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Abstract

Följandet arbete är en reflekterande text som handlar om hur jag 

skapade ett verktyg för att balansera det rundbaserade 

precautionstridsystemet av spelet Dreamlords – The Reawakening.

I början förklaras mitt syfte och mål med arbetet som följs av en 

frågeställning kopplat till det. Jag kommer även att beskriva olika 

teorier som jag tittade närmare på angående spelbalansering. För att 

inleda läsaren till spelet Dreamlords ska jag även förklara den 

generella spelprincipen av hela spelet. Därefter tar jag upp min

arbetsprocess som handlar om hur jag strukturerade upp mitt arbete. I 

denna text ska jag även förklara hur precautionstridsystemet fungerar 

med alla matematiska beräkningar för att sedan beskriva mitt verk som 

praktiskt resultat av arbetet. I slutet av rapporten inleder jag med en 

diskussion där mitt arbete sammanfattas och problem behandlas som 

uppstått vid arbetets gång. Texten beskriver i sin helhet hur man kan 

gå tillväga för att balansera ett spelsystem såsom Dreamlords 

precautionstridsystem. Som resultat av mitt arbete kan betraktas mitt 

balanseringsverktyg och denna reflekterande text som förhoppningsvis 

kommer att inspirera läsaren och flera andra personer som är 

intresserad av att balansera dataspel.

Nyckelord: dataspel, datorspel, balans, spelsystem

Keywords: computer games, video games, balance, game system



Högskolan i Skövde
Institutionen för Kommunikation och Information
Medier
vt 2008

Innehållsförteckning

1. Inledning................................................................................................................................. 1
1.1 Syfte och frågeställning.................................................................................................... 1
1.2 Disposition ....................................................................................................................... 1

2. Applicerbara teorier omkring hur spel kan balanseras........................................................... 2
2.1 ”Kicking Butt by the Numbers: Lanchester´s Laws”....................................................... 2
2.2 ”Applying Risk Analysis To Play-Balance RPGs”.......................................................... 3
2.3 ”Techniques for Achieving Play Balance”....................................................................... 4

3. Beskrivning av Dreamlords – The Reawakening................................................................... 5
4. Min arbetsprocess................................................................................................................... 5

4.1 Lära känna och förstå det befintliga spelsystemet............................................................ 5
4.1.1 Precautionstridsystemet - ett rundbaserat kampsystem............................................. 6
4.1.2 Upptäckningsfasen .................................................................................................... 6
4.1.3 Attackfasen................................................................................................................ 6
4.1.4 Väntefasen................................................................................................................. 7

4.2 Upptäcka eventuella brister inom det befintliga spelsystemet ......................................... 7
4.3 Anpassa respektive skapa ett system med hjälp av egna balansriktlinjer ........................ 7
4.4 Balansera precautions med hjälp av balanseringsverktyget ............................................. 8
4.5 Speltestning och eventuell finjustering av balansen ........................................................ 8

5. Matematiska beräkningar inom precautionstridsystemet ....................................................... 8
5.1 Matematisk beräkning av effektchansen .......................................................................... 9
5.2 Cap gränsen .................................................................................................................... 10
5.3 Matematisk beräkning av de ”cappade” betingade effektchanserna .............................. 10
5.4 Skillnaden mellan targeted, group och untargeted precautions...................................... 11
5.5 Matematisk beräkning av effektchanserna för group och untargeted precautions......... 12

5.5.1 Chansberäkning för att påverka en enhet (deltarget) .............................................. 13
5.5.2 Group Precautions ................................................................................................... 13
5.5.3 Untargeted Precautions ........................................................................................... 14

6. Mitt verk som praktiskt resultat ........................................................................................... 16
6.1 Flikarna ”Unit-” ”Ability-” och ”Equipment Precautions”............................................ 16

6.1.1 Precautions fördelning, kostnader och power ......................................................... 16
6.1.2 Balansera precautionbaschanser enligt egna riktlinjer ............................................ 19

6.2 Fliken ”Targeted Precautions” ....................................................................................... 21
6.3 Fliken ”Group Precautions” ........................................................................................... 22
6.4 Fliken ”Untargeted Precautions”.................................................................................... 22
6.5 Fliken ”Compare” .......................................................................................................... 24

7. Diskussion ............................................................................................................................ 24
7.1 Verkets förhållande till bransch och samtida verk inom området.................................. 24
7.2 Arbetets förhållande till de behandlade teorierna........................................................... 24
7.3 Kunskapsprocessen ........................................................................................................ 25
7.4 Problem som har uppstått ............................................................................................... 25
7.5 Slutsats ........................................................................................................................... 26

Referenser................................................................................................................................. 27



Högskolan i Skövde
Institutionen för Kommunikation och Information
Medier
vt 2008

1

1. Inledning

Jag gjorde mitt examensarbete hos spelföretaget Lockpick Entertainment som grundades 2004 
av David Rosén och några studenter som studerade dataspelutvecklingsprogrammet på 
högskolan i Skövde (http://www.lockpick.se). Företaget började utveckla spelet Dreamlords 
(2007) som jag under den största delen av min studietid jobbade med. Genom arbetet med 
Dreamlords kunde jag skaffa mig erfarenhet inom olika områden, såsom level design och 
balansering som jag definitivt har haft nytta av under det här arbetet. Första gången som jag 
kom i kontakt med professionell matematisk balansering var när jag fick uppgiften att skapa 
och balansera nästan alla items (vapen, rustningar och föremål (equipment)) till första 
releasen av spelet Dreamlords. Eftersom det inte fanns något verktyg att använda till 
balanseringen av precautionstridsystemet i Dreamlords – The Reawakening, så fick jag 
uppgiften av Lockpick Entertainment att skapa ett sådant.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med mitt arbete är att i första hand erhålla mer kunskap och erfarenhet inom 
balanseringen av ett spelsystem genom att bland annat skapa ett balanseringsverktyg till 
precautionstridsystemet i spelet Dreamlords – The Reawakening. Balanseringsverktyget ska 
sedan användas för att balansera precautionstridsystemet och alla befintliga precautions i 
spelet. Jag bör tillägga att min uppgift inte innebar att skapa nya precautions även om mitt 
balanseringsverktyg är anpassat för att kunna lätt skapa nya balanserade precautions. 
Eftersom det finns så få explicita exempel om hur man överhuvudtaget kan balansera ett spel, 
så är det ett ytterligare syfte att andra designers ska kunna använda mitt arbete som 
inspirationskälla för hur man kan balansera ett spelsystem.

Frågeställningen som jag behandlar i min rapport är: Hur kan man gå tillväga för att balansera
ett spelsystem såsom Dreamlords precautionstridsystem?

1.2 Disposition
Dispositionen som jag använder under mitt arbete innebär att jag först tittar närmare på olika 
teorier och exempel på hur andra personer som jobbar inom spelindustrin ser på balanseringen 
rent generellt respektive går tillväga för att balansera ett spel (kapitel 2). Därefter ska jag
förklara hur Dreamlords fungerar rent generellt (kapitel 3). Sedan beskriver jag min 
arbetsprocess där jag applicerar några av ovannämnda teorier och idéer (kapitel 4) för att 
slutligen skapa ett balanseringsverktyg till precautionstridsystemet inom spelet. I texten 
kommer jag även att förklara hur alla matematiska beräkningar inom precautionstridsystemet 
fungerar (kapitel 5). Efteråt kommer jag att detaljerad beskriva mitt balanseringsverktyg
(kapitel 6) som slutligen leder till en diskussion (kapitel 7).
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2. Applicerbara teorier omkring hur spel kan balanseras

2.1 ”Kicking Butt by the Numbers: Lanchester´s Laws”
I artikeln ”Kicking Butt by the Numbers: Lanchester´s Laws” beskriver Ernest Adams (2004)
en matematisk formel som kallas ”Lanchester´s Square Law” och som används för att beräkna 
kraften av militäriska arméer. Enligt Adams finns det en massa böcker om dataspeldesign 
men ingen av dem skriver om ”Lanchester´s laws”, vilket är ganska underligt eftersom 
formeln tycks kunna användas även inom balanseringen av dataspel. Enligt artikeln 
utvecklade Frederick William Lanchester i 1916 olika matematiska ekvationer för att 
demonstrera kraftrelationen mellan två militäriska krafter. Bland dessa matematiska formler 
finns ”Lanchester´s Linear Law” och ”Lanchester´s Square Law” som förklaras i Ernest 
Adams artikel enligt följande:

”Lanchester´s Linear Law” används för att beräkna kampen mellan två antika arméer där det 
kämpades man mot man. Första kravet för att den linjära formeln ska fungera är att en enhet 
bara kan bekämpa en enda enhet på samma gång. Det andra kravet är att varje enhet dödar en 
enda enhet och dödas av en annan. Sista kravet för att beräkningarna ska vara sanna är att alla 
enheter har samma vapen, utrustning respektive egenskaper. Om alla dessa krav är uppfyllda 
beräknas antalet (N) enheter som finns kvar efter kampen genom differensen mellan den 
större (A) och mindre (B) armén.
Exempel:
A – B = N
5 enheter – 3 enheter = 2 enheter

”Lanchester´s Square Law” används för att beräkna kampen mellan två moderna arméer som 
exemplifieras i artikeln med hjälp av artillerienheter. Modernt artilleri har egenskapen att 
kunna attackera flera enheter på samma gång men kan även attackeras från olika riktningar. 
Vid iakttagelse av dessa fakta utvecklades antagandet att antalet (N) enheter som finns kvar 
efter kampen kan beräknas genom roten ur differensen mellan kvadrering av antalet enheter i 
respektive armé (A² - B²).
Exempel:
√ (A² - B²) = N
√ ((5 enheter)² – (3 enheter)²) = 4enheter

I kombination med ”Lanchester´s Square Law” tas även relationen mellan arméernas kvantitet 
och kvalitet upp vilket resulterar i att kvantitet anses vara mera värt än kvalitet.
Exempel:
Kvalitet * N² <=> Kvantitet * N

Om den blå armén är N gånger större än den röda, så måste den röda armén vara N² gånger 
bättre än den blå för att båda arméerna ska vara lika starka.
Om den blå armén är 3 gånger större än den röda, så måste den röda armén vara 9 gånger 
bättre än den blå för att båda arméer ska vara lika starka.

