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Sammanfattning

Spelbalansering är komplext – det finns många faktorer som påverkar det som 
uppfattas som balans. I mitt verk undersöks speciellt komplexitet, spelteori och 

intuition i jakten på att gräva fram mer ut ämnet. Denna reflexiva rapport tar upp 
metod och arbetsprocessen runt verket och mitt arbete på ability-systemet på 

Lockpick Entertainment. Om de taktiska och strategiska val som presenteras för en 
spelare anses som intressanta beror både på spelaren och svårigheten i valet. Är 

valet komplext är det svårare att avgöra korrekt, och taktiska och strategiska 
avvägningar måste göras. Detta är grunden i spelbalansering, att spelaren har flera 

vettiga, men inte uppenbara, val att välja bland.
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1. Inledning
Spelbalansering är komplext – det finns många faktorer som påverkar det som uppfattas 
som balans. Därför har jag valt att undersöka speciellt komplexitet, spelteori, matematik 
och intuition. Målet med mitt examensarbete är att ta ett steg inom området spelbalans 
och förhoppningsvis kunna bidra till ökad förståelse av balansering av taktiska och 
strategiska element i spel.

Detta examensarbete handlar om spelbalans, vad det är, hur vi kan hantera komplexitet 
och hitta kärnan i balanseringen; att spelet ska vara strategiskt och taktiskt intressant. Mitt 
verk, som har formen av en hemsida, heter ”Art of Balance – In Context of Complexity” 
och ligger på www.designCrater.net.

Spelbalansering är både en term som är vagt definierad och dessutom kan innefatta 
väldigt mycket, därför har jag valt att fokusera på balansering av taktiska och strategiska 
val. Många spel innehåller strategiska och taktiska val, vissa mer än andra. Ernest Adams 
& Rollings är kända speldesigners genom att de har skrivit flera böcker inom ämnet. I sin 
bok Fundamentals of Game Design från 2006 förklarar Adams & Rollings att en 
Strategisk utmaning kräver att spelaren gör en medveten analys av situationen för att 
sedan skapa en plan. Den motiverande faktorn i strategispel ligger i strategiska 
utmaningar. (Adams & Rollings, 2006)

David Sirlin är en designer som just inriktat sig på balansering av kompetitiva spel. Han 
menar exempelvis på att det aldrig går att förutse hur alla olika spelare kommer spela 
spelet, någon kommer att hitta ett kryphål, en bugg eller dylikt.

”Balancing a game when we know we can’t know how to play that game optimally is a 
deeply troubling problem.” (Sirlin, 2008)

Balansering är komplext till den grad att det inte går att beräkna med matematik. John 
Gribbin är författare och har skrivit vetenskapliga texter och böcker som riktar sig till 
allmänheten. I hans senaste bok Deep Simplicity från 2005 förklarar han bland annat 
rollen av matematik för utvecklingen av fysik samt begränsningen i matematik som gör 
att det inte kan användas för att beräkna allt. Ett enkelt exempel är att vi idag inte säkert 
kan beräkna vilket väder vi kommer ha om ett år (Gribbin, 2004). Sirlin menar att det 
krävs intuition vid balansering (Sirlin, 2008). Malcom Gladwell, känd författare och 
skribent för The New Yorker, förklarar i sin bok Blink om intuition och undermedvetet 
beslutsfattande. Intuition bygger på erfarenhet. Experter har bra intuition inom sitt 
expertområde, i motsats till icke experter som ofta blir lurade av sin intuition, ett fenomen 
som förklaras i detaljs av Gladwell, (2007).

Trots att intuition är viktigt för att kunna skapa spelbalans och bra design är även den 
matematiska delen viktig. Matematik är en mycket användbar kunskap för en 
speldesigner. (Adams & Rollings, 2007)
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Matematik är grunden för den vetenskapliga metoden, ett verktyg för att skapa hypoteser; 
förutspå fenomen. Den vetenskapliga metoden bygger på modeller där reglerna separerats 
från den komplexa kontexten, exempelvis i fysik där många formler antar utopiska 
perfekta förhållanden, en viktig princip i utvecklingen av naturvetenskap. (Gribbin, 2004)

I spel kan matematik användas för att verifiera minimala och maximala värden i specifika 
situationer då vissa antaganden görs. Alla alternativa kombinationer av värden går för det 
mesta att beräkna, men i regel skulle det ta för lång tid att beräkna alla dessa värden. 
Matematik kan till exempel användas till att beräkna hur många kombinationer som finns 
och sedan ge mått på hur stor komplexiteten är (Gribbin, 2004). 

The problem is that you cannot solve your game--you definitely cannot--yet you must 
somehow balance it (Sirlin, 2008).

Mihaly Csikszentmihalyi är känd för sitt arbete med teorin om flow. Konceptet flow
handlar om problemlösning, om att för lätta problem leder till uttråkning och att för svåra 
problem resulterar i förtvivlan. Flow uppkommer när svårighetsgraden är lagom, både 
utmanande och möjlig (Csikszentmihalyi, 1991). Flowteorin om svårighetsgrad är 
relevant då spelbalansering av taktiska och strategiska val till stor del handlar om att 
balansera svårighetsgraden (Adams & Rollings, 2006).

Från den ekonomiska teori som John Nash vann nobelpris för 1994 kan flera lärdomar  
dras som handlar om jämviktslägen (Nash, 1950). Varje spelare gör val baserat på deras 
syn på spelvärlden. Detta medför att det kan uppkomma situationer där två olika spelares 
val blir beroende av varandra. Detta kan skapa ett dilemma där båda spelarna väljer en 
optimal lösning sett till sin vy av världen, men som är sub-optimal sett ur en tredje 
persons synvinkel, eller om spelarna skulle veta sin motståndares val innan de togs. Nash 
teori faller bra in i den definition som jag åtgår ifrån i denna rapport, att balansering 
handlar om om att det ska finnas val – alltså att spelet inte fastnar i ett jämviktsläge.

Dan Gilbert som forskar i psykologi på Harvard University menar att vi är dåliga på att 
värdera lycka. Att vi för enkelt föreställer oss en framtida kontext som inte alltid är 
rationell (Gilbert, 2008). 

Strategiska och taktiska spelmoment bygger på att spelaren gör bedömningar av olika 
möjliga val. Spelaren försöker oftast maximera chansen att nå vinst genom att välja det 
val som bedömdes som bäst. Min tolkning av Dan Gilbert är att denna värdering av 
spelarens möjliga val inte är elementär att göra.

Mitt bidrag till fältet spelbalans är att ge ett synsätt på spelbalansering som inte kan lösas 
enbart med matematik eller enbart av intuition. För att uppnå bra spelbalansering anser 
jag att det krävs kännedom om mänskligt beteende, matematik och en god bit erfarenhet
av spel och spelare. Mitt bidrag är att diskutera spelbalans som koncept utifrån detta och 
föreslå arbetsmetoder från både litteratur och min egen erfarenhet.
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I syfte att maximera användbarheten av mitt examensarbete beslutade jag att konvertera 
verket till html och lägga upp det som en webbsida. Denna hemsida kommer ligga på 
www.designcrater.net. Verket är skrivet på engelska.

Examensarbetet har utförts på Lockpick Entertainment som utvecklar 
realtidsstrategispelet (RTS) Dreamlords: The Reawakening. Min del har varit att 
parallellt med arbetet på mitt verk ta fram ett nytt designförslag på abilities1 till 
Dreamlords: The Reawakening för att öka variationen i spelet och öka de taktiska och 
strategiska valen. Denna del är inte starkt kopplad till verket utan har istället större del i 
denna reflexiva rapport.

1.1 Syfte
Syftet med mitt examensarbete är att ta ett steg inom området spelbalans och att 
förhoppningsvis kunna bidra till ökad förståelse av spelbalansering.

Detta examensarbete är tänkt att diskutera tillvägagångssätt vid balansering och belysa 
några problem. Problemformulering:

 Vad är spelbalans?
 Hur uppnås spelbalans?
 Hur kan spelbalans hanteras genom att byta kontext? 
 Hur kan komplexitet hanteras?

Syftet med verket är att det ska vara en intressant och givande läsning vad gäller 
spelbalansering för de som är intresserade av området. För mer om verket se kapitel 3: 
The Art of Balance.

1.1.1 Fallstudie
Parallellt med skapandet av mitt verk är även syftet att ta fram ett nytt designförslag på 
abilities, även kallat tomes, till Dreamlords: The Reawakening för att öka variationen i 
spelet och öka de taktiska och strategiska valen. Denna process tas upp i större detalj
under kapitel 4: Fallstudie på Lockpick Entertainment. Syftet var att applicera 
balanseringsteori rent praktiskt samt att sedan återkoppla denna erfarenhet i verket.

1.1.2 Reflekterande rapport
Syftet med denna reflekterande rapport är att ge en helhet till examensarbetet, 
arbetsprocessen med verket och fallstudien genom arbetet på Lockpick Entertainment.

1.2 Mål
Målet är att ta ett ytterligare steg inom fältet spelbalansering och förhoppningsvis bidra 
med både praktiska och teoretiska grunder för framtida arbeten inom spelbalansering.

