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Abstrakt / Abstract

Denna uppsats syftar att  undersöka samt ta fram en modell över ett  system i PC 
Spelet Power Soccer där användaren själv kan designa sin egen hemmaarena med 
hjälp av ett webbgränssnitt. Arbetet inleds med en begränsad enkätundersökning där 
användare  fick  bedöma betydelsegraden  av  olika  inslag  i  en  fotbollsarena.  Efter 
resultatet  av  denna  enkät  togs  en  modell  fram  i  Autodesk  Maya  med  ett 
modulbaserat  system. Detta  kompletteras  med ett  webbgränssnitt  där  användaren 
väljer  vilka delar  som han vill  placera på de olika platser  som erbjuds.  Till  sist 
beskrivs själva modulen och hur den ska fungera.
Nyckelord / Keywords:soccer, computer games, arena, 
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1 Inledning

Vi  som  människor  vill  gärna  skapa  saker,  eller  modifiera  dem  så  att  de  känns 
personliga och har en koppling till oss själva. Vi inreder våra hem med tavlor, köper 
möbler vi själva tycker framhäver den känsla vi vill förmedla. Man kan därför se att 
människan är kreativ av naturen. Det kanske är därför som möjligheten av att själv 
bestämma över utseendet på vissa delar i spel är så lockande för många. I en värld där 
vi ges ett 3d objekt och ska känna att det är vårt eget hjälper det oss att känna en 
koppling till objektet om vi själva får bestämma vissa aspekter av objektet och hur det 
representeras. Denna funktion i spel har växt markant de senaste åren om man tittar på 
hur många spel som idag erbjuder användaren möjligheten att själv designa delar av 
spelet,  jämfört  med ett  antal  år  tillbaka.  Detta kan vara tack vare att  den tekniska 
utvecklingen går framåt och fler och fler lösningar dyker upp för dynamiska objekt i 
spel, eller bara att kraven och efterfrågan har blivit större på just denna funktion.

Spelet jag arbetar med heter Power Soccer, och är publicerat av PowerChallenge. Som 
en del av målgruppen för just detta spel är det av personligt intresse att undersöka 
möjligheterna  för  att  göra  spelet  mer  personligt.  Fler  och  fler  spel  idag  erbjuder 
spelaren möjlighet  att  själva bestämma över delar  av spelets utseende och det kan 
känns både intressant och aktuellt att kombinera detta i en genre som fram tills nu 
styrts av restriktioner och licensbegränsningar. 
Spelet  är  ett  webbaserat  fotbollsspel  där  spelaren  själv  skapar  ett  lag  och  sedan 
utvecklar det. Spelet är gratis i grunden. Spelet erbjuder användaren vissa grundval, 
med utökade val för betalande användare. Spelet har i dagsläget ca 65.000 matcher per 
dag,  och lockar med sin enkla gameplay och personliga lag.  Användaren kan idag 
bestämma en hel del över hur hans/hennes spelare ser ut genom att köpa nya kläder, 
hår, tatueringar mm. Användaren kan även med hjälp av en kraftfullt webbgränssnitt 
skapa och smycka sitt lags logotyp, i spelet kallad badge. I dagsläget finns det dock 
inga möjligheter till att bestämma över hur ens hemmaarena ser ut utan alla användare 
har  en  av  två  olika  arenor  beroende  på  betalt  medlemskap  eller  inte.  Tidigare 
fotbollsspel har ofta varit bundna till att visualisera verkliga arenor vilket har kraftigt 
begränsat användarens möjligheter att uttrycka sin personlighet i spelet. Men Power 
Soccer har inte denna begränsning utan kan vara mer  kreativ när det kommer till att 
låta användaren själv uttrycka sig visuellt i spelet.

Jag har fått uppdraget av PowerChallenge att undersöka möjligheterna samt att ta fram 
en teoretisk modell i vilket en användare av Power Soccer själv kan bestämma över 
hur deras hemmaarena ska se ut.  Målet  med denna uppsats är  att  undersöka vilka 
aspekter som är intressanta för en användare att själv bestämma över, medans man gör 
det smidigt både tekniskt och användarmässigt. Förutom att erbjuda  mer avancerade 
funktioner för betalande kunder, så erbjuder spelet sk digital  goods, i form av nya 
skor, uniformer, tatueringar mm. Idén är att detta även ska utökas till arenadelar som 
användaren kan köpa för att ytterligare smycka sin arena med.
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1.1 Problem

De direkta problemet med skapandet av systemet är hur man lägger upp funktionerna 
som ger  användaren  möjlighet  att  själv  bestämma  över  sin  hemmaarena,  med  ett 
system som är enkelt  och funktionellt både för användaren och för företaget. Systemet 
måste vara smidigt för en utvecklare att skapa nya moduldelar, med ett tydligt system 
för hur de olika delarna ska passa ihop. Ett problem som dyker upp är hur pass stor 
frihet användaren ska ha vid placering av objekt.  Ska användaren ha en editor där 
denne själv placerar ut objekten runt planen eller är det ett bättre val att ha vissa fasta 
positioner för objekten, och att  användaren sedan kan placera ut objekten på dessa 
positioner.
Utöver denna tekniska del så undersöks vad användare är intresserade av att byta ut, 
och vilka objekt de är redo att betala för att få ytterligare val till.  Är det av större vikt 
att  kunna  välja  mellan  flertalet  olika  grästexturer  än  att  kunna  välja  mellan  olika 
omkringliggande områden. Är flera olika läktarval viktigare än hur stolarna ser ut? 
Det  kommer  även  vara  ett  problem hur  detta  system skulle  passa  ihop  med  den 
existerande plattform som Power Soccer är byggt på. Hur kommer begränsningarna 
som motorn har att påverka valen en användare kan göra? 
En del i  arbetet kommer även vara att  studera vad de stora arenor som finns idag 
består av för delar, och plocka ut delar av dessa som kan användas i spelet som delarna 
som bygger en arena. Jag kommer även att undersöka om andra spel försökt sig på 
samma sak och vad för tekniker dessa använt.

1.2 Syfte / Förväntat resultat

Syftet med uppsatsen är att konstruera en fungerande teoretisk modell över ett system 
för användaren att själv bestämma hur hans/hennes hemmaarena ser ut. Systemet ska 
erbjuda en bra nivå av modifiering utan att vara för svårt att använda, samt att det ska 
passa bra in i den begränsade datanivån som webbaserade spel kräver. Uppsatsen har 
även undersökt och lyft fram de delar som användare säger sig vara mest intresserade 
av att själva bestämma över. 

Syftet är även att skapa en fungerande modell över hur modulsystemet skulle fungera, 
både från ett skapandeperspektiv och från ett webbgränssnitt. Dessa ska senare kunna 
användas som mallar eller direkt i spelet när systemet blir aktuellt.

1.3 Frågeställningar

• Vad är viktigt för en användare att själv bestämma över när det gäller spelmiljön, och vilka 
aspekter har en större innebörd än andra?  

• Vilka tekniska lösningar finns i dagsläget i Power Soccer och vilka behövs kompletteras?  
• Vilken metod för att tillverka och placera de olika delarna krävs för att uppnå en fungerande 

produkt? 
• Hur kan de krav som PowerChallenge har på produkten påverka och  begränsa produkten i en 

riktning som gör den funktionell både för företaget och för användaren?
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1.4 Hypoteser

Efter att ha studerat de krav och restriktioner som finns på systemet så anser jag att ett 
modulsystem med fasta positioner för modulerna är att föredra.. Att ha fasta positioner 
underlättar arbetet när flera objekt ska skapas och bytas ut. Detta skulle även passa bra 
för  att  begränsa  datamängden,  då  man  skulle  kunna  kombinera  detta  med  ett 
nerladdningssystem för moduldelarna beroende på vad användaren har valt  till   sin 
hemmaarena.
Då jag själv faller inom målgruppen som spelet riktar sig emot har jag även några 
idéer om vad man som spelare skulle vilja ändra på. Stora tydliga saker ger en större 
effekt, så att bygga på en till läktarnivå kommer att märkas tydligare än att ändra på 
sceneriet bakom arenan, då läktaren syns betydligt oftare i dom kameravinklar som 
spelet erbjuder användaren. Möjligheten att smycka sin arena med lagets egna färger 
vore  även  en  välkommen  detalj.  Kanske  att  kunna  placera  sin  badge  över  hela 
gräsmattan, eller att helt byta ut grästexturen till någon mer detaljerad. 

2 Teoretisk Bakgrund

I detta kapitel undersöks vilken tidigare utförd forskning som kan vara av vikt för de 
delar som uppsatsen arbetar med. Här kommer det tas upp forskning om varför folk 
spelar  spel,  vilka konfigurationsmöjligheterna som lockar användare,  forskning om 
syntetiska världar och bryggan emellan den och våran värld, användaren och till sist 
uttrycket flow/Immersion.

