a. att designa 

regler, mål, story, miljöer, content m.m. Det handlar om att ge liv till en upplevelse. I 

slutändan ansvarar en speldesigner för att se till att spelarens upplevelse i spelet är intressant 

och meningsfull. 

2.2 Level design 

Level design är en disciplin av speldesign som fokuserar på skapandet av banor och miljöer i 

spel. En level designer ansvarar för att skapa platsen där spelet utspelar sig och den 

emotionella kontexten för spelet (Adams & Rollings, 2007). 

I spelutvecklingens tidigare dagar var utvecklingsteamen relativt små i jämförelse med idag. 

Det var ofta programmerare som även hade hand om speldesign och level design. 

Allteftersom spelbranschen har växt och blivit mer professionell så har det get upphov till 

mer specialiserade verktyg och arbetsroller så som level designers. Level designers arbetar 

oftast i dedikerade verktyg, s.k. level editors, för att skapa spelmiljöer. 

Level design och speldesign är olika saker, även om de är beroende av varandra. Det är svårt 

att designa en bana utan att veta vad reglerna till spelet är. Det skulle gå att beskriva level 

design som den mer konkreta tolkningen av spelets regler. Speldesign representerar det 

teoretiska medan level design representerar det praktiska (Kremers, 2009). 

Syftet med level design skulle alltså kort kunna beskrivas som att erbjuda den praktiska 

implementeringen av spelets regler. 
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2.3 Game Metrics 

Game metrics är en term som är direkt associerad med metrics i generell mjukvarutestning, 

fast med en specifik kontext av spelutveckling och speltestning. Game metrics kan alltså 

relateras till användarens interaktion med spelmjukvaran, men också hur spelmotorn 

presterar, försäljningssiffror eller hur ett projekt framskrider (Tychsen, 2008). 

Tychsen (2008) skriver även om hur, på senare år, det har varit många debatter om 

användarupplevelse (user experience, UX), vad det innefattar och förslag på hur de kan 

mätas. 

Kvalitativ datainsamling så som intervjuer eller enkäter lider av problemet att de kan vara 

svåra att relatera till specifika designval (Tychsen, 2008). Under ett speltest på 50 minuter 

kan det vara svårt för användaren att komma ihåg exakt varför han gjorde de val som han 

gjorde. Mindre enkäter inne i spelet i kombination med kortare intervall för speltestning 

skulle kunna avhjälpa vissa av problemen med denna typ av datainsamling, men det har inte 

kommit fram någon gyllene regel för hur långa dessa intervall skulle vara (Tychsen, 2008). 

Kvalitativ datainsamling kan vara bra på att identifiera problem utifrån subjektiva 

bedömningar som t.ex. en övergripande känsla, validering av en banas lämplighet m.m. Den 

typ av data som samlas in beror på vilket problem det är som ska lösas (Fullerton et al., 

2004). I fall ett skräckspel har testats så kan det vara lämpligt att genom intervjuer eller 

enkäter fråga spelaren om hur rädd han kände sig på medel genom hela speltestningen eller 

vilka delar som skrämde honom mest. 

Spelet skulle samtidigt kunna samla in kvalitativ data som t.ex. användar-initierade 

händelser (User-Initiated Events, UIEs). Dessa kan innefatta hur spelaren rör sig igenom 

spelet, hur de använder användargränssnittet, när de interagerar med objekt i spelvärlden, 

pratar med karaktärer, när de använder specifika förmågor eller föremål (Tychsen, 2008). 

I slutändan är syftet att förbättra användarens upplevelse och en kombination av kvalitativa 

och kvantitativa insamlingsmetoder är nog att föredra.  

2.4 Spelbalans och level design 

Det är viktigt att en bana eller ett spel är välbalanserat för att det ska vara njutbart (Adams & 

Rollings, 2007). Obalans i banor eller spel kommer ofta leda till frustration hos spelaren 

vilket försämrar spelupplevelsen. För att undvika detta och säkerställa kvalitén i en bana eller 

ett spel är det viktigt att testa banan eller spelet för att hitta eventuella fel eller missar i 

designen eller konstruktionen. Designfel kan vara att t.ex. ett område är för svårt att ta sig 

förbi eller att ena laget kommer fram före det andra. Konstruktionsfel kan innefatta buggar 

som tillåter spelare att komma till områden det inte var tänkt att de skulle kunna nå.  

När det kommer till att balansera multiplayer-banor så gäller många av samma principer 

som för generell speldesign (Adams & Rollings, 2007). Banan måste testas för att se till att 

svårighet, tempo, flöde, utseende m.m. alla fungerar som de ska. Hur utvecklare går till väga 

för att samla in data om banans balans kan variera. Vanligtvis så sker det genom kvalitativ 

feedback som t.ex. feedback från officiella forum eller kanske intervjuer där spelare berättar 

hur de uppfattar att banan spelas och är balanserad. 
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Svårighet och utseende är två variabler som inte är alltför svåra att mäta genom en kvalitativ 

undersökning eller genom att låta spelare fylla i enkäter. Tempo och flöde kan däremot vara 

svårare att mäta eftersom det kan vara svårt för en spelare att komma ihåg hur ofta han rör 

sig i olika områden eller hur lång tid det tar att ta sig mellan olika punkter.  

2.5 Heat maps 

Heat maps är en grafisk representation av data. I spel är typen av data som används oftast 

spatial data. Ofta sedda ovanifrån, så visar heat maps koncentrationer av någonting i ett visst 

område. I figur 1 ser vi en heat map. Kalla färger (från blå) visar på låg koncentration och 

varma färger (röd) visar på hög koncentration. Heat maps kan egentligen visa vilken 

information som helst, men i denna rapport kommer den primära variabeln att vara 

dödspositioner. När en spelar dödar en annan spelare i spelet så kommer dödspositionen (i 

X-, Y- och Z-led) att sparas. Alla dödspositioner normaliseras sedan och om många dödsfall 

sker i samma område så kan det ses i heat map:en. 

 

Figur 1 Exempel på hur en heat map kan se ut 
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Heat maps kan användas i spel för att undersöka flöde och därmed balans i en bana. Som 

level designer kan heat maps vara ett kraftfullt verktyg för att få en objektiv och ofärgad bild 

av hur din bana spelas. 

2.5.1 Top-down och bottom-up 
Heat maps kan användas från båda hållen av utvärderingsprocessen. I det ena fallet så kan 

heat maps användas för att verifiera existensen av en choke point eller att utvärdera hur stark 

den är, dvs. hur stor koncentration av dödsfall som sker vid choke pointen. Detta gör att en 

level designer kan verifiera att banans flöde följer designen och att det inte är svårare för 

spelare att ta sig igenom vissa delar av banan än vad som var ursprungligen menat.  

Från andra hållet så kan en utvecklare ha konstruerat sin bana utan något större 

designarbete, det kan t.ex. röra sig om hobbyutvecklare eller dylikt, och i det fallet så kan 

heat maps vara bra för att få utvecklaren att förstå hur flödet i banan ser ut. Som nybörjare 

när det gäller level design kan det hjälp utvecklaren att förstå hur spelare rör sig i en bana 

och hur olika geometriska inslag påverkar detta flöde. 
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3 Problemformulering 

Att utveckla spel handlar om att skapa en användarupplevelse. Upplevelsen skulle kunna 

beskrivas som en serie intressanta händelser (Sid Meier) och  innefattar både regler och ett 

mål (Adams & Rollings, 2007). Level design handlar om att skapa en miljö för den praktiska 

implementeringen av spelets regler. Det är viktigt att ha användarupplevelsen i åtanke och 

ständigt söka efter effektiva metoder för att förbättra den upplevelsen. Det är viktigt att en 

bana eller ett spel är välbalanserat för att det ska vara njutbart (Adams & Rollings, 2007). 