Om den blåa armén är N gånger bättre än den röda, så måste den röda armén vara √ N gånger 
så stor som den blå för att båda arméerna ska vara lika starka.
Om den blå armén är 9 gånger bättre än den röda, så måste den röda armén vara 3 gånger så 
stor som den blå för att båda arméer ska vara lika starka.
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Enligt Ernest Adams (2004) finns det dock en viss problematik med denna teori eftersom den 
inte iakttar andra målsättningar än att bara döda alla fiender för att vinna. I verkligheten finns 
det ofta andra målsättningar. Teorins beräkningar tar bland annat inte hänsyn till terräng, 
moral, vapenräckvidd, rörelser/manövrar, överraskningar, väder och många andra faktorer 
som påverkar utkomsten av en kamp. 

Skälet till att jag refererar till denna teori är att jag vill visa att matematiska formler kan 
användas som ett verktyg för att förutse en kamp mellan två parter både i den reella världen 
och i dataspel. Att kunna förutse en kamp är väldigt viktigt då man skall balansera ett 
spelsystem. Även om det finns problem med att applicera dessa formler på den reella världen
så är det ändå ett rimligt verktyg för game-designers i syfte att skapa en grundbalans i spelet
som essentiellt består av endast matematiska formler och beräkningar. Enligt Ernest Adams
(2004) kan teorin användas som en matematisk modell för att balansera strategiska 
spelsystem. För att se om balansen verkligen fungerar i spelet, så måste systemet även testas. 
På slutet kommer Ernest Adams fram till att ”Lanchester´s Laws” är ett rimligt verktyg för 
balanseringen.

2.2 ”Applying Risk Analysis To Play-Balance RPGs”
I artikeln av Adam Carpenter (2003) beskrivs spelbalans som den ”heliga graal” som alla 
spelutvecklare strävar efter. Målet av spelbalansen är att skapa ett spel som inte är för svårt 
men inte heller för lätt för spelarna så att de inte blir frustrerade över några spelmoment som 
kan resultera i negativ kritik gentemot spelet.

Enligt Carpenter (2003) kan ett RPG (RolePlayingGame) i grundprincip betraktas som en stor 
ansamling nummer och ekvationer. På grund av detta nämner han ”Microsoft Excel” som ett 
program som kan användas för att utveckla, analysera och förändra kritiska spelsystem 
relativt snabbt. Vid genomförandet och utvärderingen av många simulationer i Excel som 
presenterar eventuella balansproblem kan en gamedesigner nå ett balanserat spelsystem
genom att finjustera spelsystemets värden. Carpenter påpekar också att detta tillvägagångssätt 
inte bara kan användas till RPGs, utan även till många andra spelgenrer såsom RTS 
(RealTimeStrategy) spel. 

Enligt Carpenter (2003) måste en base-case scenario använda, vilken ligger till grund för alla 
simuleringar för att komma åt en bra balans. Med base-case scenario beskriver Carpenter 
olika värden i spelet som är typiska hos spelarna. Dessa värden anses och används som 
genomsnittliga riktvärden i de ovannämnda simulationerna.

Enligt Carpenter (2003) utgörs alla värden inom ett spelsystem av konstanter, variabler och 
ekvationer som måste kvantifieras när ett balanseringsverktyg utvecklas och används.
Som konstanter beskrivs fasta värden som inte kan förändras inom spelet (ett exempel vore 
startvärdena för en spelkaraktär som är lika för alla spelare).
Som variabler betecknas in-game värden som kan vara helt olika bland spelarna. Variablerna 
står även för de slumpmässiga elementen i spelsystemet (ett exempel är fördelningen av 
erfarenhetspoäng inom ett spel).
Ekvationer representerar alla beräkningar som är inbyggda i spelsystemet och sätter 
konstanter och variabler i relation till varandra.
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Enligt Carpenter (2003) är det även viktigt att använda så korrekta värden som möjligt, annars 
blir en simulation irrelevant på grund av felaktiga resultat. Därför är det viktigt att förstå
spelsystemets gränser såväl såsom spelarens tendenser och minimum/maximum potential.

När alla konstanter, variabler och ekvationer kvantifierats och inmatats i tabellkalkylationen 
är det dags att börja med simulationen.

Efter simulationen är det enligt Carpenter (2003) dags att analysera simulationens resultat 
genom att jämföra dessa resultat med de generella målsättningarna som fanns inom designen.
Med generella målsättningar menas att designers sätter upp tänkta resultat som anses vara 
balanserade redan innan simulationen. En viktig punkt att nämna här är att simulationernas 
resultat representeras genom grafer som kan tolkas mycket lättare än bara siffror och 
beräkningar i sig. Genom sannolikhetsgrafer är det möjligt att observera den procentuella 
chansen att ett resultat Y kommer att hända minst X procent av tiden. Om simulationens 
resultat stämmer överens med de önskade målsättningarna, så är systemet balanserat. Om de 
inte stämmer överens, så måste spelsystemet justeras genom att en designer till exempel 
förändrar vissa värden eller även ekvationer.

Enligt Carpenter (2003) bör det även vara möjligt att skapa ”what if” secanarier i ett 
balanseringsverktyg för att undersöka effekterna i spelsystemet när vissa värden kombineras 
med varandra.

2.3 ”Techniques for Achieving Play Balance”
Två begrepp som jag kommer att använda i mitt arbete är ”macrocalibration” och 
”microcalibration” som behandlas i Tom Cadwells (2002) artikel ”Techniques for Achieving 
Play Balance”.

Enligt Cadwell (2002) prioriteras att skapa en grundläggande spelbalans så att spelet blir
spelbart och roligt att spela. Detta nås genom makrokalibrering där alla spelelement känns
någorlunda balanserade och där inget element är helt obalanserat. När alla funktionaliteter i 
ett spel är implementerade och en grundläggande balans har skapats genom makrokalibrering, 
så är det dags för mikrokalibrering i syfte att skapa den slutgiltiga perfekta spelbalansen.

I sin artikel beskriver Cadwell (2002) olika tekniker inom makrokalibrering som ska leda till 
en grundläggande spelbalans. Att skapa ”Baselines” är en teknik som nämns där man skriver 
ner generella situationer som ska hända i spelet eller som skall eftersträvas i speldesignen (t 
ex ”spelet bör spelas i ungefär 10 minuter” eller ”tre attacker av ett farligt monster bör vara 
dödligt”). En annan teknik som nämns är att skapa en matematisk balans genom att använda 
olika formler för att nå balansen. Cadwell säger också att det vore möjligt och fungerar bra att 
skapa balans genom enbart matematiska balansberäkningar till ett okomplicerat spel (t ex 
symmetriska spel som ”Warcraft 2 – Tides of Darkness” (1995) där enheterna av respektive 
sida är mer eller mindre exakt detsamma). Men att skapa balans genom bara matematiska 
balansberäkningar till ett komplicerat spel (t ex ett modernt Realtidsstrategispel) blir svårt
enligt Cadwell.

Mikrokalibrering beskrivs av Cadwell (2002) som finjustering av balansen och innebär att 
globala värden som påverkar många spelelement förändras maximalt till 10%. Lokala värden 
som bara förändrar få spelelement bör då förändras maximalt till 30-40%. Tekniker som 
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används under mikrokalibrering består av identifiering och en slutgiltig lösning av alla 
balansproblem. Enligt Cadwell fungerar det bäst att identifiera balansproblem genom att 
speltesta och skapa teoretiska hypoteser som testas efteråt i spelet. När alla balansproblem är 
identifierade, så är det dags att lösa alla balansproblem genom att bara genomföra små 
förändringar och fundera på vilka andra spelelement som påverkas av förändringen.

3. Beskrivning av Dreamlords – The Reawakening
Innan jag förklarar min arbetsprocess ska jag beskriva grundstrukturen av spelet Dreamlords –
The Reawakening. Någon gång beskrevs Dreamlords som ett MMORPRTS (Massively 
Multiplayer Online Roleplaying Realtime Strategy) – spel. Spelet kan uppdelas i två stora 
delar.

Den första delen utgörs av en browser-baserad webbklient där spelaren kan påverka bland 
annat sin ekonomi och långsiktiga strategi genom att bland annat bygga byggnader, producera 
olika resurser, forska fram nya teknologier, handla med andra spelare och mycket mer.

Den andra delen består av RTS – klienten där spelaren kan kämpa mot datorstyrda fiender 
eller andra spelare för att förbättra sin ställning i spelet. Striderna i RTS – klienten är 
jämförbara med striderna i andra strategispel såsom ”Warcraft 3 - Reign of Chaos” (2002) och 
“Command and Conquer – Generals” (2003) där den strategiska kampen utförs i realtid med 
hjälp av olika enheter och trupper.