2.1 Tidigare Forskning

Det står klart att just kombinationen av fotbollsspel och modifiering inte har forskats 
mycket om innan, då avsaknaden av liknande uppsatser och material är uppenbar. Det 
har  gjorts  undersökningar  om vad som lockar  folk till  att  spela spel  (M.  Tanis,  J. 
Jansz,Univerity of Amsterdam 2008). Deras undersökning visar på hur olika områden 
av spel  intresserar  olika personer,  och att  de ofta drivs av olika skäl  till  varför de 
spelar. Deras undersökning visar att sportspel ofta drar till sig personer som är aktivt 
intresserade av sporten ifråga, eller som är tävlingsinriktade. Tjusningen i att  spela 
mot riktiga motståndare är en stor drivande faktor. Power Soccer har även kraftfulla 
funktioner för ett sk. community, där användaren kan diskutera saker som händer i 
våran eller den digitala världen. Användaren kan även gå med i grupper som stödjer 
riktiga fotbollsklubbar.  Tanis & Jansz(2008) menar att dessa möjligheter till sociala 
kontakter med likasinnade har en lockande effekt för yngre användare.

Control  and Agency in  Customizable  Video  Games  (Marathe S, 2007)  undersöker 
vilken typ av användare som föredrar själva elementet med konfigurationsmöjligheter. 
Författaren beskriver att det är ofta spelare med ett starkare behov av kontroll som 
föredrar dessa spelelement och gärna dras in mer i upplevelsen när möjligheten för 
konfiguration finns, medans andra spelare har ett svalare intresse för detta element, 
utan istället utvecklar intresset för det efter de dragits in i själva spelet. Så för vissa 
användare kan just möjligheten att bygga sin egen arena vara en lockelse att ens börja 
spela.
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2.1.1 Syntetiska Världar
Synthetic  Worlds  (E.  Castronova,  Chicago Press,  2005)  Undersöker  vad  de  kallar 
syntetiska världar.  Här beskrivs hur världar skapade i  en virtuell  miljö ofta skapar 
band till verkligheten. Författaren använder en metafor där den brygga som existerar 
mellan en syntetisk värld och våran värld kallas membranet, och skapar en magisk 
cirkel som innesluter båda delarna. En syntetisk värld måste vara separat från våran 
egen  för  att  kunna  erbjuda  spelaren  nya  världsliga  regler  som bryter  våra  egna. 
Användaren måste acceptera en värld där objekt och levande ting som inte existerar i 
våran värld lever och frodas. Detta sker genom att membranet skapar en brygga där vi 
bygger upp nya regler som är en kombination av de syntetiska och de verkliga. Detta 
membran hjälper dock inte bara till med att låta användaren existera i den syntetiska 
världen utan skapar även riktiga band till objekt i den syntetiska världen, vilket enligt 
författaren gör objekten verkliga. När objekt från den syntetiska världen träder över i 
den verkliga och blir objekt som diskuteras och samtalas om så blir dessa objekt i sig 
verkliga ur den synpunkten att vi ser de som objekt och inte bara syntetiska produkter.

Denna effekt kan förstärkas när objekten kopplas till verklig valuta. Många objekt som 
kommer att existera i modellen som denna uppsats syftar på att ta fram kommer att 
vara digital goods, vilka kommer kosta pengar. Dessa kan användaren köpa för att få 
en  mer  personlig  prägel  på  sin  hemmaarena.  E.Castronova(2005)  menar  att  när 
objekten kopplas till en riktig valuta får dom ett världsligt värde vilket gör de verkliga 
även i vår värld. Ett riktigt värde ger objektet liv i våran värld, vilket i sin tur gör 
objektet verkligt förankrat. Att tex. köpa en arenadel i spelet och sedan dagen efter 
diskutera den med sina vänner kommer alltså dels att först ge objektet ett värde genom 
priset, sedan göra det till objekt som diskuteras, vilket gör det verkligt, även om det är 
ett virtuellt objekt.

Building  a  Stadium  (T.  Shmidt,  2006)  tar  upp  placeringen  av  en  arena  i  ett 
stadsområde. Ofta planeras dessa så de ligger i  utkanten av staden för att  förenkla 
trafik och undvika att besökare måste bege sig djupare in i staden för att nå arenan. 
Detta  bör  tas  i  åtanke när  de  landskap som ska erbjudas  i  modellen tas  fram,  då 
felaktigt upplägg kan innebära att placeringen känns fel i relation till hur området runt 
arenan är upplagt. 

2.1.2 Användaren
Både Syntethic Worlds(E. Castronova, 2005) och Level Design for games (Phil CO, 
2005) tar upp ämnet användaren. Det är viktigt att förstå vilken målgrupp som spelet 
lockar, och hur världen som man skapar ska anpassas för just dessa. Desto bredare 
potentiell  användarbas  som spelet  har  desto mer  generell  måste  designen att  vara. 
Vana  spelare  lockas  mer  av  gameplay  medans  fotbollsintresserade  lockas  mer  av 
kopplingar till den riktiga sporten(Marathe och sampada, 2007). Genom att erbjuda 
användaren objekt som både faller inom ramarna för fotbollskulturen, såsom rejäla 
arenor som liknar de som existerar idag, men även mer speciella variationer av arenor 
som kanske  inte  existerar  idag,  som tex.  ett  fängelse,  så  kan  man  fånga  in  alla 
spektrum av potentiella användare.
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Tabell 1: Detta är fördelning av användare per ålder 2009-05-18. Outside 
boundaries är de som fyllt i värden som inte anses sannolika.

Age 7 - 12 587587

Age 13 - 15 932983

Age 16 - 17 545480

Age 18 - 24 1150148

Age 25 - 34 493584

Age 35 - 44 118402

Age 45 - 70 59674

Outside 
boundaries

Age 0 - 6 37461

Age 71 - 20000 2033308

Total users 5958627

Total users-exl 
boundaries

3925319

Detta påvisar att spelet har en spelarbas bestående av majoriteten yngre människor, 
men inte uteslutande. Dessa siffror måste tas in i  beräkning för att  avgöra vad för 
objekt som kan vara lockande. Syntethic Worlds(E. Castronova, 2005) fortsätter med 
att  community sidan  av  ett  spel  kan  ge  samma  tillfredsställelse  som det  verkliga 
sociala livet kan ge användaren. Att klättra högre och högre på rankinglistorna, eller 
skapa en unik användarbadge och se andra användares reaktioner. Mycket av detta 
spelar på känslor som existerar utanför spelets gränser,  men tolkas som samma av 
användaren. Behovet för att bli bekräftad finns inuti alla och spel har ofta möjligheten 
att uppfylla denna  sociala känsla.
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2.1.3 Flow/immersion

När  man  pratar  om  användaren  så  pratar  man  även  om  uttrycket  Flow,  eller 
immersion. Detta är ett uttryck för att dras in i en spelarvärld, och för det tillstånd som 
användaren  är  i  medans  han/hon  använder  spelet.  A.G  Hernáez  &  A.  Samaniego 
Orts(2006) tar i sin uppsats upp ett bra exempel för att definiera flow, som beskrivs 
genom följande åtta element:

(1) .En uppgift som ska utföras.

(2) .Möjligheten att uteslutande fokusera på uppgiften.

(3) .Det är möjligt att fokusera på uppgiften eftersom målen är tydliga.

(4) .Fokuseringen är möjlig för att uppgiften ger omedelbar feedback.

(5) .Känslan av att utöva kontroll över handlingar.

(6) .En djup men ansträngningslös involvering som tar bort medvetandet av 
vardagens frustration

(7) .Oro för sig själv försvinner, men självkänsla återkommer starkare efteråt.

(8) .Känslan av tid förvrängs

Det  är  dessa  punkter  som  skapar  det  tillstånd  där  användaren  är  uppsluten  i 
spelvärlden.  Delar  som reklam,  objekt  som liknar  verkliga  varianter  kan  även 
hjälpa till  med känslan av flow. Flow behöver dock inte komma ifrån en stark 
känsla av verklighet utan kan även komma ifrån utmaningen som spelet skapar för 
användaren. Själva tävlingsdelen eller rent av det sociala nätverket som spelet kan 
erbjuda kan skapa en känsla av flow för användaren. 

Det är dock viktigt att förstå att det inte heller krävs nästan verklig grafik i 
spelet  för  att  uppnå flow.  Immersion,  Engagement,  and  Presence (A.McMahan , 
2003) menar att samma effekt kan uppnås så länge som andra saker kan väga upp 
detta. Tester har gjorts som visar att spel utan avancerad grafik eller ljud kan ha 
samma  nivå  av  immersion  som  spel  med  detta.  Detta  leder  till  slutsatsen  att 
immersion  och  flow  inte  kommer  ifrån  den  visuella  upplevelsen  utan  av  ett 
helhetsintryck  som  kräver  intryck  från  flera  delar  för  att  skapa  en 
helhet(A.McMahan , 2003). Att satsa på att få en specifik stil på det visuella kan 
ofta alltså vara bättre än att satsa på realism om detta inte går att uppnå med lyckat 
resultat. A. Mcmahan syftar även på att det är viktigt att den virtuella världen är 
konsekvent för att behålla känslan av immersion.
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2.1.4 Reklam

Reklam kommer även vara en stor del av Power Soccer. Varje potentiell arenamodul 
ska  kunna  erbjuda  platser  för  reklam,  vilket  ska  styras  av  ett  separat  företag.  En 
uppsats från 2007 (A. Berg & C. Shager) menar att produktreklam i ett spel kan ha en 
positiv  effekt  på  spelupplevelsen  om  dess  verkliga  motsvarighet  även  har 
reklaminslag. Fotboll idag är ett populärt medium för reklam, och reklam har blivit en 
stor del av fotbollsupplevelsen. Runt planen finns ofta reklamskyltar, sändningar på 
TV sponsras ofta av olika stora företag, och ofta ska de visa upp sina logotyper innan 
själva matchen börjar. Det blir därför bara naturligt att även denna virtuella variant ska 
erbjuda reklamplatser, och A. Berg och C.Shager menar att just detta ger en starkare 
koppling till den riktiga sporten. Då blir reklamen inte bara en inkomstkälla men även 
ett verktyg för att tydligare förankra spelvärlden i vår egen.

