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 Sammanfattning

Uppsatsen är av teoretisk karaktär  och utforskar tekniker  och teorier 
kring ämnet statisk spelbalans. Som praktiskt exempel används spelet 
Testament.  Texten  och  balanseringsarbetet  med  Testament  är  en 
produkt av Erik Sjöstrands examensarbete under vårterminen 2009 vid 
Högskolan i Skövde.

Texten  presenterar  vad  statisk  spelbalans  är  och  dess  syfte. 
Återkommande  termer  är  att  alla  val  som finns  i  ett  spel  ska  vara 
betydelsefulla och att man ska sträva efter att alla som spelar spelet har 
samma förutsättningar.

Tekniker som presenterar och anpassas till spelet Testament är: kunskap 
om balans och obalans, spelbalans beroende av spelarnas skicklighet, 
symmetri  och  asymmetri,  transitiva  och  intransitiva  system,  modulär 
design, fail-safes, global balans, samt prototyper och speltestning.

Slutsatsen är att det inte går att säga huruvida Testament är balanserat 
eller inte, att det går att anpassa tekniker för att balansera flerspelarspel 
till  att  balansera  enspelarspel,  att  statisk  spelbalans  bör  genomföras 
under alla faser av spelutvecklingsprocessen, och att de som balanserar 
spel måste ha god förståelse för de spelsystem de balanserar.

Nyckelord: balansering, statisk spelbalans, meningsfulla val
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1 Introduktion
Detta arbete är en teoretisk uppsats som använder spelet Testament som praktiskt exempel för att 
visa på verktyg som kan användas vid statisk balansering av ett datorspel.

Testament är ett hack and slash-rollspel1 för PC. Spelet utspelar sig i Gamla Testamentet i Bibeln. 
Spelaren tar rollen som en ängel som hjälper diverse bibliska personer. Spelet har varit under 
utveckling sedan hösten 2008 och utvecklas av studenter vid Högskolan i Skövde.

Karaktäristiskt för just rollspel är att spelet fokuserar på att spelaren har en, eller flera, karaktärer 
som hela tiden blir bättre. Karaktären kan bli bättre genom att, till exempel, lära sig nya förmågor 
eller hitta ny utrustning. Rollspel ger ofta spelaren valmöjligheter till hur hon vill utforma spelets 
karaktär(er). Det är inte ovanligt att ett visst karaktärsutvecklande val utesluter ett annat. Dessa 
val medför att olika spelares karaktärer kan fungera på olika sätt, vilket i sin tur gör att olika 
spelares  spelupplevelser  skiljs  åt.  Hur  framgångsrik  och  bra  (jämfört  med  andra  spelare)  en 
spelare  är beror ofta på just  de val som spelaren har gjort under utvecklingen av karaktären. 
Bland  hardcorespelare2 så  diskuteras  ofta  för-  och  nackdelar  med  olika  builds  –  vilka 
föremål/utrustning  och  förmågor/färdigheter  som  ska  kombineras,  då  man  spelar  en  viss 
karaktärstyp, för att ge bäst resultat.

Testament är ett beställningsjobb åt Svenska Kyrkan; Sveriges största kristna samfund. Tanken är 
att  spelet  ska  spelas  av konfirmander  under  kyrkans  konfirmationsundervisning.  Spelet  ska i 
första hand vara roligt, och i andra hand ge information om det gamla Testamentet och verka som 
en bas för diskussioner mellan konfirmandledare och konfirmander.

Good game balance is, in many ways, the holy grail of game design. 
Companies invest significant time and resources in attempts to balance 
their  games so that they're  neither too hard nor too easy for players. 
These efforts can be a significant drain on a company's resources, since 
designers  and  engineers  working  to  solve  balancing  problems  aren't 
adding functionality. Instead, they're spending valuable time reviewing 
the same equations or lines of code in an attempt to determine why, for 
instance, one character class consistently outperforms another.
(Carpenter, 2003, sid. 1)

Spelbalans kan innebära flera saker. Carpenter nämner ovan orättvisa skillnader mellan klasser3 

som ett exempel på obalans. Balanseringsarbetet i Testament, som denna rapport fokuserar på, 
handlar om något liknande: att få de olika karaktärstyperna som spelaren kan spela (genom att 
göra olika val i spelet) att vara jämnbra, och därmed balanserade. Balansering har stor vikt i mer 
tävlingsinriktade flerspelarspel, där två eller flera sidor av mänskliga spelare slåss mot varandra. I 
ett flerspelarspel är balans viktigt, då ett tävlingsinriktat spel kan kännas tråkigt och orättvist om 
den ena sidan har ett stort övertag. Balanseringsarbete finns också i enspelarspel. I enspelarspel 
1 Ett rollspel med fokus på att slå ihjäl stora mängder fiender.
2 Inbitna och hängivna spelare som vet hur spelsystemet fungerar på detaljerad, datamässig och statistisk, nivå.
3 I rollspel är det vanligt att karaktären har en klass. Karaktärens klass har stor inverkan på hur karaktären kommer att 
spelas; vilka förmågor som karaktären kan använda och dylikt.
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kan balanseringen till  exempel  handla  om att  spelet  ska ha  en bra svårighetsnivå  eller  (som 
balanseringsarbetet denna rapport fokuserar på) att ett visst sätt att spela på inte ska vara markant 
bättre eller sämre än ett annat.

1.1 Exempel på obalans: Arcanum
För ett antal år sedan så spelade jag datorrollspelet Arcanum (Troika Games, 2001). I detta spel 
fanns det många valmöjligheter för att skapa sin karaktär. Arcanum utspelar sig i en värld där 
ånga används som primär drivkälla och där elektricitet är något nytt och primitivt fortfarande. 
Denna teknologi blandas dessutom med magi och övernaturliga väsen. Jag själv var fascinerad av 
spelets  användning  av  teknologi,  så  jag  valde  därmed  en  karaktär  med  fokus  på  gevär  och 
teknologi. Ett tag in i spelet märkte jag att det blev väldigt svårt. Min karaktär hade låg hälsa, och 
var inte speciellt bra i närstrid eftersom mina gevär sköt långsamt. Med mig hade jag en helare 
som kunde använda magier för att få tillbaka hälsa. Detta fungerade dock inte på min karaktär, då 
han  var  så  teknologiinriktad  att  han  var  immun  mot  magi.  Det  fanns  inte  så  mycket  öppna 
områden i spelet,  så gevärens räckvidd spelade inte så stor roll.  Jag behövde ammunition till 
gevären, vilket var dyrt. Min karaktär var helt enkelt dålig.

Min yngre bror spelade samma spel, men med en annan karaktär. Han spelade en ointelligent 
karaktär som fokuserade på styrka och närstrid, med svärd och liknande. När han var på samma 
ställe som mig så slog han ihjäl fiender med ett eller två slag, och hade över dubbelt så mycket 
hälsa som min karaktär.

Ovanstående  är  ett  exempel  på  obalans.  Vissa  spelsätt  i  Arcanum har  klara  nackdelar  eller 
fördelar. I mitt fall gjorde obalansen i Arcanum min spelupplevelse sämre, och ledde till och med 
till att jag slutade att spela spelet.

1.2 Uppsatsintroduktion
Denna uppsats behandlar ämnet statisk spelbalans: vad det är, dess syfte och dess problematik. 
Uppsatsen presenterar generella teorier och verktyg som kan användas vid arbetet med statisk 
balansering av spel.  Som praktiskt exempel används spelet  Testament,  på vilket de beskrivna 
teknikerna och teorierna appliceras, i den mån det är möjligt.

En tydligare problemdefinition finns under 3 Problemdefinition.
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2 Bakgrund

2.1 Vad innebär spelbalans?
But what exactly do we mean by a balanced game? A balanced game is 
one where the main determining factor for the success of the player is 
the skill level of that player.
(Rollings & Addams, 2003, s. 240)

I ett balanserat spel så ska två spelare ha en jämn, hederlig chans att vinna. Spelaren ska hela 
tiden ha ett antal spelmöjligheter tillgängliga, oavsett vilka val spelaren har gjort tidigare i spelet. 
Med spelmöjligheter menas att spelaren har ett antal jämnbra val att välja mellan, och att det 
alltså  inte  finns  ett  optimalt  val.  Om en spelare  jämförs  med en annan spelare,  så  ska båda 
spelarna ha lika stor chans att vinna (förutsett att de är lika skickliga) även om de börjar med 
olika  färdigheter,  karaktärer,  eller  liknande.  Kompetitiva  spel4 bör  balanseras  för  spelare  på 
expertnivå, då det är expertspelarna som kommer att exploatera systemet till fullo. (Sirlin, 2008)

För  att  kunna  skapa  en  modell  till  ett  spelsystem  så  måste  spelsystemet  kvantifieras.  Med 
kvantifiering så bryts systemet ned och delas in i konstanter, variabler och ekvationer/funktioner. 
Konstanter är fasta värden, som inte ändras under spelets gång. Variabler är värden som kan 
ändras  under  speltiden,  och  är  ofta  instansspecifika5.  Ekvationer  sammanför  variabler  och 
konstanter  och  utför  beräkningar  med  dem.  Ett  kvantifierat  system  balanseras  genom  att 
modifiera konstanterna, variablerna och ekvationerna. (Carpenter, 2003) 

Det går att dela in spelbalans i två delar: statisk balans och dynamisk balans. Statisk balans är 
spelets grundregler; vilka variabler som har vilka värden och så vidare. Statisk balans syftar till 
att  spelet  ska  vara  rättvist,  att  alla  spelelement  passar  ihop,  och  att  eliminera  dominanta 
strategier6.  Dynamisk  balans  är  balans  som  sker  under  spelets  gång,  för  att  hålla 
spelupplevelserna i nivå med spelaren. Syftet med dynamisk balans är att ge en bra utmaning, att 
spelet ska följa en jämn svårighetskurva och att spelflödet ska vara bra. (Rollings & Addams, 
2003)

Då  ett  spel  balanseras  så  bör  detta  först  ske  på  en  stor  skala  –  makrobalansering. 
Grundmekaniken för spelet ska i grund och botten fungera så som det är tänkt. Systemet bör ha 
tänkts  över  och  justerats,  så  att  det  inte  finns  några  uppenbara  brister  i  systemet.  Då 
makrobalanseringen  genomförts  så  kan balanseringsarbetet  övergå  till  mikronivå  – småskalig 
balansering. I mikrobalanseringsarbetet så finslipas balansen genom att modifiera variabler som 
påverkar spelbalansen. (Cadwell, 2008)

4 Spel där två eller flera spelar mot varandra, på ett tävlingsliknande sätt.
5 Det kan finnas flera olika fiender av samma typ, t.ex. skorpioner. Dessa är instanser av skorpioner. Varje skorpion 
har ett värde, hälsa, men den är inte lika hög för alla skorpioner. Hälsa är en variabel.
6 Med dominant strategi menas ett sätt att spela på som är så överlägset bra att andra strategier är dömda att förlora.
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2.2 Testaments terminologi
För  att  förstå  senare  delar  av  arbetet  är  det  bra  att  komma  underfund  med  några  av  de 
spelmekaniska termer som Testament använder sig av.

2.2.1 Grad och Erfarenhetspoäng
I de flesta rollspel kan speljaget7 stiga i  grad (kallas  ofta för ”level”  på engelska),  så även i 
Testament. Att stiga i grad medför att speljaget blir bättre, vilket kan uttrycka sig på olika sätt. I 
Testament så innebär gradstigningen att spelaren kan höja sina grundegenskaper (se nedan).

För  att  stiga  i  grad  behövs  ett  antal  erfarenhetspoäng.  Erfarenhetspoäng  erhålls  för  att  döda 
fiender och för att utföra spelets uppdrag. Då tillräckligt många erfarenhetspoäng har insamlats så 
stiger speljaget i grad.

2.2.2 Grundegenskaper
Grundegenskaper är ett vanligt begrepp i rollspel, redan det första bordsrollspelet8 Dungeons & 
Dragons använde sig av detta (Gygax & Arneson, 1974). Grundegenskaper är ett antal variabler 
som definierar speljagets generella fysisk och psyke. Spelmekaniskt så ligger grundegenskaperna 
som ett antal grundvariabler som påverkar en stor del av övriga element i den spelmekanik som 
hör till speljaget.

I Testament finns tre olika grundegenskaper: styrka, smidighet och visdom. Varje gång speljaget 
stiger i  grad så erhålls  ett  antal  poäng som spelaren använder  för att  höja  en,  eller  flera,  av 
grundegenskaperna.

Grundegenskaper i Testament används främst för att påverka speljagets färdigheter.

2.2.3 Färdigheter
Färdigheter förekommer ofta i rollspel,  även om beteckningen  färdigheter inte alltid används. 
Färdigheter definierar hur bra speljaget är på olika saker.

Färdigheter,  i  Testament,  är ett  antal  variabler  som påverkar speljagets förutsättningar i strid. 
Exempel på en färdighet kan vara att speljaget har större träffsäkerhet med sina närstridsattacker. 
I Testament finns två grupper av färdigheter: grundegenskapsbaserade och utrustningsspecifika.

De grundegenskapsbaserade färdigheterna i Testament använder de värden, som speljaget har i 
sina grundegenskaper, som bas. Om en grundegenskapsbaserad färdighet baseras på styrka så 
kommer  färdigheten  att  bli  bättre  om  spelaren  väljer  att  satsa  på  styrka.  De 
grundegenskapsbaserade färdigheterna kan även bli bättre om spelaren väljer att låta speljaget 
använda utrustning som höjer värdet i någon av de grundegenskapsbaserade färdigheterna. Det 
finns också utrustning som höjer värdet i en eller flera grundegenskaper.

De grundegenskapsbaserade färdigheter som finns i Testament är: träffchans, undvikningschans, 
skadebonus, perfektchans, magibonus och hälsa.

7 Den karaktär som spelaren kontrollerar, kallas ibland för avatar.
8 Ett analogt rollspel som spelas med papper, penna och tärningar.
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Utöver  de  grundegenskapsbaserade  färdigheterna  så  finns  ett  antal  utrustningsspecifika 
färdigheter  i  Testament.  De utrustningsspecifika färdigheterna är:  vapenskada,  rustningsvärde, 
attackhastighet  och  magierhållning.  De  utrustningsspecifika  färdigheterna  påverkas  inte  av 
spelarens grundegenskaper, utan endast av den utrustning som speljaget använder. Utrustning kan 
påverka både de utrustningsspecifika och de grundegenskapsbaserade färdigheterna.

2.2.4 Utrustning
Utrustning är saker och ting som spelaren kan utrusta speljaget med. Så gott som alla rollspel 
tillåter  spelaren  att  förse  speljaget  med  olika  typer  av  utrustning;  vapen,  kläder  och  andra 
föremål.

I  Testament  kan  utrustning  påverka  både  grundegenskaper  och  färdigheter  (både 
grundegenskapsbaserade  och  utrustningsspecifika).  Utrustning  kan  erhållas  då  spelaren  klarar 
uppdrag eller slår ihjäl monster. Utrustning kan också säljas och köpas för spelets valuta.

Speljaget  kan,  vid ett  och samma tillfälle,  ha på sig  följande utrustningsdelar:  ett  vapen,  ett 
harnesk, ett par axelskydd, ett par skodon, en huvudbonad, ett par byxor och två reliker. Speljaget 
har också ett inventarium med ett antal platser för utrustning som speljaget för tillfället inte bär 
på kroppen.

2.2.5 Magier och kraft
Flera fantasyrollspel9 har någon form av magisystem. Själva principen med ett magisystem är att 
speljaget  har  en  begränsad  resurs  (som vanligtvis  kan  återfås),  vilken  förbrukas  då  speljaget 
använder olika magiska förmågor.

I Testament är magier är en typ av förmågor som spelaren kan hitta och använda sig av. Då en 
magi har hittats kan den användas hur många gånger som helst (till dess att spelaren väljer att 
göra sig av med magin). Att använda en magi kallas för att kasta en magi. En magi kan användas 
på flera olika sätt och olika magier har olika spelmekaniska effekter.

För att  kunna kasta  en magi  krävs  kraft.  Det  finns  tre  typer  av kraft:  vit,  röd och blå  kraft. 
Speljaget har en kraftdepå som max kan innehålla ett visst antal kraftenheter. Kraftenheter erhålls 
genom att attackera fiender i närstrid. Då en magi kastas så försvinner lika många kraftenheter 
från speljagets kraftdepå, som magin krävde i kraft.

Precis som utrustning så bärs magier i spelarens inventarium. Magier kan också säljas och köpas.