                                                
1 Enheter i Dreamlords: The Reawakening har olika förmågor för att öka deras taktiska och strategiska 
betydelse, dessa kallas abilities eller tomes.
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1.3 Metod
Min metod består av en kvalitativ undersökning. Genom att läsa litteratur och studera 
taktiska och strategiska spel försökte jag få en bättre insikt i vad balans är. Genom 
filosofi, praktik och teori började jag forma olika hypoteser om spelbalansering, resultatet 
av vilket jag till stora delar diskuterar i mitt verk. Detta gjordes samtidigt som jag 
jobbade på koncept på ability-balansering i Dreamlords. 

Under tiden som jag skrev på verket och läste artiklar, böcker, diskuterade och 
analyserade spel och tagit del av föreläsningar så hittade jag problem och svagheter i 
delar av mina initiala hypoteser. Detta ledde till omarbetade hypoteser och nya texter.

De första hypoteserna som jag baserade mitt verk på kom från praktisk kunskap och från 
lärdom av andra designers. Min analys byggdes ut med kunskap från ekonomisk teori, 
spelteori, kognitionsvetenskap, beteendeteori samt Neuro Liguistic Programming (NLP). 
Den andra stora delen var den erfarenhet som jag fick när jag applicerade dessa teorier på 
mitt arbete på Dreamlords.

För att få insikt i hur Dreamlords: The Reawakening fungerar har jag läst 
designdokument och analyserat de matematiska formler och data som funnits i form av 
excel-dokument. Jag har även frågat och diskuterat mycket med David Rosén, som är 
Lockpicks VD, om hur spelsystemet fungerar och vilka begränsningar som finns.

Litteraturen valdes med utgångspunkt i olika ämnen. Litteratur inom komplexitet och 
emergens söktes upp då den biten av balanseringsaspekten blev en fråga. Genom att börja 
med en hypotes av olika delar relaterade till spelbalansering sökte jag sedan mer 
information. Litteratur om beteendeteori och kognitionsvetenskap söktes upp för ge mer 
tyngd år argument som handlade om intuition och problemlösning. Dessa syftar till att 
diskutera att komplexitet gör att allt inte går att lösa med matematik utan att det även 
krävs en kunskap om hur spelare agerar och gör val. I detta skede kom Nashs, Arielys
och Gilberts forskning med i litteratursökningen.

1.4 Avgränsningar
För att kunna nå det mål jag har satt ut, krävs det att vissa avgränsningar görs men 
samtidigt krävs ett kvalitativt tillvägagångssätt där varje nytt steg baseras på steget innan. 
Eftersom arbetet inte är oändligt så har många avgränsningar gjorts, de flesta har gjorts
under arbetets gång.

Fokus ligger på balansering, på att lägga en grund för vidare forskning och möjligtvis 
börja bygga en bas för industrin i diskussionen om spelbalans. Specifikt avgränsar jag 
mig på taktiska och strategiska spel. Samtidigt ska även ett förtydligande göras att nästan 
alla spel innehåller någon form av taktik och strategi.

Min fokusering ligger på balansering av taktiska och strategiska val och tekniker på hur 
komplexitet och kontextualitet kan behandlas. Syftet är att få ökad insikt i vad som krävs 
för att uppnå ökad balans och samtidigt eller genom detta göra spelet taktiskt och 
strategiskt mer intressant.
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Arbetet utförs till en del på ett etablerat företag, vilket gör att vissa begränsningar finns 
för att inte känslig data ska spridas som eventuellt kan orsaka skada hos företaget. Dessa 
delar har till stor del flyttats till denna reflexiva rapport, men även häri finns 
begränsningar i diskussion och fokus på områden relaterat till klassificerat material.

Tiden är 20 veckor och detta avgränsar den iterativa och kvalitativa metoden jag 
använder för att verket ska kunna bli klart i tid. Min tanke är att fortsätta på verket 
(designcrater.net) även efter dessa 20 veckor. Inlämningen av verket skedde i form av ett 
”snapshot” av webbsidan som görs vid tid för inlämningen, genom att göra kopior på alla 
html-sidor.  

1.5 Rapportens disposition
Denna reflexiva rapport innehåller en beskrivning och genomgång av den process som 
föranledde examensarbetet och verket. I kapitel 2 förs en genomgång av närliggande och 
relevanta forskningsområden samt en kort genomgång av de primära källor som legat till 
bas för arbetet.

I kapitel 3 sammanfattas och översätts verket och dess slutsatser. Kapitel 4 tar sedan upp
den praktiska fallstudie som gjordes på Lockpick Entertainment. 

Då metoden bygger på en kvalitativ och iterativ arbetsprocess kommer teorin och 
effektiviteten bakom arbetsmetoden att diskuteras, motiveras och förklaras.

Avslutningsvis kommer en diskussion av hur resultatet och effektiviteten i metoden 
fungerade i verkligheten.

2. Bakgrund

2.1 Starcraft
Starcraft är realtidsstrategispel (RTS) med sciencefictiontema. I Starcraft finns tre 
unika lag som spelaren kan spela. Spelaren kan bygga en bas och enheter, för att 
kunna bygga enheter krävs resurser. För att vinna måste spelaren förstöra alla 
motståndarens byggnader, detta genom att taktiskt och kontinuerligt göra 
avvägningar av vilka byggnader och enheter som ska byggas och sedan även 
kontrollera dessa i strid. Spelet går att spela i flerspelarläge där flera spelare kan 
spela mot flera andra spelare. (http://www.blizzard.com/us/starcraft/)

Ett spel som jag hade som grundinspiration till diskussionen i verket var Starcraft. 
Starcraft analyserade jag inte genom att spela det själv utan jag fokuserade på att 
analysera videor av professionella Starcraftspelare. Mycket information kan hämtas 
genom att titta på dessa inspelade matcher och genom att lyssna på expert 
kommentatorerna. Jag valde att lägga mer fokus på de taktiker och strategier som
kommentatorerna diskuterade i stället för att göra en kvantitativ analys av matcherna – en 
sådan approach är förstås ett intressant arbete i sig. University of California 
(http://www.berkeleystarcraft.com/) har en Starcraft kurs som tar upp spelteori och balans 
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relaterat till Starcraft. David Sirlin rapporterade från denna kurs på sin blogg plus att de 
har några inspelningar från kursen på hemsidan. Denna kurs har gett mycket intressant 
information som är en viktig del i de hypoteser som tas upp i verket.

2.2 David Sirlin
David Sirlin är en känd designer som bland annat har jobbat på Street Fighter serien och 
Kongai. Sirlin är känd för att diskutera mycket om balansering på sin blogg med speciellt 
fokus på kompetitiva spel. Han har studerat bland annat matematik och ekonomi.

Sirlins artikelserie Balancing multiplayer games är den jag använt mest. Den finns i fyra 
delar: Definitions, Fairness, Viable Options, Intuition. 

Definitionen av spelbalans som Sirlin använder är del av den grund jag bygger mitt verk 
på. Även Sirlins insikt om intuition är viktig och något som jag utvecklar i mitt verk. 

“No matter where a game appears on this spectrum, it still needs offer many viable 
options during gameplay to be balanced.” (Sirlin 2008)

2.3 Ernest Adams & Andrew Rollings
Ernest Adams och Andre Rollings är båda kända speldesigners som skrivit flera böcker 
och publikationer om speldesign. Boken Game Design Fundamentals tar även i korthet 
upp spelbalansering samt taktiska och strategiska spel. Adams och Rollings menar bland 
annat att många taktiska och strategiska spel inom spelgenren krigsspel eng:wargames
kommer från simulationer från verkligheten och att asymmetrin som återfinns i ett flertal 
av dessa krigsspel härstammar från det faktum att verkligheten är asymmetrisk. De menar
samtidigt att det finns flera spel som schack och Monopol som är nästan helt 
symmetriska. Slutmeningen i artikeln är:

“Asymmetry is a very powerful tool for generating interest and realism, but it 
complicates the design and tuning of a game substantially. Use it with care” (Adams & 
Rollings, 1998)

2.4 Lockpick Entertainment
Lockpick Entertainment är ett såkallat, oberoende spelföretag och arbetar med 
dataspelsutveckling under egna Intellectual Property (IP) rights. Independant betyder att 
företaget inte har någon stor finansiär eller förläggare bakom sig. Det största IP:et på 
Lockpick Entertainment idag (2009) är Dreamlords: The Reawakening. Lockpick har ett 
nära samarbete med Högskolan i Skövde som har en av Sveriges största 
dataspelutbildningar, exempelvis ger detta möjlighet för studenter att göra 
examensarbeten på Lockpick Entertainment. 