2.2 Problemavgränsning

Efter  att  ha  undersökt  de  olika  möjligheterna  till  systemet  samt  diskuterat  med 
produktchefen på PowerChallenge har vi kommit fram till att ett modulbaserat system 
kommer vara det  smidigaste,  och kommer därför vara det  koncept  som jag jobbar 
efter. Ett modulbaserat system ställer mindre krav på plattformen och hur användaren 
hanterar inställningarna för sin egen arena. Istället för att mötas av en 3d editor där 
allting går att placera ut överallt så får användaren välja vilken modul han vill ha på en 
specifik plats istället, vilket underlättar både implementering samt bjuder in mindre 
tekniskt kunniga spelare att utnyttja systemet.

3 Metod

För att kartlägga de preferenser som potentiella användare kan ha vad det gäller vilka 
delar som ska gå att modifiera, har en begränsad enkätundersökning utförts. Svaren 
analyseras  och  sammanställs  och  används  sedan  som  grund  när  skapandet  av 
modulsystemet påbörjas.
Enkäten lämnas ut till 8 personer, utvalda för deras fotbollsintresse. Detta innebär att 
den data som genereras inte kommer vara nog för att vara vetenskapligt styrkande, 
utan kommer istället fungera som riktlinjer under skapandet av modellen.

Arbetet med skapande av moduler och basen utförs i Autodesk Maya 8.5 vilket just nu 
är det gällande verktyget på PowerChallenge för skapande av 3d objekt. Med hjälp av 
fasta positioner för moduler som är i samma kategori kan man enkelt skicka unika id 
till spelmotorn vilket talar om vad för slags del som ska visas på den platsen. Arbetet 
påbörjas med att bygga basen på själva arenan, marknivåläktarna. Dom kommer vara 
designade så att dom har flera delar som går att bygga ut med moduler, tex att lägga 
till  en  våning  till.  Allting  kommer  vara  relativt  till  objektens  nollpositioner  i  3d 
rymden, vilket sedan kommer bestämma placering inuti spelmotorn.

Slutligen undersöks huruvida systemet kan byggas in i  den i  dagsläget  existerande 
plattformen. En rekommendation för vilka aspekter som behöver modifieras för att 
acceptera systemet kommer även tas fram. Denna del tas fram genom att analysera 
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dagens system och i samarbete med de som idag jobbar med produkten hitta en bra 
väg för implementering.

4 Genomförande

Detta  kapitel  beskriver  hur  arbetet  med modulen har  framskridit.  Det  inleder  med 
enkäten och en beskrivning om hur den genomfördes, vilket sedan följs upp med en 
beskrivande  genomgång  av  hur  arbetet  med  de  objekt  som  ska  agera  som 
demonstration skapades. Till sist ges en genomgång av skapandet av webbgränssnittet.

4.1 Enkät

Enkäten togs fram genom att undersöka vilken typ av information som var viktig för 
arbetet, och frågorna lades sedan upp så att svaren skulle vara direkt bundna till den 
data som behövdes, utan att styra enkättagaren för mycket. Många av dessa frågor har 
varit aktiva forumtrådar på Power Soccer communityt. Enkäten delades ut digitalt till 
ett begränsat antal deltagare som valdes för att få så pass bred data som möjligt med 
det begränsade deltagarantalet. 

Enkäten lyckades bra med att fånga in en varierad bild av en typisk användare. En 
majoritet av användarna föredrog en stor arena som rymmer stora mängder åskådare. 
Upplägget på arenan varierade lite med vissa som föredrog en oval form medans vissa 
föredrog en mera fyrkantig form. Fördelningen visade dock en fördel för den ovala 
varianten, kombinerat med branta läktare. Alla deltagare var överens om att arenan ska 
endast vara byggd för fotboll, och att löparbanor runtom distanserar publiken och gör 
därmed atmosfären sämre.

Åsikterna gick isär vad det gällde färgsättning av arenan. Vissa ansåg att lagets färger 
eller eget val av färger ger en väldigt positiv effekt medans vissa ansåg det störande, 
och att arenan ska vara så neutral i färgen som möjligt för att inte dra uppmärksamhet. 
En  av  deltagarna  såg  dock  den  störande  effekten  som en  del  av  spelet,  att  som 
motståndare komma till en spelare vars arena är fylld av publik färgad i hemmalagets 
färger  som viftar  med  lagets  logotyp  kan  ha  en  medveten  effekt  på  spelaren.  De 
deltagare  som  inte  ansåg  färger  störande  tyckte  även  att  publiken  är  viktig  för 
helhetsupplevelsen,  och flaggor och vimplar,  lagets tröjor på publik och dyl.  är  en 
viktig  detalj,  medans  de  som föredrog  mer  färgneutrala  arenor  inte  alls  upplevde 
denna  del  som betydelsefull.  Dessa  personer  ansåg  istället  att  färgen  på  gräs  var 
väldigt  viktig.  Olika  typer  av  gräs  samt  olika  klippningar  uppskattades  av  denna 
grupp. 

Majoriteten av deltagare ansåg att många olika utbytbara moduler är att föredra över 
färre positioner som går att påverka men fler val. Resterande deltagare ansåg att båda 
två  var  ungefär  lika  viktiga.  Detta  bidrog  till  beslutet  att  ta  fram ett  system där 
placeringen av modulerna var fast, men valet av olika moduler var större.
En  Majoritet  av  deltagarna  var  villiga  att  betala  för  detaljer  som syns  lite  extra, 
publikflaggor, stora läktarplatser. Det genomgående önskemålet här var att de delarna 
man betalade för skulle vara mer speciella och synas bra. Grästexturen är även något 
som en majoritet av deltagarna kan tänka sig betala för att få en speciell variant av.
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En deltagare beskrev att han kunde tänka sig betala extra för tillbehör till arenan som 
man inte ser på riktiga arenor idag, men som ändå faller inom ramarna för vad som 
kan fungera på en fotbollsarena, kanske tex ett vikingaskepp i mitten som inte fyller 
någon mer funktion än estetisk.

4.2 Skapande av Sceneri

Arbetet inleds med att undersöka de två scenerier som finns i Power Soccer i dagsläget 
och skapa en platt polygonyta i samma storlek. Vidare så kopierades själva planytan 
samt  mål  för  att  behålla  den  struktur  som spelmotorn  kräver  på  planen  för  vissa 
operationer. Dessa objekt fördes in i en ny scen och kanterna passades ihop så det inte 
finns en tydlig gräns mellan plan och sceneri. Själva sceneriplattan blev 208 polygoner 
vilket innebär en begränsning på hur pass kuperad terräng som går att skapa. Genom 
att placera en kamera vid planens mitt och sedan titta mot horisonten började arbetet 
med att kupera terrängen så att horisontlinjen inte var en rak kant. Sceneri 1 blir en 
småstad längs med en kust, så en hamn placerades i ena änden av området. Åt andra 
hållet från hamnen skapades en lite högre kulle som avbrott från den annars ganska 
platta stadsmiljön. Genom att titta genom kameran placerad vid planen så får man en 
överblick om terrängen ser för platt  eller kuperad ut,  vart  man behöver skapa mer 
ojämnhet för att bryta en rak horisontlinje, samt göra området intressant för ögat, men 
tillräckligt subtilt för att inte dra uppmärksamheten från själva planen. 

Bild 1: Slutresultatet av sceneriobjektet

4.2.1 Texturer
Efter att ha anlagt grunden för sceneri 1 så börjar arbetet med att texturera objektet. 
Med hjälp av planar mapping i Y-led skapas en enkel fyrkantig textur att arbeta med. 
Den speciella  shader  som PowerChallenge har  i  bruk använder  två  olika  lager  av 
textur  för  att  skapa  mer  detalj  i  objekten.  En Colormap  läses  först  in  som sedan 
multipliceras med en detailmap. Båda två är oberoende av varandra och kan repeteras 
och modifieras var för sig ,vilket skapar större rum för variation av objekt. Företaget 
har  köpt  in  ett  antal  olika  texturbibliotek  som resurs  vid  objektskapande,  och  en 

9



passande  gräsfältstextur  passar  perfekt  för  colormappen.  Denna  appliceras  utan 
repetering för att skapa en variation i texturen utan en tydlig repetering. Ovanpå denna 
laddas en kornig textur som syns när kameran kommer nära, vilket skapar känslan av 
en struktur som passar både gräs och grus.