2.3 Beskrivning av spelsystemet
För att kunna förstå arbetet med att balansera och modifiera spelmekaniken för karaktärsbyggnad 
och karaktärsutveckling i Testament, så behöver läsaren sätta sig in i vad spelmekaniken består 
av och hur den fungerar. Den spelmekanik jag berör är de faktorer som påverkar hur bra speljaget 
är i en stridssituation. Strid utgör en majoritet av spelmomenten i Testament, varpå det är viktigt 
att stridssystemet är välgjort och att det håller spelarens intresse uppe.

9 Ett rollspel som inte ämnar vara realistiskt. Fantasy förknippas ofta med medeltidsinfluerade, sagoliknande miljöer.
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Denna del av arbetet ämnar ge en överblick över spelsystemet. Här beskrivs hur spelsystemet såg 
ut  innan  det  uppsatsrelaterade  arbetet  började.  Stycket  beskriver  dels  hur  spelet  spelas  och 
fungerar,  samt  de  konstanter,  variabler  och  ekvationer  som kommer  att  modifieras  då  spelet 
balanseras.

2.3.1 Kontroller
Testament är gjort för att kunna spelas helt med musen.

Förflyttning
Attackera fiender
Ta upp föremål
Inleda dialoger
Navigera menyer

Kasta magier

Justera kameran

Figur 1 – Kontroller för mus

För mer avancerade spelare så kan även tangentbordet användas, som ett komplement till musen.

Figur 2 – Kontroller för tangentbord
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Spelaren  kan  med  tangentbordets  hjälp  snabbare  byta  magi,  lättare  navigera  speljaget,  samt 
komma åt spelets olika menyer.

Om spelaren inte använder  tangentbordet  så nås menyer,  och byte  av magier,  genom spelets 
GUI10.

2.3.2 Närstrid
Då speljaget befinner sig inom ett visst avstånd från en fiende, så kommer fienden att attackera 
speljaget. Detta avstånd kallas för aggradie. Då en fiende attackerar/försöker attackera speljaget 
(exempelvis  genom  att  jaga  denne),  så  kallas  det  att  fienden  ”hyser  agg”.  Då  fienden  är 
tillräckligt nära speljaget (inom attackavstånd) så börjar fienden attackera speljaget.

För  att  attackera  en  fiende  så  klickar  spelaren  på  denne.  Speljaget  kommer  då  att  attackera 
fienden till dess att spelaren väljer att avbryta striden/fly (genom att flytta på speljaget) eller till 
dess att speljaget/fienden dött.

För varje slag som speljaget slår mot en fiende så finns det en risk att slaget missar. Om slaget 
dock träffar så minskas fiendens hälsa. Om fiendens hälsa når 0 så dör fienden. Då en fiende dör 
så får speljaget erfarenhetspoäng (se Grundegenskaper). På liknande sätt fungerar det för fienden: 
Det finns en chans att fiendens slag missar speljaget. Om slaget dock träffar så minskar speljagets 
hälsa. Speljaget kan dö på samma sätt som fienden. Om speljaget dör så laddas spelet till  en 
tidigare spelpunkt och spelaren får spela om en bit.

2.3.3 Magier
I Testament finns ett  antal  magier som speljaget kan använda sig av. Olika magier  har olika 
syften: skada fiender, göra fiender i ett visst område långsammare, ge speljaget mer hälsa, med 
mera.

Alla magier har en kraftkostnad. Kraft erhålls för varje slag som speljaget träffar en fiende med i 
närstrid. Det finns tre olika sorters kraft, blå, röd och vit. För att spelaren ska kunna använda en 
magi så krävs det att den insamlade blåa, röda och vita kraften uppfyller den önskade magins 
kraftkostnad. Den kraftdepå som kraften samlas i har ett maxvärde, vilket den insamlade kraften 
inte kan överstiga.

10 Graphical User Interface – ett grafiskt, interaktivt gränssnitt. Exempelvis ikoner som man kan klicka på.
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Då en magi används så kallas det att den kastas. Då en magi kastas så dras kraft, motsvarande 
magins kraftkostnad, från speljagets kraftdepå.

Huruvida en magi träffar sitt mål eller ej beror på magins karaktär och spelarens skicklighet. Det 
finns ingen variabel, som i fallet för närstrid, som ger en viss risk att en magi missar. Skulle 
spelaren kasta en magi som missar så beror det på att målet befann sig fysiskt utanför den radie 
som den kastade magin påverkade.

2.3.4 Stiga i grad
Grad är ett mått på hur långt speljaget utvecklats. Grad kan också ses som en viss indikation på 
hur mycket spelaren har spelat, och hur långt hon har kommit i spelet. I början av spelet befinner 
sig speljaget på grad 1. När tillräckligt mycket erfarenhetspoäng samlats ihop (genom att döda 
fiender eller genom att utföra uppdrag) så kommer spelaren att stiga i grad.

Speljaget får en poäng i varje grundegenskap per grad. På grad 3 har således speljaget 3 i både 
styrka, smidighet och visdom. Dessutom får speljaget 4 poäng varje gång hon stiger i grad. Dessa 
4 poäng kan distribueras fritt mellan grundegenskaperna, för att höja dem, varpå spelaren kan 
välja hur karaktären ska spelas.

Hur  snabbt  det  går  att  stiga  i  grad,  hur  många  poäng  man  ska  få  att  distribuera  på  sina 
grundegenskaper då man stiger i grad, samt hur mycket erfarenhetspoäng som ska utdelas för att 
döda fiender och utföra uppdrag, är viktiga delar i balanseringen. Mitt arbete inriktar sig dock på 
att balansera konsekvenserna av de val som spelaren kan göra.

2.3.5 Grundegenskaper
Hur grundegenskaperna  påverkar  färdigheterna  är  en mycket  viktig  del  i  balanseringsarbetet. 
Spelaren väljer själv hur hon vill fokusera speljagets grundegenskaper. Det är viktigt att det inte 
känns  optimalt  att  fokusera  på  en  viss  grundegenskap  framför  en  annan,  eller  att  en 
grundegenskap är betydligt sämre än de andra två. Tanken är att spelaren ska kunna vikta de tre 
grundegenskaperna så som hon själv vill, utan att bli bestraffad (genom att känna att hon gjort ett 
dåligt val) för detta. Spelaren har tillgång till den information som konsekvenserna av hennes val 
ger.  Ökar  spelaren  en  viss  grundegenskap  så  kommer  hon  att  se  färdigheterna  som 
grundegenskapen  ökar,  stiga.  Denna  information  förmedlas  genom  karaktärsskärmen,  som 
spelaren har tillgång till när som helst i spelet.
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Det  finns  6  olika  färdigheter  som  påverkas  av  speljagets  grundegenskaper:  skadebonus, 
magibonus, träffchans, undvikningschans, perfektchans och hälsa. Vardera av dessa färdigheter 
syftar till att, på olika sätt, förbättra speljaget i strid. Spelaren kan inte direkt påverka hur bra 
speljaget  är  i  de  olika  färdigheterna.  Spelaren  påverkar  dock  detta  indirekt,  då  speljagets 
utrustning och grundegenskaper är de faktorer som modifierar färdigheternas värden.
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Ovanstående  diagram  visar  relationerna  mellan  grundegenskaperna  och  färdigheterna.  De 
rödmarkerade  färdigheterna  har  endast  en  grundegenskap  som  påverkar  dem,  medan  de 
gulmarkerade färdigheterna har två grundegenskaper vardera som påverkar dem.

I  kommande  punkter  följer  en  beskrivning  av  vardera  av  de  grundegenskapsbaserade 
färdigheterna.

• Skadebonus  påverkas  av  grundegenskapen  styrka.  Skadebonus  ökar  skadan  för  varje 
attack som spelaren utför. Själva variabeln skadebonus visar hur mycket varje slags skada 
ökar i procent. Hur mycket extra skada som ges beror dels på skadebonusen, men också 
på  den  grundskada  som  speljagets  vapen  ger  (se  Utrustning),  då  denna  grundskada 
används som en bas för skadebonusen.

Exempel: En attack med grundskada 7 utförs. Speljaget har en skadebonus på 20 %. Den 
skada som attacken ger blir då (7 * 1,2 =) 8,4.

• Perfektchans påverkas av grundegenskaperna styrka och smidighet. Där skadebonus är en 
statisk effekt, som påverkar varje slag som spelaren utför, är perfektchans en procentuell 
chans att en attacks skada dubblas. Dubbleringen sker efter att skadebonus applicerats. En 
attack där skadan dubbleras, på grund av perfektchansen, kallas för en perfekt träff.
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Exempel:  En attack  med grundskada 7 utförs.  Speljaget  har en skadebonus på 20 %. 
Speljaget har en perfektchans på 15 %. I fall att en perfekt träff utförs så ger attacken (7 * 
1,2 * 2 =) 16,8 i skada.

• Träffchans påverkas av grundegenskapen smidighet,  men beror också på vilken fiende 
man möter.  Det  är  inte  säkert  att  varje slag som speljaget  slår  mot  en fiende faktiskt 
träffar. Träffchans mäts i procent.

Exempel:  Speljaget  har  70  % i  träffchans.  Ett  slag  slås  mot  en  fiende  som minskar 
träffchansen med 3 %. Slaget har (70 - 3 =) 67 % chans att träffa fienden.

• Undvikningschans  påverkas  av  grundegenskaperna  smidighet  och  visdom. 
Undvikningschans  beror  också  vilken  fiende  man  möter.  Undvikningschans  fungerar 
ungefär som träffchans, men det är spelarens chans att undvika att bli träffad av en fiendes 
attack. Undvikningschans mäts i procent.

Exempel:  Speljaget  har  20  %  i  undvikningschans.  En  fiende,  som  minskar 
undvikningschansen med 4 %, slår ett slag mot spelaren. Slaget har (100 - (20 - 4) =) 84 
% chans att träffa spelaren.

• Magibonus påverkas av grundegenskapen visdom. Magibonus fungerar som skadebonus, 
fast  den påverkar  en magis  effekt  (se  4.5) istället  för vapnets  skada.  Magibonus ökar 
effekten av varje magi som spelaren kastar. Själva variabeln magibonus visar hur mycket 
varje  magis  effekt  ökar  i  procent.  Hur  mycket  extra  effekt  som  ges  beror  dels  på 
magibonusen,  men också på den grundeffekt som den magi  som kastas har, då denna 
grundeffekt används som en bas för magibonusen.

Exempel: En magi har en effekt som gör en fiende långsammare i 2 sekunder. Speljaget 
har  en magibonus på 15 %. Fienden kommer  att  bli  långsammare  i  (2  *  1,15 =) 2,3 
sekunder.

• Hälsa påverkas av grundegenskaperna styrka och visdom. Färdigheten hälsa är ett mått på 
hur mycket hälsa spelaren kan ha totalt (spelarens maxhälsa). En hög maxhälsa gör att 
spelaren kan låta fylla upp hälsan, och på så sätt kunna ta mer skada från fiender innan 
spelaren dör/behöver fylla på hälsan.

2.3.6 Utrustning
I  Testament  så  kommer  spelaren  att  hitta  ny  utrustning  ganska  ofta.  I  det  fall  att  alla  de 
modifikationer till färdigheter, som utrustning ger, skulle vara slumpmässigt genererade så skulle 
spelet bli obalanserat. I nämnda fall så skulle spelaren bara använda de bästa föremålen i spelet, 
varpå  det  inte  finns  någon  anledning  att  ha  med  de  andra,  sämre  föremålen.  Föremålen  i 
Testament är förvisso tänkta att bli bättre och bättre ju längre in i spelet som spelaren kommer, 
men föremål som hittas vid samma tidpunkt i spelet ämnar vara balanserade mot varandra. Som 
med grundegenskaper så kommer spelaren, på karaktärsskärmen, att kunna se konsekvenserna av 
vilken utrustning som speljaget använder.

I nedanstående lista beskrivs de utrustningsspecifika färdigheterna.
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• Vapenskada delas upp i minimumskada och maximumskada. Alla vapen i Testament har 
en vapenskada.  När en attack från speljaget träffar  en fiende så kommer ett  heltal  att 
slumpas  fram  mellan  minimum  och  maximumskada.  Det  värde  som  slumpas  fram 
används som bas för skadan, vilken kommer att modifieras av skadebonus och eventuellt 
perfektchans (se Färdigheter).

Exempel: Ett vapen har en minimumskada på 7 och en maximumskada på 12 (betecknas 7 
– 12). Då en attack från vapnet träffar en fiende så slumpas ett värde fram (7, 8, 9, 10, 11 
eller 12) som används som bas för skadebonus och perfektchans (i det fall att det blir en 
perfekt träff).

• Attackhastigheten mäts i antal attacker per sekund som vapnet kan utföra maximalt. Från 
det tillfälle då spelaren påbörjat en attack så tar det 1/attackhastighet sekunder innan nästa 
attack kan utföras. Alla vapen i spelet har en attackhastighet.

• Krafterhållning används när spelaren träffar med en närstridsattack, då speljaget erhåller 
kraft till sin kraftdepå. Hur mycket kraft som erhålls i respektive färg, per slag, bestäms 
av den sammanlagda krafterhållning som spelarens utrustning ger. Den kraft som erhålls 
kan dock aldrig överstiga kraftdepåns maxgräns.

Exempel: Ett vapen har krafterhållning 6 för blå, 1 för röd och 3 för vit. För varje attack 
från vapnet, som träffar en fiende, så kommer speljaget att erhålla 6 blå kraft, 1 röd kraft 
och 3 vit kraft.

• Rustningsvärde syftar till att minska den skada som spelaren tar från fiendens attacker. 
Fienders skada minskar lika mycket som speljaget har sammanlagt rustningsvärde. Den 
minsta skadan en attack kan göra är dock 1.

Exempel:  Speljaget har ett  sammanlagt  rustningsvärde på 6.  En fiende träffar med en 
attack med en skada på 15. Den skada som tilldelas blir (15-6=) 9.

All utrustning har ett pris; ett värde. Värdet har ingen påverkan på speljaget. I det fall att spelaren 
skulle vilja köpa eller sälja föremålet, så används föremålets värde för att bestämma hur mycket 
siklar11 som  betalas/fås.  Värdet  är  ingen  färdighet,  då  det  inte  påverkar  spelaren  i  strid. 
Balanseringsarbetet som beskrivs i denna rapport behandlar inte värdet hos föremål. 

2.3.7 Magier
Precis  som föremål  så  placeras  magier  i  spelarens  inventarium.  Därifrån  kan  magierna,  med 
musens hjälp, dras och placeras på nedre delen av GUI:t som en snabbknapp12 till magin. 

Alla magier har en effekt. Effekten hos en magi är både vad den gör, men också hur stark den är. 
Effekten hos en magi kan till exempel vara att skada (vad den gör) 10 (hur stark den är), eller att 
göra målet långsammare i 3 sekunder.

Magier kan kastas på olika sätt. Sättet som en magi kastas på kallas för magins typ. I skrivande 
stund finns 5 olika typer av magier:
11 Spelets valuta
12 En knapp som spelaren kan trycka på för att aktivera magin.
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• Aura – centreras runt spelaren under en viss tid. Effekten påverkar antingen spelaren eller 
fiender inom aurans radie.

• Missil  – en projektil som skjuts från spelaren och som sedan flyger mot den plats där 
spelaren klickade. Effekten påverkar den fiende som missilen träffar.

• Cirkel – spelaren drar en cirkel med musen. Effekten påverkar alla fiender inom cirkeln.
• Linje  – spelaren drar en linje genom att dra med musen. Effekten påverkar alla fiender 

som kolliderar med linjen.
• Direkt – spelaren klickar på den fiende som magin ska påverka, varpå fienden påverkas 

direkt.
Varje magi har en kostnad i blå, röd och vit kraft. Spelaren måste ha ett visst värde i både blå, röd 
och vit kraft för att kunna kasta magin. Då magin kastas så dras kraftkostnaden ifrån speljagets 
kraftdepå.

Exempel: En magi har en kraftkostnad på blå 13, röd 7 och vit 5. Spelaren måste ha minst 13 i blå 
kraft, 7 i röd kraft och 5 i vit kraft, för att kunna kasta magin. Då magin kastas så dras 13 blå 
kraft, 7 röd kraft och 5 vit kraft, från kraftdepån.

Precis som utrustning så har magier ett värde. Värdet har ingen påverkan på speljaget. I det fall 
att spelaren skulle vilja köpa eller sälja magin, så används magins värde för att bestämma hur 
mycket siklar som betalas/fås.
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3 Problemdefinition

3.1 Mål
Både  Rollings  & Adams  (2003)  och  Sirlin  (2008)  menar  att  balansering  ofta  är  en  intuitiv 
process, där ”trial and error” är en legitim arbetsprocess eftersom det är svårt att balansera ett spel 
strikt matematiskt. Trots detta beskriver båda källorna verktyg och tips som kan användas under 
balanseringsarbetet med ett spel.