4. Min arbetsprocess

4.1 Lära känna och förstå det befintliga spelsystemet
Utgångsläget för mitt examensarbete var ett obalanserat precautionstridsystem som jag 
kommer att beskriva i nästa avsnitt efter att jag har beskrivit hur jag fick lära mig
spelsystemet.

I början av mitt arbete läste jag flera designdokument för att lära känna det befintliga 
precautionstridsystemet i spelet Dreamlords – The Reawakening. Samtidigt pratade jag även 
med lead designern om hon hade några förslag angående facklitteratur som behandlar
balansering så att jag redan då kunde fundera över eventuella användningsområden av olika 
teorier. Efter att jag hade hittat några intressanta artiklar, så började jag läsa lite facklitteratur 
som kunde hjälpa mig inom mitt examensarbete. Sedan spelade jag det befintliga 
precautionstridsystemet som fanns i spelet för att analysera det. Men för att kunna speltesta 
systemet var jag först tvungen att anpassa två spelarkonton så att jag kunde spela mot mig 
själv.

I följande stycke kommer jag inte att beskriva det grafiska gränssnittet av 
precautionstridsystemet eftersom det anses vara irrelevant för mitt balanseringsarbete. I stället 
ska jag koncentrera mig på att förklara den spelmekaniska designen, samt hur systemet spelas 
rent generellt. 
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4.1.1 Precautionstridsystemet - ett rundbaserat kampsystem
Precautionstridsystemet är ett rundbaserat kampsystem som inleder RTS-kampen utifall minst 
en av två personer har forskat fram en eller flera precautions. Alla precautions i Dreamlords –
The Reawakening måste nämligen forskas fram eller på något annat sätt upplåsas för att 
spelarna skall kunna använda dem i precautionstridsystemet. Det obalanserade 
precautionstridsystemet bestod av 24 unit precautions, 19 ability precautions och 18 
equipment precautions som jag ville ombalansera genom att skapa ett balanseringsverktyg. 
Precautions kan användas för att försvaga motståndaren genom att attackera motståndarens 
units, abilities eller equipments redan innan RTS-kampen börjar. Det är även bra att veta att
varje enhet i spelets RTS-del kan utrustas med maximalt tre abilities och fem equipments som 
förser enheten med vissa fördelar. På detta sätt påverkas RTS-kampen av alla framgångsrika 
drag som utförs via precautionstridsystemet. Viktigt att nämna här är att varje runda har en 
tidsbegränsning som gör att när tiden är slut, så är det dags för den andra spelaren att attackera 
motståndarens units, abilities eller equipments medan den första spelaren måste vänta på nästa 
runda.

4.1.2 Upptäckningsfasen
I början av varje runda upptäcks motståndarens ”units”, ”abilities” och ”equipments” (även 
kallat för ”targets”) med en viss chans som beräknas genom en matematisk formel som beror 
på olika värden. Ett upptäckt ”target” visas i spelet genom ett ”target ikon” som representerar 
en eller flera ”deltargets” (t ex enheter). Ett ”target” representerar alltså ett eller flera 
”deltargets” så att t ex ett ”Mindblade target” (”Mindblade” är ett namn på en enhetstyp) 
representerar en eller flera ”Mindblade deltargets” (en eller flera enheter av typen 
”Mindblade”). I detta arbete kommer jag inte att beskriva de matematiska formler som 
används för att upptäcka ovannämnda targets eftersom jag inte kunde upptäcka några 
balansproblem i dessa beräkningar. Jag vill även påpeka att bara upptäckta units, abilities eller 
equipments kan attackeras i följande attackfas.

4.1.3 Attackfasen
I attackfasen har spelaren möjlighet att välja mellan tre olika ”target”-kategorier som kan 
attackeras genom motsvarande precautions. Spelaren kan byta mellan de tre olika ”targets” 
respektive ”precautions”-kategorierna genom att klicka på de tre flikarna ”Units”, ”Abilities” 
och ”Equipments”. Targets är precautionspecifika och tvärtom. Det vill säga att ett ”unit 
target” bara kan attackeras med ett ”unit precaution”. Ett ”ability target” bara kan attackeras 
med ett ”ability precaution”. Ett ”equipment target” bara kan attackeras med ett ”equipment 
precaution”. För att attackera motståndaren måste spelaren först välja precaution´et som ska 
användas och sedan target´et som ska attackeras. Attacken genomförs sedan så fort spelaren 
trycker på knappen ”Perform Action”.

Vid användning förbrukar varje precaution en individuell mängd precautionpoints som visas i 
det grafiska gränssnittet. Hur många precautionpoints en spelare har till sitt förfogande för att 
kunna använda sina precautions beror på hur mycket spelaren har forskad fram inom 
precautionområdet. Om en spelare inte har tillräckligt med precautionpoints för att använda 
ett visst precaution, så måste han/hon välja ett billigare precaution eller hoppa över alla 
följande rundor.
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Ett precaution kan bara användas en enda gång per kamp så det är omöjligt att använda 
samma precaution varje runda. Det är också viktigt att nämna att bara ett enda precaution kan 
användas i varje runda för att attackera motståndarens units, abilities eller equipments.

Attackfasen avslutas genom att attackera med ett precaution eller genom att göra inget och 
hoppa över alla följande runder genom att trycka på knappen ”Skip All Rounds”. Även när 
tiden har gått ut, så avslutas attackfasen och det blir den andra spelarens tur.

4.1.4 Väntefasen
Spelaren som inte befinner sig i attackfasen måste vänta tills motståndaren attackerar, 
avbryter rundan eller tiden har gått ut. Här får spelaren möjlighet till att fundera på vad 
hon/han ska göra i nästa attackfas. Här hamnar spelaren också om spelaren inte har några 
precautions alls eller inte har tillräckligt med precautionspoints kvar för att kunna använda ett
av sina precautions.

4.2 Upptäcka eventuella brister inom det befintliga spelsystemet
Redan i början av mitt arbete skrev jag ett dokument där alla eventuella balansproblem 
uppfördes på en lista som jag uppdaterade under hela arbetets gång med alla balansproblem 
som jag kunde upptäcka genom kontinuerlig speltestning och teoretiskt tänkande. Med 
teoretiskt tänkande menar jag att jag beräknade eventuella effekter som skulle kunna uppstå 
vid ändring av varenda variabel, konstant och formel delvis med hjälp av Excel men även
”klassiskt” med papper och penna. På detta sätt hjälpte listan mig att utkristallisera var de 
grundläggande balansproblem fanns och vad som måste balanseras om för att nå balansen i 
spelsystemet. Det visade sig att det största balansproblemet var att alla untargeted och group 
precautions oftast påverkade för många deltargets (units, abilities, equipments) som gjorde 
dessa precautions för kraftfulla. Listan använde jag också som bas vid skapandet av mina nya 
matematiska formler och mitt balanseringsverktyg. Programmeringstekniska buggar som 
fanns kvar i systemet kunde jag sedan identifiera genom att jämföra simulationernas resultat 
med speltestningens resultat.

4.3 Anpassa respektive skapa ett system med hjälp av egna 
balansriktlinjer
Efter att jag hade sett närmare på precautionstridsystemet och experimenterade lite med Excel 
var det nu dags att ta fram matematiska formler och olika riktvärden som likviderade de 
upptäckta balansproblemen. Men det var inte hela tiden så enkelt att få tag i vissa essentiella 
riktvärden (t ex Precautionresistance värden) på grund av att några inte var färdigddesignade. 
Då hade jag inte något annat val än att vänta på den slutgiltiga designen respektive använda
temporära värden som jag fick av leaddesignern. Med hjälp av ovannämnda matematiska 
formler och riktvärden skapade jag slutligen balanseringsverktyget som kommer att användas 
för att balansera precautionsstridsystemet. 



Högskolan i Skövde
Institutionen för Kommunikation och Information
Medier
vt 2008

8

4.4 Balansera precautions med hjälp av balanseringsverktyget
Med hjälp av balanseringsverktyget justerade jag nu olika värden för att nå de resultat som 
stämde överens med mina personliga målsättningar angående balansen. Enligt Carpenter
(2003) blev systemet balanserat eftersom simulationens resultat stämde överens med de 
önskade målsättningarna. Genom balanseringsverktyget kunde jag på så sätt skapa en 
grundläggande balans enligt Cadwells (2002) ”macrocalibration”-teori.

4.5 Speltestning och eventuell finjustering av balansen
Om jag hade haft tid kvar till utförlig speltestning efter att jag hade skapat en grundläggande 
balans i precautionstridssystemet, så hade jag fortsatt med finjustering av balansen enligt 
Cadwells (2002) microcalibration-teori. Men tyvärr hade jag inte någon tid kvar så att 
finjusteringen kommer att göras direkt efter ätt examensarbetet har avslutats. För att finjustera 
balansen vore det även till enorm hjälp om spelarna själva skulle användas som källa för att få 
nyttig feedback angående balansen i spelet.

5. Matematiska beräkningar inom precautionstridsystemet
Det är inte säkert att ett precaution verkligen lyckas när man attackera ett target. Om ett 
precaution lyckas eller inte beräknas nämligen genom matematiska formler som beror bland 
annat på relationen mellan precautions power-värde och targets precautionresistance-värde.
För att beskriva hur beräkningarna inom precautionstridssystemet fungerar, så måste jag först 
förklara vilka element som påverkar beräkningarna.