Dreamlords påbörjades 2004 och släpptes via digital distribution 2007. På sommaren 
2008 släppte Lockpick Entertainment en ny version av Dreamlords kallad, Dreamlords: 
The Reawakening som tills idag (2009) är det största spelet i utveckling.
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2.5 Dreamlord: The Reawakening
Dreamlords är ett stort och komplicerat så kallat persistent 2strategispel där spelaren får 
vara med och styra både över kortsiktiga och långsiktiga val. På kort sikt har spelaren 
kontroll över sin arme och enheterna i denna. Detta läge kallas RTS-läget och har många 
likheter med spel från genren strategispel. Taktiska val i detta läge handlar bland annat 
om att välja vad som ska attackeras, vilka förmågor som enhetsgrupper ska använda och 
beordring av hur  enhetsgrupper ska röra sig. Alla spelare får när de startar ett nytt spel 
kontroll över en stad på en svävande ö, som kallas Patria. Spelaren har kontroll över hur 
sin Patria utvecklas, vilket sker på lång sikt, under cirka 2 månader. Spelaren har i sin 
Patria-Vy val att bygga olika byggnader och sätta sitt folk i arbete i dessa. Alla 
byggnader har ett unikt tech-träd där spelaren får styra uppgraderingen av byggnaden 
över tid. Att uppgradera (Techa) en byggnad kan ta från några minuter upp till flera 
dagar. De uppgraderingar som spelaren väljer fortsätter även då spelaren inte spelar. 
Detta leder till att val som görs i detta läge ofta har inverkan långt senare. Techs påverkar 
bland annat vilka enheter spelaren har tillgång till. Dreamlords: The Reawakening är 
både ett enspelarspel och ett kompetitivt flerspelarspel. I enspelarläget kan spelarna 
utforska sin Patria, göra uppdrag och kämpa mot monster av olika typer. Dessa slag 
utförs i det taktiska strategiläget. Samtidigt har spelaren möjlighet att spela mot andra 
spelare. Spelet erbjuder flera lägen där spelare kan utmana varann. Dessutom kan spelare 
gå ihop och skapa lag, kallade Convergences. En Convergence erbjuder spelare att 
tillsammans klara av svåra uppdrag och få gemensamma belöningar både från kamp mot 
monster och mot andra spelare i andra Convergences. Dreamlords: The Reawakening är 
ett persistent spel där spelaren bygger upp sin Patria, men denna del av spelet är 
dessutom episodiskt. Ungefär varannan månad startas hela Dreamlordsvärlden om och 
alla spelare får då en ny chans att börja om på lika villkor, spelarna har kvar sina konton, 
men deras progression i världen startas om med undantag för spelarens Traits. Traits är 
bestående poäng som går att strategiskt använda för att öka styrkan eller minska 
kostnaden på olika saker. Dessutom anordnas kontinuerligt flera events av utvecklarna 
som spelare kan deltaga i med allt från kooperativa uppdrag till kompetitiva turneringar, 
ofta med unika belöningar.
Dreamlords: The Reawakening är en unikt kombination av genren RTS samt med en 
persistent värld, eng: Massive Multiplayer Online (MMO). Spelet är därför även känt 
som ett MMORTS.

2.6 Tidigare examensarbeten
Året innan, 2008, gjorde Mikael Janssen sitt examensarbete på Lockpick relaterat till 
balansering. Han använde matematik för att balansera precaution-systemet i Dreamlords: 
The Reawakening. Min metod och slutsats skiljer sig främst i vår syn på balansering och 
komplexitet. Mikael valde en rent matematisk väg.

                                                
2 Med persistent menas att spelvärlden fortsätter att simuleras även när spelaren inte spelar. Vilket gör att 
riktigtid även det blir en resurs i spelet.
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3. The Art of Balance
The Art of Balance är namnet på mitt verk. Detta kapitel tar upp de frågeställningar som 
finns i mitt verk samt sammanfattar de slutsatser som finns i verket. Verket finns i sin 
helhet, och på engelska på www.designcrater.net. 

3.1 Definitionen av spelbalans
Verket är tänkt att ifrågasätta och diskutera olika definitioner av balans som jag går in i 
mer detalj på nedan. Denna inledande del är viktig då resten av verket och min fallstudie 
baseras på denna definition. 

Sirlins definition av spelbalans är: ”A multiplayer game is balanced if a reasonably large 
number of options available to the player are viable--especially, but not limited to, during high-
level play by expert players.” (Sirlin, 2001). Min tolkning är att Sirlin menar att spelaren 
måste ha val om balans ska kunna uppnås i dataspel. Jag har sedan, till skillnad från 
Sirlin, valt att fokusera enbart på medvetna val. Dessa val kallar jag för taktiska eller 
strategiska val; medvetna val som gör i syfte att uppnå ett, av spelaren, beräknat resultat.

En sökning på Google genom att skriva ”define: balance” ger en lista på definitioner av 
balans. Jag valde ett utdrag ur dessa: “A state of equilibrium” (Google Dictionary, 2009). 
Det jag vill peka på är att även Sirlin utgår ifrån att spelbalans är starkt knutet till val så 
finns det andra definitioner av balans som inte tar med den faktorn. I båda fallen handlar 
balans om jämvikt, men i Sirlins fall är kontexten definierad; det handlar om balansering 
av spelarens val och det handlar om balans i spel.

Wikipedia har en mer spelspecifik definition: ”Game balance is a concept in game 
design describing fairness or balance of power in a game between multiple players or 
strategic options.” (Wikipedia: Game Balance). 

Om det ska finnas balans ska det inte finnas några helt uppenbara val. Spelbalansering 
handlar om att både att få spelaren att känna ett spelet varken är för svårt eller för lätt, 
samtidigt som spelaren ges meningsfulla val (Adams & Rollings 2007).

Sammanfattningsvis utgår jag från att spelbalansering i taktiska och strategiska spel 
handlar om att ge spelaren möjlighet att göra medvetna val.

3.2 Vikten av spelbalans
Med utgångspunkt i definitionen på spelbalans kommer en följd fråga som handlar om 
vikten av att lägga ner tid på spelbalansering. Denna fråga kan besvaras genom att ställa 
syftet av spelbalanseringen emot dess kostnadseffektivitet. Syftet med spelbalanseringen 
är i slutändan att spelets värde ska öka. Spelbalanseringen är inte bara tänkt att göra 
spelet jämnt utan främst göra spelet kul. Att spelaren har flera medvetna val att välja 
mellan som alla är intressanta är tänkt att göra spelet mer intressant och kul sett ur en 
taktisk och strategisk synvinkel. Om spelaren inte har några taktiska eller strategiska val 
behöver det inte betyda att spelet inte är kul, men det betyder att spelet saknar strategi 
och taktik. 
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Strategiska och taktiska spelmoment bygger på att spelaren gör bedömningar av olika 
möjliga val. Spelaren försöker oftast maximera chansen att nå vinst genom att välja det 
val som spelaren bedömer eller gissar ger störst vinst.

Nästan alla spel innehåller någon form av medvetet val som spelaren kan göra, alltså 
någon form av taktik eller strategi. 

Då den definition av spelbalans som jag utgår ifrån handlar spelbalanseringsmoment av 
att skapa val som är svåra att bedöma men samtidigt inte för svåra. Genom att sätta en 
spelare mot en annan kan en stor del av spelbalansen uppnås, vilket exempelvis kan visas 
genom spelet sten, sax, påse. Detta är ett spel med mycket enkla regler, men när två 
spelare spelar emot varandra blir det ett spel som handlar om att förutspå och påverka 
motståndaren. Även i spel där spelare spelar emot andra spelare behövs spelbalansering 
för att göra spelet roligt ur en taktisk och strategisk synvinkel. 

Spelbalansering handlar mycket om att hantera alla de val spelaren kan ta sig an. De 
flesta spel är komplexa system med flera faktorer som beror på varandra. Att lägga in ny 
funktionalitet kostar utvecklingstid. Spelbalansering är viktig då den strävar efter att 
maximera värdet av den nya funktionaliteten - att skapa ett system med regler som är 
tillräckligt komplext och svårt att lösa, samtidigt som det är tillräckligt enkelt att förstå. 
Ett system som nya spelare kan ta till sig och lätt förstå, ett system vari spelarna inte kan 
hitta en optimal lösning.

Spelbalansering kan vara väldigt värdefullt om det görs bra, då spelets livstid och kvalité
ökar för de spelare som gillar taktiska och strategiska element.

3.3 Målet med att spela
De flesta människor tar varje dag taktiska och strategiska beslut i olika sammanhang. Ett 
medvetet val av denna karaktär måste, per definition av taktik och strategi, vara knuten 
till ett mål. En större del av de val vi gör är däremot baserade på icke medvetna val, vilket 
jag anser Gladwell förklarar bra i sin bok (Gladwell, 2007). När det gäller den specifika 
kontexten spel finns det flera vanliga antaganden om de mål som spelaren försöker 
uppnå. Nedan diskuterar jag dessa då de är en viktig utgångspunkt för att förenkla 
spelbalansering.

Antagande: Målet är att vinna
När ett spel designas och balanseras kan antagandet vara att spelaren bara gör val baserat 
på att uppnå vinst i spelet. Spelare kan vara irrationella, men även ta rationella beslut i en 
annan kontext, som sett till en match i spelet får det att se ut som att spelaren inte spelar 
för att vinna. Vissa spel ger spelaren medaljer för att utföra vissa bedrifter. En spelare 
som försöker få en medalj behöver nödvändigtvis inte ha samma mål som normalt, eller 
som andra spelare i spelet. Ett annat exempel är gruppspel i en turnering. En spelare kan 
ha gått vidare, men ändå ha en match kvar att spela. Vinst kan då innebära att denna 
spelare får möta en svårare motståndare, än vid förlust – valet kan bli att förlora med flit
för att ha större chans att uppnå målet ”Att vinna turneringen”. En person i publiken på 
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denna match, som inte vet om att matchen spelas i en turnering och alltså inte kan se den 
övergripande kontexten, kan se den medvetna förlusten som ett konstigt val. 