A  major  factor  in  whether  a  player  enjoys  a  game  is  whether  she 
perceives  it  to  be  fair  or  not.  Note  that  it  does  not  actually  matter 
whether  the  game  is  fair.  What  is  important  here  is  the  player’s 
perception of fairness.
(Rollings & Adams, 2003)

Rollings & Adams menar att ett spel duger om det upplevs som balanserat och rättvist. Jag tror 
att detta är det viktigaste i Testament; att spelet upplevs som rättvist. Att skapa denna upplevelse, 
gentemot Testaments karaktärsutvecklingsmöjligheter, är därför mitt arbetes främsta mål.

Arbetes mål är att:

• De val som spelaren ställs inför i Testament, vilka medför konsekvenser 
för speljaget i en stridssituation, ska upplevas som rättvisa.

• Presentera generella verktyg för statisk balansering av spel, och hur dessa 
kan appliceras på en faktisk produkt.

Delmål:

• Balansera de spelmekaniska delarna ”färdigheter” i Testament, gentemot 
varandra.

• Se till  att  de  föremål  som erhålls  i  Testament  är  balanserade  gentemot 
varandra.

3.2 Frågeställning
• Vilka verktyg kan användas, som ett komplement till intuition och att pröva sig fram, vid 

arbete med statisk spelbalans?

3.3 Avgränsningar
Examensarbetet fördjupar sig inte i balansering av spelarens motstånd. Med andra ord tas här inte 
upp hur svåra fiender bör vara, och inte heller hur spelarens utmaningar ska progressera i takt 
med hur speljaget, och spelaren, blir bättre.

Jag har under arbetet inte undersökt hur specifika spelföretag arbetar med balans. Jag har istället 
läst mer generella texter om ämnet spelbalans. De jämförelser och exempel som använder sig av 
andra spel  än Testament  är därför antingen baserade på egna erfarenheter,  eller  nämnda i  de 
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texter  som  arbetet  refererar  till. Sirlin,  Rollings  &  Adams,  Björk  &  Holopainen,  Cadwell, 
Carpenter, Koster, Graner Ray och Nilsson har dock alla erfarenhet av spelindustrin (även om 
den information som refererar till Graner Ray och Koster i detta arbete inte handlar om balans). 
Jag anser det därför troligt att de tekniker som beskrivs i de texter jag läst faktiskt används av 
spelföretag.

Hur mycket erfarenhetspoäng som spelaren ska få för fiender och uppdrag är avgränsat från mitt 
arbete. Därmed är också gradstigningen avgränsad, jag kommer inte att ha information om när 
speljaget förväntas vara på en viss grad. Denna avgränsning är gjord då gradstigningen snarare 
tillhör balansering av Testaments svårighetsgrad (dynamisk balans) än statisk spelbalans.

Jag har tyvärr, på grund av tidsbrist, varit tvungen att bortse från de magier som spelaren kan få. 
Arbetet ämnar alltså inte att balansera de individuella magier som finns i Testament.

Under arbetets gång har Testaments utvecklingsgrupp saknat programmerare, vilka annars arbetar 
med att implementera förändringar och nya funktioner i spelet. Som ett resultat av detta har jag 
inte  kunnat  testa  min  balans  praktiskt,  i  spelet.  Testament  har  även under  arbetets  gång bytt 
skriptspråk13. Detta har lett till att det varit svårt att modifiera de variabler (med hjälp av skriptet) 
som redan fanns.

3.4 Spelbalans i Testament
Man skulle kunna fråga sig om Testament behöver den balansering som mitt arbete berör. I ett 
enspelarspel  där  spelare  inte  tävlar  mot  varandra,  spelar  det  då  någon  roll  om 
karaktärsutvecklingen är obalanserad?

Testament har inget flerspelarstöd. Detta innebär att två spelares karaktärer inte kommer att möta 
varandra i strid. Jag anser dock att Sirlins artiklar om flerspelarbalans i kompetitiva spel går att 
anpassa på spel för en spelare. Om spelaren i ett rollspel känner att vissa val inte är värda att 
spela så går dessa val förlorade, eftersom de är sämre (Wikipedia.org, 2009). I Testament handlar 
balansen istället om att två spelare ska ha lika stor chans att vinna mot spelet, snarare än att vinna 
mot varandra. Alla de val som spelaren kan göra ska kännas viktiga, och ha en effekt på spelet. 
För att ett val ska vara viktigt så krävs det att inget av alternativen är det bästa, utan att alla 
alternativ kan ge en fördel på sitt sätt (Sirlin, 2008).

Det är inte ovanligt att spelföretag släpper patchar14, efter att ett spel har släppts, med syfte att 
förbättra spelets balans (Cadwell,  2008). Många spelare ser det dock som negativt  då ett spel 
modifieras,  särskilt  om saker  som tidigare  varit  bra  blir  sämre  (Koster,  ospecificerat  datum). 
Genom att  göra en bra taktik  sämre så kan spelare  bli  omotiverade  till  att  hitta  bra  taktiker, 
eftersom det finns en risk att de ändå bara kommer att försämras direkt (Sirlin, 2006).

13 En del av ett spels tekniska implementation (vilken annars är inbakad, och gömd, i en exekverbar fil som körs då 
spelet startas) kan extraheras till en extern fil (en skriptfil) som läses in och kompileras varje gång spelet startas. Ett 
skriptspråk definierar bland annat den syntax som behövs för att skriptfilerna ska fungera. I Testament användes 
tidigare skriptspråket Angelscript, nu används istället skriptspråket Python.
14 En patch är en uppdatering av ett  spel. En patch kan modifiera befintligt  spelinnehåll,  ta bort  fel  (så kallade 
buggar), eller lägga till nytt spelinnehåll.
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Det  finns  ett  antal  problem med  att  försöka  dokumentera  balanseringsprocessen  av  något  så 
omfattande som ett datorrollspel. Detta diskuteras nedan:

Det  är  viktigt  att  poängtera  att  syftet  med  denna uppsats  inte  är  att 
utvärdera det utförda arbetet på ett absolut sätt. Jag har inget intresse av 
att  utvärdera  mitt  arbete  utefter  någon  form  av  ”mall”,  som  skulle 
avgöra vad som är explicit ”bra” eller ”dåligt”. Detta vill jag undvika 
eftersom jag anser det vara mycket svårt att avgöra vad som faktiskt är 
”bra” eller ”dåligt”. Att försöka sig på att definiera dessa termer (inom 
detta område) anser jag kräver en egen uppsats i sig, varför jag väljer att 
bortse från absoluta gränsdragningar.
(Nilsson, 2008)

Jag håller med Nilsson i hans åsikt att det är svårt att avgöra vad i arbetet med balanseringen som 
är absolut bra eller dåligt. Mitt resultat med balanseringsarbetet går dock med hög sannolikhet att 
diskutera, och därifrån dra vissa slutsatser.

Ett  spel  har  väldigt  många  dimensioner,  tusentals  variabler,  varpå  klassisk  spelteori  inte  är 
lämpligt  att  anpassa  på  datorspel.  Även om man  kan låna  tekniker  från  vetenskapen  för  att 
balansera ett spel, så krävs en dos finess för att få ett spel att kännas rätt.  (Rollings & Adams, 
2003)

If I had used rigorous math to solve Kongai (Kongregate, 2008) during 
development, I could have been working on it for 100 years.
(Sirlin, 2008)

Att balansera Testament på ett strikt vetenskapligt och metodiskt sätt kommer att vara omöjligt. 
En stor del av balanseringsarbete handlar om intuition (Sirlin, 2008). Jag kommer dock inte att 
balansera spelet helt utan hjälpmedel, tvärtom. Min poäng är att det är omöjligt att bevisa att 
spelet  är balanserat. Det går dock, bland annat genom speltestning,  att  undersöka om ett spel 
upplevs som balanserat.
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4 Metod
Den metod som arbetet använts sig av, följer nedan:

1. Söka upp,  läsa  och  sammanfatta  externa  skrivna  källor,  vilka  behandlar  tekniker  och 
metoder inom statisk spelbalans. Syftet är att kunna sammanfatta flertalet tekniker, från 
olika källor, på samma ställe. Denna sammanfattning ämnas kunna användas då arbete 
inför, och under, statisk spelbalansering pågår.

2. Reflektera  och  diskutera  över  huruvida  teknikerna  och  metoderna  från  steg  1  kan 
appliceras på spelet Testament. Utifall att diskussionen tyder på att en specifik teknik kan 
appliceras  på Testament  (med fruktbart  resultat)  så kommer  tekniken att  användas  på 
Testament. Testaments roll är här att statuera som exempel på hur en specifik teknik kan 
anpassas på en verklig, faktisk produkt.

3. Diskutera resultat och slutsatser, med avseende på det ovan nämnda balanseringsarbetet 
av spelet Testament. Förhoppningen är att dessa reflektioner kan bidra till ämnet statisk 
spelbalans.
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5 Utförande

5.1 Tekniker för statisk spelbalans
I denna del beskrivs spelbalansfokuserade teorier, verktyg och tekniker.

5.1.1 Kunskap om balans och obalans
Både Björk & Holopainen (2005), Cadwell (2008), Carpenter (2003), Rollings & Adams (2003) 
och Sirlin (2008) inleder samtliga sina texter om balans, genom att ge sin definition på vad balans 
är  och balansens  betydelse.  För  att  kunna jobba med  spelbalans  är  det  viktigt  att  förstå  vad 
spelbalans är, och vad som gör ett spel balanserat eller inte.

Problem med spelbalans kan vara att spelets interna kostnader inte är proportionerliga med den 
effekt som kostnaderna medför. Då ett val är för kraftigt så eliminerar det andra val, det finns 
ingen anledning att spela med de andra valen. Då ett val är för svagt händer det motsatta, det är 
inte längre ett val då andra val är överlägsna. (Cadwell, 2008)

Även faktisk, verklig, tid kan ses som en av spelets kostnader. I ett realtidsspel15 är spelarens tid 
begränsad, varpå spelaren måste prioritera vilka val som hon vill spendera sin tid på. Även i icke-
realtidsspel så spelar tiden en viss roll, då spelaren har en tid även utanför spelet som hon vill 
dela upp på diverse saker. (Cadwell, 2008)

5.1.2 Spelbalans beroende av spelarnas skicklighet
Effektiviteten hos olika spelelement kan vara relativ beroende på spelarens skicklighet. En bra 
taktik som är lätt att genomföra kommer att ses som bättre av nybörjare än en bättre taktik som är 
svår att genomföra. Spelare på expertnivå kommer dock favorisera den svårare taktiken, då de har 
den skickligheten som krävs för att genomföra taktiken. (Cadwell, 2008)

Det finns flera sätt att se på hur balans varieras mellan skicklighetsnivåer. Rollings & Adams 
(2003) menar att spel i första hand ska vara roliga, och att de bör balanseras så att såväl nybörjare 
som erfarna  spelare  ska  kunna  njuta  av  spelet.  Sirlin  (2008)  menar  däremot  att  spel  måste 
balanseras för experterna, ifall spelet ska bli balanserat.

15 Spel där spelets tid hela tiden fortskrider, i stort sett oavsett vad spelaren gör. Motsatsen är turbaserade spel; spel 
som spelas i rundor. I turbaserade spel kan spelaren ta i stort sett hur lång tid på sig som helst innan hon beslutar att 
avsluta rundan, varpå spelet fortsätter.
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(Sirlin, 2009, s. 1)16

Handikapp i ett spelsystem medför att vissa spelare får fördelar, jämfört med andra spelare, vilket 
är tänkt att kompensera för att spelarna befinner sig på olika skicklighetsnivåer. Syftet med detta 
är att göra spelet mer jämställt och göra så att samtliga spelare har samma chans att vinna spelet. 
Ett handikappsystem kan införas genom att ge spelaren med handikapp mer resurser. En annan 
form av inbyggd handikapp är att i själva spelsystemet ge fördelar åt de spelare, för vilka det går 
dåligt. Skillnaden här är att den ena formen av handikapp sker innan själva spelet börjar, medan 
den andra anpassar sig efter spelsituationen under spelets gång. Att ha ett handikappsystem innan 
spelläget gör spelarna medvetna om sin relativa skicklighetsnivå, och kan få spelarna att känna 
sig dåliga. Att ha ett handikappsystem som anpassar sig under spelets gång gör att spelarna inte 
slutar kämpa när det börjar gå dåligt, men kan också leda till att duktiga spelare straffas för att de 
är duktiga. (Björk & Holopainen, 2005)

5.1.3 Symmetri och asymmetri
I ett  symmetriskt spel har samtliga spelare samma uppsättning mål,  val och resurser – det är 
endast  spelarnas  skicklighet  (och  eventuell  slump)  som  avgör  vem  som  vinner  (Björk  & 
16 Pvp står för player-versus-player och är ett begrepp i onlinevärldar, då spelarna slåss mot varandra. Med raiders 
menas spelare som genomför spelmomentet “raids” i onlinespelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004).
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Holopainen, 2005). Symmetri är det enklaste sättet att balansera spel på, dock så är symmetriska 
spelsystem  onaturliga  och  fungerar  bäst  i  abstrakta  spel  (Rollings  &  Adams,  2003).  Spels 
symmetri  kan  delas  in  på  en  skala  där  spelet  är  mer  symmetriskt  ju  mer  lika  spelarnas 
utgångspositioner i spelet är (Sirlin, 2008).

No matter where a game appears on this spectrum17, it still needs offer 
many viable options during gameplay to be balanced. In addition to this, 
the farther a game is to the right of the spectrum, the more it needs to 
care about balancing the fairness of the different starting options.
(Sirlin, 2008)

5.1.4 Transitiva- och intransitiva system
Transitiva- och intransitiva system behandlar vilka komponenter i ett spel som vinner över andra 
komponenter. Ett transitivt system innebär en rangordning där någonting är bäst, och vinner mot 
allting under sig: A slår B, B slår C, A slår C. Ett intransitivt system går istället efter sten-sax-
påse-principen,  där  varje  komponent  har  för-  och  nackdelar:  A slår  B,  B  slår  C,  C slår  A. 
(Rollings & Adams, 2003)

För  att  balansera  transitiva  system  så  används  så  kallade  gömda  kostnader.  Det  transitiva 
förhållandet  mellan  komponenterna  gäller  deras  effekt,  och  därför  behöver  effekten  bli  mer 
svårtillgänglig om komponenten är bra. Om A slår B skulle ett exempel på en gömd kostnad 
kunna vara att A kostar mer pengar än B, att A inte fås lika tidigt i spelet, eller att A inte kan 
användas lika ofta som B. (Rollings & Adams, 2003)

De belöningar,  som tilldelas  spelaren,  bör  balanseras  med  hänsyn  till  den  risk  som spelaren 
utsätter  sig för (Björk & Holopainen,  2005).  Med tanke på detta  skulle  också svårighetsgrad 
kunna ses som en gömd kostnad i ett transitivt system: en svårare taktik är bättre än en sämre, då 
det är större risk att den svåra taktiken misslyckas.

Sten-sax-påse är ett exempel på ett absolut intransitivt system. Vinsten är boolesk; sten vinner 
alltid mot sax, och förlorar alltid mot påse. Alla intransitiva system fungerar inte på samma sätt. I 
strategispelet Fire Emblem (Intelligent Systems, 2004) så finns tre olika närstridsvapen: yxa, lans 
och svärd. Dessa vapen har ett intransitivt system i sin effektivitet: yxa slår lans, lans slår svärd, 
svärd slår yxa. Detta innebär inte att en enhet med yxa alltid vinner mot en med lans, utan bara att 
yxenheten får en fördel då den slåss mot lansenheten. Vilken enhet som vinner beror på en mängd 
andra faktorer: hälsa, skada, utrustning, och dylikt.
Yomi
Yomi är en japansk term som används då en spelare förutser vad sin motspelare ska göra. Genom 
att försöka förutse vad motspelaren ska göra så kan spelaren försöka göra något för att förhindra 
detta – en kontring. Yomi kan delas upp i flera lager. Spelare A befinner sig i en situation där ett 
speciellt drag är bra mot spelare B. I lager 0 så använder A sin taktik mot B, och B gör ingenting 
åt det; ingen läsning har skett. I lager 1 förutser B vad A ska göra, så B gör en kontring mot As 
drag. I lager 2 så förutser A att B ska göra kontringen, så istället för sitt ursprungliga drag så 

17 Sirlin talar om en skala där spel är mer symmetriska ju längre till vänster de ligger på skalan, vilket leder till att 
spel är mer asymmetriska ju längre till höger de ligger på skalan.