Efter att ha skapat grunden börjar arbetet med att skapa husen. Även här gäller det att 
hålla polygonantalet nere. Eftersom terrängen är kuperad så kommer inte husen att 
ligga på ett plan, så husen måste sträcka sig ner under marken och sedan flyttas upp 
eller ner för att passa in i sceneriet. Formerna hålls så enkla som möjligt och med hjälp 
av små variationer så får man känslan av att det är olika hus, även om dom är väldigt 
snarlika  varandra.  Med hjälp av upprepningsbara  texturer  så  kan man använda en 
relativt liten textur för hela huset. Ett tiotal husmodeller skapas och sedan placeras 
dessa ut runtom arenan. Även här kommer kameran vid planen till användning då man 
kan genom denna studera hur utplaceringen ser ut från planen. Målet i detta fall är att 
skapa känslan av en bebodd stad med så lite objekt som möjligt, samt bryta en annars 
tydlig horisont där man ser att spelvärlden inte fortsätter. Husen ska även placeras så 
att de skapar känslan av djup, vilket lättast uppnås genom att placera högre hus längre 
ifrån arenan som ger ögat en referens. 

För att sceneriet ska kännas äkta så skapas även träd samt skogskanter, med hjälp av 
polygon planes och texturer som innehåller alfakanaler, som talar om för 3d motorn 
med hjälp av en gråskaledel inuti bilden vilken del av bilden som ska synas och vilken 
del  som  ska  vara  genomskinlig.  Dessa  ger  en  slags  kulisseffekt  och  är  väldigt 
användbara  för  att  spara  polygonantal.  Genom att  placera  dessa  på  de kullar  som 
landskapet består av så skapas det en känsla av att det finns mer än vad spelaren ser 
från planen. Plankameran kommer till hjälp även här, då man kan studera vart husen 
står glesast och fylla igen dessa hål med träd och skogslinjer längre ifrån kameran.

Efter att ha skapat objekt även till hamnområdet så visade plankameran att husen gav 
ett ganska enformigt intryck,. detta löses genom att applicera vertexfärger till taken 
vilket ger en större känsla av individuella hus. Intrycket från planen blir nu en stad 
med ett eget liv, en aktiv hamn och skogsområden i utkanten av staden. Nu kan arbetet 
med att skapa vägar i texturen påbörjas eftersom husen är på plats. Vägen placeras 
nära  husen  för  att  tydligare  fästa  husen  i  sceneriet,  samt  vissa  områden  får  en 
betongtextur. 
Det sista som behövs för att skapa känslan av en värld är en himmel, som består av ett 
halvklot  som placeras  över  sceneriet,  och sträcker  sig  strax nedanför  kanterna.  På 
denna  appliceras  en  blå  himmeltextur  med  enstaka  moln  för  att  bryta  den  annars 
enfärgade bakgrunden. 

4.3 Sceneri 2

Sceneri 2 måste skilja sig skarpt från det första i demonstrationssyfte så valet blev att 
skapa  ett  ökensceneri.  Genom samma process  som för  sceneri  1  så  skapas  en  ny 
polygonplatta för landskapet, men använder samma fotbollsplan då denna kan delas 
mellan de två världarna. Detta ökenlandskap innebär mindre hus och liknande objekt 
som bryter horisonten, så terrängen behöver vara mer kuperad för att skapa känslan av 
en större värld. Genom att höja kanterna så skapas sanddynor som bryter den annars 
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väldigt raka horisonten. Som textur för denna väljs ett foto på en existerande öken som 
är tagen rak uppifrån, som sedan tas in i Adobe Photoshop och manipuleras för att 
bättre passa terrängen. Denna binds till objektet som en colormap och sedan används 
en sandtextur som detailmap för mer detaljer när kameran kommer närmre. Eftersom 
detta landskap saknar hus så ställer det större krav på terräng och ev. vegetation. Dock 
ska detta ökenlandskap förmedla en känsla av tomhet och enslighet, så vegetationen 
består av ett fåtal träd, några buskar och lite gräslinjer i de tydliga dalar som bildats 
framför sanddynerna. För att få lite variation på landskapet skapas en ruin i en tom del 
av landskapet. Denna består av  en rektangel med flera kanter inuti, som höjs och 
sänks slumpmässigt. Även ett trasigt torn skapas inuti ruinen, skapat av en cylinder 
med en trubbig topp. Dessa ges en lertextur vilket gör att objektet smälter in i området 
på ett naturligt sätt.

Figur 2: Ökenlandskapet i sitt färdiga tillstånd

4.4 Skapande av Läktare

Läktarna  måste  skapas  på  ett  sådant  sätt  att  de  kan  placeras  på  varje  sida  utav 
fotbollsplanen och  passa in, vilket ställer krav på symmetriska former och planering. 
Tanken är att planen ska växa från en liten arena omringad av bara reklamskyltar och 
åskådare till i slutändan en massiv arena med flera läktarnivåer, om användaren väljer 
att följa den naturliga utvecklingen. Arbetet inleds med att skapa reklamskyltarna som 
omger planen. Efter att ha undersökt möjligheterna där varje del var ett eget objekt 
stod det klart att en hel yta med flera faces var en bättre lösning, då det vart betydligt 
färre  polygoner.  Dessa  fick sedan två  olika  reklamtexturer,  som är  tänkta  att  vara 
dynamiska när de väl används i spelet. 

Åskådare kan bli en stor påfrestning om man skapar dessa med hjälp av polygoner, så 
för att spara så mycket kraft som möjligt så skapas dessa med hjälp av en textur med 
en alfakanal,  som sedan placeras på  en polygon yta,  likt  de  tidigare  träden.  Detta 
skapar  illusionen  av  människoformer  med  väldigt  lite  polygoner.  Nackdelen  med 
denna metod är att dock att illusionen bryts när man tittar på objektet från sidan och 
inte rakt framifrån, då dessa endast är som kulisser och är platta ifrån sidan. Dessa 
kulisser placeras runt planen i två rader. Den andra raden kommer inte vara tillgänglig 
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från början för användaren utan låses upp efter ett par matcher, för att skapa en effekt 
av att  intresset  för  hans/hennes  fotbollslag ökar  i  takt  med att  denne börjar  vinna 
matcher.

Figur 3: Åskådarlinje bakom reklamskyltar.

4.4.1 Enklare Träläktare

Efter detta kommer spelaren att  låsa upp en liten träläktare, vilket är nästa objekt. 
Referensmaterial visar klart att dessa oftast bara består av brädor att sitta på, samt 
träpelare att hålla dessa uppe. Dessa skapas enkelt med hjälp av fyrkanter som får den 
trästruktur som finns för andra objekt. Några rader av publik färdigställer detta objekt, 
och dessa placeras först ut i en enhet per läktarområde som kommer vara det första 
som användaren låser upp. Sedan dupliceras objektet och varje område får två stycken 
bredvid varandra. Sista steget för just denna läktare är tre stycken per område, vilket är 
det mesta användaren kan placera ut för detta objekt.

4.4.2 Avancerad Träläktare

Nästa steg i objekt att låsas upp är en större läktare med fler platser, som är mer en 
struktur än en enkel bänk. Denna blir lite mer komplexare i designen även om den har 
en  snarlik  form  som  den  mindre  bänkvarianten.  Istället  för  att  bänkarna  skapar 
strukturen så byggs först en grundform som kan liknas en kub med lutande tak, där 
bänkarna placeras. Närmast kanten på varje sida så får objektet extra faces som får en 
trapptextur. Längs med kanten så ska ett staket löpa, så där läggs extra polygonytor 
samt en textur med alfakanal, som människotexturen. Dessa större arenor placeras ut i 
liknande modell som den mindre varianten, först en per område, sen två och sist tre. 
Skillnaden är dock att eftersom detta objekt är större så placeras de tre så att kanterna 
sitter ihop, vilket skapar en illusion av större läktare än de enskilda varianter. Denna 
variant av läktare kommer även ha möjligheten att lägga till en andra rad ovanpå den 
första raden av läktare. 
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Här  ska  användaren  ha  ytterligare  ett  val,  vilket  är  en  struktur  som erbjuder  tak, 
skybox och andra  detaljer  som en  större  arena  skulle  ha.  Denna del  består  av  en 
grundstruktur bakom raden av läktare, med fönster som hamnar ovanför sista raden. 
Återigen återanvänds texturer som använts när tidigare objekt har skapats. Ett antal 
metallbågar skapas som ska hålla upp taket, samt ett fyrkantig tak läggs ovanpå dessa. 
Större  arenor  har  ofta  flera  utgångar  till  läktarområden,  så  detta  objekt  har  fler 
utgångar som hamnar inuti läktardelarna och sticker ut för att skapa illusionen av en 
ingång.   Dessa  består  av  fyrkanter  som  går  igenom  läktarna  med  en  dörrtextur 
insjunken i mitten. Hela denna del binder in de existerande läktarna i sig och blir en 
rejäl arenadel, men kan bara placeras på ena sidan av planen, då detta objekt har plats 
för  spelaringången,  som endast  är  på  ena  sidan av  planen.  Denna  del  av  läktaren 
kommer även ha möjlighet att ha en sk skybox. De resterande sidorna får en liknande 
modell som är heltäckande och inte lämnar plats för spelaringången eller ha möjlighet 
att  husera en skybox.  Skyboxen i  modellen blir  en enkel  rund variant  i  glas,  med 
samma glastextur som resten av läktarstrukturen har. 

Figur 4: Träläktarstrukturer längs med kortsidan av planen.
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4.5 Special Arena

Idén  med  en  modulär  arena  är  att  användaren  själv  ska  kunna  uttrycka  sin  egen 
personlighet i spelet,  så idén lades fram att  systemet skulle erbjuda användaren en 
ovanlig arena,  som exempelvis ett fängelse. 