Antagande: Du antingen vinner eller förlorar
Det är vanligt i spel att ha tydliga mål för vinst och förlust. Exempelvis vinner du om du 
besegrar din motståndare i en match i Starcraft eller om du klarar av en bana i Mario. I 
verkligheten är ett slag i ett krig inte lika enkelt. Även då man i efterhand, ibland, kunde 
utse en vinnande sida så är det generellt förluster på båda sidor. I spel är det vanligt att 
spelet startar om och återgår till ett nollläge efter vinst. Detta leder till att varje match 
utspelas oberoende av matchen innan. I exempelvis kampsport kan en deltagare bli 
skadad under en match, vilket kan påverka nästkommande matcher. Att förlora en match 
i ett spel kan innebära att den förlorande spelaren får sig en viktig lärdom. En förlust 
behöver inte alltid vara dålig, lika lite som en vinst behöver vara bra. Balansering sker 
ofta emot antagandet att spelaren antingen kommer att vinna eller förlora, oberoende av 
andra faktorer. I många spel är detta fallet, men det finns inga regler som säger att så 
måste vara fallet.

Antagande: Vinst ger alltid lika mycket
Om två spelare möter varandra kan situationen vara sådan att spelarna får ut olika mycket
av en vinst. Vad är det som står på spel? Att klara av en utmaning eller vinna kan ge 
glädje om det som står på spel betyder något. En vanlig situation i kompetitiva spel är att 
ratingsystem balanseras genom att ge spelare olika vinst. Elo-systemet är ett system där 
alla spelare får en poäng som motsvarar hur bra de är i förhållande till alla spelare i 
systemet. Låt oss exempelvis ta en spelare med en hög poäng som möter en spelare med 
en lägre poäng. Systemet bygger på antagandet att det är större chans att spelaren med 
hög poäng vinner över spelaren med låg poäng. Detta påverkar sedan hur mycket
spelarna får om de vinner. Spelaren med hög poäng får lite, medan den andre spelaren får 
mer vid vinst. Vid förlust kommer spelaren med hög poäng att förlora mycket, och 
spelaren med mindre poäng endast förlora lite. Detta leder till att spelaren med lägre 
poäng vinner mer på en vinst än vad spelaren med högre poäng gör. Balansen ligger i att 
risken att spelaren med hög poäng förlorar är relativt liten.

Antagande: Alla spelare söker samma mål
I en match i schack är det troligt att båda spelarna är ute efter samma mål. Däremot finns 
det situationer och spel där olika spelare söker olika mål. Ett exempel är massiva 
flerspelarspel där det ofta inte finns något definierat mål. Spel som har poänglistor där 
spelaren kan tävla om att ha högsta poängen ger spelarna ett rörligt mål; ett mål som 
ändras. Det är lätt att förenkla till den grad att spelbalansen utgår ifrån att spelarna delar 
mål. Det är även effektivt då det gör spelbalansen mindre komplext. När det gäller mål
och hur spelbalansen utgår ifrån dem anser jag det viktigt att vara medveten om att 
spelarens mål inte alltid är uppenbara och att det finns flera faktorer som det är enkelt att 
förbise. När dessa antaganden är belysta kan vi balansera spelet för olika spelare sett till 
samma mål. Det rimmar väl med Sirlins definition om jämlikhet mellan spelare:

Fairness: Players of equal skill have an equal chance at winning even though they 
might start the game with different sets of options / moves / characters / resources / 
etc. - Sirlin 2008.
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3.4 Perspektiv, kontext och intuition
En viktig del av spelbalansering handlar om att lösa komplexa problem med många 
faktorer. Det är viktigt att både se till de små detaljerna och de stora detaljerna. Spel är 
ofta komplexa med många faktorer som påverkar varandra. Ändring i en faktor kan lösa 
ett problem, men skapa nya på andra ställen. För att kunna balansera ett spel i sin helhet 
måste varje detalj balanseras utifrån alla faktorer som kan påverka den. Detta är komplext
och kan ibland till och med vara omöjligt. Ur denna synvinkel kan specifika 
balanseringsproblem vara omöjliga att lösa – i en viss kontext. Det finns ett effektivt 
hjälpmedel och det är att byta perspektiv.

Exempelvis kan en enhet vara obalanserad sett till armén den befinner sig i, om enheten 
gör att andra enheter blir nästintill meningslösa. Denna enhet gör då att spelarens val 
minskar, då andra enheter är sämre val. Om spelaren vet om att det finns en enhet som är 
bäst i en viss situation ger den spelaren ett dominant val i den situationen. Spelaren gör 
då ett val, men ges ingen kreativ frihet i valet – då spelaren inte behöver göra en 
bedömning. För att öka den taktiska och strategiska aspekten av spelet kan utvecklarna 
ändra denna enhet, eller andra enheter, för att öka deras användning. Alternativt kan 
utvecklarna ändra enheter i andra arméer för att motverka denna enhet. Antalet lösningar 
är många. Det viktiga är att se problemet ur olika perspektiv. Det behöver inte vara 
enheten det är fel på bara för att det är den som minskar spelarens taktiska och strategiska 
val – den är lika mycket omgivningen som enheten befinner sig i. Enheten går inte att 
balanseras utan en kontext, därför menar jag att denna kontext bör analyseras.

Ett annat exempel är att byta kontext. En backe är dålig för en person som ska bära upp 
en tung sten där, men den är bra sett till någon som ska åka lådbil. All betydelse som 
förkopplas till en situation är beroende på kontexten. Byt kontexten och betydelsen kan 
ändras helt.

För att göra en balansändring krävs det en specifik ändring i spelregler eller värden. Det 
går inte att direkt ändra balansen i ett mer övergripande perspektiv. I exemplet ovan där 
vi hade en enhet som var obalanserad, är det enkelt att säga ”gör enheten sämre”. Detta är 
en generalisering. För att kunna göra den sämre måste vi vara mer specifika. Kanske det 
blir ”gör dess mest använda förmåga sämre”. Åter igen måste vi vara mer specifika. I 
slutändan hamnar vi på ett mycket specifikt perspektiv där det handlar om att minska 
eller öka ett värde, att lägga till eller ta bort en effekt. Det är bara när vi zoomar in till 
detta perspektiv som vi kan göra faktiska ändringar. Ändringarna på denna nivå påverkar 
ändringar på högre nivåer. Syftet är att ändringen på den detaljerade nivån ska ge oss den 
ändring vi vill ha på en högre nivå, och i slutändan balansera spelet sett till helheten.

En intressant detalj inom spelbalansering av taktiska och strategiska spel är att det 
handlar om de medvetna val spelaren gör samtidigt som spelbalanseringen i sig kräver en 
del omedvetna val; intuition. Sirling menar att det krävs intuition vid balansering (Sirlin, 
2008). Malcom Gladwell, förklarar i Blink om intuition och undermedvetet 
beslutsfattande. Intuition bygger på erfarenhet, experter har bra intuition inom sitt 
expertområde, i motsats till ickeexperter som ofta blir lurade av sin intuition (Gladwell, 
2007).
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Intuition är ibland rätt väg att gå när balanseringsbeslut ska tas, ibland är det inte så. 
Matematik är ett verktyg som ska hjälpa till att göra dessa beslut, men de flesta spel är så 
komplexa att matematiken inte kan användas för att beräkna alla möjligheter och då krävs 
intuition, det vill säga intuition baserad på erfarenhet. 

3.5 Risk och belöning
I Elo-systemet balanseras risk mot belöning, det svåra är att som utvecklare bestämma 
värdet av risken och värdet av belöningen så att det passar spelets målgrupp. Många spel 
ger spelaren återkoppling genom någon form av belöning. Att vinna en match i Starcraft, 
Schack eller annat flerspelarspel kan vara en belöning både på en personlig och social 
nivå. Samma gäller föremål eller en filmsekvens som spelaren får i ett RPG-spel. 
Belöningar finns i olika former och det är bara spelaren själv som kan uppfatta dem som 
belöningar och motiveras av de. Olika spelare motiveras av olika saker vilket gör det 
svårt som utvecklare att välja bra belöningar.

Dan Gilbert menar att det förväntade rationella beteendet vid värdering av en belöning är 
att uppskatta värdet på belöningen genom att lägga ihop chansen att vinna med värdet av 
vinsten. (Gilbert, 2006)

Dan Ariely som forskar inom ekonomisk beteendevetenskap tar upp rationellt fusk vilken 
jag anser kan appliceras på risk och belöning i spel. Ariely menar att rent rationellt 
handlar valet om att fuska om att beräkna chansen att åka fast mot hur mycket man kan 
tjäna på att fuska samt värdering av hur stort straff man får om man åker fast. (Ariely, 
2008)

Dessa bedömningar är relativt enkla att göra för en människa, det kluriga är att vi i flera 
fall inte är rationella när vi bedömer värden och risker (Gilbert, 2006). När det gäller att 
värdera en risk i dataspel handlar det i flera fall om att riskera tid. Då spelaren ofta har 
möjlighet att starta om spelet, eller komma till en nollställningspunkt efter ett 
misslyckande, leder detta till att förlusten till stor del ligger i nerlagd tid. 
Att värdet på risken är nerlagd tid gör att spelare ofta siktar mot att effektivisera sin
speltid, för att under denna tid uppnå så stor stor belöning som möjligt inne i spelet. Ett 
mantra som finns inom speldesign är att större risk ska innebära större belöning. Detta är 
en sund filosofi men med ett litet problem, faktorn som vi kallar för spelare. Olika spelare 
är olika bra, detta gör att olika spelare tar olika risk. En duktig spelare tar mindre risk när 
denne utför något som anses svårt i jämförelse med en mer ovan spelare. Den vane 
spelaren får då högre belöning utan att ta en högre risk. Spelbalansering handlar om att 
spelarens val ska vara större än ett. Om en spelare hittar det mest effektiva sättet att 
uppnå ett mål i spelet så är det en dominant taktik. Risk och belöning är inte alltid 
orsaken, men kan ligga till grund för en sådan obalans. Det gäller att spelet innehåller 
tillräcklig variation så att spelare får det svårt att hitta den mest effektiva balansen mellan 
risk och belöning. 