20



genomför A ett kontringsdrag mot Bs kontring. I lager 3 så utför B, istället för kontringen mot 
utgångsdraget,  en  kontring  mot  As kontring.  Så  kan  lagren  fortsätta.  Att  ha med  yomi  i  ett 
intransitivt system minskar risken för dominanta strategier. (Sirlin, 2008)

5.1.5 Modulär design
Ett  spel  med modulär  design underlättar  mikrobalanseringen.  Med modulär  design menas  att 
spelelement är skapta för ett specifikt ändamål. Ju mer inriktad en spelkomponent är, desto mer 
modulär är den. Med modulär design så minskar risken för dominoeffekter – att en förändring på 
ett ställe påverkar balansen i en annan del av spelet, vilken inte var avsedd att förändras. Då den 
icke-avsedda  komponenten  nu  ska  modifieras,  så  kan  den  i  sin  tur  påverka  ännu  fler 
komponenter. (Cadwell, 2008)

Att hålla designen modulär innebär också att spelarens val blir mer betydelsefulla:
An attribute should not affect the domain of another attribute. (...) The 
player  (or  designer)  should  not  be  able  to  gain  the  same  effect  by 
pumping points into one attribute as she could by pumping the points 
into another.
(Rollings & Adams, 2003)

Ett sätt att få val att spela roll är att låta ett val utesluta de andra. Om spelaren endast kan välja ett 
av flera val, kommer valet ha större betydelse för spelaren. (Björk & Holopainen, 2005)

5.1.6 Fail-safes
Fail-safes är en term för att i förebyggande syfte lägga in skydd mot saker som skulle kunna leda 
till  dominanta  strategier.  Ett  exempel  är  kortspelet  Magic  (Garfield,  1993)  där  olika  set18 

fokuserar på olika förmågor. Ett set fokuserade på korttypen artefakter, i detta set fanns också 
kort för att motverka användning av artefakter, i det fall att artefakterna skulle bli för kraftiga. 
(Sirlin, 2008)

5.1.7 Global balans
Då spelkomponenter jämförs för att se huruvida de är balanserade eller inte, så kan jämförelsen 
ske på en lokal eller en global nivå. På lokal nivå så jämför beståndsdelar som bygger upp en 
större enhet. Exempelvis kan en specifik attack jämföras med en annan specifik attack, för att se 
vilken som är bäst. På en global nivå så jämförs istället de större enheterna. Om varje enhet har 5 
attacker  så  behöver  inte  alla  attackerna  vara  balanserade,  så  länge  som  enheterna  i  sig  är 
balanserade mot varandra. (Sirlin, 2008)

in StarCraft (Blizzard Entertainment, 1998), if we find that two Zealots 
beat (or lose to) 8 Zerglings--even though they cost the same resources 
to make--that is perfectly fine. We don’t care if local situations like that 
are unfair or not, we only care if Protoss is fair against Zerg.19

(Sirlin, 2008)
18 Det kommer kontinuerligt nya set till Magic. Ett set är en sorts expansion till spelet, och innehåller nya kort.
19 I StarCraft kan vardera spelare välja mellan tre fraktioner: Zerg, Protoss och Terran. Vardera fraktion har unika 
enheter som endast den fraktionen kan tillverka, och enhetstyperna beter sig på olika sätt. Zealots tillhör Protoss, 
medan Zerglings tillhör Zerg.
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Konsekvenserna för spelkomponenters olika attribut, på lokal nivå, kan skilja sig så markant att 
de är  omöjliga att  jämföra (Sirlin,  2008). I fightingspelet  Garou: Mark of the Wolves (SNK, 
1999) så finns ett antal olika karaktärer som spelaren kan välja som sitt speljag. Målet med spelet 
är att göra slut på motståndarspeljagets hälsa. För att få ner motståndaren i hälsa så används olika 
attacker, vilka gör olika mycket skada. Attackerna har också olika hastighet – tiden det tar för 
attacken att  aktiveras,  från det att  spelaren tryckte  på attackknappen,  och tiden det  tar  innan 
spelaren kan utföra nästa handling (från dess att attacken startade). Olika karaktärer i spelet har 
också olika förflyttningshastighet, vilken i sin tur inte bidrar till målet (att få ner motståndarens 
hälsa). Det är svårt att jämföra vad som är bäst: en långsam attack med hög skada som är ganska 
lätt att undvika, en snabb attack men som har lite skada, eller en karaktär som är snabbare och 
därmed mer flexibel än en annan. Detta är ett exempel på hur balanseringen måste ske på global 
nivå. På lokal nivå kan det vara problematiskt att jämföra om en kraftfull attack är bättre än 
flexibla  och oförutsägbara rörelser.  Spelet  balanseras  istället  på global  nivå,  där  karaktärerna 
sinsemellan ska vara balanserade.

5.1.8 Prototyper och speltestning
Ett datorspel är uppbyggt av en mängd logiska, matematiska formler. En spelutvecklare har full 
tillgång till formlerna i sitt spel. Således kan formlerna ställas upp mot varandra och jämföras och 
deras effekter kan visualiseras i form av siffror och diagram. Ett spel innehåller dock så många 
situationer  och så många variabler  att  en komplett  analys  av all  data skulle bli  oöverskådlig. 
Istället kan specifika situationer simuleras, en sannolikhet och ett medelvärde kan utvärderas och 
sammanfattas från en mängd data. (Carpenter, 2003)

Den form av prototyp, eller modell, som Carpenter talar om sker utanför spelet, med hjälp av 
program som Microsoft  Excel.  Här  kan  variabler  testas  och  modifieras  för  att  se  teoretiska 
konsekvenser direkt, utan att behöva starta spelet och spela det.

När variabler ändras genom testning på så bör det ske på få variabler, men i stor skala. Istället för 
att ändra flera variabler lite så bör en variabel ändras radikalt, genom att halvera eller dubbla dess 
värde. Om variabler ändras lite åt gången kan det vara svårt att se jämföra skillnader mellan de 
separata iterationerna av testningen. Om flera variabler ändras samtidigt är det lätt att missa vilka 
konsekvenser som individuella variabler faktiskt medför. (Rollings & Adams, 2003)

Genom  att  göra  en  spelbar  prototyp  av  en  specifik  del  av  spelsystemet  så  kan  en  del  av 
spelmekaniken  isoleras  och  testas  intensivt.  Denna  testning  kan  syfta  till  att  studera 
konsekvenserna av balansarbetet för en del av spelet. Poängen med dessa prototyper är att de ska 
utvecklas fort,  och inte  ha mer innehåll  än nödvändigt,  så att  de inte tar  för mycket  tid från 
utvecklingen av den faktiska produkten. (Rollings & Adams, 2003)

Eftersom människor är olika och har olika tankesätt så går det inte att förutse alla möjliga saker 
en spelare kan använda spelsystemet till. Externa testgrupper kan användas för att spela spelet, 
och hjälpa till  att  blotta  brister  i  spelbalansen.  Då spelbalans  ska testas  bör  hardcore-spelare 
användas. Hardcore-spelarnas vilja att använda och exploatera spelsystemet till sin fördel hjälper 
till att hitta dominanta strategier. Testning i allmänhet ger också en bild av trender från spelarna: 
vilka spelelement som används mest, samt de element som utnyttjas mer sällan. (Sirlin, 2008)
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Testgrupper bör få i uppgift att rangordna spelkomponenter på global nivå. Spelarna får placera 
varje  komponent  i  ett  av  följande  fem  skikt,  från  bra  till  dåligt:  gudsskiktet,  toppskiktet, 
mittenskiktet,  bottenskiktet  och skräpskiktet.  Inom varje skikt behöver inte komponenterna ha 
någon inbördes ordning, inte heller finns det någon gräns för hur många komponenter som ska 
finnas  i  varje  skikt.  Först  bör  komponenter  tas  bort  från  gudsskiktet  och  skräpskiktet.  En 
komponent i gudsskiktet är så bra att komponenter i andra skikt inte har någon chans i jämförelse. 
En komponent i skräpskiktet är tvärtom: det finns ingen anledning att använda den, då den blir 
utklassad  av  alla  andra  skikt.  Målet  är  att,  genom  flertalet  tester  och  modifieringar,  göra 
skillnaderna  mellan  toppskiktet,  mittenskiktet  och  bottenskiktet  så  små  som  möjligt.  (Sirlin, 
2008)

5.2 Statisk spelbalans – ett praktiskt exempel
Denna del presenterar resultatet av att försöka applicera teknikerna från 5.1 på Testament. Jag har 
endast  försökt applicera  tekniken då jag ansett  det  vara fruktbart.  I  de fall  då applicering  av 
tekniken inte ansetts fruktbar så låtar jag meddela varför.

5.2.1 Kunskap om balans och obalans
Redan innan arbetet med uppsatsen började så hade jag läst om balans, och varit intresserad i 
ämnet. Under början av arbetet sökte jag upp flera källor om balans, vilka jag tidigare inte hade 
läst.  Under studierna av källorna så lät  jag föra anteckningar  och notiser om de tekniker  jag 
förutsåg skulle vara tillämpbara på Testament.

5.2.2 Spelbalans beroende av spelarnas skicklighet
Då Testament inte har stöd för flera spelare, och inte är tävlingsinriktat, så fungerar inte riktigt ett 
handikappsystem. Testament har inget inbyggt som modifierar spelmekaniken beroende på hur 
bra  spelaren  är.  Spelet  skulle  möjligtvis  i  framtiden  kunna  erbjuda  svårighetsnivåer  på 
spelupplevelsen  i  stort,  för  att  ge  spelare  en  lagom  utmanande  upplevelse  baserat  på  deras 
skicklighetsnivå. I detta fall så rör det hela sig dock mer om dynamisk spelbalans, snarare än 
statisk spelbalans.

I en tidig prototyp av Testament så baserades fiendernas grad på vilken grad spelaren själv hade. 
På  detta  sätt  anpassades  svårigheten  till  den  progression  som  spelaren  hade  gjort  i  spelet, 
manifesterat i hur bra speljaget var. Det är dock oklart om det kommer att förhålla sig på detta vis 
i den slutgiltiga versionen av spelet.

5.2.3 Symmetri och asymmetri
Om symmetri kan mätas i hur lika spelares situation är, då spelet startar, så är Testament helt 
symmetriskt. Alla som spelar spelet börjar på samma plats, med samma grundegenskaper, samma 
färdigheter och samma utrustning. Alla spelare har med andra ord samma förutsättningar från 
början.

Det  är  dock  lätt  hänt  att  förutsättningarna  och  spelupplevelsen  snabbt  övergår  från  att  vara 
symmetrisk,  till  att  bli  mer  och  mer  asymmetrisk.  Då  det  är  stora  slumpmoment  i  vilken 
utrustning  som spelaren  får,  så  kommer  olika  spelare  ha  olika  karaktärer  (och  därmed  olika 
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förutsättningar) från och med det att speljaget börjar få utrustning. Då utrustning kan delas ut från 
och med första fienden som besegrats, så kan det diskuteras huruvida spelet har börjat eller inte, 
och om spelet i så fall verkligen är symmetriskt. Då spelaren stiger i grad så finns det flera sätt att 
använda  de  poäng  som  spelaren  kan  spendera  på  de  tre  grundegenskaperna.  Ju  högre  grad 
spelaren är, desto fler kombinationer att spendera poäng på finns. I och med att speljaget hittar 
mer och mer utrustning, och får mer och mer poäng att spendera på grundegenskaper, så kommer 
också olika karaktärer bli mer och mer asymmetriska.

Redan i  den första designfasen för Testament  var tanken att  spelet  skulle vara asymmetriskt. 
Tanken var att spelaren skulle inrikta sig på exempelvis närstrid eller magi, och därefter använda 
utrustning och magier, samt anpassa sina färdigheter, efter den spelstil de valt.

5.2.4 Transitiva- och intransitiva system
Transitiva förhållanden
Efter att ha läst om transitiva förhållanden insåg jag att flera delar av spelmekaniken i Testament 
hade transitiva förhållanden. Jag beslöt därför att försöka visa på, samt definiera, de förhållanden 
som fanns. Då mitt mål med att definiera de transitiva förhållandena var att sudda ut gränserna i 
rangordningen så framhävde jag de gömda kostnader som kunde modifieras för varje komponent, 
för att på så sätt påverka dess placering i rangordningen.

Magier
Både nuvarande, dåtida och framtida magier i Testament är olika bra. För att balansera detta så 
finns kostnaden hos magierna; hur mycket kraft de använder sig av. Magier som hittas senare i 
spelet kan också vara bättre än tidigare. En gömd kostnad blir då den tid spelaren måste lägga ner 
för att hitta magin.

Utrustning
Förhoppningen  är  att  all  utrustning  som  hittas,  vid  en  specifik  tidpunkt  i  spelet,  ska  vara 
balanserad. Denna utrustning ska alltså inte ha transitiva förhållanden, utan snarare vara anpassad 
till att vara bra på olika sätt. Utrustning som hittas senare i spelet är dock tänkt att vara bättre än 
föregående utrustning som hittats. Den gömda kostnaden här är den speltid och spelprogression20 

som finns.  I  spel  som driver  spelaren  mot  ett  slutgiltigt  mål  så  är  det  vanligt  att  speljaget 
uppgraderas och blir bättre (Rollings & Adams, 2003).

Färdigheter
De färdigheter som finns i Testament kan delas in i tre större grupper: skada, överlevnad och 
magi.  Dessa  grupper  hör  inte  till  spelmekaniken,  utan  är  tre  grupper  jag  själv  valde  att 
kategorisera färdigheterna i. Vilken grupp som färdigheten hamnade i berodde på färdighetens 
syfte. I gruppen Skada hamnar de färdigheter som i slutändan leder till att speljaget tillfogar mer 
skada till fienden. Gruppen Överlevnad innehåller de färdigheter som leder till att speljaget kan 
överleva fler attacker från fienden. Gruppen Magi innehåller de färdigheter som gör att speljaget 
kan använda mer magi, och att speljagets magier blir kraftigare. Då magi i sig är ett brett område 
så kan det påverka både gruppen Skada och Överlevnad.

20 Hur långt spelaren har kommit i spelet.
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Det var svårt att illustrera ett transitivt förhållande mellan samtliga av ovanstående färdigheter. 
Jag fann det dock nödvändigt att göra just detta. Tanken var att alla färdigheter ska ha en gömd 
kostnad, vars ”valuta” är universell mellan de tre grupperna. Med andra ord så var tanken att de 
tre gruppernas innehåll till slut skulle hamna i samma grupp.

Jag insåg att för att kunna balansera grundegenskaperna så måste de grundegenskapsbaserade 
färdigheterna vara balanserade. Då grundegenskapernas enda syfte är att öka färdigheterna, så 
kommer grundegenskaperna i teorin vara balanserade så länge som de färdigheter  de ökar är 
balanserade mot varandra.

För att kunna skapa två utrustningsdelar, som ska vara balanserade mot varandra, så måste också 
den universella valutan vara implementerad mellan de tre grupperna. Grupperna innefattar såväl 
de grundegenskapsbaserade som de utrustningsspecifika färdigheterna, med andra ord samtliga 
färdigheter som utrustningen kan påverka. Låt oss säga att två typer av harnesk ska balanseras 
mot varandra, men göra olika saker. Dessa skulle då kunna få en viss mängd av den universella 
valutan,  som  kan  spenderas  för  att  ”köpa”  färdigheter,  i  teorin  skulle  då  föremålen  vara 
balanserade om de fick lika mycket  valuta  att  köpa färdigheter  för.  Jag kom fram till  att  de 
grundegenskapsbaserade färdigheterna behövde ha samma kostnad då man köpte färdigheter, i 
och med att deras effekter skulle vara balanserade. De utrustningsspecifika färdigheterna behövde 
dock inte ha samma kostnad, då de bara kunde erhållas från just utrustning.

För att underlätta definitionen av de gömda kostnaderna hos färdigheterna, så beslutade jag att 
rangordna  dem.  Syftet  med  detta  var  att  försöka  förstå  varför  en  viss  färdighet  lär  vara 
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Figur 8 – Indelning av färdigheter i grupper



bättre/sämre än en annan, och på så sätt förhoppningsvis enklare kunna dra slutsatser i nästa steg 
då sammanslagningen av grupperna skulle ske.

I kommande stycken teoretiseras om de olika färdigheterna inom vardera grupp.