Varje precaution har följande precautionspecifika värden:
”Precaution Cost” beskriver hur mycket precaution points det kostar för spelaren att använda 
det utvalda precaution´et.
”Precaution Power” beskriver hur kraftfullt ett precaution är gentemot ett target.
”Kill Basechance” beskriver baschansen för ett precaution att döda ett target.
”Disable Basechance” beskriver baschansen för ett precaution att disablea ett target.
”Debuff1 Basechance” beskriver baschansen för ett precaution att ett target skadas med 
precautions debuff1.
”Debuff2 Basechance” beskriver baschansen för ett precaution att ett target skadas med 
precautions debuff2.

Vad som också bör nämnas är att bara ”unit precautions” kan ha de fyra olika 
attackeringsalternativen kill, disable, debuff1 och debuff2. ”Ability Precautions” och 
”Equipment Precautions” kan bara disablea respektive target fast alla beräkningar sker på 
samma sätt (i detta fall sätts ”Kill Basechance”, ”Debuff1 Basechance” och ”Debuff2 
Basechance” till 0%.).

Varje target har följande targetspecifika värden:
”Precaution Resistance” beskriver hur bra target´et kan försvarar sig gentemot ett precaution.
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5.1 Matematisk beräkning av effektchansen
Chansen att ett precaution lyckas påverka ett deltarget eller inte beräknas med följande 
formel:

E = (B * 100 – (1 – P / R) * PrecautionPowerModifier) / 100

E = Effektchansen att påverka ett visst deltarget
B = Precaution Basechance (Kill, Disable, Debuff1 eller Debuff2 Basechance)
P = Precaution Power
R = Target´s Precaution Resistance
PrecautionPowerModifier = Ett globalt värde (t ex 75) som kan förändras för att balansera 
systemet

Beräkningsexempel:
Det följande exemplet är bara gjort för att demonstrera hur beräkningen går till och har 
ingenting att göra med den slutliga balansen som jag skapade.

Precaution ”DemonstrationP” har följande värden:
”Precaution Cost” = 160 precaution points
P =  ”Precaution Power” = 70
B = ”Kill Basechance” = 13%
B = ”Disable Basechance” = 5%
B = ”Debuff1 Basechance” = 12%
B = ”Debuff2 Basechance” = 9%

Target ”DemonstrationT” har följande värde:
R = ”Precaution Resistance” = 60

Om en spelare nu attackerar target ”DemonstrationT” med precaution ”DemonstrationP”, så 
förbrukas 160 ”precaution points” och följande beräkning sker:

E(kill) = (13% * 100 – (1 – 70 / 60) * 75) / 100 = (13 + 12,5) / 100 = 25,5%
E(disable) = (5 + 12,5) / 100 = 17,5%
E(debuff1) = (12 + 12,5) / 100 = 24,5%
E(debuff2) = (9 + 12,5) / 100 = 21,5%

Det är även viktigt att nämna att effektchanserna blev större än respektive baschanser (kill, 
disable, debuff1, debuff2) eftersom ”Precaution Power” var större än target´s ”Precaution 
Resistance”.
Om ”Precaution Power” hade varit lägre än target´s ”Precaution Resistance”, så hade 
effektchanserna blivit mindre än respektive baschanser (kill, disable, debuff1, debuff2).
Ifall ”Precaution Power” och ”Precaution Resistance” är lika, så blir även effektchanserna och 
respektive baschanser (kill, disable, debuff1, debuff2) lika.
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5.2 Cap gränsen
Cap bestämmer den tillåtna gränsen av respektive chans. Chanserna får inte överstiga denna 
gräns, även om Precaution Power är mycket kraftigare än target´s Precaution Resistance. Cap 
gränsen beräknas enligt följande:
Cap=(”Precaution Basechance” * ”CapMultiplicator”)
”CapMultiplicator” kan användas för att balansera spelsystemet. För vårt exempel gäller 
CapMultiplicator = 3

Detta betyder för ovanstående exempel:
Cap(Kill) = ”Kill Basechance” * 3 = 13% * 3 = 39%
Cap(Disable) = ”Disable Basechance” * 3 = 5% * 3 = 15%
Cap(Debuff1) = ”Debuff1 Basechance” * 3 = 12% * 3 = 36%
Cap(Debuff2) = ”Debuff2 Basechance” * 3 = 9% * 3 = 27%

Dessa Cap-värden används nu för en jamförelse med respektive Effekivchans:
1. E(kill) = 25,5%      < Cap(Kill) = 39%
2. E(disable) = 17,5%     > Cap(Disable) = 15%
3. E(debuff1) = 24,5%     < Cap(Debuff1) = 36%
4. E(debuff2) = 21,5%     < Cap(Debuff2) = 27%
Resultaten blir att E(disable) måste minskas från 17,5% till 15% eftersom E(disable) är större 
än Cap(Disable). Härmed får systemet följande ”cappade” effektchans:
1. CapE(kill) = 25,5%
2. CapE(disable) = 15%
3. CapE(debuff1) = 24,5%
4. CapE(debuff2) = 21,5%

Om effektchansen överstiger den tillåtna gränsen (Cap), så används det cappade värdet för 
ytterligare beräkningar. Annars används effektchansen.

5.3 Matematisk beräkning av de ”cappade” betingade 
effektchanserna
De ovan beräknade effektchanser betyder dock inte att precaution ”DemonstrationP” påverkar 
target ”DemonstrationT” med en 25,5% chans att döda (kill), en 15% chans att disablea 
(disable), en 24,5% chans att skada genom debuff1 och en 21,5% chans att skada genom 
debuff2.

Detta beror på följande:
Precautions kan påverka ett target på fyra olika sätt, nämligen genom att döda (kill), 
oskadliggöra (disable) eller skada (debuff1 + debuff2) ett target som följer en ordning där 
nästa alternativ följer bara när den framgående inte var framgångsrik.

Dessa alternativ prioriteras enligt följande:
1. CapE(kill) = 25,5% (om attacken inte var framgångsrik följer 2.)
2. CapE(disable) = 15% (om attacken inte var framgångsrik följer 3.)
3. CapE(debuff1) = 24,5% (om attacken inte var framgångsrik följer 4.)
4. CapE(debuff2) = 21,5%
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För att beräkna de betingade effektchanserna görs följande:

1. Betingad CapE(kill) = 25,5%
2. Betingad CapE(disable) = (1 – 25,5%) * 15% = 11,17%
3. Betingad CapE(debuff1) = (1 – 25,5%) * (1 – 15%) * 24,5% = 15,51%
4. Betingad CapE(debuff2) = (1 – 25,5%) * (1 – 15%) * (1 – 24,5%) * 21,5% = 10,27%

Sannolikheten att något av ovannämnda alternativen inträffar beräknas med hjälp av en 
matematisk formel. För att beräkna sannolikheten för detta (som kallas overall probability i 
balanseringsverktyget) så kan två matematiska beräkningar användas:
1. Lösning: 25,5% + 11,17% + 15,51% + 10,27% = 62,45%
2. Lösning: 1 - (1 – 25,5%) * (1 – 15%) * (1 – 24,5%) * (1 - 21,5%) = 62,46%
Skälet till att de två resultaten skiljer sig åt från varandra med 0,01% beror på avrundning av 
värdena.

5.4 Skillnaden mellan targeted, group och untargeted precautions

Target ikoner
Alla upptäckta objekt (units, abilities, equipments) representeras som ett target med hjälp av 
en targetikon vilken visas i det grafiska gränssnittet.
Varje targetikon representerar en eller flera deltargets såsom enheter, förmågor eller föremål.
Varje unittargetikon representerar en eller flera upptäckta enheter (units) av samma enhetstyp 
som kan attackeras av spelaren med ett unitprecaution. Antalet enheter (deltargets) som 
representeras av ikonen syns inte på unittargetikonen.
Varje abilitytargetikon representerar bara en enda upptäckt förmåga (ability) som kan 
attackeras av spelaren med ett abilityprecaution.
Varje equipmenttargetikon representerar bara ett enda upptäckt föremål (equipment) som kan 
attackeras av spelaren med ett equipmentprecaution.

Unitprecautions
För att attackera motståndarens enheter (units) används unitprecautions som utgörs av
targeted-, group- och untargeted unitprecautions.

Targeted unitprecautions
En enda enhet i hela gruppen som representeras av en unittargetikon attackeras med hjälp av 
ett targeted unitprecaution. Bara en enda enhet attackeras även om unittargetikonen 
representerar flera enheter av samma enhetstyp.

Group unitprecautions
Eftersom ett unittarget kan symbolisera flera enheter av samma typ och inte bara en enda 
enhet, så kan den unittargetikonen representera till exempel 5 Mindblades (namnet på en 
enhetstyp i Dreamlords) medan det bara syns en enda Mindblade-targetikon. För att attackera 
alla 5 Mindblades (alltså hela Mindblade-gruppen) måste spelaren använda sig av en group
unitprecaution.

Untargeted unitprecautions
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Om spelaren vill attackera alla upptäckta enheter oberoende av enhetstyp, så måste han/hon 
använda sig av ett untargeted unitprecaution. Detta gör att inte bara alla 5 Mindblades 
attackeras, utan även alla andra upptäckta enheter såsom till exempel ytterligare 3 Whipping 
Sorrows och 8 Proselytes (namn på några andra enhetstyper).

Abilityprecautions
För att attackera motståndarens speciella förmågor (abilities) används abilityprecautions som 
utgörs av targeted- och untargeted abilityprecautions.

Targeted abilityprecautions
En enda förmåga som representeras av en ability target ikon attackeras med hjälp av ett 
targeted abilityprecaution.

Untargeted abilityprecautions
Om ett untargeted abilityprecaution används så attackeras alla upptäckta förmågor (abilities) 
eller med andra ord angrips alla ability targetikoner som finns tillgängliga.