Balans kommer alltid att vara en het debatt för många spelare och det kan vara svårt att få en 

objektiv bild av vad som egentligen är balanserat.  

Syftet med detta arbeta är att undersöka hur game metrics kan användas som underlag för 

att utvärdera balans i en bana.  Som amatörutvecklare eller utvecklare med mindre resurser 

kan det vara svårt att få tid till att genomföra kvalitativa undersökningar. Kvalitativ feedback 

kommer alltid vara nödvändigt när handlar om känsla, atmosfär eller andra subjektiva 

uppfattningar. Kvantitativa metoder kan vara väldigt effektiva för mer objektiva 

frågeställningar så som balans i ett spel eller en bana. Heat maps och automatiserad 

datainsamling kan vara ett enklare och mer objektivt sätt att undersöka spelbalans på. 

Automatiserad datainsamling har fördelen att den blir mer pålitlig ju fler spelare det finns 

som genererar data utan att det tar längre tid, som det skulle göra att utföra liknande uppgift 

med kvalitativa metoder. Game metrics är objektiva; kan samlas in i stora mängder och kan 

peka på specifika saker i ett spel. I jämförelse så har feedback från spelare lägre upplösning 

och är inhemskt färgad av deras preferenser (Tychsen, 2008). Genom game metrics så kan en 

utvecklare få en objektiv bild av vad det egentligen är som spelare gör i spelet. Denna typ av 

data är ofärgad av spelarens uppfattning eller minne utan visar konkret på vad spelaren 

gjorde i spelet. 

När det kommer till balans i spel och banor så finns det många variabler att undersöka, men 

denna rapport ämnar att fokusera på choke points. En choke point är ett område i en bana 

där flödet trycks in i ett mindre område och där en konflikt blir som tätast. Genom att kunna 

hitta en choke point i en bana och därmed bättre kunna förstå flödet så är en utvecklare 

bättre utrustad för att göra objektiva balanseringsjusteringar i banan. Verktyg som 

Psychostats (Morris, 2001) låter utvecklare på ett relativt enkelt och automatiserat sätt 

generera heat maps som hjälper dem bättre förstå hur deras banor spelas. Detta kan vara ett 

kraftfullt alternativ till att speltesta och be om kvalitativ feedback från testpersonerna, 

speciellt för utvecklare med mindre erfarenhet eller resurser. 

Psychostats är ett tredjepartsverktyg till Source (Valve, 2003) och därmed begränsat till spel 

utvecklade i den spelmotorn. Populariteten bland spel utvecklade i Source-motorn har gjort 

det till ett populärt statistik-verktyg bland amatörer. Psychostats kan redovisa en stor mängd 

statistik för olika saker, men detta arbete fokuserar på funktionen att generera heat maps.   

I detta arbete fokuserar undersökningen på hur heat maps kan användas för att hitta en 

choke point i en bana i spelet Team Fortress 2 (Valve, 2007). Team Fortress 2 är utvecklat i 

Source-motorn. Hypotesen är att det ska gå att hitta en choke point med hjälp av en heat map 

och därmed visa hur heat maps kan hjälpa utvecklare få en objektiv insyn i hur deras banor 

spelas. Med mer information har utvecklare bättre förutsättningar för att göra eventuella 

balanseringsjusteringar. 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka hur heat maps kan användas för att hitta en choke point i spelet Team 

Fortress 2 så har en enkel bana med en choke point skapats. Ett anfallande lag ska ta sig 

igenom choke pointen för att nå en kontrollpunk på andra sidan. Det försvarande laget ska 

hindra dem. 

Banan har speltestats av 8 spelare i 60 minuter för att samla in data om dödspositioner från 

spelsessionen. Efter testningen så kunde loggfilen redovisa351 fall där en spelare har dödat 

en annan spelare. En heat map har genererats från denna data. Den ger en grafisk 

representation av hur koncentrationen av dödsfall såg ut under speltestningen. 

Speltestningen är inte direkt associerad med undersökningen utan den var ett krav för att det 

skulle finnas någon data och heat map att utföra undersökningen på. Speltestare kontaktades 

via Steam (Valve, 2003) och de var under speltestningen 8 st. Det sattes inga begränsningar 

för vilka klasser de fick spela eller vilka vapen de fick använda. Alla spelare ägde spelet och 

hade tidigare kunskap om hur det fungerar. 

För att undersöka om heat maps kan användas för att identifiera en choke point så har ett 

antal respondenter fått ta del av en enkät där de bl.a. får se en heat map på banan och de får 

veta at det finns en choke point i banan. De ombeds sedan att peka ut var de tror att den 

ligger. Undersökningen går ut på att ta reda på om respondenter kan hitta den designade 

choke pointen med hjälp av en heat map. 

3.1.1 Enkätundersökning 
Enkäten går att finna i appendix B. Enkäten innehåller två olika bilder av banan, en med heat 

map och en utan.  

Enkäten utformades lite brett för att kunna samla in så mycket relevant information som 

möjligt. Alla frågor är inte direkt associerade med frågeställningen för rapporten, vilket kan 

ses som en nackdel. Det gjordes så för att det skulle gå att se hur respondenterna uppfattar 

banan när de har bara hade tillgång till den tvådimensionella bilden av banan ovanifrån 

respektive när de även har tillgång till en heat map.  

I fråga 1 och fråga 2 i enkäten så bes respondenterna att gissa var choke pointen ligger. 

Bilden av banan uppifrån har delats upp i ett rutnät och respondenterna får kryssa i flera 

rutor. Enkäten utformades på sätt av två anledningar. En anledning är att själva choke 

pointen är större än en ruta. Den andra anledningen var att det inte riktigt gick att anpassa 

rutnätets storlek till choke pointen på ett smidigt sätt, utan det kunde bli så att en liten 

ytterkant på choke pointen låg i en egen ruta. Om respondenterna endast hade fått kryssa en 

ruta så kunde det eventuellt bli svårare att tolka resultaten då två olika svar kanske båda hade 

samma baktanke. När respondenterna i ett sådant fall får kryssa två rutor så borde det istället 

bli två kryss i de två olika rutorna, vilket skulle kunna ses som en tydligare medelvärde. 

Ett annat sätt hade varit att i förväg dela upp kartan i olika områden markerade med t.ex. A, 

B, C osv. och sedan be respondenterna att gissa i vilket område choke pointen fanns. Det 

medför dock vissa svårigheter med att dela upp banan i områden på ett icke-godtyckligt sätt. 

Exempelvis skulle ett område i en sådan uppdelning kunna se ut som det markerade området 

i figur 9. Det skulle vara svårt att göra en rättvis uppdelning av banan i denna typ av områden 

utan att det medför risken att indelningen är alltför ledande.  
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För att bättre förstå hur respondenterna resonerar så finns det ett kommentarfält där de bes 

beskriva sitt resonemang bakom sina gissningar. Sist så lades ett frivilligt kommentarfält till 

för att ge respondenterna möjlighet att dela med sig av övriga frågeställningar eller tankar. 