Gruppen Skada
Nedanstående  färdigheter  är  rangordnade  enligt  de  uppskattade  transitiva  förhållandena  i 
gruppen, bäst först:

1. Träffchans – för att överhuvudtaget kunna göra någon skada så måste spelaren kunna 
träffa fienden med sina attacker. När ett slag väl går in så har dock träffchansen spelat ut 
sin roll. De andra färdigheterna är beroende av att spelaren kan träffa fienden med sina 
attacker. Om träffchansen blir för låg kommer spelet att bli svårt och antagligen tråkigt att 
spela, eftersom man missar så mycket. På detta sätt tvingar man näst intill spelaren att 
höja sin träffchans. Ett resultat av detta resonemang var att definiera en lägre gräns för hur 
lite träffchans speljaget kunde ha. Träffchans är särskilt viktigt för strid mot fiender i stort 
antal, där vardera har ganska lite hälsa. Om dessa fiender dör på en attack, i stort sett 
oberoende  om spelaren  gör  mycket  eller  lite  skada,  så  blir  träffchans  den  avgörande 
faktorn för spelarens chans att vinna striden.

2. Attackhastighet – ju snabbare ett vapen attackerar, desto mer skada per sekund gör det 
(förutsatt att vapenskadan är den samma för ett annat vapen med lägre attackhastighet). 
Då två vapen har samma medelvärde på skadan per sekund, så lär ändå det vapen med 
högre attackhastighet vara bättre.  Att ge fiender skada i lägre doser är ”mer optimalt” 
eftersom skada som skadar fienden mer än vad fienden har kvar i hälsa, går förlorad. 
Dessutom så erhålls  kraft  per träff,  så med högre attackhastighet  så kommer mer fler 
magier att kunna kastas, vilka i sin tur kan tillfoga skada.

3. Vapenskada  – vapenskada är ett  specialfall,  då endast vapen kan ha denna färdighet. 
Motsvarigheten till  vapenskada,  bland andra färdigheter,  är  skadebonus, då båda höjer 
skadan per slag. Skillnaden mellan vapenskada och skadebonus är att vapenskada består 
av  två  gränsvärden,  minimum-  och  maximumskada,  medan  skadebonus  höjer  skadan 
baserat  på vapenskadan (och därmed är  vapenskada nödvändigt  för  skadebonus).  Den 
extra skada som perfekta träffar (som beror på perfektchans) ger, beror på vapenskadan, 
varpå vapenskada får anses vara viktigare (och därmed rankas högre) än perfektchans.

4. Skadebonus – då skadebonus höjer vapenskadan med ett procentuellt värde, och inte med 
ett fast värde, så är skadebonus beroende av vapenskada. Skadebonus kommer att höja 
skadan mer per träff om vapnet har hög vapenskada, jämfört med ett vapen med lägre 
vapenskada. 

5. Perfektchans –  då både skadebonus och perfektchans  ämnar  höja  den genomsnittliga 
skadan, och båda använder vapenskada som en bas, så kan det antydas att de skulle vara 
balanserade mot varandra. Jag kom fram till att om perfektchans skulle balanseras så att 
det  ger  lika  mycket  genomsnittlig  ökning  av  skadan  som  skadebonus  ger,  så  skulle 
perfektchans vara något sämre. Skillnaden är att skadebonusen är konstant, varje slag ger 
extra skada, medan perfektchans är mer osäker eftersom det är en viss chans att den extra 
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skadan inträffar; kvitt eller dubbelt. Perfektchans skiljer sig också från skadebonus i och 
med att den extra skadan sker stötvis. I fallet med skadebonus så distribueras den extra 
skadan jämnt mellan fienderna, vilket i regel lär vara bättre (se fallet med attackhastighet 
ovan).

Gruppen Magi
Nedanstående  färdigheter  är  rangordnade  enligt  de  uppskattade  transitiva  förhållandena  i 
gruppen, bäst först:

1. Träffchans – för att kunna kasta magier krävs kraft, och för att få kraft måste speljagets 
attacker träffa fienderna. Då en attack väl träffar så har dock mängden träffchans ingen 
betydelse för hur mycket kraft som erhålls.

2. Krafterhållning –  då  en  attack  väl  träffat  en  fiende  så  är  det  krafterhållning  som 
bestämmer hur mycket kraft som speljaget får. Mer krafterhållning medför att speljaget 
kan kasta magier oftare, eftersom kraftdepån fylls på snabbare och mer kraft utvinns ur 
varje fiende. Utan någon krafterhållning så får spelaren ingen kraft (att ett vapen utan 
krafterhållning kommer att finnas med i spelet är dock osannolikt, eftersom färdigheten 
magibonus då blir meningslös).

3. Attackhastighet –  attackhastighet  ligger  i  princip  på samma användningsområde  som 
krafterhållning; kraftdepån fylls på snabbare eftersom speljaget (förmodligen) träffar med 
fler attacker.  Hur mycket kraft som erhålls per slag beror inte på attackhastighet,  utan 
endast på krafterhållning.  Attackhastighet ser bara till  att spelaren attackerar snabbare, 
varpå attackhastighet är underordnat krafterhållning. 

4. Magibonus – magibonus är den enda färdigheten som faktiskt påverkar effekten hos en 
magi.  Att  effekterna  hos  magierna  blir  starkare  är  givetvis  bra,  men  att  kunna  kasta 
magier oftare anser jag i nuläget vara bättre. Det är också flexiblare att få mycket kraft 
snabbt: Istället för att satsa allt på att spara ihop kraft till en mäktig magi, så kan spelaren 
anpassa sig till situationen och inte se magierna som en ”dyr” resurs som måste sparas.

Gruppen Överlevnad
Nedanstående  färdigheter  är  rangordnade  enligt  de  uppskattade  transitiva  förhållandena  i 
gruppen, bäst först:

1. Undvikningschans –  det  bästa  sättet  att  överleva  är  att  inte  ta  någon  skada.  Skulle 
undvikningschansen vara så hög att speljaget undviker alla attacker, så kommer speljaget 
inte att ta någon skada och spelet förlorar sin utmaning. Undvikningschans har liknande 
problem  som  träffchans:  Om  träffchans  är  för  lågt  så  blir  spelet  ospelbart,  och  om 
undvikningschans  är  för  högt  så  blir  spelet  ospelbart.  Förutom  ovanstående  så  är 
undvikningschans bättre än hälsa: Då mycket hälsa inte hjälper om spelaren skulle möta 
en fiende som slår ihjäl speljaget på ett slag, så kan spelaren undvika slaget (och inte 
förlora någon hälsa alls) med hjälp av undvikningschans.

2. Rustningsvärde – rustningsvärde minskar skadan på attacker, så att spelaren tar mindre 
skada. Detta medför att den hälsa som spelaren har räcker längre. Den hälsa som annars 
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skulle ha gått förlorad (som nu absorberas) skulle annars ha behövts återställas, medan 
skadan nu istället utesluts.

3. Hälsa – utan hälsa så dör speljaget, varpå hälsa är mycket viktigt. Undvikningschans och 
rustningsvärde hjälper till att bevara den hälsa som spelaren har, medan färdigheten hälsa 
endast höjer den maximala mängd hälsa som spelaren kan ha.

Transitiva förhållanden mellan grupperna
För att kunna använda mig av de transitiva förhållandena mellan färdigheterna så gjorde jag en 
rangordning av samtliga färdigheter,  oavsett  tidigare grupp. Till  min hjälp hade jag då redan 
förhållandena inom varje grupp, vilket  gjorde det lättare  att  estimera det  slutgiltiga transitiva 
förhållandet. I nedanstående lista är bäst först.

1. Träffchans – spelaren måste kunna träffa fiender för att döda dem, och för att klara spelet 
så måste spelaren kunna döda fiender. Dessutom så krävs träffar för att få magi.

2. Undvikningschans – om spelaren skulle kunna undvika all skada så blir spelet väldigt 
lätt; allt motstånd försvinner.

3. Attackhastighet –  hjälper  till  att  höja  skadan per  sekund,  samt  krafterhållningen  per 
sekund.

4. Krafterhållning –  då  magi  är  så  flexibel,  och  kan  användas  till  både  skada  och 
överlevnad, så blir den kraft som spelaren samlar in viktig.

5. Vapenskada – den huvudsakliga basen för skada.

6. Magibonus – hjälper till att göra den flexibla magin bättre.

7. Rustningsvärde – för varje slag som speljaget  blir  träffad av,  så sänks den egentliga 
skadan som spelaren skulle ha tagit. Ökar överlevnadstiden markant.

8. Skadebonus – ungefär som vapenskada, men kräver att vapenskadan ska vara bra från 
början (för att få maximal effekt).

9. Hälsa – en hög maxhälsa gör att  speljaget kan slåss mot  många fiender  innan hälsan 
måste återställas. Så länge hälsan inte når 0 så spelar det ingen roll  hur mycket  hälsa 
spelaren har.

10. Perfektchans –  perfektchans  är  osäkert,  och  det  finns  en  chans  att  när  de  perfekta 
träffarna väl kommer så utnyttjas inte all den extra skadan.

Det var svårare att slå samman alla färdigheterna till en och samma grupp. Flera av ovanstående 
ligger,  intuitivt,  väldigt  nära  varandra  (hälsa,  skadebonus,  rustningsvärde).  I  praktiken  så  är 
träffchans, med hög sannolikhet, inte lika bra eftersom spelaren lär träffa med majoriteten av sina 
slag, även om spelaren inte satsat så mycket på träffchans. Denna lista tar dock inte hänsyn till de 
gömda kostnaderna, utan endast de spelmekaniska konsekvenser som färdigheterna ger.

Intransitiva förhållanden
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Jag kunde i  den grundläggande spelmekaniken i  Testament  inte  hitta  några rena exempel  på 
intransitiva förhållanden. Naturligt kan spelet dock komma att implementera några situationer där 
det kan finnas intransitiva förhållanden. Exempel på detta skulle kunna vara fiender som är svaga 
mot en viss typ av magi, och starka mot en viss typ, samt fiender som fungerar på det motsatta 
sättet. Då fiender avgränsats från mitt arbete var dock detta inget jag valde att fördjupa mig i 
ytterligare.

Yomi
Då spelaren inte möter något mänskligt motstånd så ansåg jag det svårt att implementera yomi i 
spelmekaniken. Ett sätt hade varit att låta fiendernas AI21 lära sig av spelarens spelmönster, och 
på så sätt få fienden att förutse vad spelaren skulle göra härnäst. Huruvida det skulle vara möjligt 
att skapa fiender i Testament som utnyttjade denna information är dock tveksamt. Om fienden 
skulle  kunna förutse spelarens handling så skulle fienderna behöva mottaktiker  för att  kontra 
spelarens  taktik.  I  nuläget  har  fiender  ett  mycket  enkelt  beteendemönster,  vilket  inte  tillåter 
sådana kontringar även om det skulle finnas resurser till att utveckla ett mer avancerat AI.

I spelet Warning Forever (Hikware, 2005) så möter spelaren en fiende som på varje nivå blir 
större och får nya delar. Vilka delar som fienden får, och vad fienden prioriterar att skaffa för 
delar beror på hur spelaren spelar. Spelets AI försöker läsa av spelarens spelstil  och skapa en 
fiende för att göra spelet svårare för fienden. Testament skulle kunna göra på ett liknande sätt, 
genom att skapa fler fiender av den sort som spelaren verkar ha svårt för. Jag har dock ingen tro 
på att detta skulle realiseras, då det lär ta tid att utveckla ett sådant system och då jag inte är säker 
på att det är ett önskvärt inslag i spelet.

I nuläget har Testament alltså inget Yomi, utan befinner sig på lager 0: Att använda sin starkaste 
förmåga i rätt situation är det rätta, då fienden inte svarar på det spelaren gör.

5.2.5 Modulär design

Då jag  läste  om modulär  design  så  märkte  jag  att  den  nuvarande  designen  i  Testament  var 
bristande  på  denna  punkt.  Relationen  mellan  grundegenskaper  och  färdigheter  (se  Figur  6) 
medförde att konsekvenserna av spelarens val inte spelade så stor roll som de kanske borde göra. 
De färdigheter med två faktorer påverkas i 2 av de 3 möjliga fall då spelaren spenderar poäng 
som hon erhållit  genom att  stiga i  grad.  Jag tror  därför att  spelaren  inte  kommer  ha så  stor 
kontroll över dessa färdigheter, som kanske vore önskvärt.  Därför har jag gjort om relationen 
mellan grundegenskaperna och färdigheterna med 2 faktorer något.

21 Artificiell Intelligens. Samlingsterm för simulerad intelligens och beteendemönster.
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En tjock pil representerar nu att modifikationen är starkare, medan en tunn pil representerar en 
svagare modifikation. Relationen mellan grundegenskaperna och färdigheterna med en faktor är 
oförändrad. Jag har tyvärr inte kunnat testa hur bra detta fungerar i det faktiska spelet, men jag 
tror  att  det  kommer  göra  spelarens  val  mer  betydelsefulla.  Jämförelsevis  så  påverkas  nu  en 
färdighet med 1,5 för varje poäng av den starka grundegenskapen, och med 0,5 för den svaga 
grundegenskapen. Tidigare påverkades färdigheterna med 1 från båda sina grundegenskaper.

Testaments magisystem hade diskuterats inom Testaments utvecklingsgrupp redan innan detta 
arbete påbörjades. Diskussionen gällde att tre färger kanske var för många, då det var mycket att 
hålla reda på och de flesta liknande spel endast använder en mätare/färg för att visa spelarens 
krafttillgångar.  Motargumentet  var  att  vissa  vapen  kan  ge  vissa  färger,  och  att  vissa  färger 
kopplas samman till en viss typ av magi. Röd skulle kunna vara skada, blå påverka färdigheter 
och vit defensiv, till exempel. Spelaren skulle då kunna inrikta sig på vilken typ av magi hon ville 
använda, och därmed också anpassa sin utrustning och sina färdigheter efter detta. När jag läste 
om modulär design så kom uttrycket ”Keep it simple!” (Rollings & Adams, 2003) upp. Jag insåg 
då att man kunde göra en kompromiss: att använda två färger. Min teori var att två färger inte är 
lika mycket (eller lika förvirrande) som tre, men att två färger ändå erbjuder intressant system. De 
två färger som nu kommer att användas är blå och vit. Istället för att få röd, vit och blå kraft då 
spelarens attacker träffar fiender, så erhålls nu endast vit och blå kraft. Det är också bara vit och 
blå kraft som används då spelaren kastar magier. Den röda kraften är alltså borttagen.
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5.2.6 Fail-safes
I Testament finns spelmoment som jag anser skulle kunna klassas som fail-safes. Dessa beskrivs 
nedan.

Omdistribuering av grundegenskaper
För en ganska dyr kostnad (räknat i spelets valuta) kan spelaren distribuera om de poäng hon lagt 
till speljagets grundegenskaper. Detta medför dels att spelaren kan modifiera sin karaktär om hon 
skulle ångra sina val, men fungerar även som en fail-safe. Om spelaren skulle upptäcka att hennes 
spelsätt är betydligt sämre än ett annat, kan hon samla ihop siklar och ändra speljagets inriktning. 
Om spelaren skulle hitta utrustning som hon gärna vill använda, men som spelet inte tillåter på 
grund av för lite antal poäng i en viss grundegenskap, kan också denna fail-safe användas för att 
se till att spelaren kan använda utrustningsdelen.

Köpa utrustning och magier
Speljaget har begränsat utrymme i sitt inventarium. Detta leder till att det inte går att spara på all 
utrustning och alla magier som hittas. För att motverka att unik utrustning/magi går förlorad (som 
kanske är bättre än speljagets  nuvarande utrustning/magier) så går det att köpa utrustning och 
magier (för spelets valuta). Spelaren behöver alltså inte, när hon exempelvis hittar en ny magi, ha 
plats för denna i sitt inventarium. Istället kan spelaren vid ett senare tillfälle, då hon har plats, 
köpa magin från en av spelets handelsmän. På detta vis slipper spelaren gå tillbaka till platsen där 
hon hittade magin, och hon behöver således inte heller komma ihåg vart hon hittade magin.

5.2.7 Global balans
Då jag arbetade med att få fram det transitiva förhållandet mellan färdigheterna så skedde detta 
först  på lokal nivå (i grupperna Styrka,  Överlevnad och Magi). Jag insåg dock att  jag skulle 
behöva få fram förhållandet även på global nivå (ta hänsyn till alla grupper, och slå ihop dem). 
För mig så underlättade dock förarbetet med det lokala arbetet, då jag arbetade med det globala 
arbetet.  Den rangordning som fanns inbördes, på lokal nivå, kunde användas som referens då 
rangordning skulle ske på global nivå.

Då Testaments spelmekaniska komponenter inte direkt samlas i olika grupper, så har det inte 
funnits fler ställen att applicera teorierna bakom att arbeta på global nivå då man balanserar. Jag 
har  en  teori  om  att  global  balans  appliceras  bra  under  mikrobalanseringen  av  ett  spel.  Då 
Testament ännu inte kommit till en mikrobalansfas (vilket det antagligen inte kommer göra förrän 
i slutet av produktionstiden) så har jag inte kunnat prova ifall detta stämmer. Min tanke är att ha 
ett  antal  förutbestämda  arketyper,  på  samma  nivå  men  med  olika  grundegenskaper  och 
utrustning.  Dessa skulle sedan kunna balanseras  mot  varandra på global nivå,  för att  försöka 
gagna olika spelstilar. Syftet med detta arbete vore att hitta brister i systemet, och ändra dem.