Equipmentprecautions
För att attackera motståndarens föremål (equipments) används equipmentprecautions som 
utgörs av targeted- och untargeted equipmentprecautions.

Targeted equipmentprecautions
Ett enda föremål som representeras av en equipmenttargetikon attackeras med hjälp av ett 
targeted equipmentprecaution.

Untargeted equipmentprecautions
Om ett untargeted equipmentprecaution används så attackeras alla upptäckta föremål 
(equipments) eller med andra ord angrips alla equipmenttargetikoner som finns tillgängliga.

5.5 Matematisk beräkning av effektchanserna för group och 
untargeted precautions
Huvudproblemet med balansen i spelsystemet låg i sannolikhetsberäkningen av untargeted 
och group precautions (unit/abillity/equipment). Det största balansproblemet var nämligen att 
för många deltargets (t ex enheter, förmågor eller föremål) påverkades när de attackerades av 
group eller untargeted precautions. I följande avsnitt använder jag mig av unit precautions 
som exempel eftersom endast unitprecautions har untargeted och group precautions. Men 
balansproblematiken är densamma även inom untargeted ability/equipment precautions och 
löstes på samma sätt som förklaras i den kommande texten.

För att mina balansriktlinjer skulle fungera så krävdes det att några ändringar genomfördes i
programmeringskoden, vilket gjorde att jag behövde vänta tills allt var implementerat innan 
jag kunde testa förändringarna även i spelet.
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5.5.1 Chansberäkning för att påverka en enhet (deltarget)

CapE = (B – (1 – P / R) * PrecautionPowerModifier) / 100

CapE = Chansen att påverka en viss enhet (deltarget) kallar jag för cappad Effektchans
B = Precaution Baschans
P = Precaution Power
R = Target´s Precaution Resistance
PrecautionPowerModifier är ett fast värde (t ex 75) som man enkelt kan förändra i ett 
webbverktyg för att balansera systemet.

5.5.2 Group Precautions
En av de största balansproblemen som fanns i det gamla systemet var att alla enheter inom en 
upptäckt grupp (alltså alla enheter av en viss enhetstyp, t ex mindblades) påverkades med 
samma cappade Effektchans (CapE) ifall dessa enheter (som representeras av en 
unittargetikon) blev attackerad av en group precaution. Detta gjorde att alldeles för många 
enheter påverkades av en group precaution.

För att förenkla den generella förståelsen användes bara exempelsiffror och värden som inte 
är representativa för den slutgiltiga balansen.

Till exempel:

I det gamla systemet
Cappad Effektchans (CapE) att kunna påverka Mindblades=20%
I exemplet består gruppen (target som representeras av en enda target ikon) av 9 enheter 
mindblades (deltargets).

Urval 1. Mindblades (20%)
Urval 2. Mindblades (20%)
Urval 3. Mindblades (20%)
Urval 4. Mindblades (20%)
Urval 5. Mindblades (20%)
Urval 6. Mindblades (20%)
Urval 7. Mindblades (20%)
Urval 8. Mindblades (20%)
Urval 9. Mindblades (20%)

Lösning enligt mitt system
(Cappad Effektchans (CapE) i första urvalet/för första Mindbladeenheten inom gruppen som 
attackeras = 20%),
(Cappad Effektchans (CapE) i andra urvalet/för andra Mindbladeenheten inom gruppen som 
attackeras = 14%), osv. :

Urval 1. Mindblades (20%)
Urval 2. Mindblades (14%)
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Urval 3. Mindblades (10%)
Urval 4. Mindblades (6%)
Urval 5. Mindblades (4%)
Urval 6. Mindblades (3%)
Urval 7. Mindblades (2%)
Urval 8. Mindblades (1%)
Urval 9. Mindblades (0%)

Observera att de följande enheterna får hela tiden en mindre risk att påverkas av ett precaution 
helt oberoende om enheten innan blev attackerad eller inte. Med andra ord: Om en precaution 
inte lyckades påverka första enheten (med 20% Cappad Effektchans) får andra enheten i listan 
ändå 14% Cappad Effektchans (inte 20%). Genom denna förändring minskades 
balansproblemet att alldeles för många enheter påverkades av en group precaution.

Formeln som jag utvecklade under mitt examensarbete och används nu för att minska den 
cappade Effektchansen inom den attackerade gruppen är som följande:

Cappad Effektchans för N-te urval = ((CapE-(CapE/A)*(N-1))X) / (CapE(X-1))

CapE = Cappad Effektchans för första enheten som attackeras inom gruppen
A = Antalet av alla deltargets (enheter) inom den upptäckta gruppen som attackeras
N = Urvalsnummer av deltarget (enheten) som attackeras (t ex 1,2,3,4,...,9)
X = Del av funktionen som gör att funktionen blir exponentiell (ett globalt värde som enkelt 
kan förändras i ett webbverktyg för att balansera systemet)

5.5.3 Untargeted Precautions
I fall en spelare blev attackerad av ett untargeted precaution uppstod problemet att alla 
upptäckta enheter påverkades med samma ”Cappade Effektchans”, men de ”Cappade 
Effektchanserna” bland enhetstyperna kan variera på grund av relationen mellan ”Precaution 
Power” och enheternas specifika ”Precaution Resistance” värde (detta antyds i följande 
exempel med 20%, 19,9%, 19,8%). Att alla enheter påverkades med samma 
enhetstypspecifika chans gjorde att alldeles för många enheter kunde påverkas av bara ett 
enda untargeted precaution.

För att förenkla den generella förståelsen användes bara exempelsiffror och värden som inte 
är representativa för den slutgiltiga balansen.

Till exempel:

I det gamla systemet
Cappad Effektchans (CapE) att kunna påverka Mindblades=20%,
Cappad Effektchans (CapE) att kunna påverka Judges=19,9%,
Cappad Effektchans (CapE) att kunna påverka Prefects=19,8%:
Alla targets som attackeras av ett untargeted precaution representeras av varsin targetikon i 
det grafiska gränssnittet.
I exemplet upptäcks 3 olika targets som visas med hjälp av tre olika targetikoner (Mindblade, 
Judge och Prefect) i det grafiska gränssnittet.
Mindblade-targetikonen representerar 3 Mindblade-enheter (deltargets).
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Judge-targetikonen representerar 3 Judge-enheter (deltargest).
Prefect-targetikonen representerar 3 Prefect-enheter (deltargets).

Urval 1. Mindblades (20%)
Urval 2. Mindblades (20%)
Urval 3. Mindblades (20%)
Urval 4. Judges (19,9%)
Urval 5. Judges (19,9%)
Urval 6. Judges (19,9%)
Urval 7. Prefects (19,8%)
Urval 8. Prefects (19,8%)
Urval 9. Prefects (19,8%)

Formeln som jag använder för att minska de cappade Effektchanserna är densamma som 
används till group precautions:

Cappade Effektchans för N-te urval = ((CapE-(CapE/A)*(N-1))X) / (CapE(X-1))

CapE = (Effektchans / Cappade Effektchansen) Effektchansen att påverka en viss deltarget i 
första urvalet
A = Antalet av alla deltargets (t ex enheter) som attackeras
N = Ordnings-/Urvalsnummer av deltarget (t ex enheter) som attackeras (t ex urval 
1,2,3,4,...,9,...)
X = Del av funktionen som gör att funktionen blir exponentiell (ett globalt värde som enkelt 
kan förändras i ett webbverktyg för att balansera systemet)

För att kunna använda denna formel till untargeted precautions måste dock följande förändras 
för att undkomma ett problem:

Problemet:
Faran består i att alla upptäckta deltargets (t ex enheter som befinner sig på urvalslistan) är 
sorterade efter enhetstyper så att den första enhetstypen på listan attackeras med större 
effektchanser:

Till exempel:

1. enhet Mindblades (20%)
2. enhet Mindblades (14%)
3. enhet Mindblades (10%)
4. enhet Judges (5,9%)
5. enhet Judges (3,9%)
6. enhet Judges (2,9%)
7. enhet Prefects (1,8%)
8. enhet Prefects (0,8%)
9. enhet Prefects (0%)
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Lösning enligt mitt system:
Listan av alla upptäckta deltargets genereras slumpmässigt så att enheternas ordning i 
urvalslistan (respektive fördelningen av alla cappade Effektchanser på de olika enhetstyperna) 
är slumpmässig.

Till exempel:

1. enhet Judges (19,9%)
2. enhet Prefects (13,8%)
3. enhet Judges (9,9%)
4. enhet Mindblades (6%)
5. enhet Mindblades (4%)
6. enhet Prefects (2,8%)
7. enhet Mindblades (2%)
8. enhet Judges (0,9%)
9. enhet Prefects (0%)

6. Mitt verk som praktiskt resultat
Min uppgift var nu att skapa ett balanseringsverktyg där jag har full kontroll över alla värden 
och beräkningar. Rent generellt är det så att alla gula fält i balanseringsverktyget används för 
att kunna balansera olika delar av spelsystemet. Dessa gula fält kan alltså förändras av 
användaren för att ändra balansen.

6.1 Flikarna ”Unit-” ”Ability-” och ”Equipment Precautions”
Eftersom balanseringsverktyget bland annat består av flikarna ”Unit-”, ”Ability-” och 
”Equipment Precautions” som är uppbyggt på samma sätt och har samma syfte ska jag nu 
förklara deras funktion i balanseringen. Syftet med dessa flikar är bland annat att kunna 
fördela och balansera olika precautions enligt deras nivåer, kostnader och krafter. Det andra 
syftet med flikarna är att balansera precautionsbaschanser enligt egna riktlinjer (targeted, 
group, untargeted sannolikheter).