Respondenterna var män i tjugoårsåldern med viss erfarenhet av datorspel. Enkäten borde 

ha innehållit frågor gällande respondenternas spelvana och erfarenheter inom ämnet level 

design. Med denna information hade det varit lättare att läsa vad för gissningar och slutsatser 

de olika respondenternas bakgrund hade lett dem till. Eftersom enkäten inte innehöll dessa 

frågor kan det ses som en nackdel då det inte går att koppla respondenternas tidigare 

erfarenheter till deras svar.  

Enkätens var utformad något brett och innehåller vissa induktiva frågor. Enkäten utformades 

på detta vis för möjligheten att göra intressanta observationer som inte var direkt knutna till 

frågeställningen. Eftersom enkäten innehöll vissa induktiva element så tilläts personer som 

hade speltestat banan vara med. De induktiva frågorna i enkäten hade som syfte att 

möjliggöra en jämförelse av de som hade erfarenhet av banan i första hand och de som inte 

hade det. Det kan ses som en nackdel och ifall undersökningen ska repeteras så kan de 

induktiva frågorna i enkäten uteslutas. 

3.2 Förväntade resultat 

Med kunskapen om vad för geometriska attribut som borde påverkade flödet som en 

flaskhals så är hypotesen att det borde på heat mapen gå att identifiera en koncentration av 

dödsfall i det området som är tänkt att vara en choke point. 

 

Figur 2 Bild som visar banan ovanifrån. 
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I figur 4 så kan vi se banan ovanifrån. (A) är försvararnas respawn room. Det är här de börjar 

spelet och här de respawnar igen efter att de har dött. (B) är kontrollpunkten som anfallarna 

måste ta över för att vinna rundan. (C) är anfallarnas respawn room. Anfallarna börjar spelet 

här och respawnar här efter att de har dött. Det områden som är omringat i vitt är det 

området som har designats för att vara en choke point. Hypotesen är att i det ska gå att 

identifiera det här områden på en heat map. 
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4 Relaterad forskning 

Game metrics är ett relativt nytt inom spelrelaterad forskning. En mer professionell 

spelindustri har gett upphov till ett större intresse för kvantitativa metoder och 

automatiserade insamlingsmetoder. Game metrics handlar om att samla in information om 

hur spelaren interagerar med spelprogramvaran.  

Tychsen & Canossa (2008) skriver om hur de har använt game metrics för att studera 

mönster för hur spelare spelar spel. I spelet Hitman: Blood Money så studerar de hur 

spelarens rörelsemönster kan vara indikativt för olika spelartyper. Exempelvis föreslår de en 

hypotes för fyra olika typer för hur en spelare navigerar. Ett av de navigationsmönster som 

Tychsen & Canossa (2008, s. 7) beskriver är: 

Brawn play-style 

Denna mönster definieras av fysisk aktivitet i spelet. De klättrar, använder våld och är 

alltid på språng. Denna typ mäts i hur stor procent av tiden de spenderade med att 

springa, hur de rörde sig mot fiender och hur de löser pussel med våld istället för andra 

metoder (t.ex. skjuta upp ett lås istället för att dyrka upp det). 

De nämner även olika typer av interaktioner så som icke-dödlig, dödlig, tyst, högljudd, ren 

(clean) och blodig. Dessa innefattar de olika typer av interaktionsmöjligheter spelaren har 

gentemot icke-spelarstyrda  karaktärer i spelet. Exempelvis på en icke-dödlig interaktion kan 

vara att skapa en avledningsmanöver medan spelaren tar sig förbi en patrull. Ett exempel på 

en blodig interaktion skulle kunna vara att anfalla en fiende i spelet med en hammare eller ett 

hagelgevär. En karaktärstyp kan alltså definieras av vilket navigationsmönster de väljer och 

vilken interaktionsform de föredrar. 

Tychsen & Canossa har alltså med game metrics och automatiserad datainsamling hittat ett 

sätt att koppla kvantitativ data till mönster för olika spelstilar. 

4.1 Heat maps 

Heat maps är ett sätt att visualisera kvantitativ data på ett överskådligt sätt. Det har bl.a. 

använts av Leigh et al. (2008) för att visualisera resultaten av deras coevolutionära algoritm. 

Genom att kombinera coevolution, en utvecklingsbar agent och en klyftig 

visualiseringsteknik så lyckades de balansera spelet CaST (Leight et al. 2008). 
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4.2 Automatiserad balansering 

Heat maps är en utvärderingsmetod som är nästintill automatiserad. De kan genereras 

automatiskt över tid från data samlad från pågående spelsessioner. Det är ett första steg mot 

att  göra balansering av spel enklare och snabbare. Ett nästa steg vore att kombinera heat 

maps med AI. Om bottar speltestar banan för att samla data till heat maps så skulle det på så 

vis gå att skapa ett nästintill automatiserat system för att utvärdera banans flöde. 

Självklart så finns det praktiska problem med att lyckas skapa en sådan typ av AI, men 

automatiserad balansering är trots det en intressant tanke. Andrade et al. (2005) beskriver 

hur de skapar en dynamisk balanseringsmetod genom att skapa en AI som ska klara av minst 

tre grundläggande krav. Först måste spelet, så snabbt som möjligt, anpassa sig efter 

spelarens initiala skicklighetsnivå. Sedan så måste det följa skillnader i spelarens prestation. 

Tredje och sist så måste spelet anpassa sig självt och följa ett beteende som är trovärdigt 

(Andrade et al., 2005). 

 Det är inte ofta AI förknippas med att kunna användas för spelbalansering. Syftet med AI i 

level design är ofta att assistera med gameplay och öka immersion (Kremers, 2009). Spelet 

Left 4 Dead (Valve, 2009) har en AI Director som mäter spelarnas prestation och slänger in 

horder med zombies vid olika situationer. Detta påverkar gameplay och immersion genom 

att slänga in händelser som ökar spelets dynamik och gör spelet mer intressant då det inte 

går att förutse exakt vad som kommer att hända. 
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5 Genomförande 

5.1 Research / Förstudie 

För att kunna undersöka hur det med heat maps ska gå att hitta en choke point så måste det 

först undersökas hur en choke point kan se ut. Jag har hundratals timmar erfarenhet av 

Team Fortress 2 och det är en specifik del av banan cp_dustbowl som jag har valt att 

fokusera på och undersöka mer noggrant. En heat map över banan kan ses i figur 4. 

cp_dustbowl innefattar tre delar som anfallarna måste ta över. När de tagit sig igenom alla 

delar och tar över sista kontrollpunkten så vinner de och rundan startar om och lagen byter 

roller. 

 

Figur 3 I bilden ser vi heat mapen av cp_dustbowl med data från 2010-05-13 till 
2010-05-20. 
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I figur 3 ser vi en heat map över banan cp_dustbowl. Inringat i rött är den del av banan jag 

har valt att fokusera på. Den röda pilen symboliserar vilken kameravinkel som har använts i 

figur 4. 

