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Sammanfattning  

Detta examensarbete består av skapandet samt det praktiska 
tillämpandet av en metod, som har syftet att med hjälp av viral 
marknadsföring få in nya spelare till ett massivt onlinespel1.  
 
Syftet med detta examensarbete är att skapa en bättre uppfattning 
om vad viral marknadsföring är för något, men också hur man kan 
använda den i marknadsföringssyfte. 

 
Metoden går ut på att skapa tre olika faser, även kallade 
tillämpningsfaser, som alla har sitt eget syfte och sedan tillämpa 
dessa fasers olika beståndsdelar för att sedan uppskatta ett resultat 
utifrån detta. 
 
Om man genom denna metod förbereder och förbättrar spelets 
community tillräckligt bra, är förhoppningen att de potentiella spelarna 
som når communityn ska stanna kvar och bli faktiska spelare. För att 
få potentiella spelare att nå spelets community krävs det att spelets 
representation, i detta fall spelets hemsida och communityforum, är 
tillräckligt tilltalande och informativ. För att dessa två delar ska spela 
någon roll, krävs det något sätt att få in potentiella spelare till spelets 
hemsida. Detta gör man med viral marknadsföring. Lyckas alla dessa 
delar, har metoden fungerat och nått ett framgångsrikt resultat. 
 
 
Nyckelord:  dataspel, massiva onlinespel, marknadsföring, 
community. 
 

 
 
 
 
 
  
 

                                                 
1 Ett massivt onlinespel är ett spel där ett stort antal spelare kan spela tillsammans på en och samma server. 
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1 Inledning 
Jag kommer i detta examensarbete att berätta vad viral 
marknadsföring innebär, hur det fungerar och hur jag valt att utforma 
en metod som jag sedan tillämpar i praktiken på ett spel. Jag kommer 
också att berätta hur väl metoden fungerade i mitt fall samt reflektera 
över vad som kunde ha gjorts bättre. Först och främst, vad är viral 
marknadsföring?  
 
Viral marknadsföring kan beskrivas som ett sätt att låta individer 
sprida marknadsföringen, likt ett virus sprider sig från person till 
person. Man kallar ofta metoden för ”Word of Mouth”, eftersom 
marknadsföringen sprids oralt från person till person. Om man lyckas 
plantera ett ”frö”, det vill säga om man lyckas att tillämpa viral 
marknadsföring på ett bra sätt, kommer personerna som snappat upp 
det här fröt att sprida marknadsföringens budskap vidare.  
 
Sedan länge har företag insett vikten av att marknadsföra sig och sina 
produkter. Metoden för detta har sett lite annorlunda ut genom 
tiderna. Viral marknadsföring innan television och Internet har bestått 
mestadels utav det man kallar för Word-of-Mouth2 marknadsföring 
eller WOM3 som man också kallar det. Med WOM menar man viral 
marknadsföring som sprids från person till person och vidare till ännu 
fler personer, i en slags exponentiellt vidgande struktur. Rykten, 
skvaller eller media är några exempel där WOM är väldigt centralt. På 
detta sätt genereras ökad medvetenhet om t.ex. ett varumärke eller 
en produkt utan att företaget själva aktivt måste tillämpa egen 
kontinuerlig marknadsföring. Med medium som televisionen och 
Internet har möjligheterna för detta expanderat något enormt. 
Företagen har nu, mer och mer, börjat använda speciellt Internet för 
att utföra sin virala marknadsföring och på så sätt skapat bättre 
förutsättningar för att nå ut med sitt budskap och då lyckas med sin 
virala marknadsföring.  

 
Viral marknadsföring är en metod som används av flera olika sorters 
företag runt om i världen. Man kan uppskatta att en stor del av dessa 
tillhör nöjesindustrin, bland annat spelbranshen. Något varje spel 
behöver är en vettig marknadsföring. Dock är det inte alltid lätt att 
som nytt eller mindre spelföretag göra detta. Saker som att ta reda på 
vilka metoder som finns, vilka som fungerar och inte fungerar bra kan 
vara något som kan bli väldigt förvirrande efter ett tag. Utan en vettig 
marknadsföring, kan ett spelföretag inte överleva. Jag anser 
personligen att det inte att bara är marknadsföra sitt spel som är 

                                                 
2 Word-of-Mouth är en typ av viral marknadsföring, som kan beskrivas som spridning från mun till öra, 
från person till person. 
3 WOM är en förkortning av Word-of-Mouth.  



Examensarbete i medier: Dataspelsutveckling 
Viral marknadsföring för MMO-spel 
Joakim Bergman 

 2 (63) 

själva nyckeln, utan att veta på vilket sätt man bör göra det; Vilket sätt 
som passar spelet och företaget bäst. Enligt mig beror detta på 
speltyp, marknadsföringsstadie samt företagstyp och företagsstorlek. 
Jag anser att många mindre spelföretag som ska marknadsföra ett 
spel, behöver något som inte kostar pengar, men som fortfarande är 
effektivt. Jag ska genom detta examensarbete visa hur man kan 
använda sig utav en sådan metod. Metoden heter viral 
marknadsföring och jag kommer att använda vissa typer av viral 
marknadsföring för att rent praktiskt visa på vilka sätt man kan 
marknadsföra sitt spel. I mitt praktiska exempel har jag spelet 
Dreamlords: The Reawakening, utvecklat av Lockpick Entertainment. 
Spelet är ett MMO-RTS4-spel och har relativt små ekonomiska 
förutsättningar för sin marknadsföring, vilket gör Dreamlords: The 
Reawakening till ett bra exempel på hur man kan göra viral 
marknadsföring utan ekonomisk investering. 
 

1.1 Syfte 
Att undersöka hur den virala marknadsföringen fungerar och hur den 
kan användas för att marknadsföra ett spel. 
 

1.2 Problemformulering 
Hur kan man använda viral marknadsföring för ett MMO1-spel som 
Dreamlords: The Reawakening (Lockpick Entertainment, 2008)? 
 

1.3 Mål 
Mitt mål är att skapa ett examensarbete där jag visar och beskriver 
hur man kan använda en specifik marknadsföringsmetod för ett 
MMO-spel, med spelet Dreamlords: The Reawakening som exempel. 
Man ska kunna lära sig vad den specifika metoden innebär i teorin 
samt hur den kan fungera i praktiken. 
 
För att uppnå mitt mål kommer jag att göra efterforskningar kring 
metoden, för att på ett pedagogiskt sätt, i denna rapport, kunna visa 
hur den virala marknadsföringen fungerar och varför den fungerar.  
 
Verket för detta examensarbete kommer att vara den praktiska 
tillämpningen av en metod jag skapat för att nå mitt mål. 

                                                 
4 MMO-RTS består av förkortningarna MMO (Massive Multiplayer Online Game) och RTS (Real Time 
Strategy Game). Ett MMO-spel kan beskrivas som ett onlinespel med flerspelarläge som hyser utrymme för 
en större mängd spelare. RTS kan beskrivas som ett strategispel i realtid, därav Real Time Strategy Game. 
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1.4 Viral marknadsföring med speldesignerfarenhet 
Jag som utför detta examensarbete är inte i grunden en 
marknadsförare, utan en speldesigner. Detta har både för- och 
nackdelar. Nackdelarna är förstås att jag inte är utbildad i 
marknadsföring, utan har varit tvungen att söka dessa kunskaper 
under arbetets gång. Men fördelarna är att jag har en annan inblick i 
spel och dess design – vad som går att göra och hur – än vad en 
genomsnittlig marknadsförare har. Tanken med detta arbete är att 
med hjälp av mina kunskaper från speldesign, kunna på ett väldigt 
praktiskt och effektivt kunna använda den virala marknadsföringen 
genom flera spelmekaniska moment.  
 
Exempel på detta kan vara spelarintervjuer, som då går in på själva 
community5-delen i spelet. Ett andra exempel kan vara att designa en 
feature där spelare kan bjuda in sina vänner i spelet och göra detta till 
ett sätt för spelaren att tjäna spelvaluta, som denne kan använda sig 
utav för att handla saker inuti spelet. Ett tredje exempel kan vara 
spelmekaniska tävlingar eller så kallade evenemang, som underhålls 
och används i spelmekanisk så väl som marknadsföringssyfte. 
 
Att marknadsföra ett MMO på detta sätt utan en speldesignkunskap 
anser jag kan vara riskfyllt då det blir mycket svårare att estimera 
spelmekaniska effekter på marknadsföringsmetoder. Om man till 
exempel försöker införa sätt för spelarna att tjäna spelvaluta, utan att 
ordentligt känna till hur spelvalutan fungerar och hur den påverkar 
spelmekaniken blir chansen stor att det uppkommer en svårighet att 
hitta balansera marknadsföringen så att den inte förstör 
spelmekaniken. 
 

1.5 Presentation av litteratur 
Jag kommer under denna rubrik att beskriva litteraturen jag valt att 
använda mig utav och varför. 
 
För att beskriva vad viral marknadsföring är för något, har jag valt att 
ta hjälp av flertalet elektroniska vetenskapliga artiklar som handlar om 
viral marknadsföring. Bland dessa är Ralph Wilsons The Six Simple 
Principles of Viral Marketing (2005), som jag använt mig utav för att 
beskriva själva grunden till vad viral marknadsföring är för något och 
hur det används. Jeffrey Grahams What Does Viral Marketing Really 
Mean? (1999), använde jag mig utav för att styrka ytterligare hur viral 

                                                 
5 Community är den del av spelet som spelarna lever i. Community kan också beskrivas som den sociala 
delen av spelvärlden. Utan spelare finns ingen social del och därmed inget community. I spelet Dreamlords: 
The Reawakenings fall är communityn uppdelad på flera olika plattformar, webbplattformen och 
spelklientplattformen.  
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marknadsföring fungerar. Graham, precis om Wilson använde sig 
utav virusliknelser när de beskrev viral marknadsföring, vilket är varför 
jag använda Graham som ett ytterligare styrkande på detta. Rick 
Fergusons Word of mouth and viral marketing: taking the temperature 
of the hottest trends in marketing, Journal of Consumer Marketing 
(2008) var en artikel jag använde mig utav för att styrka en av mina 
avgränsningar, som handlar om svårigheter att uppskatta effekt av 
viral marknadsföring. David Meerman Scotts The new rules of 
marketing and PR: how to use news releases, blogs, podcasting, viral 
marketing, & online media to reach buyers directly (2007) använde 
jag mig utav för att ge ett konkret exempel på hur viral 
marknadsföring fungerar. Stefan Ekbergs Gerilla Företagaren – Hur 
du marknadsför ditt företag med kreativitet och energi snarare än med 
pengar (2003) använde jag för att styrka mina påståenden om de 
ekonomiska aspekterna av viral marknadsföring. 
 
Till sist använde jag mig även utav Richard Bartles Designing Virtual 
Worlds (2003), för att beskriva olika spelartyper i spelet jag använde 
som praktiskt exempel för min metod. 
 

1.6 Avgränsningar 
För att kunna nå det mål jag satt upp, krävs det att jag gör vissa 
avgränsningar. Eftersom arbetet utförs på ett etablerat spelföretag 
kommer det att finnas vissa begränsningar i vilken grad jag kommer 
att kunna visa och förklara vissa detaljer. Med detta så menar jag att 
jag inte kommer att kunna visa saker som kan skada företaget på 
något sätt, så som exakta säljsiffror eller dylikt. Jag har istället valt att 
rikta min fokus mot de delar som inte skadar företaget, när det visas 
offentligt. 

 
Jag har i mitt arbete valt att lägga min fokus på ett specifikt MMO-spel 
och på en specifik marknadsföringsmetod för att öka kvalitén inom 
just det specifika området. 

 
Eftersom examensarbetet endast pågår i 20 veckor och eftersom 
verket kan bli hur stort- och på att gå hur länge som helst, måste jag 
avgränsa mig så att mitt verk kan bli klart inom de tidsramar jag har 
att arbeta inom. Därför har jag valt att begränsa mig till tre 
tillämpningsfaser. 
 
Jag kommer inte att gå in på genus i någon omfattande grad, utan får 
avgränsa mig till att diskutera detta ämne under målgruppsanalys och 
diskussion i den reflekterande texten.  
 



Examensarbete i medier: Dataspelsutveckling 
Viral marknadsföring för MMO-spel 
Joakim Bergman 

 5 (63) 

Att mäta exakt effekt av den virala marknadsföringen är något som är 
väldigt svårt, enligt bland andra Rick Ferguson (2008), eftersom viral 
marknadsföring har en väldigt diffus effekt. Det kan vara mycket svårt 
att mäta WOM, eftersom man inte riktigt kan veta till exakt hur många 
eller vilka individer som spridningen sker, utan man får lov att göra 
uppskattningar eller fingervisningsmätningar på olika sätt. Enligt Rick 
Ferguson, på sida 181 i “Word of mouth and viral marketing: taking 
the temperature of the hottest trends in marketing”, kan man till 
exempel mäta räckvidden av en viral video för att skapa sig en 
uppfattning utav effekten i större drag, snarare än i detaljer. Jag 
kommer därför att avgränsa mig till att göra fingervisningsmätningar 
och sedan diskutera vilken roll mina tillämpningsfaser spelar för 
resultaten. 
 