6.1.1 Precautions fördelning, kostnader och power
För att kunna fördela precautions och balansera deras kostnader och krafter var det först 
viktigt att utgöra alla variabler och riktlinjer som påverkar den delen av balansen.

Tiers
Precautions måste fördelas på olika nivåer som sträcker sig i Dreamlords från Tier 1 till Tier 
10. Högre nivåer nås inom Dreamlords via olika byggnader, uppgraderingar och forskning.
Några precautions blir tillgängliga för spelaren genom byggnader, uppgraderingar och 
forskning. Nämnda precautions representeras under ”Techs” i balanseringsverktyget. 
Ytterligare precautions som representeras under ”Traits” blir tillgängliga för spelaren genom 
då hon låser upp dessa precautions genom ”trait points”.
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Precaution Power
”Precaution Power” beskriver hur starkt ett precaution är i jämförelse med ”precaution 
resistance”-värdet av target´et som attackeras.
”Precaution power”-marginalen måste på så sätt vara lika med marginalen av respektive 
”precaution resistance”-värden så att vettiga resultat kan beräknas.
Ett skäl till varför det var viktigt att ombalansera det gamla precautionstridsystemet var att 
alla ”precaution resistance” värden i Dreamlords som har en direkt koppling till alla 
”precaution power”-värden ombalanserades. Detta krävde alltså att även ”Precaution Power”-
värdena måste anpassas enligt de nya ”precaution resistance”-riktlinjerna.
Riktlinjerna som jag fick av Dreamlords lead designer angående ”precaution resistance” 
respektive ”precaution power” -värdena var precautionspecifika enligt följandet:
”Precaution power”-marginalen inom ”Unit precautions” = 20-120
”Precaution power”-marginalen inom ”Ability precautions” = 0-120
”Precaution power”-marginalen inom ”Equipment precautions” = 0-120
Respektive marginaler representeras i balanseringsverktyget med riktvärdena ”Precaution 
Power Minimum” och ”Precaution Power Maximum” och kan förändras vid behov.

Precaution Costs
En ytterligare riktlinje som jag fick av Dreamlords lead designer var att spelaren kan nå 
maximalt 3000 ”precaution points”. ”Precaution points” kan anses som ett konto som en 
spelare har till förfogandet i precautionstridsystemet för att kunna köpa/använda sig av ett 
precaution. Alla precautions kostar respektive förbrukar en viss summa ”precaution points” 
som beskrivs som precautionkostnader eller ”Precaution Cost” i balanseringsverktyget.
Frågan som har dykt upp då var hur mycket ett precaution får kosta minimalt respektive 
maximalt. Spännen som användes redan i det gamla systemet (50-1000 ”precaution points”)
verkade bra eftersom jag ville att en spelare maximalt skall kunna attackera tre gånger med de 
bästa precautions som finns i spelet (3*1000=3000). För att kunna ställa in ett nytt spann för 
att balansera om alla precautions finns det de två värden ”Precaution Costs Minimum” och 
”Precaution Costs Maximum” som kan förändras i balanseringsverktyget vid behov.

Beräkning av precautionkostnader
För att kunna skapa balans i spelsystemet om några variabler och riktvärden förändras, så var 
min uppgift att skapa en balanseringsformel som dynamisk kan beräkna de resulterande 
förändringarna i systemet. På grund av detta utvecklade jag följande formel som beräknar
precautionskostnader med hjälp av fem olika variabler för att kunna anpassa systemet
dynamiskt:

Min nya formel:
K = ((P-a) * m/(b-a)) + (l - m/(b-a))
K = Precaution Cost
P = Precaution Power
a = Precaution Power Minimum
b = Precaution Power Maximum
l = Precaution Costs Minimum
m = Precaution Costs Maximum

För att komma fram till den nya dynamiska formeln utgick jag ifrån formlerna av det gamla 
systemet:
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Gammal odynamisk formel för ”unit precautions”:
Precaution Cost = (Precaution Power - 28) * 7
”Unit Precaution Power” marginal = 35-170
”Precaution Cost” marginal = 50-1000

Gammal odynamisk formel för ”ability precautions”:
Precaution Cost = Precaution Power * 5
”Ability Precaution Power” marginal = 10-200
”Precaution Cost” marginal = 50-1000

Gammal odynamisk formel för ”equipment precautions”:
Precaution Cost = Precaution Power * 10 + 40
”Equipment Precaution Power” marginal = 1-100
”Precaution Cost” marginal = 50-1000

Det gamla systemet använde odynamiska formler för att beräkna precautionkostnader utifrån 
precautionpower. Dessa gamla formler beskriver jag som odynamiska eftersom de inte 
fungerar så fort man vill ändra ”Unit Precaution Power”-marginalen eller ”Precaution Cost”-
marginalen. Alla formler var precautionspecifika och kunde bara användas om respektive 
”precaution power” och ”precaution cost”-marginalen hade fasta värden som inte kunde 
förändras.
Fördelen med min nya formel är att kostnader även kan beräknas om ”Equipment Precaution 
Power”-marginaler eller ”Precaution Cost”-marginaler skulle förändras.

För att balansera ett precautions fördelning, kostnad och power måste följande genomföras:
1. Bestämma sig för värdena till ”Precaution Power Minimum”, ”Precaution Power 
Maximum”, ”Precaution Costs Minimum” och ”Precaution Costs Maximum”.

2. Fördela ”precaution cost”-marginalen på de olika Tiers (bara rent mentalt eftersom jag inte 
ansåg att detta behövde någon extra matematisk formel).

Till exempel:
”Precaution Costs Minimum” = 50 ”precaution points”
”Precaution Costs Maximum” = 1000 ”precaution points”
När jag fördelade dessa marginaler på de olika Tiers, så såg det ungefär ut som följande:

”Precaution Points” (”Precaution Cost” marginalen av respektive Tier)
Tier 1: 50-100
Tier 2: 100-200
Tier 3: 200-300
Tier 4: 300-400
Tier 5: 400-500
Tier 6: 500-600
Tier 7: 600-700
Tier 8: 700-800
Tier 9: 800-900
Tier 10: 900-1000
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3. Anpassa ”precaution power” värdet så att ”precaution cost”-värdet hamnar emellan 
”precaution cost”-marginalen av respektive Tier.

6.1.2 Balansera precautionbaschanser enligt egna riktlinjer
För att kunna balansera baschanserna av de olika precautions var det först viktigt att fastställa
alla variabler och riktlinjer som påverkar den delen av balansen.

Med hjälp av bland annat kill-, disable-, debuff1- och debuff2-baschanser beräknas 
sannolikheten om ett precaution lyckas attackera ett target eller inte. Hur den exakta 
beräkningen går till förklarade jag redan tidigare. För att balansera dessa baschanser använde
jag mig av följande riktlinjer.

”Attack Type”:
Under den punkten utses en av tre olika precautiontyper:
”Targeted” = ett ”targeted precaution” attackerar bara ett enda ”deltarget” som blev utvalt
genom en ”target ikon” i precautionstridsystemets grafiska gränssnitt.
”Group” = ett ”group precaution” attackerar alla ”deltargets” inom den utvalda gruppen som 
representeras av ”target ikonen” (”group precautions” finns bara inom ”unit precautions”).
”Untargeted” = ett ”untargeted precaution” attackerar alla ”target ikoner” och deras 
”deltargets” som upptäcks.

”Total Basechance Guideline”:
Det är en riktlinje som är direkt anknuten till precautions ”attack type”. Enligt denna riktlinje 
borde ett precaution i normalfall lyckas attackera ett lika starkt ”target” med den angivna 
sannolikheten (med lika starkt menas att ”precaution resistance” värdet av ”target´et” är lika 
med ”Precaution Power” värdet). Men eftersom den totala baschansen fördelas mellan fyra 
möjliga baschanser (som beräknas i ordningen ”kill” framför ”disable” framför ”debuff1” 
framför ”debuff2”), så behövde jag en formel för att kunna jämföra/fördela den tänkta totala 
baschansen (”Total Basechance Guideline”) för de fyra baschanserna.
Jag valde att använda följande värden för ”Total Basechance Guidline”:

”Unit Precautions”:
”Targeted” 70%
”Group” 25%
”Untargeted” 15%

”Ability Precautions”:
”Targeted” 70%
”Group” N/A
”Untargeted” 15%

”Equipment Precautions”:
”Targeted” 70%
”Group” N/A
”Untargeted” 15%
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Även det gamla obalanserade systemet hade liknande riktlinjer, dock användes inte någon 
formel för att beräkna fördelningen på de fyra olika baschanserna (”kill”, ”disable”, ”debuff1” 
och ”debuff2”). Även användes olika chanser för respektive precautiontyp som visas här:

Gamla ”Unit Precautions”:
”Targeted” 80%
”Group” 25%
”Untargeted” 15%

Gamla ”Ability Precautions”:
”Targeted” 60%
”Group” N/A
”Untargeted” 8%

Gamla ”Equipment Precautions”:
”Targeted” 70%
”Group” N/A
”Untargeted” 10%

Skälet till att jag ändrade dessa sannolikheter så att de är lika med varandra bland de olika 
precautiontyperna var att jag inte kunde ta fram en grund för att prioritera vissa 
precautiontyper genom högre sannolikheter.