3.6 Komplexitet
Inledningsvis presenterar jag en definition av komplexitet från MSN Encarta
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“..the condition of being difficult to analyze, understand, or solve”.
Komplexitet är enligt denna definition något som är svårt att analysera och förstå. Skälet 
att jag tar upp denna definition är att detta är en möjlig beskrivning av komplexitet. Jag 
vill belysa två sidor av komplexitet när det gäller spelbalans. Det första är att de taktiska 
och strategiska bedömningar som spelaren gör beror på att det finns en osäkerhet i denna 
bedömning. Schack är ett spel som har en stor komplexitet, samtidigt som spelet är 
relativt symetriskt spelarna emellan. Schack är svårt att beräkna med en dator, efter bara 
fyra drag på var sida är antalet möjliga drag uppe i flera miljoner. Eftersom 
komplexiteten i schack är stor blir nästan varje schackmatch unik. 
Det som skapar komplexitet är beroenden. Ett spel kan ha väldigt enkla regler, som GO, 
men ändå vara otroligt komplext. GO är så komplext att det fortfarande inte går att göra 
bra artificiell intelligens till GO. Ju större ett spel blir och ju fler beroenden som finns 
mellan olika delar i spelet desto svårare blir det för utvecklarna att förutse 
konsekvenserna i spelet. Detta kan leda till att balansen bryts, genom att spelare utnyttjar 
oförutsedda kryphål i spelet. Paradoxen i komplexitet är att den ökar balansen, då spelare 
får svårare att hitta dominanta strategier i spelet. Rätt sorts komplexitet ökar djupet i 
spelet och gynnar kreativa spelstilar genom att öka möjligheterna i spelet. Icke gynnsam 
komplexitet gör spelet svårare att förstå, men ger inga, eller få nya val till spelaren.  

Dan Ariely, förklarar på ett mycket bra sätt hur enkelt människor påverkas att ta beslut 
när de möter ett komplext val. Är valet svårt att göra är det en stor majoritet som låter sig 
ledas av omständigheterna. Exempelvis valet att donera organ efter sin död. En mycket 
stor del av befolkningen kommer inte kryssa i rutan. Detta oavsett om frågan är ”vill du 
donera” eller ”vill du inte donera”. Tendensen när svåra beslut kommer är att inte välja 
alls, vilket också är ett val. Samma sak gäller i spel. I taktiska och strategiska spel 
utmanas denna förmåga att medvetet välja. Meningslösa val kan folk lätt identifiera och 
värdera. Det många inte inser är att denna värdering sker relativt i relation till de andra 
valen i kontexten. I en del gav Ariely en enkät till 100 studenter med tre val av att 
prenumera på en tidning, valet gick mellan webb access för 59$, printad för 125$ eller så 
kunde man välja båda för 125$. 84% valde alternativ 3(båda för 125$), 0% valde val 2 
(bara printad), och 16% valde val 1 (endast webb). Val två är på alla sätt ett sämre val 
jämfört med de andra – varför ingen väljer det. Ariely tog bort det meningslösa valet och 
gav enkäten till 100 andra studenter. I detta fall valde 68% val 1 (webb), och 32% val 2
(printad och webb). (Ariely, 2009)

Det helt meningslösa valet är inte meningslöst i det syfte att det hjälper folk att välja, då 
det ändrar det relativa värdet på de andra alternativen. I spel när spelaren möter ett 
komplext val kan även alternativ som inte verkar viktiga ha en funktion. Komplexitet 
påverkar de beslut vi tar. Värderingen av både risk, belöning och strategi påverkas av 
komplexiteten i valet. Komplexitet är viktigt för ett taktiskt och strategiskt djup. Schack 
är ett bra exempel på ett spel som är så komplext att det fortfarande är intressant, 
samtidigt som det tar mycket lång tid att bemästra.
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4. Fallstudie på Lockpick Entertainment
Under mitt examensarbete arbetade jag med att ta fram ett alternativt 
balanseringsschema för abilities 3 i Dreamlords: The Reawakening. Jag kommer i detta
kapitel förklara i mer detalj vad abilities innebär och hur de påverkar Dreamlords och 
spelbalansen.

Även då jag blivit rekommenderad att bara jobba med en specifik del av spelbalansen i 
abilities så har jag ändå valt att även analysera helheten. Detta då jag anser det vara en 
otroligt viktig aspekt att balansen ska fungera felfritt sett till helheten, inte bara till en del 
av spelet. Nästa kapitel kommer i mer detalj diskutera de antaganden som ability-
förslaget grundar sig på och de delar av Dreamlords som det berör.

4.1 Ability Systemet i Dreamlords
Dreamlords är ett strategispel som i nuläget primärt kan spelas i två lägen. Det enda är 
när spelaren ensam spelar uppdrag i syfte att få resurser som spelaren kan använda för att 
få sin Patria att växa. Detta läge kallas för PvE, uttrycket kommer från ett vanligt 
engelsk-uttryck inom dataspelutveckling ”Player versus Environment” och betyder fritt 
översatt; spelaren mot omgivningen. Det andra läget är när spelare utmanar andra spelare. 
Det går i nuläget i Dreamlords: The Reawakening bara att spela en match mot en annan 
spelare samtidigt. Detta spelläge kallas PvP, ett uttryck som också kommer från 
engelskan och står för ”Player versus Player”; spelare mot spelare. Dessa två spellägen 
innehar vitt skilda premisser. Olikheterna finns i startförutsättningar, progression och 
mål. Både PvP och PvE har en uppdelning i matcher, där en match kännetecknar en 
enskild bit av spelet. Inför varje match är det en kort laddningsperiod för grafik. I slutet 
av en match får spelaren en belöning som baseras på hur bra spelaren utförde matchens 
fördefinierade mål.

Innan en PvE-match börjar har spelaren möjlighet att komponera en armé. Spelaren har 
en resurs som kallas expedition-size 4 och denna resurs begränsar den armé som spelaren 
kan plocka ihop. Det finns även en begränsning på max sex stycken enhetsgrupper. En 
enhetsgrupp är en grupp med enheter av en viss typ. Det finns tio olika enhetstyper i 
Dreamlords i PvE, varav maximalt nio finns som val i denna skärm. Den tionde är 
spelarens egna Dreamlord 5som alltid följer med i en match. Antalet enhetstyper som går 
att kombinera till grupper är beroende på spelarens Tech-nivå. Techs är en viktig del i 
spelet som bland annat tillåter spelaren via långsiktiga val att få nya enheter och abilities. 

4.2 Abilities
Eftersom mitt arbete handlar om abilities kommer detta kapitel att handla om abilities, 
hur de går att skaffa och hur de används och möjliga taktiska och strategiska val som 
finns i samband med deras användning.

                                                
3 Abilities är förmågor som enheter kan utföra i Dreamlords, längre förklaring kommer i 4.2 Abilities.
4 Expedition-size är en resurs som spelaren får genom att uppgradera en av sina byggnader.
5 En Dreamlord är spelarens avatar, och fungerar som en vanlig enhet i spelet som kan attackera och ta 
skada och finns med i alla spellägen. 
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4.3 Abilities via Techs
Varje spelare har möjlighet att bygga tolv olika byggnader. Var och en av dessa 
byggnader har uppgraderingsmöjligheter, kallade tech-träd. Ett tech-träd innehåller en 
uppsättning techs. En mycket central byggnad i spelet är Warfare-byggnaden. 
Uppgraderingar i denna byggnad ger tillgång till nya enheter för spelaren och även nya 
abilities på dessa enheter. Varje byggnad har en forskningshastighet. Denna påverkar hur 
lång tid det tar för en tech att bli klar. Denna forskningshastighet beror i sin tur på hur 
många arbetare spelaren har valt att allokera till byggnaden i fråga. Techs ligger 
strukturerade i ett träd. De techs som ligger längst upp är krav för dem längre ner. 
Spelaren kan välja hur stort fokus en viss byggnad ska få genom allokering av totala 
mängden arbetare.

4.4 Abilities via Traits
I webbgränsnittet till Dreamlords: The Reawakening finns en tabb som heter Traits. Även 
då spelet har omstart varannan månad får spelarna ha kvar sina Traits, detta ger spelaren 
möjlig progression mellan olika Eras. Traits får spelaren genom att slutföra Techs i
byggnader. Traits kan påverka många faktorer i spelet, och jag kommer därför inte nämna 
alla dessa. De som i största grad påverkar gameplayet i RTS-delen av spelet är Traits som 
ger abilities. Vissa av dessa abilities används till spelarens Dreamlord, andra används till 
olika enhetstyper. Alla spelare, oavsett deras valda ras, har samma Traits.