För att förmedla den instängda känsla som ett fängelse skapar så skapas en mur runt 
hela planen, bestående av en fyrkant med en utbuktad topp. Dessa  placeras på samma 
plats som läktarna skulle varit, och ges en grå murtextur. Denna mur kommer vara 
valbar istället för läktare. Där ljusstrukturerna ska stå skapas vakttorn komplett med 
strålkastare. Dessa är ovala torn med en balkong med staket. Dom får den tidigare 
använda  betongtexturen  och  fönstertexturer  från  husen.  Innanför  muren  skapas  ett 
ytterligare nätstaket för att öka känslan av en fängelse. Tillsammans bildar dom en 
tydlig instängdhet runt planen. 
Vid långsidan så skapas ett hus bestående av en huvudbyggnad med en balkong som 
tittar ut över planen, och två stycken mindre hus som sitter ihop med denna på varje 
sida. Dessa ska agera som fängelsecellerna medans huset i mitten ska vara mer ett 
administrativt  hus.  Denna  huskonstruktion  ger  en  unik  känsla,  och  flera  av  dessa 
”speciella arenor” kommer att skapas inför en live release. 

figur 5: Fängelsearenan i ett ökenlandskap
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4.6 Multinivå Arena

För att fånga in alla olika varianter av storlekar på fotbollsarenor så behövs även 
en massiv variant,  som rymmer tiotusentals  åskådare.  Många deltagare av enkäten 
angav stora massiva arenor som vad dom helst skulle ha i ett spel, vilket kan innebära 
att denna nivå är den som många strävar efter samt kommer att vilja bibehålla. Med 
Barcelonas hemmaarena Camp Nou som inspiration så har jag valt att skapa en med 
tre våningar. 
Varje våning har tre grundstenar som sedan används för att skapar en rund arena som 
går runt planen, så kraven på att varje del är byggd för att sömlöst kunna smälta ihop 
med nästa del är viktig. 

Arbetet börjar med den del som kommer ligga vid spelarnas entré. Målet med denna 
arena är att  den ska kännas mäktig med många platser, så varje del börjar med en 
fyrkant  med  sluttande  yta.,  där  stolar  placeras.  I  varje  kant  så  läggs  det  in  extra 
polygoner som får en trappstruktur,  samt mitten av vare del får samma textur.  Det 
innebär att varje del av denna har fyra åskådarområden omringade av trappor. Stolarna 
är en fyrkant med kanterna indragna för att skapa en enkel stolform. Dessa får sedan 
en textur som multiplicerar en färgbild mot stoltexturen, vilket gör att man enkelt kan 
byta färg på stolen genom att flytta uv koordinaterna. Detta är endast en lösning för 
modellen då en slutgiltig produkt skulle använda färgkoder för att åstadkomma samma 
effekt. Kanterna får en betongtextur som har ett rutmönster, vilket bryter upp ytan så 
den  inte  känns  så  platt.  Vid  varje  trappslut  så  skapas  en  ihålighet  som ska  vara 
utgångar till arenadelarna. Dessa går in i arenan men böjer av snabbt och försvinner 
bakom kanten, för att begränsa antalet polygoner som behövs för att skapa gången. 
Längst upp så höjs kanten upp för att det ska kännas som att det är en gång bakom, 
samt agera som en brygga om användaren väljer att ha flera våningar. Den kant som 
angränsar  mot  slutet  av planen får  en böjning för  att  passa  ihop med en hörndel. 
Längst  fram  placeras  reklamplatser  som  får  temporära  reklamskyltar  för 
demonstrationssyfte. Eftersom denna del kommer behöva lämna plats för utbytarbåset 
sam spelaringången så skärs utrymme in in mot mitten av planen. Runt kanterna av 
modulen samt vid varje början av sittplatserna så läggs extra polygoner till som får en 
stakettextur med tillhörande alfakanal som ger illusionen av ett mer detaljerat staket 
runt varje del. Sist placeras publik ut på passande platser framför sätena, med hjälp av 
tidigare skapade publikobjekt som dupliceras och placeras ut. Detta innebär att den 
första delen är färdig, och genom att spegla denna del till den motsatta sidan så sparar 
man tid och arbete. Då denna sida inte har utbytarbås eller spelaringång så modifieras 
den bit som har anpassats för just detta.

Nästa del blir den som kommer vara på kortsidan av planen. Genom att duplicera den 
tidigare skapade delen och spegla den behålls den vinkling som den andra delen hade, 
vilket kommer hjälpa till att senare skapa hörndelen. Även denna del sträcker sig bara 
över halva kortsidan, eftersom den ska speglas om användaren vill ha arenadelar som 
sträcker sig över hela kortsidan. Denna del är dock kortare än den på långsidan så 
kanten som är rak dras in, och sätena kortas av. Även trappan som var belägen längst 
ut  tas  bort.  Effekten  blir  då  att  om  objektet  speglas  så  får  man  två  korta 
sittplatssektioner som ser ut att sitta ihop.
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Sista delen som behövs för den nedre våningen är hörndelen. Denna påbörjas med en 
kub där varje hörnvertex placeras inuti de omkringliggande modulernas hörnvertexar, 
vilket ger en osynlig skarv. Sedan skapas flera kanter inuti själva fyrkanten som flyttas 
ut för att skapa en rundad yta både på fram och baksida. Framsidan blir mer kompakt 
än baksidan som har tre gånger så mycket yta. Den nedre delen av läktaren får inga 
trappsektioner utan bara böjda läktare som formges genom att duplicera de tidigare 
skapade sittplatserna och sedan ge dessa flera kanter inuti formen som sedan placeras 
över skarvarna som den underliggande läktardelen redan har. Till sist höjs även dennas 
övre kant upp för att passa ihop med dom andra delarna.

Med dessa fyra byggstenar så kan man nu skapa en heltäckande arena med en nivå, 
med hjälp av spegling och duplicering. Det är viktigt att varje del även kan agera som 
en kantbit, så sidorna av modulerna får väggar med samma betongtextur som resten av 
objektet har.

Figur 6: Första våningen av den Camp Nou inspirerade arenan.

4.6.1 Andra våningen

Nivå två är liknande i former men ha en mer sluttande design. Denna våning kommer 
inte heller skilja sig på någon av långsidorna så det behövs bara en variant som sedan 
kan dupliceras  till  alla  platser  runt  långsidan.  Den första  våningen dupliceras  och 
förlängs så den skarvar på den undre strax över den förhöjda kant som alla delar är 
försedda med. Balkongen sticker ut lite över underliggande del och kanterna läggs 
ovanpå varandra för att ge intrycket att vara en enhet. De inbuktningarna som finns 
blir även bara nedgångar istället för att vara tydligare ingångar som i nedre våningen. 
Den modul som ska vara på kortsidan skapas med en liknande process, där den 2:a 
våningen av långsidan dupliceras och speglas, och sedan kortas av för att passa in på 
kortsidan. Trappdelen i kanten tas bort samt sittraden kortas ner ,och sedan fylls hålet 
som blivit  med  nya  polygoner.  Detta  ger  en  liknande  del  som på  långsidan  fast 
anpassad för det kortare avståndet. 
Hörndelen behöver dock skapas från grund eftersom den inte liknar den undre delen i 
form. Denna variant är betydligt  bredare, och kommer därför även att behöva trappor 
för att skilja av sittdelarna. Även här används samma metod med att placera en kub, 
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som sedan placeras enligt de närliggande modulernas hörnvertexar. Sedan läggs flera 
kanter inuti  kuben till  tills formen blir  en följande kurva.  Då varje del  som ligger 
angränsande har  en trappa precis  vid skarven så  får  denna hörndel  bara  en större 
trappa i mitten av modulen. Sittplatserna från  de angränsande modulerna dupliceras 
och ges flera kanter för en lätt böjning som passar in i resten av formen. Denna del får 
som sina grannar nu fyra sittdelar istället för två som på den nedre varianten. Extra 
polygoner läggs även till på kanterna av arenan, och ges en staketstruktur för att passa 
ihop  visuellt  med  de  angränsande  objekten.  Denna  nivå  har  även  plats  för 
reklamskyltar  vilka  fästes  på  liknande  sätt  som  de  andra.  Åskådare  placeras  på 
passande platser  på varje nivå och så har arenan nu möjlighet  till  två heltäckande 
nivåer med läktare.

figur 7: Andra nivån ovanpå den första.