 

Figur 4 En bild som visar hur banan ser ut i spelet 

I figur 3 kan vi en koncentration av dödsfall vid samma plats som (A) markerar i figur 4. 

Detta är ett av de mest intressanta områdena i hela banan. Det är precis i början av del 3 av 

banan. Försvararna måste ta sig över en öppen gård fram till kontrollpunkten längst bort mot 

väggen sedd i bild. Något viktigt att veta är att ungefär vid (A)  i figur 4 så blir anfallarna 

oftast utsatta för eld från försvararnas sentry guns runt hörnet. 

 

Figur 5 I bilden syns området på heat mapen. Den röda bollen symboliserar en 
sentry gun position och pilen symboliserar områden den täcker. 

I figur 5 kan vi se vinkeln där anfallarna blir utsatta av eld ifrån en vanlig sentry-gun 

position. I figur 6 syns en bild tagen i spelet där vi kan se var en sentry-gun brukar byggas. 
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Figur 6 Bilden illustrerar vart en sentry gun ofta byggs och området som den 
täcker. Det röda som syns på bilden markerar vart dess räckvidd tar slut. 

Anledningen till att jag har valt att fokusera på denna del av cp_dustbowl är p.g.a. att jag som 

spelare minns hur svårt det brukade vara att, som anfallare, ta sig förbi denna punkt. Om 

man bara utgår ifrån figur 3 så kan det verka underligt varför just denna del förtjänar så 

mycket uppmärksamhet. Många av de höga koncentrationer av dödsfall i figur 3 är på 

kontrollpunkterna där anfallarna måste stå en viss tid för att ta över dem. Faktumet att de 

måste stå i ett specifikt område gör att det är lätt för försvararna att fokusera sin eldgivning i 

dessa områden. Med det sagt så är det också viktigt att veta att ett problem är att jag inte har 

tillgång till en heat map över hur området såg ut innan det förändrades, så jag kan inte visa 

hur det såg ut under betan. Det jag kan göra är att försöka förklara hur geometrin är 

uppbyggd, hur den såg ut förut och varför denna plats i banan är intressant att undersöka.  
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Figur 7 Bilden visar choke pointen som den ser ut idag och i blått ritat hur den 
såg ut tidigare. 

I figur 7 är en av de mest intressanta exemplen på en choke point. Under betan så existerade 

inte trappan i bilden utan det var en avsats som såg ut ungefär som det är ritat i blått i figur 7. 

När detta gjordes om till en trappa så var det en drastisk förändring i hur enkelt det var att ta 

sig förbi området precis kring trappan och strax efter. 

Det finns ingen officiell genomgång av hur Valve gick till väga när de samlade in data om 

denna situation och vad som ledde dem till att göra de förändringar de gjorde, men det går 

att spekulera kring att de använde sig av heat maps. Spekulationer är aldrig definitiva svar, 

men det är ett sådant perfekt exempel på hur heat maps skulle kunna användas för att 

utvärdera en bana. I detta fallet går det lätt att se hur flödet skulle kunna mätas på ett bra 

sätt. 

Den grundläggande geometrin i området visar på ett flöde som går igenom en U-formad 

geometri. I figur 8 nedanför så kan vi se en grov representation av denna typ av geometri. 

Svårigheten för anfallaren ligger i det faktum att de måste gå runt ett hörn för att anfalla 

försvararna. Anfallarna kan inte veta exakt vad försvararna är någonstans medan försvararna 

vet att anfallarna måste kommer runt ett specifikt hörn och kan stå redo att beskjuta dem när 

de går runt hörnet. När anfallarna inte har god sikt, trängs in i smalare utrymmen och där 

försvararna har alla fördelar så kan det vara lätt att förstå varför höga koncentrationer av 

dödsfall uppstår i situationer som denna. 
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Figur 8 En U-formad choke point. 

5.2 Konstruktion av banan 

För att säkerställa att banan inte testar någonting annat än choke points så var den första 

tanken att det skulle vara en enkel bana med en choke point. Den enklaste beskrivningen var 

att det anfallande laget ska ta sig förbi en choke point, som försvararna håller, och erövra en 

kontrollpunkt på andra sidan. 

Hur choke pointen skulle se ut eller vart i banan den skulle ligga var det som var den 

egentliga frågan och problemet under utvecklingsfasen. Hur görs en design så enkel som 

möjligt men som ändå uppfyller kraven att den ska innehålla en choke point som kan påverka 

flödet tillräckligt för att ge resultat på en heat map? En choke point kan se ut på många olika 

vis och därför studerades redan existerande banor. De situationer som enligt erfarenhet 

skulle kunna uppfylla kraven för en choke point studerades för att hitta utmärkande 

egenskaper. Den situation som blev den största inspirationskällan var en choke point i början 

av tredje delen av cp_dustbowl (Valve, 2007). Anfallarna ska ta sig fram till en kontrollpunkt 

och sedan röra sig runt efter en U-formad gång. Enligt erfarenhet så var denna situation 

väldigt intressant och skulle kunna ses som en av de mest intressanta av alla choke points i 

Team Fortress 2. Efter att den generella idén för banans utseende var klar så var nästa steg 

att börja skissa på enkla lösningar. 
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Figur 9 En grov skiss på en enkel bana med en choke point. Anfallarna ska ta sig 
från (C) igenom choke pointen (markerad i grått) och ta över kontrollpunkten (B). 

Försvararnas spawn room är (A). 

Den slutgiltiga designen blev två punkter med en "U"-formad choke point mellan sig som kan 

ses i figur 9. Anfallarna ska röra sig från punkt C till punkt B och för att åstadkomma måste 

de röra sig genom en choke point i mitten. För att se till att det är choke pointen som mäts 

och inte andra faktorer så skapades en choke point som kunde vara öppen eller stängd. 

Banan gjordes även med s.k. "dev texturer" istället för mer grafiska texturer för att säkerställa 

att fokus var på gameplay och inte på grafik. Det finns ett par props som ger lite liv i banan 

men trots det ligger fokus i att testa choke pointen. 

Choke pointen är designad för att vara svår att ta sig igenom. Det finns bra försvarspositioner 

för försvararna samt en trång väg som anfallarna måste ta sig fram igenom. Choke pointen 

har justerats för att det ska vara svårt för anfallarna att ta sig igenom. Genom att göra choke 

pointen stark så bör det vara lättare att identifiera den på en heat map. 

Banan, som kan ses i figur 10, byggdes till Team Fortress 2 med level editorn Hammer Editor 

(Valve, 2004), som är ett verktyg i Source SDK (Valve, 2004). 
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Figur 10 Enkel bana i grov konstruktion med ett fåtal props. Anfallarna kommer 
ifrån höger i bild och ska röra sig igenom choke pointen till vänster i bild. 

De gråa väggarna som kan ses i figur 10 var tänkta att användas i en annan version av banan 

där de skulle vara öppna för att tillåta passage genom väggen och därmed förbipassera choke 

pointen. Tidigare var det tänkt att jämföra två versioner av banan och båda testades i ett 

tidigt pilottest. Dock slopades idén med en jämförande undersökning p.g.a. låg relevans. 



 

 19 

5.3 Generering av heat map 

Banan speltestades vid olika tillfällen både för pilottest och som underlag till 

undersökningen. Data samlades in med administrationsverktyget Psychostats (Morris, 

2001). Psychostats är ett tredjepartsprogram till Source (Valve, 2004) som hjälper 

serverägare att administrera sina spelservrar med hjälp av de loggfiler som sparas. Alla heat 

maps till denna bana har genererats med Psychostats. 