4.5 Abilities via Events
Under en Era 6 kan utvecklarna starta olika events7. Ett event kan innebära smärre 
ändringar till spelet, t.ex. ge bonusar eller öppna nya quests. Vissa event ger spelaren
möjlighet att välja en temporär ability, i nuläget har denna varit till spelarens dreamlord. 
Temporära abilities kan göra balanseringen komplicerad i vissa lägen. Hittills har jag inte 
hört om någon dominerande strategi som uppkommit från dessa temporära abilities varför 
jag valt att inte gå in djupt på dessa. Däremot finns stor potential att öka rikedomen i 
dreamlords genom att införa temporära abilities i exempelvis crafting8.

4.6 Abilities via Items
En enhet kan få nya aktiva abilities via items9. I dagsläget finns endast sådana vapen 
tillgängliga för utvecklare varför detta inte påverkar den nuvarande balansen. Items kan 
även ge spelare passiva abilities som auras10. Detta är en rätt viktig faktor då det påverkar 
min-maxning11 av olika delar av spelet. Items i Dreamlords ger procentuella 

                                                
6 En Era är en period i Dreamlords som varar cirka två månader, början på en Era innefattar att spelvärlden 
startas om.
7 Ett event i Dreamlords är en händelse som skapas av utvecklarna för att krydda till spelvärlden.
8 Crafting i Dreamlords är spelares möjligheter att konstruera utrustning och dylikt genom att kombinera 
förmål.
9 Items är de förmål som spelaren kan utrusta sina enheter med i spelet. Dessa föremål ger ofta bonusar som 
gör enheterna bättre på olika sätt.
10 En Aura är ett område runt en enhet. Alla enheter i området påverkas av effekten. Vissa effekter påverkar 
bara allierade enheter och andra bara fientliga. 
11 Min-maxning syftar på att försöka hitta de ”bästa” värdena i ett system för vissa specifika mål.
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multiplikativa 12 bonusar. Detta innebär att betydelsen eller värdet av items ökar desto 
längre spelaren kommer in i spelet. I början ökar items en enhets styrka med några 
procent, senare i spelet handlar det om en fördubbling av styrka eller mer, om de bästa 
items:en används. Detta gör att items har en inverkan på spelet i både PvP och PvE som 
inte enkelt går att förutspå, speciellt komplicerat blir det när spelare som har olika item-
tech möter varann. Ett förtydligande ska göras att skälet till att items påverkar abilities är 
att abilities relativa styrka i förhållande till fienden ändras. Abilities skalar inte i sig med 
gear13. En spelare med bättre tech har fler abilities, varav vissa är starkare än andra. De 
på låg nivå i tech-trädet är generellt svagare.

4.7 Abilities via Divine Interventions
Varje spelare har tillgång till en sorts abilities som är globala; inte knutna till en enhet. 
Dessa kan köpas av spelaren och förbrukas vid användning. Divine Interventions 14(DI) 
kan användas när som helst inne i spelet. Dessa abilities kan anses orättvisa i PvP varför 
de i nuläget är relativt svaga, vilket också påverkar PvE. En viktig aspekt med DIs är att 
vanliga enhets-abilities inte får ersätta dem. Om enheter har abilities som är billigare och 
effektivare än DIs kan det resultera i att spelaren drar sig för att använda sina DI. Då DIs 
i princip är abilities innehåller mitt förslag ändringar i dessa för att ge synergi mot 
enheternas abilities. Alla raser har samma uppsättning av DIs. Det finns förstås även fler 
alternativ för balansering av DIs.

4.8 Val av Abilities före match
Innan en spelare går in i en match finns det möjlighet att välja enheter, items och abilities. 
De flesta abilities kan bara användas av en typ av enhet. Val av abilities sker innan 
matchen. Varje enhetstyp kan max ha tre abilities. Om spelaren bara har tre abilities per 
enhet innebär det att inget egentligt val finns innan matchen börjar, då spelaren inte får 
någon fördel av att låta bli att equippa abilities. I nuläget finns alltså inget strategiskt val i 
att välja abilities före en match, men mekaniken finns som möjliggör detta.

4.9 Abilities påverkan inne i spelet
En ability kan vara passiv eller aktiv. Aktiva abilities kan spelaren aktivera när spelaren 
själv vill medan passiva konstant ger en viss effekt. Det finns även aktiva abilities som 
har en automatisk aktiveringsfunktion. När denna funktion är aktiv kommer enheten själv 
att använda abilityn så snart det är möjligt, t.ex. när enheten kommer tillräckligt nära ett 
fientligt mål. 

En viktig faktor i ability-balansering är spelarens uppmärksamhet. I Starcraft-kursen på 
University of California räknas uppmärksamhet upp som en resurs. Om spelaren har tre 
abilities som alla kräver mycket uppmärksamhet kommer det minska spelarens 

                                                
12 Multiplikativa menas att procentuella värden multipliceras ihop. Ex 10% ränta på 10% ränta kommer om 
en additiv metod används resultera i 20% ränta. Om en multiplikativ bonus används kommer räntorna 
multipliceras ihop vilket kommer resultera i 1.1*1.1, vilket blir 1.21, alltså lite mer än 20%.
13 Gear syftar på en enhets samlade items, om en enhet kan ha 7 items, då syftar gear på en specifik 
uppsättning av 7 items.
14 Divine Interventions är abilities som inte är knutna till en enhet. En speciell sak med DI’s är att de kostar 
Tribute.
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uppmärksamhet på andra delar i spelet. Då spelare har olika förmåga, olika mycket 
uppmärksamhet tillgodo tror jag det är gynnsamt att spelaren själv får bestämma ifall de 
vill ha passiva eller aktiva abilities. På detta sätt får spelaren själv välja hur de ska 
hushålla med sin uppmärksamhetsresurs. Olika spelare kommer då kunna anpassa sina
strategier för att passa sina egna svagheter och styrkor i detta avseende. Ett alternativ till 
detta, om endast tre abilities per enhet är att föredra, är att ha olika grad av aktivitet i de 
olika lagen och på olika typer av enheter. 

Abilities får dessutom inte vara för bra i förhållande till spelarnas gear i de fall då abilityn 
åstadkommer liknande effekt. Till exempel bör inte en passive ability som ökar skada 
göra så med för mycket, men inte heller för lite, då skillnaden antingen blir marginell
eller för stark i förhållande till items.

Hur abilities påverkar gameplayet skiljer sig mycket åt mellan PvE och PvP.

4.9.1 Abilities i PvP
I PvP möter spelare andra spelare. Det viktiga i detta skede är att ingen av spelarna har en 
uppenbar fördel på grund av sin ras. Spelet har tre raser och dessa tre ska alla ha lika 
chans i en PvP-match. Dreamlords är ett spel som har både kort och lång progression. 
Vid en match är avgörandet av vinsten delvis beroende på spelarens prestation under 
matchen. Matchprestationen handlar om att göra bra strategiska och taktiska val i vilka 
enheter som ska byggas, när spelaren ska uppgradera PvP-byggnader och även 
kontrollera sina enheter. Varje enhet kan förflyttas omkring på kartan. Varje enhet har
som sagt även upp till tre abilities beroende på Tech. Dreamlords har fem olika typer av 
enheter, dessa är Infantry, Assault, Range, Support och Hero, förutom spelarens 
Dreamlord. Ju högre technivå en spelare har desto längre tar det att få ut enheten i PvP. 
Det är alltså både en fördel och en nackdel att ha uppgraderat sina enheter i PvP, att ha 
uppgraderat övervinner ofta nackdelen på lång sikt. En del av balansen i Dreamlords: The 
Reawakening bygger på sten, sax, påse-principen. Assault ska ta Range, som ska kunna 
kitea 15sönder Infantry som ska äga Assault. Denna maktbalans uppehålls till stor del, 
men inte helt. Då balans handlar om att inget val ska vara uppenbart, enligt exempelvis 
Sirlin och Adams & Rollings, så är det viktiga att varje kontext i spelet som innebär ett 
val, också innebär flera lite diffusa val som inte har en uppenbar bästa lösning. Det är 
svårt att skapa ett system som inte går att lösa genom testning då det finns många spelare 
som testar många olika varianter, dessutom är den långsiktiga progressionen en viktig 
faktor. Att sten, sax, påse-balansen mellan enhetstyperna upprätthålls är viktigt till en viss 
grad. Skälet till denna cirkulära balans är att det alltid ska finnas en möjlig antienhet till 
varje enhet. Att ha sådana cirkulära balanserade system är inget nytt inom strategispel, 
dock finns det en negativ sida, vilken relaterar till Nash-Equilibrium. Helt enkelt finns det 
risk för att ingen spelare vågar chansa utan istället kör en bygg-strategi som innehåller en 
blandning av enheter. Detta riskerar i fall där sten, sax, påse-balansen är väldigt stark att 
tvinga spelarna att alltid ha en blandad armé – vilket då blir en dominant strategi i sig. På 
grund av detta ligger det i mitt förslag att bredda användningsområdet för alla 
enhetstyper. Skillnaden blir att flera alternativa strategier kan uppkomma genom olika 
                                                
15 En teknik där en spelare utnyttjar AI:n och får AI att vara verklös genom att få den att jaga enheter som 
den inte kan komma ifatt. Detta är en teknik som finns i nästan alla spel som har AI.
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blandningar av enhetstyper. Detta ger att val av att bygga enhet blir mer beroende på de 
enheter som spelaren redan har byggt, samt att faktorer som storlek på bana och tech på 
fiende blir faktorer som spelaren behöver lägga större vikt vid. Att öka 
användningsområdet för enheterna ökar komplexiteten i spelet i PvP. Ökad komplexitet 
betyder att det blir svårare att hitta dominanta strategier, men det betyder inte att ingen 
dominant strategi finns. När en spelare som har hög Tech på sin Patria möter en spelare 
på låg Tech, finns det möjlighet att ökad komplexitet gör att den spelaren som har lägre 
Tech får större chans att vinna om denna kör bra relativt till den hög-techade spelaren. 
Detta belyser en annan fråga som är just hur stor vikt som ska ligga vid kortsiktig 
prestation (byggval av enheter och enhetskontroll) och hur mycket som ska ligga vid 
långsiktig prestation (val av uppgradering av patria, items, abilities). Då detta är 
odefinierat och odiskuterat har jag i nuläget valt att utgå ifrån den balans mellan dessa två 
faktorer som finns i spelet idag.