1.7 Rapportens disposition 
För att visa hur man använder marknadsföringsmetoden viral 
marknadsföring kommer jag att inleda med att förklara vad begreppet 
viral marknadsföring innebär. Därefter kommer jag att gå in på hur 
man tidigare använt sig av metoden och hur jag väljer att använda 
metoden. 
 
När jag skapat en grund med hjälp av efterforskning, kommer jag att 
använda denna grund till att utforma mina tillämpningsfaser som jag 
senare ska praktiskt tillämpa i tillämpningsexemplet i resultatdelen av 
denna rapport. Där ska jag undersöka hur effektiva de är samt 
diskutera på vilka olika sätt man kan använda dem.  
 
Till sist kommer jag att redovisa resultatet från de olika 
tillämpningsfaserna och diskutera hur metoden verkligen fungerade i 
praktiken. Jag kommer nedan att gå igenom vad viral marknadsföring 
är, de ekonomiska aspekterna, riskerna och dessutom ge exempel på 
användning av viral marknadsföring. 
 
 

2 Bakgrund 
För att uppfylla målet med att ha en vetenskaplig grund, har jag 
undersökt tidigare examensarbeten samt forskning i området 
marknadsföring med fokus på viral marknadsföring.  
 

2.1 Teoretisk bakgrund 
Viral marknadsföring är ett sätt att marknadsföra sin produkt genom 
människor med Internet som hjälpmedel, eller med Word-of-Mouth 
(WOM). Word-of-Mouth är ofta något man beskriver viral 
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marknadsföring utanför Internet som, medan viral marknadsföring ofta 
refereras som något som händer på Internet, även om det 
nödvändigtvis inte behöver vara det. 
 

“Off the Internet, viral marketing has been referred to as 
"word-of-mouth," "creating a buzz," "leveraging the media," 
"network marketing." But on the Internet, for better or worse, 
it's called "viral marketing." ” (Wilson, 2005) 

 
Viral Marknadsföring har använts som ett billigt sätt att effektivt sprida 
sin marknadsföring och att använda den så kallade ”word-of-mouth” 
metoden. Detta innebär att man som företag kan låta personer som 
marknadsföringens budskap nått ut till, sprida det vidare till andra 
personer i sin umgängeskrets. Att nå ut till endast en person med 
denna metod, kan bidra till att budskapet sprids till över flera tusen 
andra personer. Detta är något som David Meerman Scott pratar om i 
e-boken New Rules of PR (2007). Scott berättar att bara genom att 
företaget WebEx lyckades nå ut till honom, har budskapet sedan 
spridits vidare genom honom till flera tusen personer genom de verk 
eller seminarier han hållit. Dessutom ger jag ett väldigt bra exempel 
på det själv, när jag nu berättar om det i den här inledningen till min 
reflekterande text. Detta berodde alltså endast på att företaget 
lyckades nå ut på ett bra sätt till en enda person. 
 
En forskardefinition av viral marknadsföring säger att viral 
marknadsföring fungerar som ett virus, där man planterar något och 
låter det sprida sig utav de ”smittade” så att säga (Wilson, 2005). Dr. 
Ralph F. Wilson berättar att viral marknadsföring är vad man kan kalla 
de marknadsföringsstrategier som används när metoden går ut på att 
uppmuntra individer att sprida marknadsföringen vidare till andra 
individer. En lyckad viral marknadsföring, precis som virus, kan sprida 
budskapet explosionsartat till tusentals eller varför inte miljontals 
personer, (Wilson, 2005). 
 
Jeffrey Graham, Vice VD för Dynamic Logic, använder också 
virusliknelsen när han förklarar viral marknadsföring. Dock går han in 
på ett djupare spår för att förklara hur virus fungerar och ställer upp 
likheterna mellan dem och den virala marknadsföringen. Han menar 
att ett virus i form av en trojansk häst6 sprider sig exponentiellt från 
värd till värd och når allt fler och fler värdar. På samma sätt sprider 
sig viral marknadsföring, men all viral marknadsföring sprider sig inte 
lika effektivt, precis som alla trojanska hästar inte sprider sig lika 

                                                 
6 Trojansk häst kallas ofta även för bakdörr, i datorvirussammanhang, eftersom den öppnar en bakdörr i 
datorns säkerhetssystem och ger användaren av bakdörren mer eller mindre kontroll över delar av den 
infekterade datorn. Dessa bakdörrar har ofta en tendens att sprida sig vidare till den infekterade datorns 
kontakter i exempelvis e-postkontaktlistor. 
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effektivt. Jeffrey Graham menar att viral marknadsföring går ut på att 
skapa ett meddelande, sprida detta meddelande och för att 
meddelandet ska spridas så effektivt som möjligt, skapa goda 
förutsättningar för just detta.  
 

2.2 Ekonomiska aspekter 
Viral marknadsföring är ett billigt sätt att marknadsföra sin produkt. 
Det kostar ofta inte mer än vad man är själv är villig att lägga ut. Viral 
marknadsföring kan skötas lika effektivt utan kostnad som med. Allt 
beror på hur mycket tid, kraft och kunnande man kan eller väljer att 
lägga ned på marknadsföringen. Lägger man ned pengar blir det ofta 
lättare att marknadsföra eftersom man får möjlighet att ta vissa 
genvägar, medan kostnadsfri viral marknadsföring ofta får gå hela 
vägen själv utan sådana genvägar som ekonomiska investeringar kan 
ge. Med genvägar menar jag andra sätt att marknadsföra sin virala 
marknadsföring, som ibland inte är möjligt att använda sig utan såvida 
man inte investerar pengar i det, som till exempel reklamfilmer på tv. 
Viral marknadsföring kan i princip anpassas till vilken budget som 
helst, vilket gör det till en väldigt användbar och anpassningsbar 
marknadsföringsmetod.  

 
Ett företag med liten budget har stora fördelar av att använda viral 
marknadsföring som sin huvudsakliga marknadsföringsmetod. Detta 
för att företaget kan få ut väldigt mycket av att använda metoden samt 
att den inte kommer med några verkliga ekonomiska risker. Företaget 
kan nästan alltid räkna med att inte gå i förlust med något annat än 
investerad tid, vilket i princip kan betyda ekonomisk valuta, men inte 
nödvändigtvis. Stefan Ekberg skriver år 2001 i sin bok ”Gerilla 
Företagaren” om gerilla-företagande, där han nämner något som på 
samma sätt kan appliceras på viral marknadsförig i detta avseende. 
Mycket för att gerilla-företagande till viss del bygger på viral 
marknadsföring.  
 

”Istället för pengar investerar du tid, energi och fantasi i din 
marknadsföring” (Ekberg, 2001). 

 
Exempel på viral marknadsföring med liten eller utan ekonomisk 
investering kan vara: 

• Intervjuer i tidningar eller webbtidningar. 
• Häftiga bilder av produkten företaget marknadsför, t.ex. Ett 

spel. 
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• Produktlokala7 tävlingar eller utmaningar utan valutabaserade 
priser i någon form. 

 
Ett företag med stor budget kan däremot välja att använda viral 
marknadsföring på ett annat sätt än företaget med liten budget. 
Dessa företag kan välja att investera pengar i marknadsföringen och 
på så sätt ha större möjligheter och metodurval att nå ett mer effektivt 
resultat än de företag som använder viral marknadsföring utan 
ekonomiska investeringar. Det kostar till exempel pengar att ta fram 
produktpaket som skickas till tidningar eller tidskrifter. Nackdelen är 
dock att företagen som investerar pengar i metoden också riskerar att 
förlora de investerade pengarna och på så sätt gå minus i budgeten, 
något som de andra företagen inte riskerar på samma sätt.  
 
Exempel på viral marknadsföring med större ekonomisk investering 
kan vara: 

• Beställda reklamfilmer. 
• Webbannonser. 
• Produktlokala eller mer globala tävlingar med valutabaserade 

priser. 
• Arrangerade evenemang med viral marknadsföringsinriktade 

gratisprylar. 
 

Just beställda reklamfilmer eller webbannonser är egentligen i 
grunden ett vanligt sätt att göra marknadsföring som inte direkt är 
viral marknadsföring. Dock kan man väldigt enkelt använda dessa två 
metoder för att skapa en väldigt bra viral marknadsföring. Detta 
förutsätter dock att reklamkampanjerna är inriktade på den virala 
marknadsföringsmetoden och har som grundsyfte att skapa en WOM 
effekt. Häftiga speltrailers kan skapa hype8, som är ett tydligt exempel 
på hur en traditionell marknadsförings effekt ger viral marknadsföring i 
form av en hype. Hype är en effekt av viral marknadsföring som tjänar 
syftet till att allra högsta grad. Uppslagsverket WordNet definierar 
hype på följande sätt: “publicize in an exaggerated and often 
misleading manner”. 
 

2.3 Exempel på användning av Viral marknadsföring 
Att använda Viral marknadsföring till exempel via media är en metod 
som speciellt spelföretag använder för att få publicitet. Detta kan de 

                                                 
7 En produktlokal tävling är en tävling som sker internt inom till exempel ett spel. Det kan vara att spelare 
ska samla ihop mest poäng under en viss tid och då kanske vinna något för det. Det kan också vara en 
tävling på en hemsida som har med spelet att göra, exempelvis en frågesport om spelet. 
8 Hype är ett begrepp som ofta används i viral marknadsföringssammanhang, där en produkt marknadsförs 
på ett sådant sätt att målpubliken bygger upp höga förväntningar och på grund av detta eventuellt pratar 
mycket i sin umgängeskrets om den produkten. 
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göra genom att uppvakta media med PR-paket så som tävlingar, 
turneringar, press releases, exklusivt material men även intervjuer av 
spelare eller spelutvecklare. 
 
Ett exempel på detta är spelföretaget Bethesda Softworks som 
marknadsfört sitt spel Fallout 3 mycket med just denna metod. 
 

 
Bild 2: En Super Mutant från spelet Fallout 3 (2008, Bethesda Softworks) 

 
På bild 1 ovan syns en av deras första bilder från spelet, som de 
släppte cirka 1 år och 3 månader innan spelets release. Det skapades 
en väldigt stor hype kring, bland annat, den här bilden och många 
personer började sprida rykten åt flera olika håll med åsikter om den 
och spelet den tillhörde. Det var först och främst media som 
uppmärksammade dessa bilder och det var på spelnyhetssidor som 
många av ryktena började spridas. Flera av ryktena började faktiskt 
spridas av media själva, genom bloggar eller vinklade artiklar. Detta 
är ett väldigt tydligt exempel på viral marknadsföring som används 
genom media, som då gått vidare och skapat det vi nu kallar för 
”hype”, vilket är en följdeffekt av viral marknadsföring. 
 
Ett annat exempel på viral marknadsföring, som inte är spelrelaterat, 
är faktiskt Internettjänsten Hotmail, som använt sig av viral 
marknadsföring när de marknadsfört sig. De gav bort sina tjänster 
gratis samtidigt som de lade in en säljande text längst ner i varje e-
mail som skickades från deras e-posttjänst. Sedan kunde de luta sig 
tillbaka och låta marknadsföringen sprida sig av sig självt genom 
användarna som växlade e-mail mellan varandra. Ju fler som fick 
mail, desto mer växte Hotmails användares eftersom den säljande 
texten nådde allt fler och fler.  (Wilson, 2005) 
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2.4 Risker med viral marknadsföring 
När man använder sig av viral marknadsföring, måste man alltid ta 
hänsyn till de risker som finns med metoden. Investerar man pengar i 
marknadsföringen löper man alltid en risk att förlora de pengarna. 
Detta händer om effekten av marknadsföringen blir så låg att 
inkomsterna den genererar är mindre än utgifterna, det vill säga 
pengarna som investerats i marknadsföringen. 
 
Om man inte är noga med vad man vill ge för budskap med sin 
marknadsföring, finns det risk att fel sorts budskap förmedlas och 
spelare samt potentiella spelare får en felaktig bild av spelet. Detta 
kan då påverka deras uppfattning och i slutänden effektiviteten på 
marknadsföringen. Ett exempel på detta skulle kunna vara att man 
ger billigare priser för speciella människogrupper. Även om avsikten 
var att nå en speciell typ av spelare, kan övriga spelare få fel signal 
och uppfatta det hela som kränkande, eftersom de då betalar mer än 
den utvalda gruppen. 
 
Utöver de ekonomiska risker som finns när man investerar pengar i 
marknadsföringen finns även risker som har mycket med timing att 
göra. Om marknadsföringen timas fel, vilket ofta kan hända när man 
försöker sig på det så kallade ”hyping”, kan effekten bli annat än 
önskad. I vissa fall blir effekten ändå positiv, men i flertalet fall händer 
det att effekten istället blir negativ.  