4.6.2 Tredje Nivån
Sista nivån är placerad ganska högt upp ifrån planen vilket innebär att man kan spara 
polygoner  genom att  ha  enklare  former,  samt  inte  ha  stolar  eller  publik  på  egna 
polygonytor. Först skapas den del som är på långsidan. Den har samma grundstruktur 
som  de  två  läktare  under  men  har  inga  stolsrader.  Istället  ska  en  publiktextur 
applicerad  direkt  på  ytan,  detta  eftersom objektet  är  högt  uppe  och  sällan  syns  i 
kameran, och då gärna kan ha färre detaljer för att spara på resurserna. Formen blir 
liknande  som de  våningar  under,  med  en  fyrkant  med  lutande   tak,  fast  med  en 
brantare lutning. Balkongdelen fästs vid den höga kanten på  nivån under, och har 
samma kant själv för ev. flera våningar i framtiden. Varje sida ges extra polygoner för 
trappor, samt varje trappdel får den nedgången som de andra även har. Kanterna får 
även extra polygoner som ges stakettexturen. Denna modul blir därför väldigt snarlik 
den undre ifrån planen sett, fast med betydlig färre polygoner som resultat, eftersom 
kameran sällan kommer att visa den.
För att mer tydligt binda ihop de olika nivåerna om man har olika nivåer av moduler 
på olika platser så skapas moduler som agerar som bryggor emellan våningar. Målet 
med dessa är att gå kant i kant med den övre modulen men samtidigt sluta i höjd med 
den undre. Genom att skapa en kub och placera hörnvertexarna inuti en kantbit så får 
man en osynlig skarv. Skillnaden mot själva läktardelarna är att denna har en sluttande 
kant  som tar  in  både läktaren och den övre  delen.  Dessa  möts  i  innan den undre 
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modulen tar slut, vilket ger en känslan av ett rundat hörn. Ett antal polygoner läggs till 
i ytan för att få en mjukare övergång ,och hela objektet ges samma betongtextur som 
de andra delarna har. För att bryta den annars väldigt stela känslan som dessa kantbitar 
ger så får de två stycken flaggstolpar i sin övre kant, vilket ger objektet mer detalj. 
Detta objekt dupliceras och anpassas för den sneda kant som hörnobjekten har, samt 
för de raka kanter som lång & kortsidorna har emellan moduler. 

figur 7: Tredje och sista nivån bildar en komplett arena.

Nu har användaren möjlighet att ha en helt instängd arena med tre våningar, men har 
även möjligheten att ha 3 våningar på en sida, men bara en på den andra sidan, eller 
helt öppet. För att skapa en bättre övergång mellan två våningar så kan användaren 
välja delar som agerar som en övergång från en våning till en annan.
För  att  ytterligare  öka  valmöjligheterna  så  kan  användaren  välja  att  ha  tak  på  de 
moduldelar som ligger längst upp, vilket är en fyrkant med extra polygoner som går 
upp från kanterna. Dessa polygoner får en metalltextur medans taket får trapptexturen. 
Långsidan kan även istället för ett tak smyckas med en lång skybox. Denna består av 
en fyrkant med extra polygoner som går snett uppåt ut från objektet. Dessa polygoner 
ges liknande taktextur som förut, och själva fyrkanten får fönstertexturen. 

Figur 8: Arenan i sitt största utförande. Alla delar dupliceras ut på korrekta platser.
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4.7 Skapande av Webbgränssnitt

Eftersom Power Soccer är ett webbaserat spel så sker mycket av inställningarna i ett 
webbfönster, så för att modulsystemet ska kunna användas krävs det att användaren 
har ett  gränssnitt  för att välja sina moduler. PowerChallenge är i skrivande stund i 
startgroparna för att lansera en uppdaterad  variant av sin webbsida, så mitt  arbete 
utgår  från  denna.  Detta  innebär  att  jag  inte  kommer  gå  in  på  hur  layouten  för 
menysystemet  ser  ut,  eller  den  huvudsakliga  sidolayouten  då  denna  redan  finns 
skapad.

Den centrala punkten för alla fotbollsarenor är själva planen, så arbetet började med 
att skapa en representation av planen. Med hjälp av de mått som finns publicerade 
(soccer fans info.com 2007) så skapas en plan som följer standardstorleken, och runt 
denna ett grönt område som representerar området runt planen. Denna ges en mjuk 
skugga för att smälta in i bakgrunden. Efter detta skapas rutor som ska hålla ikoner för 
de moduler som användaren kan välja emellan. Dessa placeras runt planen på platser 
som är i närhet av deras riktiga placering runt arenan. Dessa placeras i en fyrkant runt 
planen  med   drygt  500  pixlars  mellanrum  för  att  lämna  utrymme  för  visuella 
representationer av modulerna. En ruta placeras även över planen där användaren kan 
placera  grästexturvarianter.  Rutorna  i  sig  består  av  en  pixel  breda  streck  som  är 
genomskinliga, men ges en stroke effekt vilket skapar en tunn ruta. Rutorna får även 
effekten  color  overlay,  med  vit  färg  och  75%  opacitet  för  att  skilja  dom om ev. 
moduldelar hamnar under rutan. Varje ruta kommer att kunna ta emot vissa specifika 
moduler,  och  rutan  bestämmer  sen  vilken  del  som spelmotorn  kommer  att  ladda. 
Samma  moduldel  kommer  att  användas  på  respektive  sidoplats,  men  vilken  ruta 
modulen  placeras  i  avgör  vilket  objekt  motorn  laddar.  När  objekten  hålls  över 
respektive ruta ges även en visuell representation av hur modulen skulle se ut runt 
planen på där för avsedd plats. Detta görs med renderingar rakt uppifrån på objektet. 
Om det  redan sitter  moduler  på plats  och muspekaren förs  över  dessa så  visar  en 
visuell  markeringen vilket objekt det är som är placerat,  samt vilken ruta denna är 
förankrad i. 

Storleken  och  designen  på  dessa  rutor  följer  den  standard  som finns  i  den  redan 
existerande spelareditorn som Power Soccer erbjuder. Varje ruta kommer även ha en 
standardikon som visar vad för typ av objekt som passar i den specifika rutan. 

För att ge en bättre överblick om hur placeringen skulle se ut så skapas två stycken 
modulrenderingar  som placeras ut runt planen. Genom att enbart rendera objekten och 
inte bakgrunden från top view så får man en passande rendering som går att enkelt 
placera runt planen. En till rendering tas från från en vinklad vy som används som 
ikoner.  För att  visa mouse over effekten dupliceras den ena hörndelen och ges en 
outline i rött, samt en color overlay i samma färg. Detta ger en tydlig indikation vilken 
del som användaren pekar på.
Under dessa rutor skapas tre knappar, Preview arena, save samt save preset. Dessa är 
färgade fyrkanter som har en gradient applicerad till sig. Save följer standarden som är 
satt på player sidan, och preview och save får färger som skiljer sig från save, men 
ändå följer  färgschemat  som finns  på sidan.  Save preset  ska spara  den nuvarande 
placeringen som användaren har gjort, samt även ge användaren möjlighet att döpa 
den, och preview arena ska starta spelmotorn och ge användaren en rundflygning i 
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hans/hennes  arena.  Save  placeras  rakt  under  planens  mitt,  medans  de  två  andra 
knappar, lika breda, placeras på varsin sida av save knappen.

Figur 9: Grundkonceptet utan tabbar öppna.

Två stycken större rutor placeras i  övre högra hörnet  som ska erbjuda användaren 
möjligheten att välja färg på stolar samt välja sceneri för sin arena. Bakom dessa och 
deras  rubrik  placeras  en  rundad  rektangel  som  används  som  en  slags 
kategoriinramning. Dessa rutor används för att indikera en kategori, och existerar på 
andra delar av den nya Power Soccer hemsidan. Rutorna ges en svag skuggning för att 
smälta in bättre, och placeras i den högra delen av rektangeln, med texten till vänster. 
Två stycken rektanglar placeras även på vänster sida, en för Arena namnet och en för
en kort beskrivning av användarens arena. Dessa följer även tidigare satta standarder.

Figur 10: Färdig Layout för standardsidan.
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4.7.1 Tabbsystem

Hemsidan använder sig av ett tabbsystem där användaren kan klicka fram nya fönster 
som innehåller andra valmöjligheter och funktioner. På vänster sida så har användaren 
två tabbar, en för dennes nuvarande inventarie av arenadelar som kan placeras ut, samt 
en preset tabb där användaren kan ladda in tidigare skapade presets av sina arena, samt 
även köpta presets.
När dessa tabbar öppnas upp så förskjuts planen till höger för att anpassa sig till den 
minskade  ytan.  Stadium  name  &  info  försvinner  helt,  samt  seat  color.  Tabben 
inventory får inställningar för att filtrera de innehåll som användaren har införskaffat i 
spelet. Dessa är enkla markerbara ringar som finns på andra delar av sidans tabbar. 
Följande kategorier finns:

• All
• Bleachers
• Lights
• Grass
• Sub booths
• Landscapes
• Presets
• Special
• Flags & Decoration

Här används samma kategoriinramning som förut,  samt samma fonter för  text  och 
rubrik. Inventariet använder samma ikonrutor som finns runt planen, i täta rader med 
en scrollbar till höger. Själva tabben görs även ljusare för att visa att just den är aktiv. 
Presets tabben får samma upplägg, fast större rutor. Denna tabb går inte heller ut lika 
långt på sidan.

Figur 10: Sidan med två tabbar öppna.
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På höger sida finns två tabbar, en shop tabb där man kan handla nya moduler, och en 
just  nu  oanvänd  tabb  för  ev.  tillskott  vid  senare  tillfälle.  Shoptabben  får  samma 
upplägg som inventarietabben med samma filter möjligheter, och samma rutsystem för 
ikonerna.  Denna tabb skjuter planlayouten till vänster sida av sidytan. Även denna har 
scrollbaren på höger sida. 
En sista variant  som behövs är  att  användaren ska kunna ha både shoptabben och 
inventarietabben öppen , men ändå kunna se planlayouten. Båda tabbarna förminskas 
lite och texten för filtrena flyttas ihop för att anpassa sig till den mindre ytan. Tabbarna 
når precis till kanterna av rutorna runt planen. 