”Comparable Current Basechance” och de fyra baschanserna ”kill”, ”disable”, ”debuff1” och 
”debuff2”:
För att kunna jämföra den kombinerade sannolikheten av de fyra baschanserna med den totala 
baschansen (”Total Basechance Guideline”) skapade jag rutan ”Comparable Current 
Basechance” där den kombinerade sannolikheten av de fyra baschanserna beräknas.
Egentligen skulle den riktiga kombinerade sannolikheten beräknas genom formeln:
1 - (1 – ”kill”) * (1 – ”disable”) * (1 – ”debuff1”) * (1 – ”debuff2”)

”Killfactor”, ”disablefactor” och ”debuffactor” som värderingsfaktorer:
Varje lyckad precaution har en viss effekt på RTS-kampen. Men eftersom effekterna av de 
olika baschanserna (”kill”, ”disable”, ”debuff1”, ”debuff2”) är olika, så implementerade jag 
värderingsfaktorer i formeln (”killfactor”, ”disablefactor”, ”debuffactor”):
”Comparable Current Basechance” = 
1 - (1 – ”kill” * ”killfactor”) * (1 – ”disable” * ”disablefactor”) * (1 – ”debuff1” * 
”debuffactor”) * (1 – ”debuff2” * ”debuffactor”)

Eftersom effekten av en ”kill” är starkare än effekten av en ”disable”, så satte jag ”killfactor” 
på 2 medan ”disablefactor” sattes på 1. Effekten av en ”kill” är starkare än den av en 
”disable” eftersom när en enhet dödas har spelaren inte tillgång till enheten under RTS-
kampen och blir tvungen att köpa enheten som dödades på nytt. Om en enhet dessutom blir
disablad så får spelaren inte tillgång till enheten under RTS-kampen men spelaren slipper 
köpa tillbaka enheten för att kunna använda den i nästa strid. Jag satte ”disablefactor” och 
”debuffactor” på 1 eftersom jag värderade dem som likvärdiga. Jag gjorde detta på grund av 
att genom ”disable” minskas det maximala antalet enheter som en spelare får använda i RTS-
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kampen men inte deras kvalitet. Detta gör att spelaren bara känner av effekten då att hon 
saknar en enhet vid slutet av kampen när alla enheter av den attackerade enhetstypen har 
dödats. Om en ”debuff” dock lyckas så har spelaren alla enheter kvar men är tvungen att 
använda sina försämrade enheter (t ex kan enheter blir långsammare eller göra mindre skada 
på fienden etc.) redan från början av kampen.

För att balansera baschanserna av ett precaution måste man göra följande:
1. Man måste bestämma sig för de totala baschanserna (”Total Basechance Guideline”) i de 
tre kategorierna ”targeted”, ”group” och ”untargeted” som väljs genom ”Attack type” rutan 
hos respektive precaution.

2. Man måste bestämma sig för alla värderingsfaktorer (”killfactor”, ”disablefactor” och 
”debuffactor”)

3. Man måste fördela baschanserna på de fyra olika baschanstyperna ”kill”, ”disable”, 
”debuff1” och ”debuff2” så att ”Comparable Current Basechance”-värdet blir lika med ”Total 
Basechance Guideline”-värdet.

6.2 Fliken ”Targeted Precautions”
Syftet med fliken ”Targeted Precautions” är att kunna se sannolikeheterna för att ett ”Target 
Precaution” skall påverka ett visst ”Deltarget” via en simulering. Denna flik används även för 
att kunna undersöka vilka effekter som uppstår när olika variabler och riktlinjer förändras.

Variabler och riktlinjer som kan förändras
Alla variabler och riktlinjer som redan har förklarats noggrant (bland annat när jag förklarade 
hur alla beräkningar går till) kommer jag inte att specificera en gång till. För att få den 
informationen, var god läs kapitlet om hur beräkningar genomförs i spelsystemet. Alla 
variabler delas upp i följande tre kategorier:

Globala variabler
Globala variabler påverkar alla beräkningar på samma sätt oberoende av vilket precaution 
eller ”Target” som används i beräkningarna. Globala variabler är variabler som är oberoende 
av precautionspecifika och targetspecifika värden. För att påverka beräkningarna och balansen 
kan följande globala variabler förändras:
”CapMultiplicator” är ett globalt värde som kan förändras för att ändra ”Cap”-beräkningen.
”PrecautionPowerModifier” är ett globalt värde som kan förändras för att balansera systemet.

Precautionspecifika variabler
I följande variabler inmatas alla precautionspecifika värden av precaution´et som ska 
attackera ett ”Target” i simulationen:
”P” = ”Precaution Power”
”B” = ”Kill Precaution Baschans”
”B” = ”Disable Precaution Baschans”
”B” = ”Debuff 1 Precaution Baschans”
”B” = ”Debuff 2 Precaution Baschans”
(Dessa precautionspecifika värden hittas under flikarna ”Unit-”, ”Ability-” respektive 
”Equipment Precautions”)



Högskolan i Skövde
Institutionen för Kommunikation och Information
Medier
vt 2008

22

Targetspecifika variabler
”R” = ”Precaution Resistance” värdet av ett ”Target” som ska attackeras i simulationen.

6.3 Fliken ”Group Precautions”
Syftet med fliken ”Group Precautions” är att kunna se sannolikeheterna för att ett ”Group 
Precaution” skall påverka vissa ”Deltargets” av ett ”Target” via en simulering. Denna flik 
används även för att kunna undersöka vilka effekter som uppstår när olika variabler och 
riktlinjer förändras.

Variabler och riktlinjer som kan förändras
Alla variabler och riktlinjer som redan har förklarats noggrant (bland annat när jag förklarade 
hur alla beräkningar går till) kommer jag inte att specificera en gång till. För att få den 
informationen, var god läs kapitlet om hur beräkningar genomförs i spelsystemet. Alla 
variabler delas upp i följande tre kategorier:

Globala variabler
Globala variabler påverkar alla beräkningar på samma sätt oberoende av vilket precaution 
eller ”Target” som används i beräkningarna. Globala variabler är variabler som är oberoende 
av precautionspecifika och targetspecifika värden. För att påverka beräkningarna och balansen 
kan följande globala variabler förändras:
”CapMultiplicator” är ett globalt värde som kan förändras för att ändra ”Cap”-beräkningen.
”PrecautionPowerModifier” är ett globalt värde som kan förändras för att balansera systemet.
”X” = ”X” är delen av urvalsfunktionen som gör att funktionen blir exponentiell. Även detta 
globala värde kan förändras för att balansera systemet.

Precautionspecifika variabler
I följande variabler inmatas alla precautionspecifika värden av precaution´et som ska 
attackera ett ”Target” och alla dess ”Deltargets” i simulationen:
”P” = ”Precaution Power”
”B” = ”Kill Precaution Baschans”
”B” = ”Disable Precaution Baschans”
”B” = ”Debuff 1 Precaution Baschans”
”B” = ”Debuff 2 Precaution Baschans”
(Dessa precautionspecifika värden hittas under flikarna ”unit-”, ”ability-” respektive 
”equipment precautions”)

Targetspecifika variabler
”R” = ”Precaution Resistance” värdet av ett ”Target” som ska attackeras i simulationen.
”A” = ”A” beskriver det targetspecifika antalet ”Deltargets” som ska attackeras i 
simulationen.

6.4 Fliken ”Untargeted Precautions”
Syftet med fliken ”Untargeted Precautions” är att kunna se sannolikeheterna för att ett 
”Untargeted Precaution” skall påverka vissa ”Deltargets” av alla ”Targets” via en simulering. 
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Denna flik används även för att kunna undersöka vilka effekter som uppstår när olika 
variabler och riktlinjer förändras.

Variabler och riktlinjer som kan förändras
Alla variabler och riktlinjer som redan har förklarats noggrant (bland annat när jag förklarade 
hur alla beräkningar går till) kommer jag inte att specificera en gång till. För att få den 
informationen, var god läs kapitlet om hur beräkningar genomförs i spelsystemet. Alla 
variabler delas upp i följande tre kategorier:

Globala variabler
Globala variabler påverkar alla beräkningar på samma sätt oberoende av vilket precaution 
eller ”Target” som används i beräkningarna. Globala variabler är variabler som är oberoende 
av precautionspecifika och targetspecifika värden. För att påverka beräkningarna och balansen 
kan följande globala variabler förändras:
”CapMultiplicator” är ett globalt värde som kan förändras för att ändra ”Cap”-beräkningen.
”PrecautionPowerModifier” är ett globalt värde som kan förändras för att balansera systemet.
”X” = ”X” är delen av urvalsfunktionen som gör att funktionen blir exponentiell. Även detta 
globala värde kan förändras för att balansera systemet.

Precautionspecifika variabler
I följande variabler inmatas alla precautionspecifika värden av precaution´et som ska 
attackera alla ”Targets” och alla deras ”Deltargets” i simulationen:
”P” = ”Precaution Power”
”B” = ”Kill Precaution Baschans”
”B” = ”Disable Precaution Baschans”
”B” = ”Debuff 1 Precaution Baschans”
”B” = ”Debuff 2 Precaution Baschans”
(Dessa precautionspecifika värden hittas under flikarna ”unit-”, ”ability-” respektive 
”equipment precautions”)

Targetspecifika variabler
”R1” = ”Precaution Resistance” värdet av ”Target1” som ska attackeras i simulationen.
”A1” = ”A1” beskriver det targetspecifika antalet ”Deltargets” av ”Target1” som ska 
attackeras i simulationen.
”R2” = ”Precaution Resistance” värdet av ”Target2” som ska attackeras i simulationen.
”A2” = ”A2” beskriver det targetspecifika antalet ”Deltargets” av ”Target2” som ska 
attackeras i simulationen.
”R3” = ”Precaution Resistance” värdet av ”Target3” som ska attackeras i simulationen.
”A3” = ”A3” beskriver det targetspecifika antalet ”Deltargets” av ”Target3” som ska 
attackeras i simulationen.
”R4” = ”Precaution Resistance” värdet av ”Target4” som ska attackeras i simulationen.
”A4” = ”A4” beskriver det targetspecifika antalet ”Deltargets” av ”Target4” som ska 
attackeras i simulationen.
”R5” = ”Precaution Resistance” värdet av ”Target5” som ska attackeras i simulationen.
”A5” = ”A5” beskriver det targetspecifika antalet ”Deltargets” av ”Target5” som ska 
attackeras i simulationen.
”R6” = ”Precaution Resistance” värdet av ”Target6” som ska attackeras i simulationen.
”A6” = ”A6” beskriver det targetspecifika antalet ”Deltargets” av ”Target6” som ska 
attackeras i simulationen.
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Naturligtvis är det tänkbart att det attackeras flera än bara 6 olika ”Targets” med ett 
”Untargeted Precaution” men jag ansåg det som tillräckligt många för att kunna analysera och 
bedöma balansen i spelsystemet.