 
Timing kan vara en väldigt avgörande faktor vid viral marknadsföring. 
Det gäller att skaffa sig kunskap om när tiden är rätt för att påbörja en 
hype, innan man sätter igång den. Att skapa hype för tidigt kan vara 
farligt då den förväntning som byggs upp hos de potentiella spelarna, 
om det tar för lång tid innan spelet väl kommer, kan ge ett bakslag i 
form av tappat intresse eller besvikelse. Ett exempel på detta är 
spelet Duke Nukem Forever9, som fick sin hype påbörjad redan 1997, 
men har inte klarat av att leverera mer än några speltrailers under 
åren därefter. Under år 2008 släppte den en förrenderad teaser-
trailer10 på spelet, något som kan ha gett blandade känslor då den 
tidiga hypen, som inte uppfylldes, gav en negativ bild av spelet för 
delar av spelets målgrupp. Den sena trailern är något jag personligen 
ser som ett försök till omstart av hypen. Om detta nu fungerar går det 
att spekulera kring, men det kan vara svårt att avgöra innan release. 
Slutsatsen kan då antas vara att hypen faktiskt kommit för tidigt och 
på så sätt bidragit till en negativ bild av spelet. Detta kan i sin tur lett 

                                                 
9 Duke Nukem Forever är ett spel som är en uppföljare till spelet Duke Nukem. Detta spel är känt för att det 
skapades mycket hype kring det, men då spelföretaget aldrig klarat av att leverera det inom någon av de 
flera utlovade datumen, skapades ett dåligt rykte kring spelet. Till slut, våren 2009, lades projektet ned. 
Detta är en egen iakttagelse jag gjort under den perioden jag arbetade inom spelmedia. 
10 En teaser-trailer kan vara en spelfilm som visar delar av spelet som kan väcka intresse, rykten eller hype. 
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till att den potentiella spelarbasen minskat betydligt inför releasen av 
spelet, när den blir av. Detta är då något som har mer eller mindre 
stor potential att klassas som flopp11. 
 
Att tima en hype rätt kan vara ett avgörande moment för att ge en 
lyckad försäljning samt skapandet av en lojal community som stannar 
kvar även när uppföljare släpps. Ett bra exempel på detta är Halo12-
serien, som hypats på ett väldigt effektivt sätt och har lyckats väldigt 
väl i sin timing. Jag vill personligen påstå att det är väldigt få som inte 
vet om Halo-serien på något sätt. Detta kan visa ett resultat i form av 
en lojal och bred spelarbas samt att den fortsatta marknadsföringen i 
stort sett kan spridas viralt, via spelare och media, utan större 
påverkan från spelföretaget i sig. Att spelföretaget ändå lägger ner en 
del pengar på marknadsföring kan ses som ett sätt att utöka den 
redan existerande hypen ytterliggare. 

 

2.5 SWOT13-analys 
För att effektivt skapa en metod som bygger på viral marknadsföring, krävs 
det enligt mig en uppfattning om dess styrkor, svagheter, möjligheter och 
eventuella hot/risker. Därför har jag valt att, utifrån mig själv, göra en 
SWOT-analys av viral marknadsföring. 
 

2.5.1 Strength 
� Viral marknadsföring kräver inga utgifter utöver investerad tid, 

energi och fantasi.  
 

� Viral marknadsföring är kostnadseffektiv och om den används 
rätt kan marknadsföringen bli mer framgångsrik än många 
metoder som kräver ekonomisk investering utöver tid, energi 
och fantasi. 
 

� Viral marknadsföring kräver inte mer arbete än man är villig att 
lägga ned på den, men kan ändå ge ett väldigt lyckat resultat. 
Mindre nedlagt arbete behöver inte innebära ett sämre resultat 
än när mer arbete lagts ned. Poängen med den virala 

                                                 
11 En flopp i spelsammanhang kan förklaras som ett misslyckande. Ett spel som inte levde upp till 
förväntningarna och på så vis gett spelet ett dåligt rykte. 
12 Halo är en spelserie i genren förstapersonsskjutare, alltså ett spel där man ser i förstapersonsvy och ofta 
går omkring och skjuter diverse saker med exempelvis skjutvapen så som en pistol. Denna spelserie är känd 
för att ha fått en väldigt lyckad hype och på så vis höjt försäljningssiffrorna när spelet väl börjat säljas. 
Detta är, precis som med Duke Nukem Forever, ett eget iaktagande från när jag arbetade inom spelmedia. 
13 SWOT står för Strength (styrka), Weakness (svaghet), Opportunity (möjlighet) och Treath (hot/risker) 
och används i analyssammanhang där man på ett speciellt sätt analyserar exempelvis en metod, som i mitt 
fall. 
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marknadsföringen är att låta budskapet spridas automatiskt, 
via de människor som den nått ut till. 

 

2.5.2 Weakness 
� Marknadsföring med liten budget har färre möjligheter än 

marknadsföring med större budget. Man har inte råd att ta lika 
mycket risker/chanser och blir därför är det inte lika lätt att 
använda viral marknadsföring med liten budget än en stor 
budget. 
 

� Viral marknadsföring kräver ofta timing, vilket innebär att vissa 
typer av viral marknadsföring bara kan bli framgångsrika om de 
tillämpas under rätt förhållanden. 
 

� I viral marknadsföring jobbar man mycket med att skicka ut 
budskap till sina kunder. En svaghet med viral marknadsföring 
är att om ett dåligt budskap på något sätt ges, sprids detta på 
samma sätt som ett bra budskap och i vissa fall snabbare. 
Detta kan lätt orsaka dåligt rykte. 
 

2.5.3 Opportunity 
� Företaget kommer att kunna marknadsföra utan att riskera 

större förluster. Detta för att marknadsföringen inte kräver 
några utgifter, medan den vid framgång oftast generar 
inkomster. 
 

� Företaget behöver inte lägga upp en stor budget, om ens en 
budget i över huvud taget. Marknadsföringen kan skötas av en 
person, utan att behöva investera i annat än lön för den 
personen. 
 

� Företaget kan generera en aktiv community kring sin 
användarbas med hjälp av den virala marknadsföringen. Detta 
för att den virala marknadsföringens karaktär är att sprida runt 
ett budskap i en grupp människor och vidare ut till människor 
utanför den gruppen. 
 

� Företaget kan skapa ett system som automatiskt driver viral 
marknadsföring med hjälp av den existerande användarbasen. 

 

2.5.4 Threat 
� Företag med större möjlighet till ekonomisk investering i sin 

virala marknadsföring kan lättare lyckas bättre och eventuellt 
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konkurrera ut företaget med mindre möjlighet till ekonomisk 
investering. 
 

� Skulle marknadsföringen fungera dåligt på ett sådant sätt att 
budskapet blir dåligt eller att dåligt rykte skapas, kan det 
indirekt kosta pengar för företaget. Förlusterna kan bestå av 
spelare som slutar spela spelet eller att färre nya spelare börjar 
spela spelet. 
 

� Om den virala marknadsföringen skulle timas fel, kan det leda 
till negativ eller också effektlös marknadsföring. 

 

3 Spelet Dreamlords: The Reawakening 

3.1 Bakgrund 
Dreamlords: The Reawakening är uppföljaren till ett av världens första 
MMO-RTS, Dreamlords, som var ett spel som från början släpptes i 
mitten av februari 2007. Uppföljaren Dreamlords: The Reawakening 
släpptes i mitten av juni år 2008. Spelet har sedan release datum, och 
fortfarande då detta examensarbete publicerats, uppdaterats med nytt 
innehåll och nya spelmoment. Det är alltså ett spel i konstant 
utveckling och förbättring. Spelet spelas på två plattformar, i en 
webbklient14 samt i en RTS-klient15. I webbläsaren spelas en mer 
management16-inriktad del av spelet medan PvE17 och PvP18 istället 
spelas i RTS-klienten. Spelets community består i huvudsak av 
spelets communityforum, chattrummen i själva RTS-klienten men 
också via convergence19-forumet i webbklienten.  
 
Spelet går ut på att, med hjälp av sin Dreamlord20, skapa arméer för 
att kämpa mot datorstyrda monster på en svävande bit land, som är 
spelarens så kallade Patria. Dessutom finns en stor del av spelare 
mot spelare element där man tävlar om att ta över olika delar av 
svävande öar, tillsammans med sin grupp av spelare, Convergence. 
Spelet har även ett tredje spelmoment, som är hantering av sin 
civilisation, eller Patria Management som det kallas i spelet. Detta går 

                                                 
14 Webbklienten är en av platserna där man kan spela Dreamlords: The Reawakening, då i en webbläsare.  
15 RTS-klienten är en programmerad klient som är den andra platsen där man kan spela spelet. 
16 Management i detta sammanhang syftar på ett spelmoment, där man underhåller organiserar med 
byggnader, invånare eller dylikt i spelet. 
17 PvE står för Player Versus Environment, alltså spelare mot omgivning. Detta är ett spelläge där spelaren 
spelar mot datorstyrda enheter, som inte på något sätt styrs av en annan spelare. 
18 PvP står för Player Versus Player, alltså spelare mot spelare. Detta är ett spelläge där spelaren spelar mot 
faktiska spelare, snarare än helt datorstyrda enheter. 
19 Convergence syftar i detta fall på det klan eller gruppsystem som finns i spelet Dreamlords: The 
Dreawakening. Det är en grupp spelare som spelar tillsammans under samma fana. 
20 Dreamlord är namnet på spelavataren som spelaren spelmekaniskt styr och berättelsemässigt är. 
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ut på att man bygger byggnader, skaffar anhängare och forskar i olika 
forskningsgrenar. Dessutom kan man i detta spelmoment bland annat 
skapa objekt till sina arméer, sin stad eller till sin egen Dreamlord. 
 
Spelet spelas i olika perioder, eller eror. En era motsvarar ett ungefär 
två månader. När eran är slut, startas spelet om och man får börja om 
från början, dock med vissa saker som man faktiskt får behålla från 
den förra eran. Sedan går det ut på att man ska försöka klara av den 
nya eran så bra som möjligt och hamna så långt upp i topplistorna 
som möjligt. Under erans gång körs många evenemang, där spelarna 
får speciella förmåner under en speciell tid eller får vissa utmaningar 
som de får försöka klara av. En stor del av eran är den så kallade 
PvP-festen. Under detta evenemang får spelarna fördelar när de 
slåss mot varandra och när evenemanget är slut, delas det ut priser 
bland annat till dem som presterat bäst under PvP-festen. 
 

3.1.1 Lockpick Entertainment 
Lockpick Entertainment grundades i september 2004 av 
avgångsstudenter från Högskolan i Skövde tillsammans med David 
Rosén, en projektledare och utvecklingschef från 
Internetkonsultbranschen. I oktober samma år, 2004, påbörjades 
utvecklingen av Dreamlords som släpptes 2007 via digital distribution. 
Inte långt efter utvecklades spelet Book of Pranks, som tyvärr inte 
blev utgivet. Vid sommaren 2008 släpptes Dreamlords: The 
Reawakening, som är en re-make 21av spelet Dreamlords och som är 
det numera enda aktiva spelet på Lockpick Entertainment. 
 

3.1.2 Ekonomiska förutsättningar 
Inga. En budget på 0kr är en förutsättning för marknadsföringen på 
denna produkt. Dock finns budget i form av tid och arbetskraft för 
detta, som till exempel en person som har möjlighet att jobba 90 % 
med detta (jag själv), samt några anställda på företaget som lägger 
tid på de olika delarna vid behov. Uppskattningsvis 2 personer med 5 
% vardera. Totalt motsvarar budgeten en heltidsanställd på företaget. 
 

3.2 Målgrupp  
När det gäller vilken målgrupp spelet Dreamlords: The Reawakening 
har, kan man skilja mellan hur spelarbasen faktiskt ser ut och den 
avsedda målgruppen, det vill säga vem man vill nå ut till med spelet. 

                                                 
21 En ”re-make” kan vara när man tagit ett befintligt spel och gjort om det, med samma grundkoncept, fast 
nyare slutprodukt. Ordet re-make använder man eftersom på sätt och vis ”gör om” spelet. 
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När det gäller den förstnämnde gruppen har Lockpick Entertainment 
undersökt detta. 
 
Bedömningsprocessen bestod av efterforskning i egna forum, diverse 
statistikverktyg som till exempel kunde undersöka de registrerade 
användarnas användaruppgifter och även spelets egen demografi 
undersöktes för att identifiera vilka som spelade Dreamlords: The 
Reawakening. Man undersökte även spelbaser på andra strategispel 
och satte dem i kontrast till Dreamlords: The Reawakening med syftet 
att stärka uppfattningen av spelets spelarbas. 
 
Enligt en bedömning av Lockpick Entertainment, uppskattades den 
faktiska spelarbasen vara följande: 
 

• Mestadels män, men också kvinnor i åldrarna 16-35 år. 
• Tävlingsinriktade personer. 
• Spelare av typen hardcore22. 

 
Den faktiska spelarbasen sammanfaller till stor del med avsedd 
målgrupp. Men Lockpick Entertainments VD David Rosén påpekar 
också att den målgrupp de, utöver den existerande spelarbasen, 
gärna vill försöka nå är causal23 spelare samt kvinnor i samma 
åldersgrupp som de män som redan spelar, alltså 16-35 år. 
 

3.3 Distribution 
Spelet distribueras online. Spelet laddas ned och spelas gratis, men 
premiumkonto24 med förmåner samt valutan tribute25 köps via 
onlineköptjänster. 
 

3.4 Konkurrens 
Andra MMO-spel, så som World of Warcraft, EVE Online, men också 
andra management och strategiinriktade onlinespel så som Utopia 
eller Planetarion. Även RTS-spel är konkurrenter, då spelet innefattar 
både online-, RTS- och managementinriktade element. 