Vissa delar av sidan ska påverkas av vilka val användaren har gjort, och det är tänkt att 
vilket  landskap  som  användaren  har  valt  påverkar  bakgrunden  på  sidan.  För  att 
visualisera detta så tas den ökentextur som finns i modulsystemet och placeras över 
bakgrunden, med en låg opacitet för att inte bli för framträdande. Detta tillsammans 
med  visualiseringen  av  arenan  i  mitten  ger  en  bättre  överblick  över  hur  arenan 
kommer att se ut i 3d motorn. Planen i mitten ska även påverkas av vilken grässtruktur 
som placeras i dess ruta, så över denna läggs en grässtruktur samt svaga ljusa linjer 
som ger intrycket av en randig klippning.

5 Resultat

5.1.1 Vad är viktigt för en användare att själv bestämma över när det 
gäller spelmiljön, och vilka aspekter har en större innebörd än 
andra?  

Modulsystemet erbjuder användaren ett kraftigt verktyg för att själva designa sin egen 
arena, vilket förhoppningsvis kommer ge användaren en större känsla av tillhörighet. 
Det första användaren möts av är webbgränssnittet som tydligt pekar ut vilka områden 
som användaren kan påverka, samt ger en visuell indikation på hur arenan kommer att 
se  ut  inuti  spelet.  I  början  kommer  användaren  endast  ha  tillgång  till  enkla 
träkonstruktioner och små ljusriggar, men eftersom användaren utvecklar sig i spelet 
så låser han/hon upp flera, samt möjligheten att köpa ytterligare varianter. Modulerna 
blir mer och mer avancerade och når tillslut en punkt när en moduldel kan representera 
en 3 våningsmodul likt den tidigare nämnda arenan Camp Nou. Användaren kan spara 
olika  presets  på  sina  favoritkonstruktioner,  byta  grästexturer  samt  även  välja  att 
hans/hennes supportrar ska  ha lagets badge på flaggor runt arenan. Några möjligheter 
kommer vara gratis, medans vissa kommer erbjudas som en Club Member förmån. 
Resterande kommer finnas i shoppen där användaren kan köpa nya delar till sin arena. 
Användaren kan välja i vilken miljö han/hon vill ha sin arena, och vilken färg stolarna 
på ens arena ska ha. Vissa speciella presets kommer även att  erbjudas, exempelvis 
liknande  arenor  som fängelset  som skapades  i  demonstrationssyftet.  Denna  preset 
kommer att appliceras på alla platser, och det går inte att byta ut delarna, då den har en 
specifikt byggd passform. Om användaren försöker placera en ny moduldel kommer 
en dialogruta fråga om han vill helt ta bort den tidigare placerade preseten eller ångra 
sin utplacering.
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De användare som inte är intresserade av att själv välja arenadelar kan välja att låta 
hemsidan sköta detta, och kommer isåfall att följa en förutbestämd plan för hur arenan 
kommer att se ut, beroende på medlemskap eller inte.

5.1.2 Vilka tekniska lösningar finns i dagsläget i Power Soccer och vilka 
behövs kompletteras?  

De moduldelar som tagits fram fungerar att importera in i spelmotorn i dagsläget, även 
om det krävs lite extra arbete, då motorn är anpassad för endast de två arenor som 
finns idag. Motorn måste göras mer generellt mottaglig för andra arenamodeller när 
system väl planeras att ta i drift, då kamerainställningarna förhindrar större landskap. 
Möjligheter att ladda in specifika modeller finns i dagsläget inuti spelarmodifieringen, 
men måste expanderas så det kan acceptera arenadelar  med framgångsrikt  resultat. 
Spelet  behöver  även  kompletteras  med  ett  nerladdningssystem som kan ladda  ner 
arenamoduler  vid  behov  istället  för  att   klienten  som  levereras  innehåller  alla 
existerande delar, då detta kommer innebära en större mängd data vid nerladdning. 
Metoder för färgsättning baserat på användarens egna färger finns i dagsläget och är 
applicerade på publiken. Denna metod behöver expanderas för att även färgsätta stolar 
och flaggor. Användarens badge läses även in i dagsläget, men behöver användas för 
att  pryda  flaggor  och  ev  gräsmattan.  Dessa  två  lösningar  måste  skapas  både  i 
tillverkningen av modulerna samt inuti motorn, och bör vara löst innan produktionen 
av moduler påbörjas för att undvika dubbelt arbete.
Shopsystemet behöver även byggas ut för att inkludera arenadelar, samt ett preview 
arena läge måste skapas, som ger användaren en 3d rundtur i sin arena för att kunna se 
hur hans/hennes val i editorn kommer att se ut.

5.1.3 Vilken metod för att tillverka och placera de olika delarna krävs för 
att uppnå en fungerande produkt? 

När användaren är nöjd med sin layout så sparar han det, vilket i sin tur sparar ner de 
id´n som hör till de moduler som han/hon valt  till databasen. Dessa skickas sedan till 
motorn  när  spelaren väljer  att  starta  en  match.  Motorn identifierar  vilka  specifika 
objekt den ska läsa in, och objekten i sig innehåller information om placeringen. Alla 
dessa  objekt  är  placerade utifrån origo,  så  motorn  placerar  dessa  vid denna givna 
punkt, och objekten orienterar sedan sig själv till rätt plats. Om spelaren har valt färger 
för stolarna så läses även denna information in från databasen. 
Om användaren har valt att dennes åskådare ska ha flaggor med sin personliga badge 
på så  projiceras  denna  inuti  motorn på  alla  flaggdelarna,  med  hjälp av  den  redan 
inlästa badgetexturen som används vid presentationen av de två lagen. Denna metod 
kommer vara snarlik den metod som idag används för att fästa badgen på spelarna. 
Objekten kommer att placeras i spelvärlden relativa till origo, så varje objekt måste 
vara korrekt sparat med dessa koordinater.

För att begränsa hur mycket data som användaren måste ladda ner vid matchtillfället 
så bör ett nerladdningssystem tas fram. Denna ska kunna identifiera vilka id´n som en 
användare har och se  till  att  motståndarens system kompletteras om de inte redan 
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finns.  Det  finns framtidsplaner att  skapa ett  system som laddar ner datamängden i 
bakgrunden  medans  användaren  surfar  runt  på  hemsidan,  ett  system  som  skulle 
fungera väl med modulsystemet.

Moduldelarna kan ha flera placeringar, så en arenadel kan placeras på flera platser. 
Varje del har ett unikt id vilket identifierar det för motorn, och varje slot har även ett 
plats id. Dessa två id´n kombineras för att motorn ska  veta vilken del som ska laddas 
in på vilken plats. Vissa slots har även möjlighet att ta emot olika sorters moduler, tex. 
hörnen. Dessa kan antingen ha ljusriggar eller en arenadel. När användaren klickar och 
ska placera ut dessa moduldelar kommer varje tänkbar plats att highlightas för att visa 
vart denna kan placeras. Vissa moduler kan även låsa slots, tex de speciella presets 
som finns att köpa, eller unika objekt som kräver två platser.

Med detta modulsystem så finns det stora möjligheter för kreativa lösningar. Även om 
objekten läses in för specifika platser så är det i slutändan positionen i 3d rymd som 
avgör placeringen. Detta innebär tex. att  man kan erbjuda användaren en gigantisk 
gladiatorport  som ingång på en viss arena genom att  fästa dessa objekt  till  de två 
moduldelar  som ligger  på  den  sidan  av  planen,  eller  att  ha  en  romersk  båge  där 
avbytarbåsen  normalt  står.  Valmöjligheterna  begränsas  endast  av  3d  skulptörens 
fantasi och kreativitet.

5.1.4 Hur kan de krav som PowerChallenge har på produkten påverka och 
begränsa produkten i en riktning som gör den funktionell både för 
företaget och för användaren?

PowerChallenge har länge haft planer på ett system liknande till det som tagits fram i 
denna uppsats,  och därför har arbetet  följt  de önskemål som funnits på produkten. 
Användaren  ska  ha  så  mycket  frihet  att  själv  bestämma  som är  möjligt  med  de 
restriktioner som finns i den idag existerande koden, samt med den personal som idag 
finns för utvecklingen. Modulerna ska vara i samma tekniska nivå som det som finns i 
dagsläget, och följa samma grafiska modell. Nerladdningsstorleken för klienten har 
alltid varit viktigt, så alla moduldelar ska i den mån som går ha så  liten datamängd 
som möjligt.