 

Figur 11 Den första heat mapen av banan som genererades med Psychostats. 

I figur 11 kan vi se den första heat mapen som genererades till banan. För att verifiera att det 

fungerade att generera heat maps så tog jag till hjälp av en assistent. Vi startade upp banan 

och jag bad min assistent att i spelet döda mig vid de markerade positionerna. De vita 

siffrorna visar hur många dödsfall som skedde vid de fyra olika punkterna. Jag dog alltså 

totalt 10 gånger under detta test. Ingen av den data som samlades in vid detta tillfälle finns 

med i övriga heat maps. Detta test var endast för att verifiera att Psychostats kunde generera 

en heat map och skedde alltså helt separat från andra test. 
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6 Resultat 

Syftet med rapporten var att undersöka hur kvantitativa metoder och game metrics kan 

användas i balanseringssyfte. Genom att kunna identifiera en choke point med en heat map 

så innebär det att heat maps som utvärderingsverktyg skulle kunna bidra till att öka 

förståelsen för hur flödet ser ut i en bana. 

En enkät skapades digitalt på sidan www.surveymonkey.com. En digital enkät har fördelen 

att personerna som svarar på enkäten kan göra det i sina egna hem och på sin egen tid. 

Eftersom speltestningen av banan skedde över Internet så vore det rimligt att enkäten 

genomfördes över Internet den med. På så vis begränsas inte studien till de som bor i 

Skövdeområdet. Enkäten förutsätter inte att respondenterna har speltestat banan eller 

besitter någon större kunskap om ämnet level design. 

Enkäten startades 17 gånger och avslutades 15 gånger. Det innebär att 88.2% av enkäterna 

påbörjades och avslutades korrekt. 

6.1 Kvantitativa frågor 

I fråga 1 på enkäten så fick respondenterna veta att det finns en choke point i banan. De fick 

se en bild av banan ovanifrån och ombads att gissa var choke pointen fanns. De fick kryssa i 

flera rutor. Resultaten från fråga 1 kan läsas i figur 12. 
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Figur 12 Resultaten från fråga 1. 

Flest kryss går att hitta i områdena F2, F3 och F4. Personerna har ännu inte sett någon heat 

map utan dessa gissningar baseras på att antingen ha speltestat banan eller att bara titta på 

bilden och markera det tunnaste området på bilden. Choke pointen ligger ungefär i rutorna 

F2, F3, F4 och G2. F2 är mitten av choke pointen. Summan av alla kryss som gjordes i dessa 

rutor är 11+13+12+4 = 40. Totalt antal kryss för hela frågan är 69. 40/69 = 57.9% som ligger i 

rutorna F2, F3, F4 och G2. Flest kryss (13 st) ligger mot slutet av choke pointen, i rutan F3. I 

mitten av choke pointen, i rutan F2, ligger 11 st kryss. 

I fråga 2 på enkäten så fick respondenterna tillgång till en heat map över banan. De har fått 

veta vad en choke point är och att den begränsar flödet i banan som en flaskhals. 

Respondenterna ombads återigen att gissa var de tror att choke pointen låg. De fick kryssa i 

flera rutor. Resultaten från fråga 2 kan läsas i figur 13. 
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Figur 13 Resultat från fråga 2 

Resultatet av fråga 2 är att flest kryss går att hitta i områdena F2, F3, F4 samt G2. F2 är 

mitten av choke pointen. Summan av alla kryss i choke pointen (rutorna F2, F3, F4, G2) är 

15+8+8+8 = 39. Totalt antal kryss för hela frågan är 57. 39/57 = 68% som ligger i rutorna F2, 

F3, F4 och G2. Flest kryss (15 st) låg i mitten av choke pointen, i rutan F2. Näst flest antal 

kryss var 8 st. F2 hade alltså nästan dubbelt så många kryss som den rutan med näst flest 

kryss.  

Det var ett antal respondenter som hade kryssat flera kryss i fråga 1 men endast kryssat en 

gång i fråga 2. De flesta respondenter kryssade fler gånger i fråga 1 än i fråga 2. I fråga 1 hade 

11 respondenter kryssat rutan F2, 1 hade inte svarat och 3 st hade inte kryssat rutan F2. I 

fråga 2 hade samtliga respondenter kryssat rutan F2. 
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6.2 Kvalitativa frågor 

På enkäten fanns det även en möjlighet att förklara hur respondenten hade resonerat när han 

hade svarat på frågorna. Några trender gick att se: 

Bland de som hade speltestat banan: 

 En respondent berättar hur han hade baserat sin gissning på vilka områden som var 
svåra att ta sig förbi. 

 En respondent berättar hur hörnen låter försvararna bygga upp sentry guns, position 
med snipers etc. vilket gör det en bra plats att döda anfallarna ifrån. 

 En respondent berättar hur han på första frågan hade kryssat där det kändes som folk 
oftast dog. I andra frågan så hade han kryssat där det var mest gult och rött. 

 En respondent berättar hur heat mapen gav störst utslag på två rutor. Det är även 
rutor vid trånga hörn som teoretisk skulle vara svårast att ta sig förbi. 

 En respondent berättar hur " det naturliga område som en choke point brukar 
förekomma är kring hörn på kartan. Platsen jag valde har både en upphöjning och 
en lång korridor som försvararna lätt kan sätta upp ett försvar. De som anfaller är 
tvungna att gå en specifik liten väg för att ta sig framåt, vilket leder till många 
dödsfall på just det området". 

 
Bland de som inte hade speltestat banan: 

 I första bilden gick en respondent efter den tunnaste delen av banan när denne gjorde 
sin gissning. I andra frågan så gick respondenten efter koncentration av dödsfall. 

 En respondent berättar hur han gissade att choke pointen var den smala gången 
genom banan. 

 En respondent baserar sin gissning på var han tror försvararna skulle ha fördel för de 
vet var anfallarna är medan anfallarna står inför problemet att de inte vet exakt var 
försvararna är. Han nämnde att detta var platsen där alla dog på i andra bilden. 

 En respondent baserar sin gissning på avstånd. Det verkar vara lika långt mellan de 
två respawn rooms och det är en trång passage. De som står i passagen tittar ut i ett 
stort område medan de som står i området tittar in i en trång passage. 

 En respondent definierar flaskhalsen (choke pointen) som att försvararna håller en 
öppen samlingsplats där de kan skjuta in i en trång gång som anfallarna måste ta sig 
igenom. 
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6.3 Analys av resultat 

6.3.1 Heat map 
Den heat map som genererades från speltestningen kan anses stämma överrens med 

hypotesen att det bör gå att identifiera choke pointen. Spelarna verkar ha dött kring det 

område där de geometriska attributen borde visa på en ökad koncentration av dödsfall. 