                                                 
22 Hardcore-spelare är den typ av spelare som spelar spelet mer än en casual-spelare. En spelare som 
kämpar för att bli så bra som möjligt eller få ut så mycket som möjligt av spelet. 
23 Casual-spelare är den typ av spelare som lägger ner mindre tid på spelet och som inte fördjupar sig i 
spelet på samma sätt som en hardcore-spelare. 
24 Premium är en användarkontonivå som går att betala för att få. Detta ger förmåner i spelet i olika former. 
25 Tribute är en valuta i spelet Dreamlords: the Reawakening som man kan använda för att köpa saker eller 
förmåner i spelet. 
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4 Metod 26 
Min metod inom viral marknadsföring kommer att bestå av tre olika 
tillämpningsfaser, som kommer att sätta igång en viral 
marknadsföring för det aktuella spelet. Varje fas förutsätter de andra 
faserna och de tidigare är förberedande för de senare faserna.  
 
Jag väljer att ge varje fas ett eget namn, som förklarar dess syfte. Fas 
1 kallar jag för ”målet”, eftersom det är dit marknadsföringen ska ta 
spelarna. Fas 2 kallar jag för ”vägen”, eftersom det är den vägen de 
potentiella spelarna måste välja att ta om de ska nå målet. Fas 3 
kallar jag för ”vägskylten”, eftersom den fungerar som ett sätt att få in 
de potentiella spelarna till vägen. Det hela handlar om att få de 
potentiella spelarna att se vägskylten, att vilja gå till vägen och att 
fortsätta gå på den ända tills de når målet, men också att vilja stanna 
kvar när de väl nått målet. 
 
Fas 1 (målet) går ut på att förbereda spelets 
community så att de nya spelare som senare 
kommer in och provspelar spelet trivs och möts av 
något som fungerar. Det gäller alltså att få själva 
”målet”, dit man vill få spelarna, att vara så 
intressant och trevligt som möjligt för dem som 
redan är där och dem som kommer att komma dit.  
 
Fas 2 (vägen) bygger vidare på detta och går ut 
på att få dem, som på något sätt kommer in på 
spelets hemsida eller forum, att bli så pass 
intresserade av spelet att de väljer att provspela 
det. Detta är vad jag vill kalla ”vägen till målet”, 
det vill säga att få dem att vilja fortsätta gå på 
vägen som leder till målet, alltså spelet.  
 
Fas 3 (vägskylten) går ut på att faktiskt få de 
potentiella spelarna att se vägskylten som leder 
dem till vägen, hemsidan, där de kan få en 
uppfattning av spelet och förhoppningsvis vilja 
prova på spelet och då alltså till slut nå målet. Fas 

                                                 
26 Denna metod är skapad av författaren till denna uppsats, utan några specifika 
inspirationskällor. Det är möjligt att det kan finnas metoder som påminner om den jag själv 
skapat, men dessa har antingen inte kunnat hittats vid efterforskning eller liknat min metod i 
tillräckligt stor utsträckning. Jag försäkrar läsaren om att denna metod inte är skapad utifrån 
någon annan metod eller medvetet plagierad på något sätt. 
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3 kan bestå av diverse saker, som annonser eller omnämnanden i 
media, som får de potentiella spelarna att surfa in på spelets 
hemsida.  
 
I mitt fall består fas 3 till stor del av ett ”bjud in en vän” -system, som 
belönar spelare som bjuder in potentiella spelare som blir faktiska 
spelare. Detta är ett bra exempel på viral marknadsföring, där 
spelarna själva agerar vägskyltar och drar in spelare till vägen som 
förhoppningsvis leder till målet. Ur de potentiella spelarnas synvinkel, 
sker faserna i omvänd ordning från marknadsföringsåtgärderna 
förklarade ovan. När arbetet sker, påbörjas arbetet alltid med fas 1 
och slutar med fas 3. När metoden väl sätts i bruk, når de potentiella 
spelarna alltid fas 3 först och fas 1 alltid sist. 
  
Om fas 3  fungerar, kommer detta att resultera 
i att potentiella spelare kommer, genom 
marknadsföringen i fas 3, att se vägskylten 
och på så sätt komma in på vägen, alltså 
hemsidan och forumet. 
 
Om fas 2  gjorts rätt, kommer många av de 
potentiella spelarna att få ett bra intryck av 
spelet, som det uppvisas på spelets hemsida 
eller forum, och bestämma sig för att 
provspela spelet.  
 
Om fas 1  gjorts rätt, stannar förhoppningsvis 
även potentiella spelaren kvar och fortsätter 
att spela spelet. Det är först nu 
marknadsföringen har lyckats, när den 
potentiella spelaren har tagit sig förbi 
vägskylten, gått på vägen och till sist kommit 
till målet och på så vis blivit en faktisk spelare.  
 
Det går självklart att arbeta individuellt med de 
olika faserna om målet med de andra faserna 
redan uppfyllts eller inte behöver uppfyllas på samma sätt. Det gäller 
alltså att anpassa metoden till respektive spel, beroende på hur det är 
uppbyggt.  

 

4.1 Tillämpningsfaser 
Min plan är att testa flera tillämpningar indelade i tre olika faser, som 
svarar mot de tre faserna ovan, och sedan analysera samt diskutera 
dess effekt. Jag kommer nedan att gå igenom varje fas och beskriva 
vad som ingår i dem och hur jag har arbetat med dem. 
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Processen att få in en ny spelare till spelet kan efterliknas en slags 
tratt. När man häller något i en tratt finns det mycket plats för det man 
häller i vid den övre eller bredare delen av tratten, medan den nedre 
delen av tratten begränsar utflödet av det som hällts i till en betydligt 
mindre del. I mitt exempel är det man häller i potentiella spelare som 
genom tillämpningsfas 3 lockats till spelets community-sida. Tratten 
och dess avsmalnande form motsvarar processen för dessa 
potentiella spelare att bli faktiska spelare. Processen består av 
tillämpningsfas 2, vars syfte är att få ner potentiella spelare längre ner 
i tratten och till slut ända längst ned. De potentiella spelare som 
kommer ut ur den nedre och smalare delen av tratten är spelare som 
faktiskt blir nya spelare som stannar i spelet.  
 

� Antalet personer som får ett grundintresse 
för Dreamlords – The Reawakening. 

 
 
 

 
 

� Antalet personer som faktiskt blir spelare och 
fortsätter att spela Dreamlords – The 
Reawakening. 

 
Dock krävs det att öppningen längst ned i tratten är så pass öppen att 
spelare faktiskt kommer igenom. Det är storleken på den öppningen 
som jag vill likna tillämpningsfas 1 med. Om tillämpningsfas 1, alltså 
spelets existerande community, är tilltalande och intressant är 
öppningen bredare än om den inte var det. Ju mer tilltalande och 
intressant spelets existerande community är, desto bredare är 
öppningen på tratten och desto fler potentiella spelare blir faktiska 
spelare.  
 

4.1.1 Fas 1 
Tillämpningsfas 1 har syftet att få den redan existerande communityn 
att vara så pass trevligt och intressant att de spelare som redan finns 
där eller som kommer in i communityn trivs så pass bra att de väljer 
att stanna kvar. 
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Tillämpningsfas 1 består av fyra huvudsakliga delar. Det ena är 
spelarintervjuer (Player Interviews i bilden ovan), som består av 
regelbundna intervjuer som jag som utvecklare gör med spelarna och 
sedan publicerar på forumet, community-sidan och i vårt nyhetsbrev.  
 
Sedan har vi evenemang (Events), som också sker regelbundet vid 
speciella tillfällen. Evenemangen kan bestå av olika tävlingar eller 
utmaningar, men även i vissa fall belöningar så som en ny magisk 
förmåga till sin spelavatar.  
 
Den tredje delen är tävlingar (Contests), som antingen kan vara 
arrangerade av spelutvecklarna men också av spelarna själva. I vissa 
fall arrangeras tävlingar både av utvecklarna och spelarna, där en 
eller flera specifika spelare står för själva arrangemanget medan 
utvecklarna skaffar publicitet och belöningar till dem. Tävlingar som 
enbart arrangeras av utvecklare ingår i detta exempel alltid som den 
del utav evenemangen, som till exempel PvP Feast27. 
 
Alla dessa tre delar ingår i den fjärde delen, nyhetsbrevet 
(Newsletter), som skickas ut ungefär varannan vecka. Detta 
nyhetsbrev innehåller de senaste nyheterna, lite historia och kunskap 
om spelet, information om spelets betalfunktioner, 
specialerbjudanden men också spelarintervjuer, tävlingar och 
evenemang som jag nämnde innan. 
 
Under denna fas börjar jag med att skriva regelbundna nyhetsbrev 
(med fokus på viral marknadsföring) samt utför i samband med dessa 
spelarintervjuer. Varje gång ett nyhetsbrev skickas ut till de 
prenumerande användarnas e-postkonton, finns där även en intervju 
på fyra frågor med en spelare som just då är aktuell på ett eller annat 
sätt i spelet. Anledningen till att jag börjar med att skapa en trevlig 

                                                 
27 PvP Feast, även kallad PvP-festen, är ett evenemang som spelutvecklarna till Dreamlords: The 
Reawakening arrangerar. Detta är en slags tävling där spelare kan vinna priser. 
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och levande community i spelet är för att se till att de nya spelarna 
som anländer till Dreamlords: The Reawakening får en positiv känsla 
när de provar på spelet. Jag anser att communityn är en stor del av 
det som gör spelet bra och som får folk att stanna kvar. Tidigare har 
det varit en mer otydlig community som många nya spelare ofta inte 
hinner märka av innan de går vidare till nästa spel. Jag menar då att 
om man lyckas skapa en så tydlig och trevlig och levande community 
som möjligt, kommer många utav dessa spelare att stanna kvar 
istället för att gå vidare till ett annat spel.  
 
En sammanfattning kan vara följande: skapa kontinuerliga 
evenemang, tävlingar, spelarintervjuer och därefter ett nyhetsbrev 
som alltid inkluderar dessa delar tillsammans med säljande text om 
saker så som betalningsmetoder eller specialerbjudanden. På detta 
sätt skapas förhoppningsvis ett trevligt och levande community, som 
är redo att välkomna nya spelare till spelet.  

 

4.1.2 Fas 2 
Syftet med tillämpningsfas 2 är, som tidigare nämnt, att se till att den 
potentiella spelaren får ett så pass bra intryck av spelet att denne 
väljer att bli en del av spelets community, alltså att skapa ett 
spelkonto och provspela spelet. Dock är det viktigt att tillämpningsfas 
1 utförts på ett bra sätt innan tillämpningsfas 2 påbörjas. När man 
säkerställt att de nya spelarna kommer att uppleva en trevlig 
community när de provspelar på spelet, anser jag att man kan gå 
vidare till att jobba med skalet på själva spelet. Med skalet så syftar 
jag på det spelarna först ser när de kommer i kontakt med spelet för 
första gången, det vill säga hemsidan med tillhörande forum. 
 

 
 

Tillämpningsfas 2 består av tre delar, alternativt fyra. Den första är en 
så kallad landningssida (Affiliate Site), som fungerar som en första 
portal för de som klickar sig vidare via annonser från andra sidor eller 
dylikt. Landningssidan består av väldigt kort och samtidigt väldigt 
säljande text om spelet. Syftet med landningssidan är att spelarna 
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ska bli intresserade nog att vilja gå vidare till community-sidan och 
där skapa ett spelkonto. 
 
Den andra delen består av företagets egna hemsida (Lockpick.se). 
Denna sidas syfte är att ge de som surfar in på sidan en seriös bild av 
företaget och på så vis få en seriös bild av spelet. Många potentiella 
spelare hamnar troligtvis aldrig på företagets egen webbsida innan de 
hamnar på spelets hemsida, men det kan ändå vara viktigt att se till 
att ett seriöst intryck ges av företaget så väl som spelet. Alla som 
lockas till företagets hemsida och där får ett positivt och seriöst 
intryck, kommer förhoppningsvis också att vilja besöka även spelets 
hemsida. Denna del är dock en mindre del av tillämpningsfas 2 och 
bör prioriteras lägre än de övriga delarna i denna fas. 
 
Den tredje och sista delen är givetvis spelets egen hemsida 
(Dreamlords.com) och är den mest centrala delen i denna 
tillämpningsfas. Detta för att det är sidan som representerar spelet 
och dessutom den sida som är byggd med det huvudsakliga syftet att 
vara tilltalande för nya spelare, eller potentiella nya spelare samt att 
få dessa spelare att vilja spela spelet.  
 
Tillhörande community-sidan finns även communityforumet 
(Community Forum), som är den alternativt fjärde delen i denna 
tillämpningsfas. Detta forum har som syfte att fungera som 
informationsdatabas, support28 och dessutom som en levande och 
existerande del av spelets community. Att forumet även är tilltalande 
kan vara väldigt viktigt för att den potentiella spelaren ska vilja att 
vara en del av spelets community. Ser det rörigt, tomt eller tråkigt ut i 
spelets community-forum, finns en risk att den potentiella spelaren får 
ett så pass dåligt intryck av spelet och dess community att denne 
väljer att inte blir en faktisk spelare. 
 
Det är viktigt att denna tillämpningsfas bearbetas efter den första 
tillämpningsfasen eftersom enkelheten att skapa ett skal som 
motsvarar bilden av spelets faktiska community ska bli rättvist. 
Misslyckas man med detta, finns det en risk att spelarna upplever att 
spelet inte är så pass bra som man tidigare fått intrycket av. Detta är 
dock en konstant risk som alltid existerar, vilket betyder att målet mer 
är att minimera risken än att eliminera den helt. Detta kan man då 
göra genom att arbeta med spelets community innan skalet på spelet.  
 