Arenadelarna i sig ska vara skapade på  ett sådant sätt att de erbjuder en stor 
bredd av design för användaren, från enkla träkreationer till  enorma delar i betong 
eller stål. Målet är att användaren ska kunna uttrycka sin egen personlighet  i arenan så 
mer speciella delar som tex. ett vikingaskepp som skybox, en romersk gladiatoringång 
och dyl. ska finnas att köpa för de som önskar.
Webbgränssnitt ska passa in med den kommande webbdesignen, och ska även fungera 
med  det  shopsystem  som  i  dagsläget  finns  på  sidan.  Gränssnittet  ska  vara 
lättöverskådligt men erbjuda de funktioner som användaren behöver för att till bygga 
sin egen arena.
PowerChallenge har  även  planer  på  att  outsourca denna  del  vilket  innebär  att  det 
måste  finnas en designguide som kan skickas till ett outsourceföretag.
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6 Diskussion 

6.1 Resultatet

Målet  med  uppsatsen  var  att  ta  fram  ett  koncept  till  ett  fungerade  system  där 
användaren själv kan designa sin arena, och resultatet av arbetet känns ligga väldigt 
nära  det  förväntade  resultatet.   Användaren  kan  själv  bestämma  över  delar  som 
tillsammans bildar en helhet. Nyckelfaktorer identifierade genom enkäten samt läsning 
av Power Soccer forumen är valbara av användaren själv, och användaren kan välja 
vilken del  han/hon vill  fokusera på.  Frågorna i  enkäten genererade bra data vilket 
alltid är ett orosmoment. Det är lätt att vad jag anser vara en bra ställd fråga genererar 
fel svar, men inte i detta fallet. Enkäten påvisade att vissa delar var viktigare än andra, 
specifikt  gräset  och  läktarna.  Dessa  två  valdes  ofta  som  de  viktigaste  och  mest 
framträdande delarna av en arena. 

Genom att  tillverka tre  moduldelar  för  varje  variation av läktare,  halva långsidan, 
hörnet samt halva kortsidan, så får man moduler som med hjälp av duplicering kan 
placeras runt hela planen snabbt och smidigt. Varje objekt behövs sedan namnges och 
sparas ut som separata objekt, men denna process går att automatisera med hjälp av 
script. Själva skapandet av moduler är väldigt fritt även om varje del är bunden till en 
specifik  plats.  Tillägg  till  modulerna  är  möjlig  och  unika  detaljer  kan  läggas  till. 
Eftersom objekten är bundna till origo så behöver inte motorn göra extra operationer 
för att orientera varje objekt rätt, utan objekten är sparade med denna information. 
Nackdelen med detta system är att det blir fler objekt för klienten att ladda ner, men 
passar bättre ihop med den redan existerande tekniken. En annan nackdel blir även att 
det  kommer bli  många olika  variationer av egentligen samma objekt  i  inventariet, 
vilket kan leda till förvirring för användaren.

Systemet har planerats i samarbete med PowerChallenge för att hela tiden se till att det 
är  inom  ramarna  för  vad  de  förväntar  sig  av  systemet.  Användarvänlighet  på 
webbgränssnittet samt att det passar ihop med de shopsystem som finns i dagsläget har 
varit  viktigt,  och  designvalen  har  gjorts  i  samarbete  med  PowerChallenge  egna 
webbutvecklare.  De har  även  ställts  restriktiva  krav på  själva  modulerna eftersom 
systemet har  begränsningar i form av kraft och datamängd.

Även om denna modell innehåller grunderna för systemet så kommer det krävas mer 
forskning för  att  få  en fungerande modell.  Det  största  frågetecknet  just  nu är  den 
tekniska implementationen av modulsystemet, vilket jag har för begränsad kunskap 
för att beskriva djupare. Detta kommer att  behöva lösas innan arbetet med systemet 
påbörjas.  Modulerna  är  framtagna  med  den  existerande  tekniken  i  åtanke,  och 
webbgränssnittet  följer  de  riktlinjer  som  finns  för  den   nya  hemsidan,  och 
shopsystemet passar ihop med den planerade placeringen av objekt.

6.2 Metoden

Genom att följa de etablerade riktlinjer som finns på PowerChallenge för skapande av 
nytt innehåll till Power Soccer har jag kunnat skapa objekt som uppfyller de krav som 
finns för implementation. Arbetet i  Autodesk Maya har fungerat som planerat,  och 
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även skapandet av webbdelen har gått enligt planerna. Eftersom den nya hemsidan 
redan är framtagen så blev den stora delen av arbetet att använda redan existerande 
grafik i syfte att skapa den nya delen.  Nästan dagliga diskussioner med olika delar av 
PowerChallenge har inneburit  att  produkten alltid tagits  fram i  riktning med deras 
Vision,  samt  att  systemet  är  genomförbart  med  de  förutsättningar  som  finns  på 
företaget. Överläggningar med produktchef Michael Höglund har ägt rum under hela 
produktionen för att hålla projektet inom den vision som finns, och avstämningar med 
Art Director för att se till att grafiken passar företagets andra visuella produkter.

Valet att arbeta med ett modulbaserat system känns rätt när man ställer det mot den 
tekniska bas som finns i Power Soccer idag. Ett helt fritt system med en 3d editor hade 
inneburit kraftigt ökade utvecklingstider, vilket i dagsläget är inaktuellt. Även om ett 
sådant  system  hade  varit  mer  flexibelt  så  erbjuder  modulsystemet  en  hög  grad 
flexibilitet  men fortfarande inom en teknisk begränsning som gör  utvecklingstiden 
betydligt kortare.

Jag skulle gärna ha gått in djupare på den tekniska implementationen men eftersom 
det i dagsläget är oklart hur många delar av den kommande plattformen ska fungera så 
känns det mer passande att undersöka det i framtiden.

Min metod för att genomföra en enkät kunde ha varit bättre utförd, men datan som den 
gav passade bra in i uppgiften. Jag hade gärna kunnat haft flera deltagare och en större 
spridning, men tidsbrist begränsade möjligheterna. Även en testenkät kunde ha utförts 
för att försäkra om att frågorna gav rätt data, men även detta föll bort pga tidsbrist.

6.3 Förslag på vidare forskning

För att systemet ska kunna sättas i bruk så måste en djupare undersökning av vissa 
områden göras. Dels så måste själva spelkoden undersökas för att bestämma vad som 
saknas  för  implementation  av  systemet.  En  djupare  enkätundersökning  bör  även 
genomföras för att få en större mängd data att använda som bas för vad som bör finnas 
tillgängligt för användaren. Det idag existerande shopsystemet bör även undersökas så 
det kan hantera det nya systemet som denna uppsats har tagit fram.
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7 Slutsats

Det modulsystem som denna uppsats beskriver uppfyller dels de krav och önskemål 
som ställts  från  PowerChallenge,  samt  de  som  användare  beskrivit  som  önskade 
funktioner.  Användaren  kan  med  hjälp  av  webbgränssnittet  själv  styra  över 
utplaceringen  av  moduler,  och  systemet  har  trots  placeringsbegränsningar  en  stor 
bredd med störa möjligheter till en egen prägel. De moduldelar som är skapade för 
modellen kan användas i slutprodukten, och även som testprodukter medans systemet 
tas fram. Fler moduler kommer behöva utvecklas inför den slutgiltiga produkten för 
att erbjuda användaren ett större utbud av moduler. 
Webbgränssnittet följer färgschemat och designen av den kommande hemsidan, vilket 
är  viktigt  för  en  sömlös  integrering.  Även  om vissa  aspekter  kommer  att  behöva 
bearbetas för att nå slutmålet så är modellen så nära brukligt skick som möjligt.

Det som idag saknas för implementation är ett tekniskt stöd i motorn för att ta emot 
de id´n som modulerna kommer att ha och hur utplaceringen av dessa ska ske. En 
annan i dagsläget saknad funktion är hur spelmotorn ska tolka färgkoderna för stolarna 
och ändra detta i motorn, samt att kunna projicera användarens badge på flaggor eller 
gräsmattor.  Hemsidan  saknar  även  stöd  för  det  nya  arenasystemet,  och 
användardatabasen behöver anpassas för att ta emot denna nya information. 

Syftet är även att om skapandet av denna modell ska outsourcas till andra företag, så 
ska denna uppsats fungera som ett designdokument för de objekt som ska skapas och 
sedan vara tillgängliga för användaren.

Figur 11: En av arenorna inuti spelmotorn.
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Bilaga 1: Enkät

Enkät
Fotbollsarenor I Dataspel.

Namn:
ålder:
tidigare erfarenheter av fotbollspel:

1. Vilken fotbollsarena är din favorit? Motivera.

2. Vilken form föredrar du på en fotbollsarena?

3. Ur en ren estetisk vinkel, påverkar löparbanor runt fotbollsplanen känslan av en fotbollsarena 
negativt eller positivt?

4. Vilken del på en fotbollsarena som är synlig från planen tycker du mest påverkar känslan av 
planen?

5. Är valet av gräs vitkigt ur en estetisk synpunkt?
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Följande frågor bygger på idén att du själv kan bygga din egen stadio I ett fotbollspel 
utav moduler som sätts ihop på ett förbestämt sätt, denna stadio kommer sedan alltid 
visas när du spelar hemmamatch en multiplayer match mot andra över internet eller 
lokalt.

6. Vilket skulle du föredra;  tio olika typer av gräs men bara 2 olika läktardesignerm, eller 5 olika 
gräsmattor och 5 olika läktardesigner? motivera

7. Är det viktigare att ha många val för få utbytbara moduler, eller få val för många utbytbara 
moduler?

8. Hur stor impact har färgerna på stadion för dig?

9. Av alla delar som en fotbollsstadio består av,  vilken del skulle du helst betala 20kr för att byta 
ut, om valen som kostar ser bättre ut än de som ingår gratis?

10. övriga tankar kring modulbaserade arenor, och gärna om ev.       
      kostnader för extra delar uppskattas: 
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