5.2.8 Prototyper och speltestning
Under tidiga delar av produktionsfasen i Testament användes en prototyp, gjord i programmet 
Game Maker, för att  prova om stridssystemet  var roligt  eller  ej.  Vi slutade dock att  använda 
denna prototyp så fort vi fick en spelbar version i den faktiska spelmotorn. Tyvärr så kom jag på 
för  sent  under  arbetets  gång,  att  jag  kunde  använt  mig  av  denna  prototyp  för  att  prova 
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konsekvenserna  av  min  balansering  i  praktiken.  Jag  hade  glömt  av  att  vi  hade  prototypen, 
eftersom det var så länge sedan vi använde den.

För att balansera formlerna som användes för att konvertera grundegenskaper till färdigheter, så 
gjorde jag ett hjälpmedel i Excel (bilaga 1). I detta kan jag bestämma vilken grad spelaren ska ha, 
och  då  få  ut  så  många  poäng  som  jag  kan  distribuera  på  grundegenskaper.  Direkt  då 
grundegenskaperna ändras kan jag se vilka förändringar som sker i färdigheterna. Jag har också 
lagt  in  information  om  fiender  (även  om  dessa  inte  balanseras)  och  spelarens  utrustning. 
Modellen visar också den genomsnittliga skadan per träff, skadan per sekund, magierhållning per 
sekund och hur lång tid det tar att döda en fiende. Det är med denna modell (samt med de tankar 
och idéer som jag haft i huvudet) som majoriteten av det praktiska arbetet i Testament har utförts.

Någon testning av Testament har tyvärr inte kunnat genomföras (se 3.3 Avgränsningar). Under 
resten av utvecklingstiden är dock tanken att testning ska genomföras under ett par tillfällen. Då 
vi antagligen inte kommer att ha någon fast testgrupp, och då testtiden är begränsad, så kommer 
testpersonerna  inte  få  rangordna  spelkomponenterna  eller  dela  in  dem i  skikt.  Ifall  en sådan 
skiktindelning, rent hypotetiskt, skulle ske i Testaments så skulle detta få göras med arketyper (se 
5.2.7 Global balans) eftersom det inte finns olika karaktärer att välja mellan.

5.3 Testament – Praktiska resultat
I denna del presenteras det faktiska resultatet av det praktiska balansarbetet jag genomfört.

Det  viktigaste  med  den  teoretiska  delen  av  balanseringsarbetet  med  Testament  har  varit 
definitionen  av  de  transitiva  förhållandena  mellan  färdigheterna,  i  synnerhet  de 
grundegenskapsbaserade.  Med hjälp av denna specifikation har de gömda kostnaderna kunnat 
definieras  lättare.  Hur  mycket  poäng  en  färdighet  ska  kosta,  då  den  köps  när  ett  föremål 
genereras,  var  också  lättare  att  besluta  med  specifikationen  av  det  transitiva  systemet  som 
referens.

5.3.1 Gömda kostnader hos de grundegenskapsbaserade färdigheterna
Hur  mycket  speljaget  har  i  varje  grundegenskapsbaserad  färdighet  räknas  ut  enligt  följande 
formler:

Skadebonus: 1 + (speljagets styrka + skadebonus från speljagets utrustning) * 0,005
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Figur 10 – Skadebonus, graf

Ovanstående formel räknar ut det värde som vapnets skada multipliceras med, då spelaren ska ge 
skada till en fiende. Ett speljag med 13 i Styrka och 8 i Skadebonus från utrustning får alltså [1 + 
(13 + 8) * 0,005] 1,11 (11 %) i Skadebonus.

Magibonus: 1 + (speljagets visdom + magibonus från speljagets utrustning) * 0,003

Figur 11 – Magibonus, graf
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Ovanstående formel räknar ut det värde som en magis effekt multipliceras med, då den kastas. Ett 
speljag med 13 i Visdom och 8 i Magbonus från utrustning får alltså [1 + (13 + 8) * 0,003] 1,06 
(6 %) i Magibonus.

Träffchans: (speljagets smidighet + träffchans från speljagets utrustning) ^ 1,16 + 50

Figur 12 – Träffchans, graf

Ovanstående formel räknar ut hur stor chans det är att spelaren träffar en fiende med en attack. 
Ett speljag med 13 i Smidighet och 8 i Träffchans från utrustning får alltså [(13 + 8) ^1,16 + 50] 
84,2 (%) i Träffchans.

Hälsa: 50  +  (speljagets  styrka  *  0,5  +  speljagets  visdom  *  1,5  +  hälsa  från  speljagets  
utrustning) ^1,37
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Figur 13 – Hälsa, graf

Ovanstående formel räknar ut hur mycket hälsa speljaget kan ha som mest. Ett speljag med 13 i 
Styrka, 13 i Visdom och 8 i Hälsa från utrustning får alltså [(13 * 0,5 + 13 * 1,5 + 8) ^1,37] 175 i 
Hälsa.

Perfektchans: (LOG(7+(speljagets smidighet * 0,5 + speljagets styrka * 1,5 + perfektchans från  
speljagets utrustning); 1,4)-5,3)*6

Figur 14 – Perfektchans, graf
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Ovanstående formel räknar ut hur stor chans det är att en träff från speljaget, på en fiende, blir en 
perfekt träff. Ett speljag med 13 i Styrka, 13 i Smidighet och 8 i Perfektchans från utrustning får 
alltså [(LOG(7+(13 * 0,5 + 13 * 1,5 + 8); 1,4)-5,3)*6] 34,42 (%) i Perfektchans.

Undvikningschans: (LOG(7+(speljagets  visdom  *  0,5  +  speljagets  smidighet  *  1,5  + 
undvikningschans från speljagets utrustning); 1,4)-6)*6

Figur 15 – Undvikningschans, graf

Ovanstående formel  räknar ut  hur stor chans det är för speljaget att  undvika en träff  från en 
fiendeattack.  Ett  speljag  med  13  i  Visdom,  13  i  Smidighet  och  8  i  Undvikningschans  från 
utrustning  får  alltså  [(LOG(7+(13  *  0,5  +  13  *  1,5  +  8);  1,4)-6)*6]  30,22  (%)  i 
Undvikningschans.

5.3.2 Generering av utrustning
Under arbetet  har jag skapat ett  system för hur generering av utrustning, som spelaren hittar, 
fungerar. Då speljaget dödar en fiende så finns det en chans att fienden tappar utrustning. Exakt 
hur utrustningen som tappas är uppbyggd, är inte fördefinierat (det finns alltså inte ett i förväg 
begränsat antal delar utrustning som kan tappas) utan utrustningen genereras fram procedurellt då 
utrustningen tappas. Jag har även skriptat  detta genereringssystem i skriptspråken Angelscript 
(bilaga 2) och Python (bilaga 3).

Följande händer då utrustning genereras:

1. Den typ  av  utrustning  som ska  tappas  slumpas  fram.  Det  är  lika  stor  chans  för  den 
genererade utrustningen att  bli  vapen, harnesk, axelskydd,  skodon, huvudbonad, byxor 
eller relik.
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2. För  varje  typ  av  utrustning  finns  en  tabell  med  förutbestämda  grunder  till 
utrustningsdelen. En sådan grund innehåller hur utrustningsdelen ska se ut, vad det ska 
heta och om det ska ge bonus till några grundegenskaper eller färdigheter, utöver de som 
senare genereras.  Utrustningsdelen  kan också ha ett  krav  som måste  uppfyllas  för  att 
utrustningsdelen ska kunna genereras. Från denna tabell slumpas en grund fram till den 
utrustningsdel som genereras.

Exempel:  Utrustningsdelen  ”Bronssvärd”  använder  ikonen  ”bronssvard_ikon”  och 
modellen ”bronssvard_modell”. Bronssvärd har dessutom i grund 3 i Minimumskada, 6 i 
Maximumskada,  5  i  bonus  till  Undvikningschans,  2  i  blå  Magierhållning,  3  i  vit 
Magierhållning. För att Bronssvärd ska kunna genereras krävs att fienden som dödades 
var mellan grad 6 och 10.

3. Då en grund har slumpats fram tilldelas utrustningsdelen ett antal poäng, vilka används 
för  att  köpa  färdighets-  och  grundegenskapsbonusar  till  utrustningsdelen.  Hur  mycket 
poäng som ges är en produkt av den dödade fiendens grad och en poängfaktor som varje 
typ av utrustning har. Hur mycket poäng vardera typ av utrustning ger är definierat enligt 
följande lista:

 Vapen och Harnesk – 2 * fiendens grad

 Reliker – 1 * fiendens grad

 Övriga typer av utrustning – 1,5 * fiendens grad

4. Då antalet  poäng fastställs  så  används poängen för att  köpa grundegenskap-  och/eller 
färdighetsbonusar till den genererade utrustningsdelen. Alla typer av utrustning kan inte 
köpa alla färdigheter. Det varje utrustningsdel kan köpa är följande:

 Vapen –  Skadebonus,  Perfektchans,  Träffchans,  Magibonus,  Undvikningschans, 
Hälsa,  Styrka,  Smidighet,  Visdom,  Blå  magierhållning,  Vit  magierhållning,  Skada 
(ökar minimum- och maximumskadan lika mycket), Attackhastighet

 Reliker –  Skadebonus,  Perfektchans,  Träffchans,  Magibonus,  Undvikningschans, 
Hälsa, Styrka, Smidighet, Visdom

 Övriga typer av utrustning – Skadebonus,  Perfektchans,  Träffchans,  Magibonus, 
Undvikningschans, Hälsa, Styrka, Smidighet, Visdom, Rustningsvärde

Bonusar kommer nu att  köpas, till  dess att  poängen är slut och inga fler bonusar kan 
köpas. Kostnaden för de bonusar som kan köpas är följande:

 Grundegenskapsbaserade färdigheter – 1 poäng

 Grundegenskaper – 2,5 poäng

 Magierhållning (vit eller blå) – 2,5 poäng

 Skada – 1 poäng

 Rustningsvärde – 1,5 poäng
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 Attackhastighet (långsam) – 4 extra poäng att spendera på andra färdigheter

 Attackhastighet (normal) – 0 poäng

 Attackhastighet (snabb) – 4 poäng

Jag har inte implementerat så att attackhastighet kan genereras fram än, utan bara skapat 
en poängkostnad för det. Attackhastighet är alltså antingen långsam, normal eller snabb. 
Endast en av dessa nivåer kan (och måste väljas). Varje nivå av attackhastighet har ett fast 
värde. Jag har ännu inte definierat hur snabb varje nivå är, varpå poängkostnaderna mer 
kan ses som riktvärden än faktiska slutgiltiga värden.

5. Till sist får utrustningsdelen en beskrivning där det står vad delen heter och vilka bonusar 
det  ger.  Denna  beskrivning  kommer  att  visas  på  karaktärsskärmen  då  spelaren  för 
muspekaren över utrustningsdelens ikon.

5.3.3 De grundegenskapsbaserade färdigheterna
Då jag balanserade färdigheter i gruppen Skada så tittade jag på hur hög genomsnittskadan var 
per sekund. Jag försökte också tänka på vilka andra konsekvenser en färdighet hade (se fallet om 
varför perfektchans är sämre än skadebonus, 5.2.4 Transitiva- och intransitiva system).

För färdigheterna i gruppen Överlevnad så hade jag en påhittad testfiende; ett antal variabler som 
simulerade hur en fiende var tänkt att fungera. Märk dock att detta inte var någon balanserad 
fiende, då dessa inte skapats än. För att balansera färdigheterna så tittade jag på hur lång tid det 
genomsnittligt skulle ta för fienden att döda spelaren.

Färdigheterna i gruppen Magi (det är bara magibonus som endast ingår i Magi, och inte någon 
annan av de två grupperna) balanserades sist och är antagligen den balansering som har störst 
risker för fel. Detta beror på att magierna inte är färdiga, så det är svårt att bedöma hur bra magi 
kommer att vara. För magibonus användes i stort samma balansering som för skadebonus, fast 
magibonus har en högre gömd kostnad då jag uppskattar magi som mer flexibelt än närstrid.

Jag började med att grovbalansera färdigheten hälsa. Denna användes som ett riktvärde för de 
andra färdigheterna. Anledningen till att jag valde hälsa först var att jag såg hälsa som den minst 
abstrakta av färdigheterna.

Valet av ökningstyp (linje, logaritmisk, exponentiell) för varje färdighet har valts till viss del på 
intuition. Jag har valt den ökningstyp jag funnit mest naturlig.

• Skadebonus och magibonus ökning är en linje. Det ökade värdet per steg är lika stort över 
hela grafen.

• Träffchans och hälsas ökning är exponentiell. Det ökade värdet per steg är mindre i början 
av grafen och större  i  slutet  av  grafen.  Jag ville  att  träffchans  skulle  öka fort,  så  att 
spelaren  inte  skulle  missa  så  ofta.  Detta  medför  dock  konsekvenser,  har  spelaren  en 
träffchans över 100 % så blir resterande procent onödiga. Tanken är att det ska finnas 
fiender i spelet som tillfälligt  sänker speljagets träffchans, då speljaget slåss mot dem. 
Anledningen till  att hälsa är exponentiell  beror på att människor jag frågade tyckte att 
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hälsa borde öka mer och mer per steg, i och med att fienderna antagligen skulle bli svårare 
och svårare och göra mer och mer skada.

• Perfektchans och undvikningschans ökning är logaritmisk. Det ökade värdet per steg är 
större  i  början  och  mindre  i  slutet  av  grafen.  Detta  berodde  på  att  jag  behövde  ett 
maximum på perfektchans och undvikningschans. Det ska inte gå att göra bara perfekta 
slag eller  undvika  alla  attacker  för  då skulle  det  inte  vara en  chans,  utan ett  faktum. 
Derivatan  i  slutet  av  en  logaritmisk  kurva  kommer  vara  i  närheten  av  0,  alltså  ett 
maximum.

Ett problem uppstår dock med perfektchans och undvikningschans i Testament: de poäng 
som spenderades i början av spelet kommer inte att märkas i senare delar av spelet.

Figur 16 – Jämförelse mellan linje och logaritmisk kurva

Då alla grundegenskaper höjs med 1 per grad så höjs också alla grundegenskapsbaserade 
färdigheter varje gång spelaren stiger i grad. Detta gör att om speljaget har hög grad och 
spelaren skulle ta bort alla de poäng hon lagt i en färdighet med logaritmisk kurva, så 
kommer inte detta märkas så tydligt. Kurvan har fortfarande ett stort antal steg beroende 
på spelarens grad. Det är dock bra att lägga på dessa färdigheter i början, då kurvan höjs 
snabbt.  Detta  kan  leda  till  en  dominant  strategi  där  spelare  lägger  i  de  logaritmiska 
färdigheterna från början, för att senare byta ut dessa färdigheter mot andra, för en summa 
siklar. Huruvida detta kommer att ske i verkligheten vet jag inte.

Ett  alternativ  till  den  logaritmiska  kurvan  är  att  ha  en  linje  som  börjar  där  den 
logaritmiska kurvan börjar, och abrupt planar ut där derivatan för den logaritmiska kurvan 
närmar  sig  0.  Nackdelen  med  detta  är  att  färdigheten  blir  sämre  ända  fram  till  att 
färdigheten är maximerad. Problemet är också att poäng som spenderas utöver max går 
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förlorade, vilket till viss del leder oss tillbaka till den potentiellt dominanta strategin som 
beskrevs ovan.