I tillämpningsfas 2 gäller det alltså att börja få spelarna att ta steget 
från att surfa in på webbsidan till att registrera sig och prova på 
spelet. Det är då viktigt att sidan är skapad med den virala 

                                                 
28 Support är ett begrepp som i detta fall innebär ett sätt för spelarna att få hjälp med diverse problem, via 
spelutvecklarna eller också spelarna själva. 
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marknadsföringen i åtanke. Sidan ska vara säljande och inbjudande. 
Den ska locka spelare att vilja provspela spelet samtidigt som den 
ska locka spelare att sprida ordet om spelet och på så vis i sig självt 
generera potentiella spelare, något som är mer centralt i nästa 
tillämpningsfas. Det bör finnas ett logiskt upplägg såväl som tillräckligt 
mycket innehåll för att man utan att spela spelet ska kunna lära sig 
vad spelet är och hur det fungerar. Att göra en vettig så kallad 
landningssida, eller landing page, till spelet är väldigt viktigt för att 
annonser ska fungera på ett effektivt sätt. En landing page bör vara 
så pass enkel och säljande att personen som hamnat på sidan lätt 
kan lära sig det mest grundläggande om spelet och samtidigt 
förhoppningsvis få ett intresse för spelet. Att sedan skapa en seriös, 
men även säljande företagshemsida kan vara ett plus i kampen att få 
den potentiella spelaren att bli en faktisk spelare. En spelare som inte 
riktigt bestämt sig att provspela spelet, trots att denne stött på både 
spelets hemsida, spelets forum men kanske också landningssidan, 
kan med hjälp av företagets hemsida övertygas att ändå provspela 
spelet. Detta är som jag nämnt tidigare inte en speciellt vital del av 
denna tillämpningsfas, men kan enligt mig helt klart påverka den 
potentiella spelaren att vilja provspela spelet.  
 
I första hand bör man se till att spelets community-sida samt forum 
ger en rättvis och säljande representation av spelet. Därefter ser man 
till att landningssidan är så pass säljande och enkel att läsaren vill 
komma vidare till community-sidan. Till sist kan det vara givande att 
också se till att företagets hemsida gör en rättvis representation av sig 
själva som utvecklare men också för sina produkter. 
 

4.1.3 Fas 3 
Det enda egentliga syftet med tillämpningsfas 3 är faktiskt att tillämpa 
viral marknadsföring, för att dra in nya spelare till spelet. Detta görs i 
mitt fall genom uppvaktning av media samt ett inbyggt 
rekryteringssystem. 

 

 
 
Tillämpningsfas 3 består av två lika viktiga delar: Uppvaktning av 
media (Media Courting) och rekryteringssystemet (Invite a Friend). 
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Utav alla mina tillämpningar är dessa två delar de som är de mest 
konkreta tillämpningarna av viral marknadsföring. Den första delen, 
uppvaktningen av media eller Media Courting som jag hädanefter 
kommer att kalla delen, fungerar på ett sådant sätt att man som 
spelföretag ställer upp på intervjuer, eller får recensioner skriva om 
spelet, på olika tidningar eller spelnätverk på internet.  
 
Den andra delen: ”bjud in en vän” -systemet, eller Invite a Friend som 
jag i fortsättningen av enkelhetsskäl kommer att kalla systemet, 
fungerar som en slags generator som automatiskt genererar viral 
marknadsföring. Detta för att Invite a Friend -systemet erbjuder 
spelare som bjuder in nya spelare en belöning, om denne nya spelare 
stannar kvar i spelet och uppfyller speciella krav. Exempel på dessa 
krav kan vara att den nya spelaren blir en betalande spelare - det vill 
säga köper något i spelet för reell valuta - eller att denne spelar förbi 
en speciell punkt i spelet. Eftersom spelaren som använder sig utav 
systemet blir belönad för varje spelare denne får in i spelet, skapas 
ett incitament för att tillämpa viral marknadsföring till egen nytta för 
denna spelare, utan att spelföretaget själv aktivt behöver göra 
någonting mer än att se till att det finns ett automatiskt system som 
tilldelar de olika belöningarna. 

 
För att uppfylla tillämpningsfasens syfte, gäller det att se till att man 
ställer upp i intervjuer, får recensioner gjorda men även annat som 
media kan vara intresserade av att bli uppvaktade med, så att säga. 
Detta kan även vara spelfilmer, skärmdumpar29 eller också 
utvecklarbloggar som både kan ske på spelet eller företagets egen 
hemsida, men också genom media direkt. Detta drar publicitet och 
sätter ofta igång diskussioner och spridning i form av Word of Mouth, 
eller WOM som det också kallas. All denna publicitet riktas ofta mot 
företagets eller spelets hemsida, varför det då kan vara bra att ha 
arbetat med dessa hemsidor innan man ställer upp på intervjuer eller 
får recensioner skriva om spelet.  
 
Samtidigt som detta kan man, som jag förklarade ovan, använda sig 
utav spelarna själva för att få in nya spelare, via Invite a Friend -
systemet, som om designat rätt kan fungera som ett väldigt bra medel 
för detta. Samtidigt som spelarna ska få möjlighet att bjuda in andra 
spelare, krävs det att ett incitament skapas för att de faktiskt ska göra 
detta. Detta incitament skapas genom att belöna spelare som får in 
nya spelare till spelet. För att detta ska fungera som det är tänkt, och 
inte urarta till något som spelarna kan använda som ett fuskverktyg 
för att tjäna belöningar, krävs det begränsningar. Dessa 
begränsningar kan bestå av ett maximalt antal inbjudningar per 

                                                 
29 En skärmdump är en bild taget via datorn inne i exempelvis ett spel, som visar det vad som syns på 
skärmen precis man tagit bilden. 
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spelare under en bestämd tidsperiod, men även att de nya spelare i 
Invite a Friend -systemet inte räknas som nya spelare förrän de 
uppfyllt vissa speciella krav. Det är väldigt svårt att få bort 
fuskmöjligheterna helt, men det går att minimera dem väsentligt 
genom att ha begränsningar som kräver mycket tid, engagemang och 
som då gör att fusket inte blir tidseffektivt. 
 

5 Resultat 
Viral marknadsföring kan beskrivas, i det här fallet, som ett sätt att 
marknadsföra ett MMO-spel via spelarna eller människorna själva. 
Grundtanken med Viral marknadsföring är att låta ”andra” göra 
marknadsföringen åt företaget. Detta kan ske på flera olika sätt, men i 
mitt fall främst genom spelarna, men även vidare genom läsare och 
potentiella spelare. 
 
Viral marknadsföring kan också beskrivas som ett sätt att skapa 
diskussion kring spelet via häftiga filmer, bilder, texter eller annat som 
kan få personer att finna spelet intressant och i slutändan vilja 
provspela det. Detta kan man exempelvis göra genom att skapa goda 
förutsättningar för en intressant community och sedan hålla kvalitén 
på sin community samtidigt som man lockar in nya spelare till spelet. 
När den nya spelaren kommer in i ett intressant community finns det 
en god chans, om man nu skapat tillräckligt goda förutsättningar, att 
denne börjar sprida budskapet vidare i sin umgängeskrets. Man har 
då alltså lyckats med en tillämpning av viral marknadsföring.  
 
Hur väl har jag då lyckats? Det kommer jag att gå igenom i följande 
avsnitt, tillsammans med detaljer kring hur jag praktiskt gick till väga 
när jag tillämpade metoden. 

 

5.1 Tillämpningsfas 1 
Tillämpningsfas 1 har som syfte att göra spelets community så 
tilltalande och intressant för de potentiella samt redan existerande 
spelarna som möjligt. Denna fast består av nyhetsbrev, tävlingar och 
evenemang och jag kommer nedan att gå igenom det praktiska 
genomförandet de tre delarna samt hur jag uppskattat att resultatet 
blev för dessa. 

 

5.1.1 Genomförande av metod 
Tillämpningsfas 1 satte igång i tid, arbetsvecka 2 eller kalendervecka 
8, och den tidigare planeringen sattes nu i verk. Inledningsvis letade 
jag fram de redan befintliga nyhetsbreven, intervjuerna, tävlingarna 
och evenemangen. Jag såg över dem och valde att behålla strukturen 
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på vissa av delarna medan jag valde att göra en helt ny struktur på 
andra. Nyhetsbrevet blev i stort sett omstrukturerat, spelarintervjuerna 
skapades om på nytt, då de tidigare inte haft någon struktur alls. 
Dessutom införde jag mer spelararrangerade tävlingar utöver de 
redan existerande utvecklararrangerade tävlingarna och lät spelarna 
arbeta ihop strukturen över dessa tävlingar tillsammans med mig. 
Däremot valde jag att behålla mycket av strukturen på evenemangen, 
även om jag anpassat några av dem till att passa de övriga delarna i 
tillämpningsfas 1. Jag kommer nedan att gå in mer på detalj för varje 
del, för att ge läsaren en djupare inblick i det praktiska 
tillämpningsarbetet. 
 
Jag började med att göra en grundlig effektivisering av nyhetsbrevet. I 
nyhetsbrevet inkluderade jag information om spelarintervjuer, 
evenemang och tävlingar, som också var viktiga individuella delar av 
fas 1. Varje gång ett nyhetsbrev skrevs så annonserades alltså ett 
evenemang, en eller flera tävlingar och en spelarintervju 
publicerades. Totalt skrevs nio nyhetsbrev, under en period av 12 
veckor. I början skedde nyhetsbrevet varje vecka, men valde senare 
att endast skicka ut nyhetsbrev när ett nytt evenemang var på gång, 
som kunde motsvara ungefär varannan vecka. Jag valde också att 
anpassa spelarintervjuer och till viss del spelararrangerade tävlingar 
till dessa utskickstillfällen. Anledningen till att jag valde att knyta 
samman nyhetsbreven med evenemangen och samtidigt tävlingarna 
och spelarintervjuerna med nyhetsbreven var för att ge nyhetsbrevet 
större effekt. Jag ansåg att om nyhetsbrevet alltid innehöll den 
senaste informationen om det som händer, kommer spelarna att 
lägga mer intresse på nyhetsbreven.  
 
Kontinuerliga, totalt sju, spelarintervjuer arrangerades i samma takt 
som nyhetsbrevet och hölls med flera olika eller ibland en 
uppföljarintervju med spelare som tidigare redan blivit intervjuade. 
Jag delade upp intervjuerna i fyra frågor, som var utformade så att 
spelaren som blev intervjuad fick mycket utrymme för svar och 
diskussion kring varje fråga. Jag valde att begränsa mig till fyra frågor 
eftersom jag ansåg att för långa intervjuer kan avskräcka mer än de 
lockar, medan lagom långa intervjuer med väldigt öppna frågor kan 
berätta mycket samtidigt som de begränsar intervjuernas längd. 
Spelarna som intervjuades valdes på grund av att de på något sätt 
just då stack ut från de andra. Anledningen att de stuckit ut kan varit 
att de vunnit en tävling, var väldigt duktiga på en kommande tävling 
eller också var allmänt känd i spelets community, så som 
spelaravataren KTCAOP som också arrangerade alla 
spelararrangerade tävlingar. 
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Tävlingar arrangerades av spelare, men också av oss utvecklare. 
Tävlingarna som spelarna själva arrangerade kunde vara 
skärmdumpstävlingar, där det gick ut på att spelarna aktivt skulle ta 
skärmdumpar på speciella saker och sedan lämna in dessa till 
tävlingsarrangören och på så vis skaffa poäng. Spelarna arrangerade 
totalt fyra tävlingar, som alla nämndes i olika nyhetsbrev. Tävlingar 
som var arrangerade av utvecklare var exempelvis ett lotteri av den 
köpbara spelvalutan Tribute30. Den som, under ett speciellt 
evenemang, lyckades hålla sig inom topplistan för de 100 bästa PvP-
spelarna, hade en jämlik chans att i slutet av evenemanget vinna 
tribute multiplicerat med antalet PvP-poäng, även kallat Battle 
Rating31. Vi utvecklare arrangerade, utöver evenemangen, totalt två 
tävlingar som också alla nämndes i olika nyhetsbrev. Anledningen till 
att jag valde att dela upp tävlingarna mellan spelararrangerade 
tävlingar och utvecklararrangerade tävlingar, var att skapa incitament 
för spelarna att vara med och påverka spelet och dess community. 
Samtidigt underlättade det arbetsmängden för oss utvecklare. Vissa 
tävlingar som vi utvecklare arrangerade hade mer med försäljning än 
community att göra, vilket gjorde det mindre lämpligt att överlåta 
denna typ av tävling till en spelare. 
 