Platsen där det finns flest dödsfall är den plats där anfallarna går runt ett hörn och där de blir 

beskjutna av försvararna. Försvararna kan fokusera all sin uppmärksamhet och eldgivning på 

detta lilla område och skjuta såfort de ser en anfallare komma fram. Anfallarna måste 

däremot gå runt hörnet och först då kan de söka efter fientliga mål. Det kommer troligtvis 

vara en del eldutbyte i detta område innan någon spelare dör och det kan vara därför som det 

blir en ökad koncentration av dödsfall här. Det är också den plats där försvararna kan skjuta 

blint mot och träffa anfallarna precis när de går runt hörnet. Det intressanta är att flest 

dödsfall sker där försvararna kan skjuta blint mot den plats där anfallarna går runt ett hörn. 

Försvararna kan fokusera all sin eldgivning mot denna plats medan anfallarna måste skjuta 

mot de något mer utspridda försvararna. Näst störst koncentration är i den smalaste delen av 

choke pointen. Om anfallarna inte dog när de gick runt hörnet så löper de stor chans att dö i 

detta område. 

Det är svårt att avgöra men det går nästan att uppfatta en större koncentration av dödsfall på 

anfallarnas sida. Det är inte speciellt tydligt då anfallarnas sida, innan choke pointen, är 

något mindre än försvararnas sida och därmed sprids dödsfallen ut mindre. Om heat mapen 

hade en större datamängd så skulle det nog vara tydligare. Det skulle kunna innebära att det 

t.ex. tar något för lång tid för anfallarna att spawna igen efter att de har dött, då försvararna 

kan ta sig igenom choke pointen när anfallarna egentligen borde tvinga dem i en defensiv 

position. Detta kan också vara p.g.a. att det endast var 4 spelare per lag. Hade det varit fler 

spelare så hade det troligtvis funnits mindre tid för försvararna att gå på offensiven. 

Hypotesen att det ska gå att hitta choke pointen med hjälp av en heat map förutsätter att 

båda lagen är någorlunda jämna när  det avser skicklighet och förmåga att döda spelarna i 

motståndarlaget. Om ett lag hade varit avsevärt mycket mer erfaret än det andra så hade det 

troligtvis lett till att heat mapen hade sett annorlunda ut och att choke pointen hade haft liten 

eller ingen betydelse då det skickligare laget troligtvis hade snabbt tagit sig förbi området och 

anfallit sina motståndare på andra sidan. Exempelvis om ett lag skickliga spelare hade spelat 

banan emot ett lag utan någon som helst spelvana så hade det erfarna laget troligtvis totalt 

dominerat och majoriteten av dödsfallen hade troligtvis varit närmare det mindre erfarna 

lagets respawn room.  

Heat maps använder statistik som grund och mängden insamlad data bör helst vara så pass 

stor att individuella sessioner inte har någon påverkan på slutresultatet. Det är därför som 

heat maps med automatiserad datainsamling blir som pålitligast när en heat map skapas från 

data som har samlats in under flera dagar eller veckor och med många spelare. 
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6.3.2 Enkät 
I fråga 1 så var majoriteten av kryssen i rutorna F3 och F4. Detta är den smalaste punkten på 

banan. Med analogin att en choke point är som en flaskhals så kan det vara logiskt att många 

respondenter kryssar dessa rutor. Kryssen var mer utspridda i fråga 1 och det fanns fler totalt 

antal kryss. Det kan peka på att respondenterna är mer villiga att gissa när de inte har 

tillgång till mycket information. Eftersom respondenterna kryssade flera rutor i fråga 1 så var 

också den uppskattade storleken på choke pointen större än i fråga 2.  

Gissningarna i fråga 1 pekar på att störst mängd dödsfall skulle vara mot slutet av choke 

pointen. Det verkar som om de flesta av respondenterna gissar på att anfallarna lyckas ta sig 

in i den smalaste biten av choke pointen innan de blir dödade. I jämförelse med vad heat 

mapen visar så kan det vara så att respondenterna tror att anfallarna kan röra sig snabbare 

igenom choke pointen än vad de egentligen kan. Eldstrider kan handla om att hoppa fram 

runt ett hörn och skjuta iväg en salva för att snabbt röra sig tillbaka. Det kan pågå eldgivning 

fram och tillbaka innan en spelare faktiskt rör sig framåt i choke pointen. Det kan vara på 

grund av detta utbyte av eld som gör att flest dödsfall sker runt hörnet i mitten av choke 

pointen istället för den smalare delen av choke pointen. Om respondenterna inte tänker på 

detta typ av eldutbyte så kan det kanske förklara varför de tror att flest dödsfall sker i den 

smalaste delen. Det bör också nämnas att det är svårt att tänkte på specifika situationer som 

denna. Det är lättare att tänkte hur ett stort område kan fokusera sin eld på ett litet område 

och att det borde ge ett visst resultat. 

I fråga 2 så låg flest antal kryss i rutan markerad F2. Det är där heat mapen visar på störst 

koncentration av dödsfall. Det är också mitten av choke pointen. Det är har anfallarna går 

runt hörnet och exponeras för försvararnas eldgivning. I fråga 2 så hade samtliga 

respondenter identifierat mitten av choke pointen när de visades heat mapen. Det lägre 

antalet totala kryss i fråga 2 kan tyda på att respondenterna är mindre villiga att gissa och 

istället anpassar sig efter den information de får av heat mapen. 

Kritik mot detta skulle kunna vara att heat mapen endast är ledande och att respondenterna 

kanske enbart går efter den höga koncentrationen av dödsfall. Det måste dock påpekas att det 

är syftet med heat mapen som undervärderingsverktyg. Heat mapen ska visa på 

koncentrationer av dödsfall. Med kunskapen om att det finns en designad choke point och att 

respondenter kan hitta den med en heat map skulle kunna tyda på att hypotesen att det går 

att hitta en choke point med en heat map stämmer.  

Det hade varit intressant och se hur respondenterna skulle svara om heat mapen hade 

genererats från en spelsession som beskrivs ovan och dödsfallen på heat mapen inte hade 

haft väldigt lite att göra med choke pointen. Hade detta lett till att de flesta fortfarande hade 

kryssat rutorna F2 och F3 i fråga 2 eller hade det fått dem att t.ex. kryssa ruta J4 om den 

hade visat på störst koncentration av dödsfall? 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultatsammanfattning 

I enkäten så var majoriteten av kryssen i fråga 1 i choke pointen, men alla respondenter 

kryssade inte mitten av choke pointen (där flest dödsfall förekom) innan de hade sett heat 

mapen. När respondenterna visade heat mapen så kryssade samtliga respondenter rutan F2, 

som var mitten av choke pointen och den plats där störst koncentration av dödsfall 

påträffades. Det skulle kunna påstås att rutan F2 med alla dödsfall är den som är viktigast att 

identifiera då det är där choke pointens utformning har som störst påverkan på banans flöde. 

7.2 Diskussion 

I detta fallet har geometrin på banan konstruerats och designats på det sätt som borde på 

enklast sätt bekräfta eller förkasta heat maps validitet som utvärderingsverktyg. 

Till skillnad från denna planerade situation så  kan det finnas andra situationer där t.ex. 

utvecklaren inte har konstruerat eller designat för att en plats i en bana ska generera sådana 

specifika resultat på en heat map. Tänk dig även situationen där det kanske finns flera 

områden på en bana som skulle kunna tänkas påverka flödet likadant, och därmed kunna ses 

som choke points även om det inte fanns någon ursprungstanke eller design bakom det. I 

samma situation kanske det finns två eller flera choke points, då kan man med hjälp av heat 

maps se hur stor koncentration av dödsfall varje choke point har. Det gäller att identifiera de 

problem som en utvecklare kan ställs inför och försöka hitta lösningar på hur de problemen 

kan studeras och eventuellt lösas. 