5.3.4 Generering av utrustningen
När jag definierade kostnaden för de olika färdigheterna, vid generering av utrustningsdelarna, så 
använde jag mig av listan med de transitiva förhållandena. Jag insåg att alla grundegenskaper 
behövde ha samma kostnad, då de skulle vara balanserade mot varandra.  Först tänkte jag att 
grundegenskaper borde ha en kostnad på 3, då det är deras effekt på de grundegenskapsbaserade 
färdigheterna (varje poäng i en grundegenskap ger 1 + 0,5 + 1,5, se Figur 9). Jag insåg efter en 
stund dock att ett poäng i en grundegenskap är mindre flexibelt än 3 poäng i valfria färdigheter, 
eftersom en grundegenskap ger  en bonus till  tre förutbestämda färdigheter.  Jag sänkte  därför 
värdet till 2,5 istället. Övriga kostnader valde jag på intuition, med hänsyn till kostnaderna för 
grundegenskapsbaserade färdigheter och grundegenskaper
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6 Diskussion
Då jag under arbetet letat efter information om statisk spelbalans, så har majoriteten av spelen 
som nämnts varit spel för flera spelare, där spelarna möts mot varandra i en konflikt. Jag anser 
det  därför  inte  konstigt  att  jag upplever  att  majoriteten  av de tekniker  som jag läst  om,  och 
presenterat i arbetet, varit mer avsedda för sådana spel än för enspelarspel. Jag anser det heller 
inte konstigt att fokus ligger just på de konfliktbaserade flerspelarspelen. Om en spelare spelar ett 
spel där hon förlorar gång på gång, trots att hon är skickligare än sin motspelare, så kommer hon 
att tröttna och vilja spela ett annat spel (Sirlin, 2006). Artikelserien Multiplayer Game Balance 
(Sirlin, 2008) deklarerar redan i sin titel att innehållet behandlar flerspelarspel.

Då text och artiklar jag läst behandlat enspelarspel rör det sig oftare om dynamisk spelbalans än 
om statisk spelbalans. Syftet har snarare varit att ha en lagom svårighetsnivå eller att anpassa 
spelarens  belöningar efter  spelarens  insats, än att  undvika dominanta strategier  och se till  att 
spelarens val är intressanta.

Arbetets huvudsakliga syfte har inte varit en inriktning på vare sig enspelar- eller flerspelarspel. 
Konsekvensen av att mitt praktiska exempel, Testament, är ett enspelarspel har dock blivit att jag 
själv tänkt mer på balansering av just enspelarspel. Jag har märkt att flera av de tekniker som är 
tänkta för flerspelarspel går att anpassa till enspelarspel.

6.1 Teknikerna är verktygen
Under  höstterminen  läsåret  2008/2009  så  läste  jag  kursen  Projekt  i  Spelutveckling  C11  vid 
Högskolan i Skövde. Det var under denna kurs som utvecklingen med Testament började. Kursen 
lade  vikt  vid  tre  faser  i  produktionen  av  ett  spel:  preproduktionen,  produktionen  och 
postproduktionen. Preproduktionen är fasen innan arbetet med spelet börjar, då spelmekaniken 
bestäms.  Under  produktionen  så  skapas  och  implementeras  spelets  innehåll;  man  gör  spelet. 
Postproduktionen är tiden då spelets innehåll är klart. Under postproduktionen så finslipas spelet, 
spelet marknadsförs hårdare och görs redo för distribution.

Då Testament inte blev klart under kursens gång, utan ska vara klart först i oktober, så befinner vi 
oss fortfarande i  produktionsfasen (och har  befunnit  oss där under hela  tiden då detta  arbete 
utförts). Jag har under arbetets gång funnit att vissa tekniker är mer eller  mindre lämpade att 
applicera under de tre faserna.

6.1.1 Preproduktion
Då  jag  var  med  och  påbörjade  det  ursprungliga  arbetet  med  Testament  hade  jag  läst  om 
spelbalans till viss del, hade tänkt på balans i spel en hel del, och så hade jag ett antal egna teorier 
om hur arbetet spelbalans gick till. Jag hade inte läst lika mycket om spelbalans som jag gjort nu, 
och hade inte kunskap om alla de tekniker som detta arbete berör. Om jag hade läst mer om 
balans redan i preproduktionen så hade speldesignen kunnat anpassas bättre till balansering från 
början, och jag hade haft med mig kunskaperna om teknikerna under utvecklingens gång. Nu fick 
jag  i  efterhand  lära  mig  om  vissa  tekniker,  vilka  med  fördel  kunde  använts  tidigare  i 
produktionen, eller i preproduktionen.
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Jag anser att man redan i ett konceptstadium kan ge en uppskattning av hur symmetriskt eller 
asymmetriskt ett spel kommer att vara. Under preproduktionen kan spelets symmetri komma att 
modifieras på skalan. Om designern är medveten om de konsekvenser som designbeslut ger till 
symmetrin, samt är medveten om att ett asymmetriskt spel är svårare att balansera, så kan hon 
vidta  åtgärder  och/eller  vara  förberedd  på  hur  symmetrin  kan  komma  att  påverka 
balanseringsarbetet.

Jag upptäckte under arbetet att jag hade problem med speldesignens modularitet i Testament. Då 
designen redan var bestämd och i stor mån implementerad var det emellertid svårt att ändra på 
detta utan att göra om, snarare än modifiera, delar av systemet. Redan i preproduktionsfasen, då 
designen först  specificeras,  bör designen ur balanseringssynpunkt  därför anpassas till  att  vara 
modulär. Komponenter bör vara löst kopplade till varandra och ha ett specifikt syfte.

Komponenter  som  är  en  del  i  ett  intransitivt  system  har  direkt  eller  indirekt  ett  syfte. 
Komponenten har fördelar och nackdelar gentemot andra komponenter.  Syftet,  fördelarna och 
nackdelarna  bör  specificeras  innan  komponenten  implementeras.  Om  intransitiva  system 
appliceras på redan implementerade komponenter så kan komponenten riskera att få ett syfte i 
efterhand;  komponentens  styrkor  och  svagheter  riskerar  att  bli  implicita,  gömda  och/eller 
svårtillgängliga för den som balanserar spelet.

Fail-safes kan se ut på flera olika sätt, men jag anser att de bör införas redan i preproduktionen. 
Om designen i förväg blottar ett potentiellt balanseringsproblem så kan problemet analyseras för 
att se om det går att införa en fail-safe. Om designerarna hittar en fail-safe till problemet, så kan 
denna specificeras och produktionstid kan dediceras till att implementera de nödvändiga fail-safe-
komponenterna. Skulle det inte gå att hitta en fail-safe så kan funktionen som blottar problemet 
strykas ur designen, eller modifieras så att en fail-safe kan införas. I produktionsfasen kan det 
andra  scenariot,  där  det  inte  går  att  hitta  en  fail-safe,  medföra  att  en  planerad  eller  redan 
implementerad  spelkomponent  måste  strykas  eller  göras  om.  Detta  medför  förlorad 
produktionstid eftersom den tid som använts för att implementera komponenten kunde använts 
till något annat. Görs komponenten om eller tas bort kan detta också medföra dominoeffekter, då 
andra spelkomponenter kan ha kopplingar till den modifierade komponenten. Görs komponenten 
kan balanseringen komma att  innehålla  dominanta strategier  och/eller  meningslösa val,  vilket 
försämrar spelets kvalité.

Om ett handikappsystem, som sker under tiden en spelomgång körs, ska vara med så bör detta 
bestämmas och designas i preproduktionen. Detta beror inte på balanseringen av systemet, utan 
på  att  ett  sådant  system  måste  integreras  med  resten  av  spelmekaniken  som  designas  i 
preproduktionen.

6.1.2 Produktion
Jag hade inte reflekterat över om förhållandet mellan färdigheterna i Testament var transitiva, 
innan  detta  arbete  började.  Jag  fann  dock  att  det  gick  att  hitta  en  rangordning  mellan 
färdigheterna,  och  deras  gömda  kostnader  fanns  inbyggd  i  spelmekaniken.  Transitiva 
förhållanden  lär  med  fördel  kunna  specificeras  redan  i  preproduktionen,  men  i  fallet  med 
Testament gick det bra att göra det under produktionen.
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Det går i ett transitivt system att föra in på vilken plats som helst i rangordningen, utan att det 
påverkar hur bra övriga element i rangordningen är. Det som påverkas är hur bra ett element är 
relativt till de andra i randordningen (hur många steg det är mellan två platser i rangordningen), 
men själva implementationen av komponenterna ändras inte. Ska man däremot byta plats på ett 
redan  existerande  element  i  rangordningen,  så  kommer  elementets  gömda  kostnader  behöva 
modifieras.

Ett problem med att införa, eller inse att man har, ett transitivt system kan uppstå om det inte 
finns gömda kostnader för alla komponenter i rangordningen. Utan gömda kostnader kan inte 
komponenterna balanseras, vilket leder till att komponenter utan gömda kostnader kommer bli 
obalanserade om man inte ändrar ordningen på elementen i rangordningen.

Ett  handikappsystem  innan  spelet  börjar  går,  och  bör  enligt  mig,  specificeras  under 
produktionsfasen.  Om ett  sådant handikappsystem överhuvudtaget  ska vara med kan förvisso 
bestämmas redan i preproduktionen. För att kunna skapa ett handikappsystem innan spelet börjar 
behöver designern veta vilka startvariabler som påverkar hur bra utgången för en spelomgång är. 
Under  produktionen  kan  designern  testa  spelet  och  få  en  bättre  känsla  för  vilka  de  faktiska 
startvariablerna, som påverkar utgången, är.

Under mitt praktiska arbete med balanseringen av färdigheterna i Testament så var min Excel-
modell (bilaga 1) en stor tillgång. Under de tidigare delarna av produktionsfasen så var också vår 
spelbara prototyp ett sätt att prova spelmekaniken, och de konsekvenser som balanseringen hade 
på den. En bra modell/prototyp kan underlätta arbetet med balanseringen, få designern att jobba 
mer oberoende av andras arbete, samt spara tid.

Det tråkigaste med att jobba med balanseringen av Testament, enligt mig, har varit att jag inte 
kunnat  se  konsekvenserna  av  de  beslut  jag  tagit.  Jag  skulle  vilja  prova  hur  balanseringen 
fungerar. Jag anser att jag kunde utföra en uppskattad och grovhuggen balans med hjälp av min 
Excel-modell, men hade jag kunnat testa spelet så hade jag fått en verklig uppfattning om hur 
spelet  faktiskt  är  att  spela  med  min  balansimplementation,  vilket  jag  inte  har  nu.  Under 
utvecklingen av spelet  Boiler  (Pressure Point,  2007),  som jag var med och utvecklade  under 
kursen Projekt i Spelutveckling A11 vid Högskolan i Skövde, så testade vi balansen varje gång vi 
ändrade på någon komponent. Jag upplevde då att testningen inte alltid gav något. Detta berodde 
på att testningen var ofokuserad och på att vi ibland ändrade värden så lite så att det inte märktes i 
spelet. Jag anser att testning av spelbalans inte ska genomföras för att se om spelet är kul, utan för 
att se om spelet (eller valda delar av spelet) är balanserade. Jag anser det viktigt att ha ett syfte 
med testningen. Testning tar tid, och den tiden bör användas effektivt.

6.1.3 Postproduktion
Under postproduktionen så genomförs testning, som under produktionsfasen. Skillnaden här är att 
variablerna  kan  finjusteras  mer  än  under  produktionsfasen.  Vid  denna  tidpunkt  bör 
makrobalanseringen vara klar, och balansen sker istället på mikronivå.

Ett spel kan komma att behöva balanseras om, efter det att det släppts till allmänheten. I detta fall 
så bör designarna lyssna på inbitna spelare och höra vilka spelkomponenter som är kraftfulla, 
respektive svaga. Om dominanta strategier finns så bör de avlägsnas så snabbt som möjligt. Efter 
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detta så bör de svagare komponenterna anpassas till de starkare komponenternas nivå, då spelare 
kan ha en tendens att bli arga då spelkomponenter nedgraderas.

6.2 Spelet är materialet
Jag  har  under  balanseringsarbetet  av  Testament  insett  att  det  är  viktigt  att  ha  kunskap  om 
spelmekaniken  till  spelet  man  balanserar.  När  ett  system balanseras  så  ändras  värden,  vilka 
påverkar en eller flera komponenter på olika sätt. Det är viktigt att veta vilka komponenter som 
påverkas, och vilken innebörd det har för balansen och resten av spelmekaniken. För att veta 
vilka verktyg som är lämpliga att använda så måste man känna till materialet, och i fallet med 
spelbalansering så är spelets spelmekanik, variabler, konstanter och ekvationer materialet.

Jag anser att designdokumentation, och dokumentation av balanseringen, är av stor vikt då man 
balanserar. Under balanseringsarbetet  med Testament har jag haft tillgång till  spelmekanikens 
dokumentation  (vilken  jag  i  och  för  sig  själv  varit  med  och  skrivit).  Jag  har  dessutom fört 
anteckningar  gällande  balanseringen,  vad  jag  provat  för  någonting  och varför  jag har  provat 
något. Genom att skriva ned vad, och varför, jag gjort något kunde jag senare komma tillbaka och 
se huruvida jag provat något förut. Jag kunde då också läsa hur jag tänkte och på så sätt se om jag 
redan provat en idé som jag kanske annars tänkt utveckla.

6.2.1 Komponenternas syfte och samhörighet
Jag har under arbetets gång funderat mycket på hur spelmekaniska komponenter hört samman, 
och  vad  deras  roll  i  spelmekaniken  är.  För  att  tydligare  se  dessa  syften  och  samband  så 
antecknade  jag  tidigt  flera  tankar  om  spelmekaniken  (se  bilaga  4).  När  jag  skrev  om  en 
komponent kunde jag gå tillbaka och se vad jag skrivit om andra komponenter, och på så sätt 
förstå på vilka sätt de var olika, och på vilka sätt de var lika. Medan jag skrev fick jag också 
djupare  innebörd  för  spelmekaniken,  då  skrivandet  av  ett  stycke  ledde  till  ett  annat:  Texten 
utvecklade sig själv. Dessa anteckningar kan vara svåra att läsa, men är tänkta som personliga för 
den person som balanserar.

Då  en  komponent  ska  balanseras  så  bör  designern  förstå  konsekvensen  av  att  ändra  på 
komponenten. För att förstå denna konsekvens måste designern  förstå komponentens syfte, och 
även känna till vilka komponenter som hör samman med komponenten som modifieras. Att sätta 
tankar om dessa syften och relationer på pränt i löptext var ett bra sätt för mig att jobba. Andra 
kanske hellre använder en tankekarta, ritar, bloggar eller har allt i huvudet.

6.3 Spelarens val
Jag kan i nuläget inte vara säker på om spelarens val är rättvisa eller inte. Det är många delar av 
spelmekaniken som inte är färdiga (fiender och magier framförallt). Dessutom har jag inte kunnat 
testa den balans jag skapat. Nu kan jag säga att jag inte vet om de system jag arbetat med är 
balanserade, men att det känns lovande och att jag anser mig att ha en grov makrobalans att utgå 
från. Då jag började med balanseringen var systemet obalanserat, då vissa färdigheter var i stort 
sett poänglösa att satsa på, i synnerhet med tanke på hur bra vissa andra färdigheter var.
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6.4 Genus och kulturella aspekter
Detta stycke ämnar diskutera statisk spelbalans ur ett genus- och kulturellt perspektiv.  Som jag 
tidigare nämnt så handlar spelbalans om att ändra på variabler, konstanter och funktioner i ett 
matematiskt system, och att den som ändrar på dessa behöver ha förståelse för vad som sker i 
systemet då en del förändras. Jag har även skrivit att jag erfarit att det läggs störst vikt på statisk 
spelbalans i spel där ett antal spelare möts i en konflikt.

Samtidigt  varierar  könsfördelningen  beroende  på  speltyp.  I  helgen 
kommer spel som Counterstrike och World of Warcraft att dominera på 
skärmarna.
Det  förstnämnda  är  ett  tävlingsinriktat  skjutarspel  och  det  senare  ett 
onlinerollspel  med  en  stor  kvinnlig  publik.
– När det gäller konfliktbaserade spel är majoriteten som spelar killar. 
Men i ett spel som World of Warcraft är 40 procent av spelarna tjejer. 
Tjejer tenderar att ha ett annat urval, men totalt  sett spelar tjejer och 
killar ungefär lika mycket, säger David Garpenståhl.
(Magnå, 2009)

Ett  tekniskt  gränssnitt  kan  ha  olika  grad  av  transparens.  Ett  gränssnitt  är  transparent  då 
användaren kan förstå vad som händer på en låg nivå i systemet, och därmed ändra hur systemet 
fungerar. Motsatsen till  ett  transparent gränssnitt  är  ett  opakt gränssnitt.  I  ett  opakt gränssnitt 
presenteras inte sätt att  ändra på tekniken,  tekniken styrs istället  från en högre nivå. Kvinnor 
föredrar i stor utsträckning opaka gränssnitt, då de vill använda tekniken som ett hjälpmedel för 
att  åstadkomma något.  Män föredrar  däremot  i  större grad transparenta  gränssnitt,  då de vill 
bemästra och styrka tekniken, och ser bemästrandet som ett åstadkommande i sig. (Turkle, 1995)

Många kvinnor gillar att skapa egna förutsättningar i spel. De gillar att konfigurera speljagets 
utseende, färdigheter och personlighetsdrag, då de i större utsträckning än män identifierar sig 
med speljaget. Det är också vanligare att kvinnliga spelare skapar ett spel i spelet – de hittar på 
egna mål och behöver inte nödvändigtvis sträva mot det mål som spelet har definierat. Det är 
mindre viktigt för kvinnor än för män huruvida deras handlingar påverkar spelmekaniken, eller 
om de bidrar till vinst/förlust. (Graner Ray, 2003)

För att bemästra och vinna i ett spel så måste spelaren se igenom spelsystemet och veta vad som 
händer  under  ytan  (Sirlin,  2006).  För  att  kunna  förstå,  bemästra  (och  eventuellt  exploatera) 
spelsystemet  så  underlättar  det  om gränssnittet  är  transparent,  och  om spelaren  själv  har  ett 
intresse i att bemästra systemet.