De totalt sju evenemangen arrangerades kontinuerligt och 
annonserades i samband med nyhetsbreven, på samma sätt som 
spelarintervjuerna. Under några av evenemangen, arrangerade 
spelare tävlingar som hade med evenemangen att göra. Även 
intervjuer av spelare gjordes med det aktuella evenemanget i åtanke 
vid vissa tillfällen, exempelvis vid evenemanget PvP Feast. 
Tillämpningsfasens olika delar var alltså väldigt centrerade kring 
evenemangen som arrangerades under spelets eror. Anledningen till 
att de evenemang som arrangerades valdes var på grund av 
tillämpningsmöjligheter baserat på tidigare design, men även 
förväntning av spelare som upplevt evenemangen tidigare. Jag ansåg 
därför att det var viktigt att upprätthålla de existerande evenemangen 
av dessa två anledningar. Jag har då egentligen inte påverkat 
evenemangen i sig själva, utan mer skapat saker kring 
evenemangen, så som intervjuer, tävlingar och nyhetsbrev. Detta 
hade dock inte gått om inte jag haft möjlighet att vinkla de olika 
evenemangen så att de passade upplägget på de övriga delarna i 
den här fasen. 
 

                                                 
30 Tribute är en valuta i spelet Dreamlords: The Reawakening som spelare kan köpa för riktiga pengar. 
Denna valuta kan de använda för att köpa utrustning eller på olika sätt skaffa sig speciella fördelar i spelet. 
31 Battle Rating är ett sätt att mäta hur bra en spelare är i PvP. När en spelare vinner en match mot en annan 
spelare, ökar oftast deras Battle Rating, i varierad mängd. En spelare får inte alltid ökad Battle Rating 
eftersom antal poäng beror på hur många sådana poäng motståndarspelaren har när du vunnit över denne. 
Förlorar en spelare en match mot en annan spelare, förlorar denne alltid Battle Rating, i varierande mängd. 
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5.1.2 Resultat av genomförande 
Den första tillämpningsfasen gick, enligt mig, väldigt bra. Det var 
väldigt lätt att effektivisera de olika delarna så att de uppfyllde 
tillämpningsfasens syfte, eftersom jag fått väldigt fria händer i mitt 
arbete. Det enda som var svårt att förändra något i var evenemangen, 
men dessa fungerade redan väldigt bra, vilket gjorde att det inte 
påverkade tillämpningsfasens resultat negativt. Tillämpningsfasens 
syfte uppfylldes och communityn förbättrades avsevärt i och med 
detta. Jag kommer nedan att gå in närmare på resultaten av de olika 
delarna för att ge läsaren en bättre bild över vad exakt som gått bra 
och varför det gått bra. 
 
Nyhetsbrevet blev väldigt effektiviserat och skapade en central 
informationskälla för spelets community och därmed spelarna. 
Eftersom den innehöll de övriga delarna i denna tillämpningsfas, 
fungerade den samtidigt som en katalysator för dessa och ökade 
intresset för spelarintervjuer och dessutom deltagande i tävlingar och 
evenemang. Det finns inget exakt sätt att mäta effektiviteten av 
nyhetsbrevet, men man kan mäta effektiviteten av helheten genom att 
mäta effektiviteten av dess beståndsdelar. Även om det går att mäta 
hur många som prenumererar på nyhetsbrevet vid olika tillfällen, finns 
för många utomstående faktorer som på olika sätt kan påverka 
siffrorna, vilket gör denna typ av mätning mindre användbar. Jag 
väljer att uppskatta effektiviteten med hjälp av en uppskattning av 
skapat intresse för spelarintervjuerna, tävlingarna och evenemangen.  
 
Spelarintervjuer var något som genast direkt fick ett väldigt stort 
intresse, en uppskattning baserat på antalet kommentarer i forumet 
intervjun även publicerades i. I kommentarerna kunde man läsa om 
spelare som gärna vill se fler intervjuer, men också spelare som 
också gärna ville bli intervjuade. En spelare skriver följande om 
spelarintervjuerna som då för tredje gången börjat dyka upp i 
forumen:  
 

”I like these player interviews, they are fun to read. =3” 
(Arasa, 2009).  

 
En annan forumavatar visar sin entusiasm över att vilja bli intervjuad i 
framtiden:  
 

”O.o me ME *points at me and jumps in the air 
crazily*...interview meeeeeee please. ;) .....interview one of 
the most manipulative and deceptive players in Dreamlords ;)” 
(Shadowscythe, 2009). 
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Detta ger en inblick over spelarnas reaktioner till spelarintervjuerna 
och kan därmed styrka uppskattningen av att spelarintervjuerna var 
en väldigt lyckad och effektiv del i tillämpningsfas 2. Anledningen till 
att denna del blivit så populär kan vara att spelare av vissa 
spelartyper, till exempel achievers32 (Bartle, 2003), uppskattar 
uppmärksamhet i form av intervjuer. Det kan även vara så att 
spelartyper så som socializers33 (Bartle, 2003) uppskattar att läsa 
intervjuer, så väl som att själv delta i dem med den sociala delen som 
drivkraft. 
 
Våra tävlingar fungerade väldigt bra, både de spelararrangerade och 
de utvecklararrangerade. Spelaravataren KTCAOP höll i samtliga 
spelararrangerade tävlingar och gav väldigt bra resultat till dessa. I 
majoriteten av tävlingarna deltog väldigt många spelare, medan i 
något enstaka fall deltog endast några få. Populariteten på dessa var 
väldigt hög, då det pratades mycket om tävlingarna på forumen samt i 
RTS-klientens chattrum. De utvecklararrangerade tävlingarna 
fungerade också väldigt bra. Aktiviteten ökade och man kunde 
uppskatta en ökning på spelarnas Battle Rating när tävlingen som 
gav belöning baserat på antalet Battle Rating -poäng var aktiv. 
Anledningen till detta kan, precis som för spelarintervjuer, vara att 
spelartypen achiever uppskattar uppmärksamhet av denna typ samt 
att de uppskattar att uppnå mål, så som vinster i tävlingar och dylikt. 
Vinster som ger belöningar kan eventuellt hjälpa denna spelartyp att 
uppnå fler eller större mål i framtiden. Spelartypen socializer kan 
också varit dragen till de spelararrangerade tävlingarna, eftersom det 
arrangerades i spelets community, inte utanför så som de 
utvecklararrangerade tävlingarna.  
 
Evenemangen fungerade, precis som de gjort innan mina 
marknadsföringsinsatser, väldigt bra. Denna del är, som jag tidigare 
nämnt, den del som jag modifierat minst, eftersom de redan 
fungerade väldigt bra. Eftersom jag vinklat och sammankopplat dem 
med de övriga delarna, blev aktiviteten aningen högre och man kunde 
även ana en större entusiasm i chattrummen i RTS-klienten, samt på 
forumen. Detta är dock svårt att mäta, så jag vill mer påstå att denna 
del inte blivit speciellt effektiviserad, eftersom den redan fungerade 
väldigt effektivt. 
 

                                                 
32 Achiever beskrivs, enligt Richard A. Bartle, 2003 på sedan 130 i Designing Virtual Worlds, som 
följande:”These people put the game-like aspect of the virtual world to the fore. They like doing things that 
achieve defined goals, thereby progressing their character through the world’s built-in ranking system.” 
33 Socializer beskrivs, enligt Richard A. Bartle, 2003 på sedan 130 i Designing Virtual Worlds, som 
följande:”People for whom the greatest rewards is interacting with other people, through the medium of the 
virtual world. Some do it as themselves; others role-play behind a mask.” 
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Se bilaga 3 för ett nyhetsbrev som visar ett praktiskt exempel hur 
dessa delar (nyhetsbrevet, spelarintervjuer, tävlingar och evenemang) 
fungerat. Se bilaga 2 för en sammanfattad lista på alla tillämpningar 
jag tillämpat under tillämpningsfas 1.  

 

5.2 Tillämpningsfas 2 
Denna fas har som syfte att få spelarna som kommit in till något av 
spelet eller företagets hemsidor, att bli så pass intresserade av spelet 
att de väljer att skapa ett konto och provspela spelet. Denna fas 
består av spelets communityforum, spelets hemsida, landningssidan 
och företagets hemsida. Den sistnämnda är en lägre 
prioriteringspunkt som jag valt att arbeta med i mån av tid, då den inte 
är kritisk för tillämpningsfasens syfte i sig. Jag kommer att gå igenom 
dessa olika delar nedan och förklara hur jag genomförde dem och 
vad det blev för resultat. 
 

5.2.1 Genomförande av metod 
Tillämpningsfasen började i tid, vecka 10, och arbetet sattes igång 
som planerat. Jag började med att undersöka de befintliga 
hemsidorna, då inte landningssidan eftersom den inte tidigare 
existerade. Jag valde att skissa upp layout för de fyra olika sidorna 
och börja göra ett upplägg över vad som bör finnas med på de olika 
sidorna och vart på sidan de bör ligga. Detta gjordes i flera iterationer 
med mer grafik och fler effektiviseringar efter varje iteration. Nedan 
ska jag gå igenom mer i detalj för varje sida, hur jag specifikt jobbade 
med dem. 
 
Arbetet med spelets hemsida gick ut på att planera hemsidans 
upplägg, skapa grafik, kod, innehåll och säkerställa funktionalitet. Det 
jag personligen jobbat med är upplägget och innehållet. I 
uppläggsfasen valde jag att arbeta i ett bildhanteringsprogram där jag 
grafiskt lade upp hur sidans upplägg skulle se ut och hur den skulle 
fungera. Därefter arbetade Lockpicks grafiker med att göra grafik till 
sidan och företaget Lockpick Entertainments programmerare började 
samtidigt arbeta med själva grundkoden samt funktionaliteten för 
sidan. Det sista som gjordes var att uppdatera sidans innehåll så att 
det passade den nya sidan samt att den fortfarande var aktuell. I 
Dreamlords: The Reawakenings hemsidas fall, fanns det mycket 
information som inte längre varit aktuell. Det var detta innehåll som vi 
fick se till att ta bort eller ändra för att sidan skulle visa de potentiella 
spelarna aktuell information och på så vis minska risk för förvirring.  
 
Arbetet med spelets communityforum gick ut på att skaffa ett 
standard gratisforum i en nyare version en den befintliga och att 
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anpassa denne både med upplägg och grafik. Detta var något som i 
huvudsak jag arbetade med, med viss assistans från en av Lockpick 
Entertainments forumkunniga. Grafiken bestod av olika färgscheman 
samt diverse ikoner. För att implementera detta använde jag mig utan 
CSS34-mallar som varit inkluderade i det nerladdade forumet, samt ett 
bildredigeringsprogram för själva ikonskapandet. Målet var att få ett 
så pass pedagogiskt, effektivt och snyggt forum som möjligt. Detta för 
att spelarna lättare ska kunna navigera och dessutom trivas i spelets 
community.  
 
Landningssidan var den enda sida som skapades ny från grunden. 
Arbetet började med att ha ett möte om hur upplägget skulle se ut 
samt vilken och hur mycket information som behöver och bör visas på 
sidan. Vi bestämde oss för ett väldigt enkelt men också säljande 
upplägg med väldigt kort och koncist text som sammanfattat 
berättade vad spelet och spelupplevelsen handlade om, det vill säga 
vad den potentiella spelaren förväntas uppleva när denne provspelar 
spelet. Hela syftet med denna sida är att locka in folk till spelets 
hemsida och förhoppningsvis även till själva spelet och dess 
community. Därför behövde vi utforma den så att den i första hand 
var säljande och i andra hand informativ. Tanken är att spelets 
hemsida ska balansera ut det hela genom att vara mer informativ, 
samtidigt som den givetvis också är säljande.  
 
Företagets hemsida var något som inte hade samma prioritet, men 
eftersom den redan existerande hemsidan, enligt mig, snarare 
skrämde bort potentiella spelare än lockade, valde jag att utanför 
arbetstid göra om hela sidan från grunden. Detta gjorde jag med hjälp 
av CSS och HTML35. Jag gjorde egen grafik i ett 
bildredigeringsprogram och använde den tillsammans med lite redan 
existerande grafik så som logotyper eller karaktärer från företagets 
olika spel, som en av företagets grafiker hjälpt till att sätta ihop. 

 

5.2.2 Resultat av genomförande 
Den andra tillämpningsfasen gick väldigt bra. Alla dess olika delar 
(spelets communityforum, spelets hemsida, landningssidan och 
företagets hemsida) gick som planerat och blev klara i tid. Med bra så 
menar jag att de fyller sitt syfte och blev, även om det kunde ha skett 
mer effektivt, så klara att de ger en positiv effekt för tillämpningsfasen. 

                                                 
34 CSS, eller Cascading Style Sheets som det också heter, fungerar som en slags mall som man skriptar och 
sedan exempelvis inkluderar i olika webbsidor för att strukturera utseende och upplägg på sidan. Man kan 
exempelvis ställa in hur texten ska se ut, men också hur den skulle positionera sig på sidan. 
35 HTML, eller HyperText Markup Language är ett märkspråk som används för bland annat 
webbsideprogrammering. 
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Jag kommer att gå in mer på detalj om varje respektive del, om hur 
resultatet blivit, nedan. 
 
Spelets hemsida, som också är en av de viktigare delarna i denna 
tillämpningsfas, blev utformad på ett väldigt tilltalande sätt. Sidan blev 
även väldigt pedagogisk och lättillgänglig med det nya upplägget. 
Redan några minuter efter publicering, skriver spelare i chattrum och 
forumtrådar att de uppskattar den nya designen. 
 

”The Developer's must have an exceedingly AMAZING Site 
artist and concept artist as the site just looks perfectly 
integrated with the game you play.” (Shadowscythe, 2009). 

 
Anledningen till att spelets nya hemsida, enligt mig, gett så pass bra 
resultat beror på det välplanerade upplägget samt den stilrena 
grafiken som Lockpick Entertainments grafiker lyckats leverera. 
 