Beroende på vad det är för problem man som utvecklare står inför så kan heat maps 

tillämpas på olika sätt. Om det t.ex. är en hobbyutvecklare som bygger banor allteftersom 

utan någon direkt plan eller design så kan heat maps bli hans sett att efter speltestning få ett 

överskådligt resultat av var folk dör i hans bana. Med denna information så bör han få ökad 

förståelse av vad för typer av geometriska attribut som ger vissa resultat. 

Det går även att diskutera för och emot vilka variabler som ska studeras i en heat map. 

Dödsposition är en bra variabel för att mäta ett generellt flöde genom hela banan, medan 

andra variabler eller andra kombinationer av variabler kanske är mer relevanta för andra 

typer av problem. T.ex. så använda sig Tychsen & Canossa (2008) av spatial information (X, 

Y, Z position) samt även riktningen för kameran, dvs. spelarens ögon. De sparade spelarens 

position och vilket riktning de titta åt under intervall av 5 sekunder för att studera hur de rör 

sig och interagerar med spelvärden. Det är ett bra sätt för att lösa problemet med hur olika 

spelartyper eller spelstilar löser vissa problem. Det kan finnas olika pussel som ska lösas eller 

olika personer som spelaren kan prata med. Med en sådan metod så går det att följa 

spelarens resa genom spelvärlden genom deras ögon. Denna tillämpning ligger inte långt 

ifrån heat maps, utan båda verktygen använder sig av spatial data. 

Game metrics och kvantitativa metoder är på uppgång och ger upphov till fler specialiserade 

metoder och verktyg. Med bättre och enklare tillgång till pålitligt information så kan 

utvecklare göra nödvändiga förändringar i sina spel utan att behöva starta utdragna 

utvärderingsprocesser. Med automatisk datainsamling och en stor spelarbas så kommer det 

alltid finnas en enorm uppsjö data att tillgå för att bättre förstå hur spelet egentligen spelas. 
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7.3 Framtida arbete 

Efter observation så uppenbarade sig en intressant tanke gällande heat maps och hur 

spelarna rör sig i en bana. I detta arbete så har flödet mätts då spelarna använder sig av alla 

möjliga olika vapen som de har tillgång till där många av dessa är avståndsvapen. Det skulle 

vara intressant att undersöka hur ett flöde i en banan skiljer sig när spelarna använder sig av 

avståndsvapen respektive endast närstridsvapen. Många försvarspositioner borde ha mindre 

påverkan samt öppna ytor som ligger längs huvudleden i banan borde i teorin ge ett större 

utfall av dödsfall koncentrerade kring dessa positioner. 

Det kunde även vara givande att undersöka hur olika typer av små förändringar i en choke 

point kan förändra flödet. Det skulle kunna innefatta att t.ex. lägga till eller ta bort trappor, 

fönster eller att kanske öka eller minska höjdskillnader. Eventuellt så skulle det gå att 

undersöka om texturer eller props (endast visuella skillnader) kan påverka flödet. Det finns 

flera saker som går att undersöka när det gäller banors flöde och spelares sätt att spela dem. 

En liknelse med Tychsen & Canossas arbete (2008) är att man med heat maps skulle kunna 

studera hur olika klasser rör sig i Team Fortress 2. Var dör olika klasser oftast på en bana? 

Hur rör de sig i korrelation med hur de bemöter fiender av olika klasser? Hur aggressiva är 

deras rörelsemönster? Det finns många intressanta aspekter för hur det skulle gå att bättre 

förstå olika klasser och spelstilar. En ökad förståelse för hur en viss klass rör sig igenom en 

bana skulle därmed kunna användas för att designa specifika situationer eller områden som 

passar olika klasser. 

Mycket kan göras med att använda spatial data för att ge ökad förståelse för speltestning och 

speldesign. Som Tychsen & Canossa skriver (2008) så verkar det saknas en ram för hur 

denna typ av data ska läsas och förstås. Det finns även en hel del att utforska inom ämnet för 

mer automatiserade utvärderings- och balanseringsmetoder. Andrade et. al. (2005) har visat 

hur ett alternativ på frågan med automatiserad balansering kan se ut, men det finns fler 

intressanta aspekter som skulle kunna undersökas när det kommer till automatiserad 

speltestning och balansering med hjälp av bottar. Det är en intressant tanke att etablerade 

spel med välfungerande AI eventuellt skulle kunna användas för att speltesta nya banor i 

balanseringssyfte när det kommer till flöde. 
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Appendix A  -  Ordlista 

För att öka förståelsen för arbetet så inkluderas en ordlista med all terminologi. 

Choke point http://en.wikipedia.org/wiki/Choke_point 

En flaskhals i flödet. Det är svårt för anfallarna att ta sig 

igenom p.g.a. att de tvingas samman i ett trångt utrymme. 

Immersion http://en.wikipedia.org/wiki/Immersion_(virtual_reality) 

Känslan att vara inslukad/vara en del av en virtuell 

verklighet. 

Kontrollpunkt/control point Det är en platta på vilken anfallarna ska stå en viss tid för 

att ta över. Ju fler som står på den samtidigt, ju snabbare 

går den att ta över. När alla kontrollpunkter är tagna 

vinner anfallarna. 

(re)spawn room Det är här spelarna börjar och det är här de hamnar igen 

efter att de har dött. Spelare "återupplivas" alltså i ett 

respawn room ett par sekunder efter att de har dött. 

Spatial data Rumslig data. Position i X, Y och Z dimensionerna. 

Sentry gun http://en.wikipedia.org/wiki/Sentry_gun 

Automatiserat vapenstativ som skjuter mot fiender den 

kan se. 

Beta http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_testing#Beta_testing 

Även känt som betatestning. Det är en period strax innan 

ett spel släpps. Spelet är nästan färdigt men testas nu i 

större skala av slutanvändare för att upptäcka eventuella 

buggar eller problem som kan vara svåra att upptäcka i 

mindre skala. 

Bot (pl. bottar) http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_bot 

En artificiell intelligens som erbjuder motstånd för 

spelaren. 

Dev(development) textur Det är texturer som inte har något artistiskt värde utan 

används som placeholder för att ha en textur att visa så att 

väggar och tak inte blir osynliga. 

Prop (pl. props) En 3d-modell som har importerats in i spelet. De används 

för att ge mer liv till en bana genom att erbjuda ett 

utseende som skulle vara svårt att skapa i en level editor. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Choke_point
http://en.wikipedia.org/wiki/Immersion_(virtual_reality)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sentry_gun
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_testing#Beta_testing
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_bot
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Appendix B  -  Enkät 

Denna undersökning ämnar att studera hur heat maps kan ge ökad förståelse för hur banor 

spelas. En bana har skapats till spelet Team Fortress 2 (Valve, 2007) och den har speltestats 

under en timme av 8 spelare uppdelade i 2 lag (4 mot 4). 

Banan är av typen "control point" som innebär att ett attackerande lag ska anfalla och ta över 

en kontrollpunkt som försvaras av ett annat lag. Kontrollpunkter tas över genom att 

anfallarna står på den under en viss tid. Ju fler av anfallarna som står på kontrollpunkten, ju 

snabbare går det att ta över den. 