6.5 Fliken ”Compare”
Fliken ”Compare” används för att jämföra olika effekter som sker i systemet vid förändringar 
av de olika variablerna. Även möjliggörs det som Carpenter kallade ”What if” scenarier där 
man kan jämföra och undersöka effekterna i spelsystemet när vissa värden kombineras med 
varandra.
Fliken ”Compare” består av två uppsättningar ”Group Precautions” inklusive alla variabler 
som kan förändras för att jämföra varandras simulationsresultat. Varenda ”Group Precaution”-
uppsättning är uppbyggt precis som fliken ”Group Precautions”.
Med hjälp av dessa två ”Group Precaution”-uppsättningar är det möjligt att jämföra två olika 
simulationer som använder sig av två helt separata variabeluppsättningar. På detta sätt är det 
möjligt att analysera variablernas effekter på balansen genom en jämförelse.

7. Diskussion

7.1 Verkets förhållande till bransch och samtida verk inom området
Att använda balanseringsverktyg för att balansera dataspel är inte något nytt inom 
spelbranschen som de olika teorierna av Adams (2004), Carpenter (2003) och Cadwell (2002)
kunde bekräfta i min text. Men tyvärr kunde jag inte hitta många samtida verk inom området
som behandlar balanseringen av dataspel. Antalet tillgängliga verk som verkligen tar upp 
explicita exempel på balanseringsverktyg är ännu mindre. Jag vill inte säga att mitt verk är 
enormt innovativ men rör sig antagligen i ett område som knappt har behandlats inom 
forskningen. Genom att jag även visar upp ett explicit exempel i form av ett 
balanseringsverktyg hoppas jag att mitt arbete kan användas som en inspirationskälla och 
exempel på hur man kan balansera ett spelsystem. Men även här vill jag påpeka att det är 
svårt att säga om jag verkligen gjorde allt riktigt eller om det kanske finns en bättre lösning. 
Men eftersom det finns så få artiklar som handlar just om den typen av balansering kan mitt
arbete i alla fall användas som inspirationskälla för framtida arbeten.

7.2 Arbetets förhållande till de behandlade teorierna
I mitt arbete använde jag mig av tre olika teorier. Dessa teorier hade jag som 
inspirationskällor för att få idéer om hur jag skulle kunna balansera precautionstridsystemet.
Jag föreslår också att alla som är intresserade av balansering borde läsa dessa artiklar för att 
kunna använda dem som inspirationskällor på samma sätt som jag gjorde.

Jag använde Adams (2004) artikel ”Kicking Butt by the Numbers: Lanchester´s Laws” för att
visa upp att matematiska beräkningar rent generellt kan användas i verkligheten och inom 
dataspelsutveckling för att förutse en kamp mellan två opponenter. Genom att läsa teorin blev
jag övertygat om att matematik är ett rimligt verktyg för att balansera dataspel trots att teorin 
har några brister som även beskrivs av Adams. Med hjälp av denna teori bekräftades också 
mitt personliga antagande att det är viktigt att kunna förutse en kamp om man vill balansera 
ett dataspel.
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Med hjälp av Carpenters (2003) artikel ”Applying Risk Analysis to Play-Balance RPGs” fick 
jag insikten om att varje spelsystem består i princip bara av en ansamling siffror och 
ekvationer. Han nämnde även tabellkalkylationsprogrammet Excel som verktyg för att kunna 
balansera ett spel genom att skapa olika simulationer med hjälp av olika variabler och 
ekvationer. Detta ledde till att jag skapade mitt balanseringsverktyg i Excel där jag kunde 
analysera spelbalansen med hjälp av bland annat sannolikhetsgrafer som också beskrivs av 
Carpenter.

Cadwells (2002) artikel ”Techniques for Achieving Play Balance” lärde mig de två begreppen 
makrokalibrering och mikrokalibrering som hjälpte mig med struktureringen av min 
arbetsprocess genom att jag planerade att först skapa en grundbalans och finjustera den sedan. 
På så sätt hjälpte detta mig att inte göra misstaget att balansera och finputsa t ex ett enda 
precaution innan jag hade grovbalanserad alla andra. I mitt arbete lyckades jag med 
makrokalibrering som innebär att jag kunde skapa en grov balans av alla spelelement med 
hjälp av matematiska formler så att ingen stor obalans uppträder i hela spelet. Men tyvärr 
lyckades jag inte riktigt med mikrokalibreringen som står för finjusteringen av balansen som 
görs genom mycket speltestning och bara små förändringar av variablerna i spelsystemet så 
att den perfekta balansen nås.

7.3 Kunskapsprocessen
Det som jag behövde lära mig först var hur det redan befintliga obalanserade 
precautionstridsystemet fungerade så att jag sedan kunde identifiera och lösa systemets 
balansproblem. För att tillägna mig så mycket kunskap om balanseringen som möjligt läste 
jag några teorier som då kunde hjälpa mig under mitt arbete. Även om jag redan använde 
Microsoft Excel lite tidigare var jag trots allt även tvungen att fördjupa mina kunskaper inom 
detta program för att kunna skapa balanseringsverktyget enligt mina önskemål.

7.4 Problem som har uppstått
Det största problemet som jag hade var tidsbrist. I början av mitt arbete tyckte jag inte att det 
vore så tidskrävande att skapa ett balanseringsverktyg för att kunna balansera ett spelsystem 
såsom precautionstridsystemet i Dreamlords – The Reawakening. Men eftersom man hela 
tiden måste tänka på hur olika variabler står i relation till varandra och vad som påverkas om 
man ändrar vissa variabler blev hela konceptfasen mer komplex och tidskrävande än jag 
kunde ana. Det känns som om balansering är en ”neverending story” där man kan justera de 
olika värdena hela tiden. Det var även svårt att verkligen tillägna sig kunskapen utifrån redan 
befintliga källor som verkligen kunde hjälpa mig även om jag använde några användbara 
teorier som behandlas av Adams (2004), Carpenter (2003) och Cadwell (2002). Men en stor 
del av mitt arbete bestod av att testa mig fram genom ”Trial and Error”-faser där jag 
utvecklade egna matematiska formler som passade spelsystemet. Genom detta skaffade jag 
mig i alla fall en stor del egen erfarenhet inom balanseringsområdet som jag kommer att ha 
nytta av i mitt framtida arbetsliv.
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7.5 Slutsats
Ex-jobbet gick inte ut på att skapa den perfekta balansen (om den nu överhuvudtaget finns) i 
spelet. Snarare har det varit ett valfritt och personligt mål att balansera alla precautions inom 
Dreamlords – The Reawakening. Mitt arbete gick ut på att visa upp ett eventuellt 
tillvägagångssätt för att skapa ett balanseringsverktyg som man kan använda för att balansera 
ett spelsystem. Mitt personliga mål att balansera alla precautions inom Dreamlords – The 
Reawakening lyckades bara delvis i form av grovt balanserade precautionsvärden på grund av 
tidsbrist. Men med hjälp av mitt balanseringsverktyg borde det nu inte vara ett större problem 
att lösa eventuella mindre balanseringsproblem som kan finnas kvar. I alla fall lyckades jag 
likvidera alla större balansproblem som fanns i spelet när jag började med mitt arbete så att 
mina mål för ex-jobbet blev uppfyllda. Även skapade jag med hjälp av balanseringsverktyget 
tillräckligt många variabler (deras effekter på balansen visas i de olika diagrammen) som kan 
förändras för att nå den ”perfekta” balansen.

Det speciella med mitt arbete/verk är att det inte finns många andra explicita exempel på hur 
speldesigners i branschen balanserade sina egna spelsystem. Mitt verk kan alltså betraktas 
som vägledning respektive inspirationskälla för hur man kan gå tillväga för att balansera ett 
spelsystem. Just hur man kan gå tillväga för att balansera ett spelsystem såsom Dreamlords 
precautionstridsystem lyckades jag besvara genom att visa upp min arbetsprocess, de olika 
beräkningarna inom precautionstridsystemet och mitt balanseringsverktyg.

Jag anser också att jag lyckades med mitt arbete på grund av att jag fick mer kunskap och 
erfarenhet inom balanseringen av ett spelsystem genom att bland annat skapa ett 
balanseringsverktyg till precautionstridsystemet inom spelet Dreamlords – The Reawakening. 
Ett ytterligare syfte var att andra designers ska kunna använda mitt arbete som 
inspirationskälla för hur man kan balansera ett spelsystem. Men om jag verkligen lyckades 
med detta syfte kommer framtiden utvisa.
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