Spelets communityforum var tidigare en väldigt bristande del i spelets 
community, men efter den gjorts om har resultatet blivit en väldigt stor 
förbättring i flera olika punkter. Inte bara är den mer lättillgänglig och 
informativ, den är också enligt mig grafiskt tilltalande och håller 
samma stil som den övriga sidan, en egenskap forumet tidigare inte 
hade. 
 
Landningssidan skapades väldigt tidigt i denna tillämpningsfas och 
genomgick ett par iterationer av korrektur innan den förklarades 
färdig. Tack vare noggrannhet och mycket eftertanke fick även denna 
del ett väldigt bra resultat. Eftersom sidan uppfyllde sitt syfte med att 
vara säljande såväl som informativ, även om den inte använts i så 
stor grad, anser jag att den kan ses som en väldigt lyckad del i denna 
tillämpningsfas. 
 
Företagets hemsida var som tidigare nämnt en sida jag arbetade till 
stor del helt själv med. Efter många grafikbyten och uppläggbyten 
lyckades jag få sidan att bli mycket mer lättillgänglig, informativ och 
tilltalande än tidigare. Även information och nyheter på sidan 
uppdaterades. Både personer på Lockpick Entertainment och 
personer utanför företaget har reagerat positivt på sidan, vilket 
kanske inte bevisar att sidan blivit lyckad men ger ändå en väldigt bra 
fingervisning på hur resultatet av sidan blivit. 
 
Se bilaga 4 för bilder som visar praktiska exempel dessa olika delar 
(spelets hemsida, spelets communityforum, landningssidan och 
företagets hemsida) resultat. Se bilaga 2 för en sammanfattad lista på 
alla tillämpningar jag tillämpat under tillämpningsfas 2.  
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5.3 Tillämpningsfas 3 
Tillämpningsfas 3 går ut på att få in folk till spelets olika hemsidor och 
därefter in i spelet. Det är alltså här den egentliga virala 
marknadsföringen äger rum. Fasen består av två delar: uppvaktning 
av media (Media Courting) samt rekryteringsfunktionen ”Bjud in en 
vän” (Invite a Friend). Uppvaktning av media går ut på att skaffa 
intervjuer, recensioner om sitt spel eller på andra sätt få 
uppmärksamhet via media, som kan skapa viral marknadsföring som 
driver potentiella spelare till spelets hemsida. Rekryteringsfunktionen 
”Bjud in en vän” går ut på att spelare själva blir belönade när de 
lyckas få in nya spelare till spelet. 
 

5.3.1 Genomförande av metod 
Tillämpningsfas 3 började i huvudsak arbetsvecka 6, eller 
kalendervecka 12, med planering och upplägg av 
rekryteringstjänsten. Redan arbetsvecka 1, kalendervecka 7, inleddes 
en del uppvaktning av media, men i en väldigt liten skala. Tyvärr, av 
flera anledningar, föll delen ”Uppvaktning av media” bort när jag väl 
skulle tillämpa den delen, så det blev endast ett fåtal försök innan 
andra delar istället tog upp min tid. Rekryteringsdelen blev dock 
väldigt väl genomförd och fungerade väldigt väl när den kom i bruk. 
Mer detaljerad information om detta längre ned i texten. 
 
Uppvaktning av media är den del som lagts minst fokus på, även om 
den var väldigt viktig för tillämpningsfasen. E-postmeddelanden 
skickades ut till flera olika speltidningar om att göra en så kallad 
nyrecension av spelet, vilket innebar att tidningarna recenserade 
spelet efter att det utvecklats en viss tid, istället för när spelets 
släpptes. Väldigt få svar kom in från detta utskick och det var väldigt 
svårt att få tidningar att skriva om spelet. Dock lyckades Lockpick 
Entertainments VD David Rosén få en intervju på FZ.se, som är en 
känd svensk speltidning på Internet. Utöver detta tillkom ingen direkt 
marknadsföring genom media, utan mest fokus låg på fasens andra 
del, ”Bjud in en vän”. Mer om varför uppvaktningen av media gick 
mindre bra kommer under paragraf 5.3.2. 
 
Bjud in en vän -delens arbetsprocess gick ut på att först designa 
funktioner, syfte och effekt, för att sedan detaljspecifiera och 
undersöka andra liknande system. Vi ansåg att spelare mer 
uppskattar att bjuda in nya spelare om de får någon slags belöning, 
samtidigt som nya spelare med större sannolikhet stannar om de bli 
belönade för sitt spelande. Därför valde vi att designa en funktion där 
både nya spelare och de som lyckats rekrytera en ny spelare blir 
belönade med spelvalutan Tribute plus en tidsbegränsad 
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uppgradering av sitt konto till nivån vi kallar för Premium36. För att öka 
ett incitament för att spelarna som rekryterar andra spelare ska få de 
nya spelarna att även bli betalande spelare, utformade vi en del av 
designen på ett sådant sätt att belöningen består av en procentsats 
av det den nya spelaren handlade i sitt första tribute- eller premium 
tids -köp i spelet. Vi designade även systemet på ett sådant sätt att 
om den nya spelaren spelat så att den uppnått ett specifikt mål, får 
både den nya spelaren och spelaren som rekryterade denne en 
belöning. Det är alltså möjligt att få belöningar på två olika sätt och 
det ena sättet utesluter inte det andra. När rekryteringssystemet var 
färdigspecifierat började Lockpick Entertainments programmerare att 
programmera systemet och när det började bli klart, feltestade bland 
andra jag själv funktionen på spelets testsida. Funktionen verkade 
fungera och vi bestämde oss då för att göra en sista testning på 
spelets officiella hemsida och server för att sedan, om testningen fått 
positivt resultat, publicera den. Testningen gick bra och den 
publicerades enligt schema, det vill säga arbetsvecka 11, 
kalendervecka 17, som då blev den veckan då det absolut sista av 
det praktiska arbetet publicerades i färdigt format. Därefter 
påbörjades den, från oss utvecklares sida, automatiska processen 
där spelare började bjuda in nya spelare och så vidare. 
 

5.3.2 Resultat av genomförande 
Den tredje och sista tillämpningsfasen gick både bra och dåligt. 
Rekryteringssystemet fungerade väldigt bra, medan uppvaktningen 
av media blev näst intill obefintlig. Fasen fyllde, dock inte så mycket 
som var möjligt, sitt syfte tillräckligt mycket för att jag, enligt mitt 
perspektiv, skulle tycka att denna fas blivit lyckad. Fler nya spelare 
kommer in till spelet och blir faktiska spelare. Dock kommer jag inte 
att, av företagshemliga skäl, kunna posta någon statistik på detta.  
 
Uppvaktning av media var den del av som fungerade mindre bra i den 
här fasen. Som jag tidigare nämnde blev det inte mycket arbete på 
den här delen, förutom en intervju som FZ.se gjorde med David 
Rosén. Detta är dock det enda resultat som finns. Anledningen är 
som tidigare nämnt, brist på tid men också engagemang från min så 
väl som medias sida. Då menar jag att jag kunde ha lagt mer energi 
på att få denna del att fungera bättre. Samtidigt kunde de media som 
jag faktiskt kontaktade engagerat sig bättre och svarat på mitt e-mail.  
 
Rekryteringssystemet ”Bjud in en vän” har fungerat väldigt väl. 
Arbetsprocessen gick smidigt och resultatet av själva systemet blev 
och fungerade precis så som vi designat det. Väl i bruk, har vi 

                                                 
36 Premium är en beteckning på en användarkontonivå i spelet Dreamlords: The Reawakening, som ger 
speciella förmåner. Premiumkonton kräver ofta betalning, men inte alltid. 
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uppskattat att det bidragit till att ett ökat antal nya spelare. 
Anledningen till att det gått bra beror enligt mig på att designen av 
systemet varit bra samt att de tidigare faserna gjorts på ett bra sätt, 
vilket på så vis bidragit till att många potentiella spelare blivit faktiska 
spelare.  
 
Se bilaga 5 för bilder som visar praktiska exempel dessa olika delar 
(uppvaktning av media samt rekryteringssystemet ”Bjud in en vän”) 
fungerat. Se bilaga 2 för en sammanfattad lista på alla tillämpningar 
jag tillämpat under tillämpningsfas 3. 
 

6 Diskussion 

6.1 Post Mortem 

6.1.1 Motivering av tillämpningsfaser  
Anledningen till att just dessa tillämpningar blev valda var att jag 
personligen ansåg att de var mest relevanta för spelet i fråga och 
hade bäst möjlighet att genomföras inom en rimlig tid. Fokus på andra 
delar kan ha lett till för liten tidseffektivitet eller i värsta fall inget 
resultat alls. Det jag menar är att man måste vara försiktig och tänka 
realistiskt när man väljer ut vilka delar man ska lägga fokus på i de 
olika faserna. Det är också viktigt att se till att delarna är relevanta för 
spelet och fungerar bra ihop med spelmekaniken och spelets 
community. 

 
Community nyhetsbrev samt spelarintervjuer är väldigt centralt för just 
den community som Dreamlords: The Reawakening har. Den faktiska 
spelarbasen är väldigt hardcore-fokuserad vilket då också innebär att 
många av spelarna tilltalas av sådana saker som nyhetsbrev och 
intervjuer. Många hardcore-spelare går under spelargruppen 
”achievers”, som jag kommer att gå in lite närmare på längre ned i 
stycken, vilket innebär att dessa tycker om att uppnå saker som t.ex. 
att synas i ett nyhetsbrev på grund av sina prestationer. Fenomenet 
att vilja synas är inget nytt, men att medvetet hjälpa detta fenomen på 
traven genom att ge duktiga eller intressanta spelare mycket 
uppmärksamhet är något som många spelföretag inte lägger energi 
på. Har spelet förutsättningar för det och om spelets community 
gynnas av det, anser jag att detta är en metod som bör finnas i 
åtanke.  
 
Om vi går vidare till mina val av tillämpningfas 2, har vi två webbsidor 
som går hand i hand med varandra. Spelets egen hemsida och den 
sida man eventuellt också kan hamna på, landningssidan. Att dessa 
sidor är säljande, intressanta och lättnavigerade är något jag anser är 
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vitalt för att de potentiella spelarna ska bli faktiska spelare. Dessutom 
ligger community forumet under spelets egna hemsida och är också 
väldigt viktigt, enligt mig, då den faktiskt representerar den community 
som de potentiella spelarna kommer att hamna i om de väljer att bli 
faktiska spelare.  

 
I tillämpningsfas 3 ansåg jag att de två tidigare nämnda delarna, 
Media Courting och Invite a Friend, var två specifika metoder var 
väldigt centrala för att dra in nya spelare till Dreamlords: The 
Reawakening. Media Courting anser jag är väldigt viktigt för att kunna 
nå den delen av spelets målgrupp som håller till kring media, vilket 
kan uppskattas vara en ganska stor del. Uppvaktar man media 
kontinuerligt kan man utnyttja medias egen marknadsföring för att nå 
ut till målgruppen. Detta är på sätt och vis också viral marknadsföring, 
fast via en tredje part istället för från spelet eller spelföretaget själv. 
Den andra delen, Invite a Friend, anser jag är väldigt viktig eftersom 
den väldigt lätt kan börja fungera på ett sådant sätt att den 
automatiskt får in nya spelare till spelet, utan yttre påverkan av andra 
än spelarna själva. Tanken är att både den som blir inbjuden och den 
som bjuder in ska få en så pass stor bonus att denne vill fortsätta att 
bjuda in fler spelare. Detta anser jag är en av de stora kärnmetoderna 
för viral marknadsföring. Att belöna spelare som marknadsför spelet 
åt spelföretaget och dessutom ser till att nya spelare kommer in i 
spelet. Eftersom detta är en väldigt beprövad metod för många MMO-
spel, kan man uppskatta att vinstvärdet har potential att bli mycket 
större än förlusten. Förlusten är indirekt ekonomisk eftersom det hela 
handlar om spelvalutor eller föremål som spelare annars hade kunnat 
köpa för riktiga pengar, men som istället fick dessa gratis när denne 
värvade en ny betalande spelare. 
 

6.1.2 Förväntningar kontra slutsats 
Jag har kommit fram till att den virala marknadsföringsmetoden jag 
utformat, med syftet att undersöka hur den fungerar att använda för 
ett spel, fungerat och givit ett bra resultat. Metoden fungerade alltså 
till stor del som jag förväntat mig, förutom i tillämpningsfas 3 som jag 
senare kommer att gå in närmare på. Att dela upp metoden i tre faser 
är något jag anser ha varit ett väldigt bra val. Inte bara har det gett 
struktur i arbetet, det har också fungerat lika bra i praktiken som i 
teorin. Med fungera bra så menar jag att principen fungerar, även om 
det nödvändigtvis inte behöver innebära en kontant inkommande 
svärm av spelare som genast börjar dyka upp i spelet. Antalet spelare 
som kommer in i spelet har ökat och på så vis har metoden fungerat. 
 