När en spelare dör så återupplivas han igen efter 8 sekunder i sitt respektive startområde. 

Detta gäller för såväl anfallare som försvarare. 
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Bilden visar en bana ovanifrån. Anfallarna börjar i ett rum vid (C) och ska ta sig till (B). 

Försvararna börjar i ett rum vid (A) och ska hindra anfallarna från att ta sig till (B). Den 

vinröda färgen är väggar och tak medan den turkosa färgen är golv. 
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Bilden visar samma bana uppifrån. Banan innehåller en choke point. En choke point är en 

del av en banan som p.g.a. olika faktorer så som färddistans, försvarspositionen m.m. gör det 

svårt att ta sig fram för anfallare. En choke point är som en flaskhals för flödet när spelarna 

rör sig framåt genom banan. 
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1) Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke 

point ligger? OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

 1 2 3 4 5 6 7 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        

H        

I        

J        

K        

L        

M        

N        
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Bilden visar samma bana ovanifrån fast nu med med en heat map. En heat map visar 

värmeutslag där det har förekommit många dödsfall under speltestning. Varma färger så som 

gul och röd visar på störst koncentration av dödsfall. 

Den neongröna färgen i kanten av bilden är inte en deal av heat mapen. 
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1) Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke 

point ligger? OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

 1 2 3 4 5 6 7 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        

H        

I        

J        

K        

L        

M        

N        
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3) Har du speltestat banan? 

 ( ) Ja 

 ( ) Nej 

4) Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

<kommentarsruta> 

5) Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

<kommentarsruta> 
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Appendix C  -  Enkätsvar 

 1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G   X           

H   X           

I               

J               

K               

L               

M       

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G   X           

H   X           

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Ja 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Två områden: Område 1: 2G och 2H är var folk har fastnat i choken och tvingas att stanna, men 2F är 
var "korken" är på choken där folk dör. Område 2: 3F är choken och 4F är "korken". 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

Inget svar 

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F X X X         

G   X           

H   X           

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Ja 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Dödsfall brukar förekomma oftare vid en choke point än vid andra delar av en bana. 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 



 

 39 

1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G   X           

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Ja 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Det naturliga område som en choke point brukar förekomma är kring hörn på kartan. Platsen jag valde 
har både en upphöjdnad och en lång korridor som försvararna lätt kan sätta upp ett försvar. De som 
anfaller är tvungna att gå en specifik lite väg för att ta sig frammåt, vilket leder till många dödsfall på 
just det området. 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G   X           

H   X           

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X   X       

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Ja 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Heatmapen gav störst utslag på de två rutor som jag markerat. De är även rutor vid trånga hörn vilket 
teoretiskt sett skulle vara svårast att ta sig förbi. 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

Inget svar 

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

Inget svar 

3. Har du speltestat banan? 

Inget svar 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Inget svar 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F     X         

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X           

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Nej 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Jag såg att banan avsmalnade vid punkten 3F, vilket gör det svårare för det attackerande laget (C) att 
ta sig till (B), då det andra laget (A) kan befinna sig var som helst i det stora rummet medan lag (C) 
endast kan komma igenom den smala korridoren. Lag (C) kommer alltid vilja passera igenom den 
korridoren, då deras mål är att ta över position (B), medan lag (A) alltid kommer vilja försvara (B), 
vilket gör denna punkt i banan extra viktig. 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Nej 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Försvararna har en öppen samlingsplats där de kan skjuta mot en trång öppning som anfallarna måste 
ta sig igenom. Det är i stort sätt definitionen av en flaskhals. 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E       X X     

F       X X     

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X           

G   X           

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Ja 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Utan heat map: När vi spelade banan kändes det som om det var där vi eller motståndaren oftast blev 
stoppad Med heat map: mest gult och rött 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D       X X     

E       X X     

F     X         

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D       X X     

E       X X     

F   X X X X     

G   X           

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Nej 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Även om jag inte har spelat banan så är det lätt att anta var choke pointen finns i och med begränsad 
yta som spelarna kan röra sig på. Det finns flera olika hörn och möjligheterna för ett taktiskt spel 
verkar mer sannolikt här än på den övriga spelytan. 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F X X X X X X   

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X           

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Ja 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

grekulf jag kan inte svensk så beklaga! Its the corner that allows the defenders to build sentries, 
snipers camp etc, witch makes it a nice place for people to die ! :D 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Fun lita map :D 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E X X X X       

F X X X X       

G X X           

H X X           

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E X X X X       

F X X X X       

G X X           

H X X           

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Nej 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Avstånd: Var ett lagom avstånd mellan de båda "baserna" men ändå närmre (B). Trångt passage: 
Passagen vid F3 är enkelt att försvara då siktet ej behöver förflyttas mycket för försvararna. Vinkel: 
Eftersom det från C inte är mycket utrymme innan det trånga passaget räkjnas det också in 
(exempelvis kan granater enkelt kastas in dit). Många spelare ksulle trolige springa dit men inte våga 
sig genom det trånga passaget. 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Saknar bokstaven 'N' i svarsalternativen :( 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Nej 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Tight! 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E       X X     

F     X X       

G   X           

H   X           

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X           

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Nej 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

då skalan inte är synlig och covers inte är tydliga trodde jag det var troliga ställen då anfallarna skulle 
ha svårt att veta var försvararna var medans försvararna visste exakt varifrån anfallarna kom I andra 
bilden är det för att alla dör där :P 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

t(^.^t) 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

Inget svar 

3. Har du speltestat banan? 

Inget svar 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Inget svar 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X         

G               

H   X           

I   X           

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X           

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Nej 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Att platsen var en lång smal gång, i dessa ställen kan de som deffar dakka mycket mer och döda 
oskyldiga små nuubs lättare! 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Ladello är bäst!! 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X   X       

G               

H               

I   X           

J   X           

K               

L       X X     

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G   X           

H               

I   X           

J               

K               

L         X     

M               

3. Har du speltestat banan? 

Ja 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

Det var de platserna som var svåra att komma förbi. Ofta dock efter att man väl kommit förbi dem så 
var det sällan man var tvungen att backa. Men förbi F4 så var det vinna eller börja om som gällde. om 
motståndarna lyckades kom ur sin spawn och stoppa så var de vid ens egen spawn när man kom 
tillbaka. 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Inget svar 
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1. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du att denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X X X       

G               

H               

I               

J               

K               

L               

M               

2. Det finns en choke point i banan. I vilka rutor i bilden ovan så tror du denna choke point ligger? 
OSB! Det finns ingen gräns för hur många rutor du får ange. 

  1 2 3 4 5 6 7 

A               

B               

C               

D               

E               

F   X           

G   X           

H               

I               

J               

K               

L               

M               

3. Har du speltestat banan? 

Nej 

4. Vad ledde dig till att svara som du gjorde? Kan du förklara hur du resonerade? 

I första bilden valde jag den tunnaste ytan. Där finnst det minst utrymme att söka skydd på. Andra 
bilden så gick jag på där det var mycket dödsfall, är inte det syftet med flaskhallsar? 

5. Några övriga kommentarer? (kan lämnas tomt) 

Förstår inte vart du vill komma med detta 
 

 