Statisk spelbalans  rör  spelmekaniken  och påverkar  just  hur  spelet  fungerar  på låg  nivå.  Den 
statiska spelbalansens syfte är att ge en rättvis spelupplevelse, och att göra alla val betydelsefulla. 
Huruvida gränssnittet är opakt eller transparent är relevant om spelaren vill förstå spelmekaniken 
på teknisk och implementationsmässig nivå. En spelare  som förstår  spelet  på denna nivå kan 
lyckas utnyttja systemet till sin fördel. En spelare behöver dock inte denna tekniska förståelse för 
att  kunna spela  spelet,  eller  ta  del  av de konsekvenser  som spelmekaniken  och spelbalansen 
medför.  Snarare anser jag att ett balanserat  spel medför att  spelaren i större utsträckning inte 
behöver fördjupa sig i hur spelet fungerar för att få en bra spelupplevelse, då utkomsten av de val 
som spelaren ställs inför bör vara balanserade.

45



Citatet  av  Magnå är  förvisso  hämtat  ur  en  dagstidning,  ovan  intervjuar  han  en  arrangör  för 
datorfestivalen  DreamHack,  så  det  går  att  ifrågasätta  hur  korrekt  informationen  som ges  är. 
World of Warcraft är ett spel som fokuserar på att ett stort antal spelare kan spela med varandra 
samtidigt  (därav  genrens  namn;  massively  multiplayer  online  roleplaying-game).  World  of 
Warcraft kan spelas både mot andra spelare i lag, eller mot de fiender och utmaningar som spelet 
i sig erbjuder. Min teori är att en spelare som samarbetar med andra spelare vill att gruppen ska 
vara framgångsrik,  och att  spelaren  inte  vill  förstöra  för  gruppen. För  att  alla  spelare  ska få 
möjlighet att göra sitt bästa för gruppen så anser jag att spelet behöver vara balanserat. En spelare 
vars  utgångsläge  är  sämre  än en  annan spelares  utgångsläge  (oberoende av skicklighet),  och 
därmed inte  har samma möjligheter  att  bidra till  gruppen som andra spelare,  kan komma att 
uppleva att hon förstör för de andra spelarna.

Graner Ray skriver i sin bok om  hur speldesigners kan gå tillväga för att locka fler kvinnliga 
spelare till deras spel. Syftet är inte hur man skapar spel för tjejer, utan hur man ser till att inte 
designa bort tjejerna (Graner Ray, 2003). Om Graner Rays påståenden stämmer, att det är mindre 
viktigt  för  kvinnliga  spelare  om deras  handlingar  påverkar  vinst/förlust,  så  anser  jag  att  det 
måhända  är  ännu viktigare  att  ett  spel  är  balanserat,  om spelet  ämnar  inkludera  en kvinnlig 
publik. Om en spelare anser det mindre viktigt att vinna så är det inte säkert att tanken bakom 
spelarens val är att se till att det går bra i spelet. Om kvinnliga spelare dessutom gillar att skapa 
egna förutsättningar, och har ett mer personligt synsätt till speljaget än män, så kan det vara en 
större risk att kvinnliga spelare bortser från eventuella spelmekaniska svagheter som ett val kan 
medföra, för att istället låta sina val styras av andra bevekelsegrunder. Det bör därför vara viktigt 
att de val som presenteras är balanserade, så att spelaren av misstag inte väljer alternativ som 
medför en orättvis spelupplevelse (se, 1.1 Exempel på obalans: Arcanum, för exempel).

Det som spelbalans  leder  till,  ett  förhoppningsvis bättre  och mer  rättvist  spel,  anser  jag vara 
väsentligt  för  alla  spelare,  oavsett  ålder,  kön,  samhällsklass,  etnicitet  eller  andra  kulturella 
aspekter. Jag anser det inte nödvändigt att ha dessa aspekter i åtanke då ett spel balanseras. Ett 
balanserat spel främjar inte vissa val, utan ser till att alla val är intressanta. Spelmekaniken och 
balansen är universell för alla spelare, oavsett kön och bakgrund.

Spel  har  olika  typer  av  utmaningar,  exempelvis  kunskapsbaserade-  och  spatiala  utmaningar 
(Rollings & Adams, 2003). Ett spel kan alltså i sitt grundutförande, på grund av dess utmaningar, 
vara mer anpassat till en vis typ av spelare. Jag har själv inte läst någon text om balansering som 
tar hänsyn till detta. Måhända är det hur bra en spelare är på spelets typer av utmaningar som 
definierar hur skicklig spelaren är på spelet. Spelare av FPS-genren22 har generellt en fördel om 
de har hög spatial  intelligens.  Utmaningarna i frågespelet Buzz!:  The Music Quiz (Relentless 
Software,  2005)  är  kunskapsbaserade;  spelet  ger  en  fördel  till  spelare  med  kunskaper  om 
västerländsk musik skriven innan 2006. Man kan inte göra ett bra spel som alla gillar (Rollings & 
Adams, 2003). Jag anser att ett spel bör balanseras med hänsyn till spelets målgrupp och spelets 
typer av utmaningar. Ett sätt att erbjuda mer rättvisa villkor för olika spelare kan vara att inför ett 
handikappsystem (se 5.1.2 Spelbalans beroende av spelarnas skicklighet).

22 FPS står för First Person Shooter. Spelet ses genom speljagets ögon. FPS-spel spelas i tredimensionella miljöer där 
spelarna  strider  mot  varandra  med  skjutvapen.  Spelen  har  ofta  stort  fokus  på  hur  banorna  är  konstruerade, 
arkitekturen är både vertikal och horisontell och banorna erbjuder mer eller mindre strategiska positioner.
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7 Slutsats
Mina mål med arbetet var att balanseringen av spelarens stridssystem skulle upplevas som rättvist 
och  att  presentera  verktyg  för  statisk  balansering  av  spel.  Arbetets  delmål  var  att  balansera 
Testaments färdigheter och att de föremål som erhålls i Testament skulle vara balanserade. Jag 
hade också en frågeställning: Vilka verktyg kan användas, som ett komplement till intuition och 
att pröva sig fram, vid arbete med statisk spelbalans?

Jag kan inte med säkerhet svara på om spelarens val upplevs som rättvisa. Fiender, magier och 
testning saknas för att kunna göra en rättvis bedömning. Jag tror till stor del också att det beror på 
spelaren. Om spelaren väljer att gå ner på djupet i systemet och leta efter sätt att exploatera det 
på, så går det med stor sannolikhet att göra. Om spelaren däremot bara spelar spelet och försöker 
njuta av det utan att fokusera på hur balanseringen fungerar, så tror jag att det finns en chans att 
valen upplevs som rättvisa. Jag kan inte säga detta med säkerhet, men jag tror mig ha gjort en 
makrobalansering som skulle kunna gå att använda utan att en spelare av den senare sorten skulle 
störas. Ett spel som har utvecklats professionellt, av ett företag med hög budget, som dessutom 
varit ute på marknaden ett tag och patchats några gånger, har inte ens det några säkerheter för att 
vara  balanserat.  Att  säga att  valen  i  Testament  vore helt  rättvisa  är  fel.  Att  säga  att  de  kan 
upplevas som rättvisa känns mer verklighetstroget.

Precis som för ovanstående stycke så kan jag inte säga om färdigheterna är balanserade gentemot 
varandra. Om modifikationer behöver göras är dock det transitiva systemet ett bra komplement. 
Jag  kan  däremot  säga  att  de  föremålen  som genereras  är så  gott  som balanserade  gentemot 
varandra,  så  länge  som färdigheterna  är  balanserade.  Eftersom alla  föremål  använder  samma 
system för att slumpas fram så kommer föremålen att i teorin vara lika bra. Hur bra de blir i 
praktiken  beror  dels  på  färdigheterna,  kostnaden  att  köpa  olika  färdighetsbonusar  till  en 
utrustningsdel, samt vilka föremål som stämmer bäst överens med spelarens spelstil.

Jag  tycker  mig  ha  svarat  på  frågeställningen,  genom  att  presentera  flera  olika  verktyg  och 
diskutera dem både ur ett enspelar- och flerspelarspelspespektiv. Jag är smått förvånad över den 
avsaknad av information om statisk balansering för enspelarspel, och hoppas denna uppsats kan 
vara ett tillägg till den information som finns. Samtliga av de presenterade verktygen anser jag 
vara ett komplement till egen intuition och att pröva sig fram, vid statisk balansering av spel. Jag 
tror dock aldrig att man helt kommer ifrån processen med att pröva sig fram och att använda sin 
intuition. Jag anser dock inte detta som nödvändigt. Alla delar av ett hantverk går inte förmedla 
med ord; vissa lärs in genom praktik.

Jag har kommit  fram till  att  om ett  spel  ämnar  bli  balanserat  behöver  dessa ambitioner,  och 
kunskaper om hur det kan uppnås, helst finnas från början av spelets produktionsfas. Jag har 
också erfarit att en designer måste känna spelsystemet som ska balanseras, att det är viktigt att ha 
ett syfte med alla komponenter i spelmekaniken och att känna till sambandet, avgränsningarna, 
skillnaderna och likheterna mellan komponenterna.

47



8 Referenser

8.1 Litteratur
Björk, S. & Holopainen, J. (2005) Patterns in game design. Charles river media.

Graner Ray, S. (2003) Gender Inclusive Game Design: Expanding The Market. Charles river 
media.

Rollings, A & Adams, E. (2003) On Game Design. New Riders Publishing.

Sirlin, D. (2006) Playing to Win: Becoming the Champion. Lulu.com.

Turkle, S. (1995) Life on the Screen: identity in the age of the Internet. Simon & Schuster 
Paperbacks.

8.2 Uppsatser
Nilsson, J. (2008) Att balansera eller inte: En inblick i balanseringen av spelet Project  
Colosseum. Högskolan i Skövde.

8.3 Elektroniska dokument
Cadwell, T. (2008) Techniques for Achieving Play Balance. GameDev.net. [Elektronisk]. 
Tillgänglig:
<http://www.gamedev.net/reference/design/features/balance/default.asp>. [2009-02-09].

Carpenter, A. (2003) Applying Risk Analysis To Play-Balance RPGs. Gamasutra.com. 
[Elektronisk]. Tillgänglig:
<http://www.gamasutra.com/features/20030611/carpenter_01.shtml>. [2009-02-09].

Koster, R. (ospecificerat datum) Nerfing. [Elektronisk]. Tillgänglig:
<http://www.raphkoster.com/gaming/nerfing.shtml>. [2009-02-09].

Magnå, J. (2009) Killar spelar mer än tjejer. [Elektronisk]. Göteborgs-Posten, 9 april. 
Tillgänglig:
< http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=488283>. [2009-05-13].

Sirlin, D. (2008) Multiplayer Game Balance (series). Sirlin.net. [Elektronisk].

Part 1: Definitions. Tillgänglig:
<http://www.sirlin.net/articles/balancing-multiplayer-games-part-1-definitions.html>. 
[2009-02-09].

Part 2: Viable Options. Tillgänglig:
<http://www.sirlin.net/articles/balancing-multiplayer-games-part-2-viable-options.html>. 
[2009-02-09].

48

http://www.sirlin.net/articles/balancing-multiplayer-games-part-2-viable-options.html
http://www.sirlin.net/articles/balancing-multiplayer-games-part-1-definitions.html
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=488283
http://www.raphkoster.com/gaming/nerfing.shtml
http://www.gamasutra.com/features/20030611/carpenter_01.shtml
http://www.gamedev.net/reference/design/features/balance/default.asp


Part 3: Fairness. Tillgänglig:
<http://www.sirlin.net/articles/balancing-multiplayer-games-part-3-fairness.html>. 
[2009-02-09].

Part 4: Intuition. Tillgänglig:
<http://www.sirlin.net/articles/balancing-multiplayer-games-part-4-intuition.html>. 
[2009-02-09].

Sirlin, D. (2009) Balancing Multiplayer Competitive Games: Game Developers Conference 2009 
hand out [Elektronisk, samt stencil]. Tillgänglig:
<http://www.sirlin.net/storage/articles/balance/GDC%202009%20sirlin%20handout6.pdf>
[2009-04-27]

Wikipedia.org (2009) Game balance. Tillgänglig:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Game_balance>. [2009-02-09].

8.4 Spel
Blizzard Entertainment (1998) StarCraft. Blizzard Entertainment. [Datorspel]

Blizzard Entertainment (2004) World of Warcraft. Blizzard Entertainment. [Datorspel]

Garfield, R. (1993) Magic: The Gathering. Wizards of the Coast. [Kortspel]

Gygax, G. & Arneson, D. (1974) Dungeons & Dragons. Tactical Studies Rules. [Bordsrollspel]

Hikware (2005) Warning Forever. Hikware. [Datorspel]

Intelligent Systems (2004) Fire Emblem. Nintendo. [Game Boy Advance-spel]

Kongregate (2008) Kongai. Kongregate. [Datorspel]

Pressure Point (2007) Boiler. Högskolan i Skövde. [Datorspel]

Relentless Software (2005) Buzz!: The Music Quiz. SCEE. [Playstation 2-spel]

SNK (1999) Garou: Mark of the Wolves. SNK. [Arkadspel]

Troika  Games  (2001)  Arcanum:  Of  Steamworks  and Magick  Obscura. Sierra  Entertainment. 
[Datorspel]

Valve Software (1999) Counter-Strike. Vivendi Universal. [Datorspel] 

49

http://en.wikipedia.org/wiki/Game_balance
http://www.sirlin.net/storage/articles/balance/GDC 2009 sirlin handout6.pdf
http://www.sirlin.net/articles/balancing-multiplayer-games-part-4-intuition.html
http://www.sirlin.net/articles/balancing-multiplayer-games-part-3-fairness.html

	1Introduktion
	1.1Exempel på obalans: Arcanum
	1.2Uppsatsintroduktion

	2Bakgrund
	2.1Vad innebär spelbalans?
	2.2Testaments terminologi
	2.2.1Grad och Erfarenhetspoäng
	2.2.2Grundegenskaper
	2.2.3Färdigheter
	2.2.4Utrustning
	2.2.5Magier och kraft

	2.3Beskrivning av spelsystemet
	2.3.1Kontroller
	2.3.2Närstrid
	2.3.3Magier
	2.3.4Stiga i grad
	2.3.5Grundegenskaper
	2.3.6Utrustning
	2.3.7Magier


	3Problemdefinition
	3.1Mål
	3.2Frågeställning
	3.3Avgränsningar
	3.4Spelbalans i Testament

	4Metod
	5Utförande
	5.1Tekniker för statisk spelbalans
	5.1.1Kunskap om balans och obalans
	5.1.2Spelbalans beroende av spelarnas skicklighet
	5.1.3Symmetri och asymmetri
	5.1.4Transitiva- och intransitiva system
	5.1.5Modulär design
	5.1.6Fail-safes
	5.1.7Global balans
	5.1.8Prototyper och speltestning

	5.2Statisk spelbalans – ett praktiskt exempel
	5.2.1Kunskap om balans och obalans
	5.2.2Spelbalans beroende av spelarnas skicklighet
	5.2.3Symmetri och asymmetri
	5.2.4Transitiva- och intransitiva system
	5.2.5Modulär design
	5.2.6Fail-safes
	5.2.7Global balans
	5.2.8Prototyper och speltestning

	5.3Testament – Praktiska resultat
	5.3.1Gömda kostnader hos de grundegenskapsbaserade färdigheterna
	5.3.2Generering av utrustning
	5.3.3De grundegenskapsbaserade färdigheterna
	5.3.4Generering av utrustningen


	6Diskussion
	6.1Teknikerna är verktygen
	6.1.1Preproduktion
	6.1.2Produktion
	6.1.3Postproduktion

	6.2Spelet är materialet
	6.2.1Komponenternas syfte och samhörighet

	6.3Spelarens val
	6.4Genus och kulturella aspekter

	7Slutsats
	8Referenser
	8.1Litteratur
	8.2Uppsatser
	8.3Elektroniska dokument
	8.4Spel