Tillämpningsfas 1 var den del som krävde minst förarbete, men mest 
kontinuerligt arbete. Som jag förväntat mig var det, enligt mig, en fas 
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som kräver kontinuerlig underhållning för att inte fallera. Mängden 
arbete i denna fas har med veckorna varierat, beroende på de olika 
evenemangen som pågick och hur långa dessa var. Ett längre 
evenemang, krävde exempelvis ett nytt nyhetsbrev efter tre veckor, 
medan ett kortare evenemang krävde ett nytt nyhetsbrev efter bara 
två veckor. Detta för att om ett evenemang fortfarande pågår, finns 
det ofta inte lika mycket att annonsera i ett nyhetsbrev. Jag hade 
förväntat mig att nyhetsbrev skulle behöva skrivas varje vecka, men 
efter att ha lärt mig mer om hur spelets olika evenemang fungerade, 
kunde jag se att nyhetsbreven i verkligheten inte behöver skickas ut 
oftare än en gång varannan vecka, med några få undantag. 
 
Tillämpningsfas 2 krävde som förväntat i princip inget kontinuerligt 
arbete, utan var en fas som kunde arbetas med under en bestämd 
period och vid publicering uppfylla sitt syfte per automatik. När 
webbsidorna var klara och fungerade behövde man alltså inte tillföra 
nytt material som rörde tillämpningsfas 2, utan snarare 
tillämpningsfas 1 eller 3. Slutsatsen är att denna fas var väldigt 
givande och var samtidigt väldigt enkel att tids- och 
arbetskraftestimera, vilket gjorde det till en enkel fas att 
implementera. 
 
Tillämpningsfas 3 är en slags hybrid av de två föregående faserna när 
det gäller tidsestimering och arbetskraft. Rekryteringssystemet 
behövde endast en bestämd arbetsperiod och arbetskraft, medan 
uppvaktningen av media behövde skötas kontinuerligt och kommer att 
fortsätta att behöva skötas för att den ska ge effekt. Eftersom det var 
på det här sättet, var det naturligt att uppvaktningen av media var den 
delen som föll bort, istället för rekryteringssystemet eftersom den 
sistnämnda delen i stort sett var automatiserad. Uppvaktningen av 
media var svårare än jag först trott. Det krävde mer engagemang än 
planerat och ännu mer tålamod. Jag hade förväntat mig att media 
skulle reagera mer entusiastiskt och svara ganska snabbt på mina e-
mail. Dock var det nästan inte någon från media som valde att 
engagera sig. Slutsatsen är då att uppvaktning av media ofta kräver 
mer arbete än planerat medan rekryteringssystemet var väldigt enkelt 
att förutspå arbetsprocessen samt resultatet på. 

 

6.1.3 Lärdommar - om jag fick göra om arbetet 
Några lärdomar jag tagit till mig är utformandet av faserna och 
prioritering kring dessa. Att påbörja arbetet med tillämpningsfas 1 och 
avsluta med tillämpningsfas var något jag lärde mig att fungerade 
väldigt väl. Om jag hade jobbat i motsatt ordning, hade communityn 
inte hunnit anpassa sig till ändringarna som skedde i fas 1 på samma 
sätt och man hade haft ett rekryteringssystem färdigt som man inte 
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kunnat utnyttja. Dessutom skulle det bli problem att uppvakta media 
innan det fanns något bra att rikta spelarna till. Fas 1 och 2 bör vara 
klara och aktiva innan fas 3 tillämpas. Jag skulle inte ha gjort 
annorlunda om jag gjorde om denna del av arbetet.  
 
Det jag har märkt när jag arbetat med de olika tillämpningsfaserna är 
att det ofta är så att arbete med fler faser samtidigt ofta blir mer 
effektivt än att satsa på en fas i taget. Medan jag arbetade med 
tillämpningsfas 1, förberedde jag samtidigt tillämpningsfas 2 och 3, så 
att dessa vara klara för användning när det blev dags för dessa faser. 
Hade jag strikt jobbat med en fas i taget anser jag att effektiviteten 
med arbetsprocessen skulle ha minskat. 
 
Vad gäller tillämpningsfas 3 finns där en hel del jag hade velat göra 
annorlunda. Uppvaktningen av media fungerade inte alls som jag 
tänkt mig. Media var svåra att få tag på och det gav i sin tur ett väldigt 
dåligt resultat. Om jag fick göra om denna del skulle jag lägga mer 
fokus på media. Jag skulle designa speciella paket till de olika 
medieföretagen/mediagrupperna och ha en etablerad och kontinuerlig 
kontakt med dessa. Jag borde ha lagt mindre tid på företagets 
hemsida i tillämpningsfas 2 och lagt mer fokus på uppvaktningen av 
media i tillämpningsfas 3. Detta hade förmodligen ökat resultatet 
avsevärt. 
 
I övrigt skulle jag inte ha gjort mycket annat annorlunda. Jag är väldigt 
nöjd med arbetet, förutom det jag tidigare nämnde om uppvaktningen 
av media. 
 

6.1.4 Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning inom detta område kan vara forskning som kretsar runt 
något annat än ett MMO-spel som jag valt att applicera metoden på.  
 
Forskning skulle kunna ske kring varje tillämpningsfas specifikt och gå in 
mer på detalj kring dem, antingen kring ett spel eller någon annan typ av 
produkt där denna metod eventuellt kan fungera på något sätt.  
 
Man kan även gå ett steg längre och göra mer omfattande 
tillämpningsfaser på exempelvis större spel eller produkter.  
 
Forskning kring andra sätt att använda metoden jag använt mig utav eller 
på något sätt modifiera den skulle också kunna göras.  
 
Givetvis finns det mycket mer man kan forska vidare på vad gäller viral 
marknadsföring eller metoden jag utformat, men jag väljer att avgränsa 
mina förslag till de jag nämnt ovan, för enkelhetens skull. 
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7.4 Forumavatarer/spelare i Dreamlords: The Reawake ning 
Två anonym spelare som går under aliaserna Arasa och 
Shadowscythe skrev 2009 en varsin kommentar i forumet tillhörande 
spelet Dreamlords: The Reawakening (www.dreamlords.com) där 
dem, individuellt, kommenterade en spelarintervju: 
http://www.dreamlords.com/forum/posts/list/8494.page  
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Samma forumavatar som ovan, Shadowscythe, kommenterade även i 
en annan forumtråd på sidan www.dreamlords.com angående spelet 
Dreamlords: The Reawakenings nya hemsida och dess layout: 
http://www.dreamlords.com/forum/posts/list/8603.page  
 

7.5 Bildförteckning 

7.5.1 Externt hämtade bilder 
Bild 1:  Logotyp, tillsammans med en bild på en karaktär från spelet 
Dreamlords: The Reawakening, Copyright © 2009 Lockpick 
Entertainment. 
 
Bild 2:  Skärmdump som visar en fiendeenhet kallad ”supermutant” 
från spelet Fallout 3, av Bethesda Softworks, från Kong.se, 
http://kong.se/images/18/69/43ed0c865d6273e1c85d5ebf2dc0b74a.jp
g, hämtad den 3:e april. 
 
Bild 3:  Trattliknande bild tagen ur ClipArt i Microsoft Word. Används 
som hjälpmedel vid beskrivning av en metafor, hämtad den 8:e april. 

 

7.5.1 Egenskapade bilddiagram 
 

Bild 4:  Fas 1 till Fas 3, arbetsprocessen. 
 
Bild 5:  Fas 3 till Fas 1, tillämpningsprocessen. 
 
Bild 6:  Fas 1 och dess olika delar. 
 
Bild 7:  Fas 2 och dess olika delar. 
 
Bild 8: Fas 3 och dess olika delar. 

 
 
 
 
 



Examensarbete i medier: Dataspelsutveckling 
Viral marknadsföring för MMO-spel 
Joakim Bergman 

 40 (63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 
 

 
Bild 2 
 

 
 
Bild 3 
 



Examensarbete i medier: Dataspelsutveckling 
Viral marknadsföring för MMO-spel 
Joakim Bergman 

 41 (63) 

 

 

 
Bild 4 
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Bild 5 
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Bild 6 
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Bild 7  
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Bild 8 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1:  
Viral marknadsföring för MMO-spel: En handbok för marknadsföring 
av spel som Dreamlords: The Reawakening. 
 

8.2 Bilaga 2:   
Händelseschema: tillämpningsfaser. 
 

8.2.1 Tillämpningsfas 1 
Format: Namn, Vecka: Titel 
 

• Nyhetsbrev, V.6: End of and Era 
• Nyhetsbrev, V.7: Beginning of an Era 
• Nyhetsbrev, V.8: PvP Feast Era 5 
• Nyhetsbrev, V.9: Lucid Dreams 
• Nyhetsbrev, V.11: End of PvP Feast + Skyfall Event 
• Nyhetsbrev, V.13: Flesh Sacs Returns to Elysion 
• Nyhetsbrev, V.15: Worlds Dusk + Double Tribute Chance  
• Nyhetsbrev, V.16: End of Era 5  
• Nyhetsbrev, V.18: PvP Feast Era 6 + Invite a Friend 
• Spelarintervju, V.7: KTCAOP 
• Spelarintervju, V.8: DIE Bismarck  
• Spelarintervju, V.9: WAR Shai Tan 
• Spelarintervju, V.13: GNG Mythriel 
• Spelarintervju, V.15: LOE YOMEGA 
• Spelarintervju, V.16: LOE YOMEGA + EWA Maymann 
• Spelarintervju, V.18: CoW Sentior 
• Spelarskapad tävling, V.11: Skyfall Caption Contest Part 1 
• Spelarskapad tävling, V.13: Skyfall Caption Contest Part 2 
• Spelarskapad tävling, V.16: Screenshot  Contest 
• Spelarskapad tävling, V.16: Startup-Race 
• Utvecklarskapad tävling, V.8: PvP Feast Tribute Lottery 
• Utvecklarskapad tävling, V.18: PvP Feast Tribute Lottery 
• Evenemang, V.6: Worlds Dusk 
• Evenemang, V.8: PvP Feast 
• Evenemang, V.9: Lucid Dreams 
• Evenemang, V.11: Skyfall 
• Evenemang, V.13: Flesh Sacs 
• Evenemang, V.15: Worlds Dusk 
• Evenemang, V.18: PvP Feast  
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8.2.2 Tillämpningsfas 2 
Format: Namn, Vecka: Titel 

 
• Landningssida, V.6-7: Ny design Landing Page 
• Spelets hemsida, V.6-9: Ny design dreamlords.com 
• Spelets communityforum, V.11-12: Design med hjälp utav 

CSS-mall 
• Företagets hemsida, V.10-13: Ny design Lockpick.se 
• Företagets hemsida, V.13: Kodning av site 
• Företagets hemsida, V.14: Publicering av site 

 

8.2.3 Tillämpningsfas 3 
Format: Namn, Vecka: Titel 

 
• Uppvaktning av media, V.7: Dev. Interview: David på FZ.se 
• Rekryteringssystem, V.6: Möte om funktioner 
• Rekryteringssystem, V.12: Skrivit mailutskicksmall till den 

inbjudne 
• Rekryteringssystem V.17: Publicering av funktion 

 

8.3 Bilaga 3:  Bilder 

8.3.1 Tillämpningsfas 1 
Bild 9:  Nyhetsbrevet: Del 1. (Bildserie, på 6 bilder, som visar 
nyhetsbrevet. Längst ned på varje respektive bild är längst upp på 
den kommande bilden till och med den sista bilden i serien). 
 
Bild 10:  Nyhetsbrevet: Del 2. 
 
Bild 11:  Nyhetsbrevet: Del 3. 
 
Bild 12:  Nyhetsbrevet: Del 4. 
 
Bild 13:  Nyhetsbrevet: Del 5. 
 
Bild 14:  Nyhetsbrevet: Del 6. 

 

8.3.2 Tillämpningsfas 2 
Bild 15:  Företaget Lockpick Entertainments hemsida innan jag gjort 
om sidan. 
 



Examensarbete i medier: Dataspelsutveckling 
Viral marknadsföring för MMO-spel 
Joakim Bergman 

 48 (63) 

Bild 16:  Företaget Lockpick Entertainments hemsida efter jag gjort 
om sidan. Se: http://www.lockpick.se * 
 
Bild 17:  Dreamlords: The Reawakenings communityforum innan den 
gjordes om. 
 
Bild 18:  Dreamlords: The Reawakenings communityforum efter den 
gjordes om. Se: http://www.dreamlords.com/forum * 
 
Bild 19:  Dreamlords: The Reawakenings hemsida innan den gjordes 
om. (bortse från texten ”Testserver”). 
 
Bild 20:  Dreamlords: The Reawakenings hemsida efter den gjordes 
om. Se: http://www.dreamlords.com * 
 
Bild 21: Dreamlords: The Reawakenings landningssida i färdigt 
format. Se: 
https://www.dreamlords.com/Affiliate.action?affiliateKey=testing01 * 
 
* Webbsidorna länkade ovan hade det examensarbetets aktuella 
format 2009-05-15, men kan ändras efter detta. Jag hänvisar därför 
till bilderna nedan för ett konstant korrekt format. 
 

8.3.3 Tillämpningsfas 3 
Bild 22:  En bild på intervjun med David Rosén på FZ.se. 
 
Bild 23:  Rekryteringssystemet, hur det ser ut i praktiken. 
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Bild 9 



Examensarbete i medier: Dataspelsutveckling 
Viral marknadsföring för MMO-spel 
Joakim Bergman 

 50 (63) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10 
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Bild 11 
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Bild 12 
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Bild 13 
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Bild 14 
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