4.9.2 Abilities i PvE
När spelaren spelar PvE finns det idag en mycket starkt dominerande strategi. Denna 
strategi beror delvis på abilities och delvis på andra faktorer i spelet. Det viktiga att ta 
hänsyn till med abilities i PvE är min-maxning av abilities som är väldigt kraftfulla. Då 
spelaren endast möter ett monster åt gången så finns det risk att en kombination av 
abilities kan leda till en dominant strategi. Därför måste alla abilities som finns 
tillgängliga i PvE balanseras så att deras kombinerade styrka ligger på en rimlig nivå i 
förhållande till svårighetsgraden på uppdraget. Specifika exempel är att det inte ska gå att 
konstant stunna16 en fiende, eller att hela tiden göra så en enhet blir odödlig. En annan 
detalj i PvE är threat. Threat är ett värde som avgör vilken enhet som ett monster ska 
attackera. En enhet eller ability som ger stor Threat ökar chansen att denna enhet blir 
attackerad. Detta leder till en annan balans cirkel. Denna är inte like stark som den för de 
olika enhetstyperna. Enhetstypernas värde i PvE är för övrigt minimal. Denna cirkel 
handlar om en balans mellan enheter som har bra överlevnad, mot enheter som gör skada 
och enheter som healar. Denna balans infinns inte riktig i spelet just nu då det för det 
mesta, om inte alltid, är fördel att använda strategier där man kan utnyttja mob AI:n för 
att få monstrerna att inte åstadkomma någon skada alls. Denna teknik är inte fel, däremot 
är problemet att inget alternativ finns som är lika effektivt på långa vägar.

4.10Krav på mitt Ability-förslag
Ett krav på mitt ability-förslag är att det ska gå att göra med de design-verktyg som finns 
idag utan att det krävs ändringar i spelmekaniken. En viktig introducerande del har även 
varit att spela spelet. Att spela upp ett lag till högsta nivå/tech kräver väldigt mycket tid, 
och därför har jag inte prioriterat detta, däremot har jag kunnat spela spelet med maxade 
konton på testservern, detta har dock inte motsvarat kompetitiv PvP så som den spelas av 
de mest erfarna spelarna. Mitt mål är att balanseringsförslaget ska fungera både för 
nybörjare och de som har låg Tech, och även för alla nivåer av Tech som finns till det att 
spelaren når max Tech i slutet av Eran. Läs mer om Teching under 4.3 Techs. Jag har 
även som mål att mitt förslag ska fungera när spelare spelar mot varann och även när de 

                                                
16 Stun är en effekt som gör att en enhet inte kan röra sig eller använda förmågor, vilket är en kraftful effekt 
som på grund av balanseringsskäl då ofta inte varar länge.
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spelar mot Artificiell Intelligens. Eftersom abilities väldigt starkt påverkar hur spelet 
spelas är det viktigt att alla dessa aspekter analyseras och tas hänsyn till. Detta gör förstås 
arbetet mycket stort och omfattande. På grund av omfattningen på balanseringen har jag 
valt att vid sidan av göra ett verk i form av en webbsida. Detta gör det möjligt för mig att 
inte ha balanseringsbiten av Dreamlords som ett krav i examensarbetet, ett krav som kan 
vara svåra att uppfylla. Utvecklingen av ability-förslaget är däremot en viktig aspekt i 
arbetet då det bidragit med att rikta, avgränsa och fokusera mitt arbete. 

4.11Ability-förslag
Mitt ability-förslag innefattar runt 90 stycken abilities för olika enheter, Dreamlords och 
divine interventions och traits. Listan är däremot inte fullständig. Den är baserad på flera 
antaganden som inte var beslutade om vid dess skapande. När en diskussion förts om de 
detaljerna kommer det krävas att listan revideras mer eller mindre. Då ability-förslaget 
ligger under sekretess kan jag inte bifoga de dokumenten eller diskutera de specifika 
förslagen i större detalj.

4.12Att bedöma prestation
Redan första veckan hade jag turen att bli inblandad i lite designarbete på Lockpick, det 
handlade då om att göra ett ratingsystem, även känt som turneringssystem. 

Vad är ett turneringssystem? Det hela börjar med en turnering, vars syfte är att bestämma 
en vinnare; avgöra vem som är bäst på något. Till exempel i kampsport, vi skulle där 
kunna anta att om två kämpar slåss mot varann så vinner alltid den som är bäst. Nu 
kanske inte detta alltid är fallet, men vi kan anta det. Om vi har tolv deltagare och ska 
säkert avgöra vem som är bäst så kan vi låta alla spela en match mot alla andra, det blir 
då 60 matcher, sex matcher per deltagare. Det är många matcher och skulle ta lång tid. 
Ett alternativ är att ha en utslagningsturnering. Detta betyder att de som vinner första 
matchen går vidare och får spela en andra, de som förlorar åker ut direkt. I detta fall 
kommer vi i första omgången matcher ha sex matcher som spelas (12 / 2), men helt 
logiska sex vinnare och sex förlorare, under antagandet att det inte kan bli lika, vi antar 
fortfarande att den bäste slagskämpen inte kan förlora en match. Dessa 6st som är kvar 
möter nu varandra i andra omgången, vi har nu tre matcher som spelas, med tre vinnare. 
Totalt har vi nu anordnat 6+3=9 matcher, och vi har våra tre finalister kvar. Vi låter först 
två av dem slåss mot varann, och sedan får vinnaren slåss med den siste. Den som vinner 
denna match är utsedd som bäst efter endast elva matcher. 

Det må låta bra i teorin men denna metod har flera svagheter. En är att i kampsport, till 
skillnad från spel, så är utmattning och ork en väldigt avgörande faktor. När det var tre 
finalister kvar är det en som får vila under tiden som de två andra slåss. När sedan 
slutfinalen kommer har en spelare spelat en hel match mindre plus fått tid till 
återhämtning. Detta kan till exempel lösas genom att ge en vilodag inför finalen. En 
annan är rangordningen av den som kommer tvåa. Om utmanarna i de sex första 
matcherna slumpas finns det en chans att den bästa och näst bästa kommer i samma 
grupp – om detta sker, enligt vår förenklade modell så finns det en 50 procentig chans att 
den riktiga tvåan möter ettan i en match före finalen och åker ut i förtid.



20

Denna orättvishet på prisplatserna under förstaplatsen är viktig att vara medveten om i 
denna form av utslagsturnering. Verkligheten är dessutom inte så enkel. Två spelare där 
ena spelaren är lite bättre än den andre leder inte direkt till att den lite bättre spelaren 
alltid vinner, det betyder bara att denne vinner i majoritet (mer än 50 procent). Om man 
räknar på sannolikheten att rätt person vinner i en utslagsturnering och räknar med oflyt 
och otur så är det mycket möjligt att även ettan inte är den faktiska ettan. Osäkerheten för 
tvåan är ännu större. I fotbolls turneringar används ibland gruppspel för att kontra detta. 
Inom gruppspelet med fyra lag spelas fyra matcher. Detta säkerställer ändå inte att det 
bästa laget vinner.    

4.13Relativ bedömning av prestation
I schack har man under många år använt ett system som bygger på relativ justering av 
poäng vid vinst och förlust. Detta system som ofta kallas Elo-systemet kommer från 
Arpad Elo runt 1939. I Elo-systemet antas att spelarens skicklighetsnivå har ett medel, 
och det är detta medel som beräknas och som påverkas av vinster och förluster. 
Exempelvis antas att när en bra spelare möter en sämre spelare så kommer den bättre 
spelaren vinna i högre grad än den sämre, poängen justeras efter denna bedömning. 

Detta system minimerar inte antalet matcher, men tillåter istället systemet att 
självbalansera sig då alla spelarnas Elo-poäng är relativa till alla andra spelares Elo-
poäng. Detta leder till att två spelare kan rankas relativt till varandra utan att ens ha spelat 
mot varandra en enda gång.

Jag byggde en prototyp av detta system och satte dessutom ihop en enkel excel-fil med 
beräkningar på poängändring för att verifiera att formlerna fungerade som förväntat. 
Detta implementerades sedan i Dreamlords: The Reawakening och används när spelare 
söker efter PvP matcher.   

5. Slutsats

5.1 Utveckling av termen och konceptet balans
Till en början var min definition av balans ”avsaknad av dominanta strategier”. Denna 
definition är användbar och tydlig. Den kommer från Ernest Adams och Sirlin. Den är 
tydlig och bra för designers som är vana med ämnet men otydlig för andra. Att definiera 
bra balans har en inbyggd svaghet som ligger i definitionen av bra – det är helt subjektivt. 
Jag tror att det är i detta faktum de flesta missförstånd uppkommer. Om balansering sker 
med utgångspunkt i att ”allt är lika” ger det ett väldigt annorlunda mål än att utgå ifrån att 
balans är ”när inget val är uppenbart”. Detta gjorde att vissa hypoteser och texter fick 
omarbetas.

5.2 Vad är spelbalans?
Balansering handlar i viss mån om jämviktslägen av medvetna val, jag är osäker om det 
finns något som säger att detta endast gäller spel, även fast sådan avgränsningen är sådan.
Spelbalansering i taktiska och strategiska spel handlar om att ge spelaren en
möjlighetsrymd som är svår att förutspå. Balans uppnås då komplexiteten är tillräckligt 
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stor, så att spelarna inte kan värdera sina val helt perfekt. För detta krävs att data göms. 
När en spelare spelar mot en annan spelare göms en stor del av denna information genom
motspelarens tankegång. Sten, sax, påse är den enklaste varianten på ett spel som kan 
vara djupt, enkelt och balanserat. Schack är mer komplicerat, kräver mer, och innefattar 
mindre tur. Starcraft är på flera sätt ännu mer avancerat, och på vissa sätt enklare. 
Möjlighetsrymden är större än i Schack, men samtidigt är den också mer begränsad. 
Spelbalansering är att få spel taktiskt och strategiskt intressanta.

5.3 Hur uppnås spelbalans?
Spelbalans uppnås genom att ge val till spelaren via spelmekaniken. Dessa val är 
relaterade till de mål som finns i spelet. Genom att låta spelaren nå målen på flera olika 
sätt möjliggör det för spelaren att kunna göra bedömningar av olika strategier och taktiker 
i spelet samt hitta på egna. Komplexitet är nyckeln till att göra dessa val tillräckligt svåra 
att bedöma så att det inte är möjligt att hitta en bästa strategi eller taktik för att nå 
slutmålen i spelet.

5.4 Hur kan spelbalans hanteras genom att byta kontext? 
Spelbalansering är komplex problemlösning. En viktig del är att som designer använda 
erfarenhet och intuition för att förutspå hur spelet kommer att spelas och försöka hitta 
dominanta strategier som tar bort de strategiska och taktiska valen. Spelbalans kan 
hanteras genom att analysera olika delar av spelet utifrån olika kontexter. Se mer i 
Perspektiv, kontext och intuition 3.4.

5.5 Hur kan komplexitet hanteras?
Komplexitet kan hanteras genom att minska beroenden mellan olika delar i spelet – ett 
sätt är att göra olika delar mer unika. Komplexitet kan även hanteras genom att använda 
intuition och testning. Komplexitet behöver inte heller alltid hanteras då den kan vara lika 
stor fördel som nackdel, beroende på situationen. Matematik är begränsat när det gäller 
att beräkna alla möjliga fall, men matematik kan användas för att beräkna minimala, 
maximala fall. Eller helt enkelt för att beräkna snitt eller uppskattade värden. Matematik 
kan delvis hjälpa till att hantera komplexiteten och bör inte förbises, även då intuitionen 
är minst lika viktig.

5.6 Matematik som verktyg
Min tolkning av mina källor är att det inte räcker med endast matematik. Det gäller 
exempelvis Gribbin, Adams & Rollings och Sirlin. Detta skiljer sig delvis från Mikael 
Janssens examensarbete. Däremot har jag själv en stark bakgrund i matematik och har 
stor respekt för användning av matematik som balanseringsverktyg. Min tolkning och 
slutsats är att matematiken tyvärr inte är hela svaret, utan är mer som ett värdefullt verkty 
eller mätinstrument, som kan ge en annan vy på spelmekaniken, precis som matematik är 
ett verktyg i forskning. Matematik används för att modellera och förutspå händelser 
genom att förenkla.
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6. Diskussion

6.1 Lärdomar
Jag har lärt mig väldigt mycket om spelbalansering och fått ett nytt sätt att se på taktik 
och strategi. Både i utveckling av metoden men också inom teorier för hur taktik och 
strategi i spel kan analyseras. Hur de val som finns i spelet är kontextberoende och att det 
underlättar att hela tiden vara medveten om kontexten och detaljnivån eller abstraktionen 
på denna. I en diskussion om balansering där en spelare eller annan designer pratar om ett 
problem som det är svårt att förstå hjälper det ofta att bara be om mer detaljer – minska 
abstraktionen. Samtidigt har jag lärt mig mycket om kognitionsvetenskap och 
mänskligtbeteende och hur detta kan appliceras på spelare. Hur vi gör val, vad gör val 
svåra, och exempel på mänskliga irrationella val. Det går inte skriva ner allt, men en del 
av mina lärdomar under projektet finns i mitt verk och i mitt designförslag på abilities till 
Dreamlords.

Det absolut mest framstående problemet har varit att hitta källor av stor relevans. Sirlin 
och Adams, som skriver specifikt om balansering inom spelutveckling går tyvärr aldrig 
på djupet i sina artiklar. Mitt försök var att gräva lite djupare i ämnet genom att även ta in 
teorier och källor från andra relaterade områden. Däremot hade det varit mycket 
uppskattat om mer forskning fanns tillgänglig. Ett alternativ till detta hade kunnat vara att 
göra en mer djupgående undersökning hos spelföretag om hur de hanterar 
spelbalansering. En del av mitt verk var tänkt att handla om matematisk modellering av 
spelmekanik. Jag valde att prioritera ner denna del då den i viss mån byggde på 
definitionen av spelbalansering och den första delen av verket. Denna matematiska del 
tror jag faktiskt hade kunnat bidra mycket till andra designers då det verkar finnas väldigt 
lite information inom ämnet. Mycket möjligt är att jag i framtiden väljer att bygga ut mitt 
verk och då tar med flera matematiska modeller. Denna prioritering anser jag var en liten 
miss i sig. Förhoppningsvis kan jag lösa det genom att komplettera med det senare.

6.2 Min personliga utveckling
Mitt examensarbete gick bland annat ut på att personligen få ökad kunskap och erfarenhet 
inom ett område som jag är mycket intresserad av; design och balansering av dataspel. 
Jag tycker utan tvekan att det kunskapsmässigt varit värt tiden. Det känns som ett 
misslyckande att jag inte lyckades göra ett bättre jobb på mitt ability-förslag till 
Dreamlords. Mitt hopp är att kunna fortsätta på balanseringen efter examensarbetet då det 
inte hann bli diskuterat, testat och implementerat i tid. 

En tanke jag hade med mitt examensarbete innan jag började med det var att det skulle 
kunna bidra till andra. Detta gäller fortfarande, dock så blev jag inte så nöjd med mitt 
verk som jag hade hoppats. Eftersom jag har lagt upp verket som en hemsida har jag stor 
möjlighet att senare uppdatera denna för att kunna öka kvalitén så det blir ett bättre 
bidrag. Det är osäkert om mitt verk kommer kunna ligga till nytta eller inspiration för 
andra, den frågan får helt enkelt framtiden utvisa. Arbetet har gett mig stor insikt i  
problem och frågeställningar relaterat till spelbalans som strategi och taktik. Arbetet har 
kompletterat min intuition så att jag nu har lättare att medvetet motivera balanserings 
lösningar. Att förklara sina design eller balanserings val är, när man jobbar i ett team, lika 
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viktigt som att hitta lösningen i första hand. För min personliga utveckling har arbete 
varit mycket positivt.

6.3 Framtida arbeten
Något som jag tycker verkar tydligt vid detta lag är att spelbalansering både är ett 
outforskat, nytt, svårt och komplext område. Ytterligare riktlinjer och tips för hur 
komplexitet kan hanteras inom spelmekanik skulle vara ett mycket intressant område att 
dyka djupare i. Empiriska mätningar eller matematisk modellering av olika situationer i 
spel vore intressant för att se hur bra matematiska estimeringar kan göras, samt att få 
fram empirisk data på när ett visst problem är för svårt för matematik. Det vore även 
intressant med en interjuvstudie med folk från spelbranschen som har mycket erfarenhet 
av spelbalansering.

Att dra ur taktiska och strategiska element ur spelmekanik har varit ett intressant sätt att 
analysera spel, även fast spelmekaniken i sig inte endast är baserad på strategi och taktik.
Under antagandet att taktik och strategi är ett nyckel element i spel, som denna rapport 
delvis pekar på, vore det intressant att även analysera andra element i spel. Om taktiska 
och strategiska val är medvetna val hur kan vi då mäta betydelsen och motivationen i att 
göra andra sorters val? Finns det andra sorters val? Min intuition säger mig att den kunde 
vara intressant att göra en liknande undersökning på element i spel som utvecklar minne, 
då tänker jag speciellt på muskelminne, då flera spel kräver att spelaren lär sig sekvenser 
av rörelser eller manövrar för att kunna nå mål i spelet. Flera spel lägger dessutom en 
svårighet i att utföra taktiska och strategiska handlingar. Jag tror även ett liknande verk 
som analyserar spelarens upplevelse och värdering av betydelse i på en social samt 
individuell nivå kunde vara mycket intressant.
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