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Sammanfattning 
Det här examensarbetet utfördes från februari till mitten av april, våren 2010 på 
företaget Junebud. Jag arbetade efter hypotesen att en stark närvaro på sociala medier 
har en positiv effekt på aktiviteten på spelets hemsida samt för att få nya spelare att 
hitta till spelet. Spelet som marknadsfördes heter MilMo och är ett socialt massivt 
multiplayer spel för barn och ungdomar, som är gratis att spela. Om spelaren vill få 
tillgång till extra material kan han/hon betala en mindre summa pengar men något 
köptvång föreligger ej för att endast spela. För att genomföra marknadsföringen på de 
sociala medierna valdes fyra stycken nätverk på Internet ut; Facebook, Deviantart, 
MySpace och Youtube. Det som skapades var en fangrupp, en sida för konst, en 
profilsida och en kort film som visar spelet. Till detta kom även tre stycken 
nyhetsbrev, att strukturera upp och underhålla ett forum för spelare samt att emaila 
traditionella medier som nyhetssidor om spel och se vilken effekt det fick. Resultatet 
visar att många företag idag har en profil på sociala medier, men att de ofta bäst utgör 
ett komplement till produktens egen hemsida. Det som drev upp spelaraktiviteten 
mest var omnämnande på externa sidor om spel, samt det första nyhetsbrevet ut till 
spelarna.  

Nyckelord: Dataspelsutveckling, sociala medier, viral marknadsföring, free to play, 
word of mouse, community. 
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1 Introduktion  
 

Det här examensarbetet handlar om att effektivt marknadsföra spelföretaget Junebuds 
spel MilMo i ett par utvalda sociala medier och nätverk under en begränsad tid. 
Resultatet kommer att redovisas, analyseras och diskuteras i den här uppsatsen. 
MilMo är ett 3D-spel som spelas direkt i webbläsaren genom streaming. Den tänkta 
målgruppen är barn och ungdomar i åldern 10-25 år. Spelet riktar sig till både killar 
och tjejer. MilMo är gratis att spela, men vill man köpa nya kläder eller accessoarer 
kostar det en mindre summa riktiga pengar. Den här typen av betalningssätt kallas 
mikrotransaktioner (http://en.wikipedia.org).  

En grundläggande tanke inom marknadsföring är att en produkt som är tänkt att sälja 
måste synas. Om den inte syns ute på marknaden skulle man kunna påstå att 
produkten inte finns. Inte i den tänkta målgruppens medvetande i alla fall. För att 
marknadsföra MilMo har jag valt ut några sociala medier på Internet. Dessa är 
Facebook1, Deviantart2, MySpace3 och Youtube4

I takt med att de sociala nätverk som finns på Internet växer, och nya tillkommer, blir 
det allt viktigare för företag att etablera sin närvaro även där. På Facebook finns redan 
många företag representerade med egna sidor, det samma gäller för MySpace.  Det 
här examensarbetet visar hur en virtuell produkt etablerar och stärker sin närvaro på 
sociala nätverk och hur man hanterar kundkontakt där och svarar på reaktioner från 
konsumenterna. Det kan vara intressant för andra spelföretag att läsa om hur detta 
skett, och för spelföretag som redan finns ute på sociala nätverk kan detta 
examensarbete fungera som en fallstudie där slutsatserna förhoppningsvis bekräftar 
deras egna lärdomar eller kompletterar deras redan befintliga kunskap.  

. Jag kommer att återkomma till 
anledningen att jag valde just dessa. De här nätverken kommer även att knytas 
samman med spelets hemsida, forum och nyhetsbrev. Jag kommer även att mejla 
information om spelet till några utvalda Internetsidor och se om det har effekt på 
antalet människor som börjar spela MilMo eller aktiviteten på MilMos hemsida 
www.milmogame.com  

Innan marknadsföringen på de sociala medierna sattes igång, gjordes en annons för 
MilMo som visades både på Facebook och med Google Adwords 
(adwords.google.com.se) under en begränsad tid i januari. Detta för att kartlägga 
målgruppens intressen och locka tidiga spelare till en tidig beta5

                                                 
1 Facebook är ett socialt nätverk på Internet, med ca 400 miljoner medlemmar enligt dem själva. 

; beta 1. 

2 Deviantart är ett nätverk, så kallat community, på Internet för där konstintresserade människor 
lägger upp sina egna alster för alla att beskåda. 

3 MySpace är ett socialt nätverk på Internet liksom Facebook.  
4 Youtube är en Internet community som är fokuserad på att visa upp videor och rörlig bild. 
5 En beta-variant av ett datorspel är en tidig, ofullständig variant som ofta används för att testa olika 

funktioner i spelet. Innan spelet uppgraderas till beta kan det befinna sig i alfa-stadie. När ett spel 
går ur betastadiet anses det ibland tillräckligt klart för att släppas till allmänheten och inte bara för 
utvalda test-användare och utvecklarna själva. En beta kan vara öppen för vem som helst att testa, 
eller stängd och endast de personer som blivit utvalda eller inbjudna kan testa spelet 
(http://www.thefreedictionary.com/beta).  
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Marknadsföring i sociala medier drivs av viral marknadsföring, som skapar en positiv 
förväntan hos kunderna samt förhoppningsvis får dem att sprida budskapet om den 
produkt man vill sälja, till vänner och bekanta i den fysiska världen eller på Internet.  

Vad är sociala medier? Cha m.fl. (2008), säger; “Online social networking has 
recently become a popular way to shape and disseminate information. Users in 
websites like MySpace, Facebook, Flickr, and YouTube connect to each other with the 
purpose of finding and exchanging content. Their massive popularity has lead to the 
viral marketing of content, products, and political campaigns on these sites”. Sociala 
nätverk låter alltså människor kommunicera, hålla kontakten och utbyta information 
om till exempel produkter eller helt vanliga vardagshändelser. Sociala nätverk har 
ibland hundratals miljoner medlemmar och ger användare möjligheten att dela 
information, söka information och kommunicera med varandra (Viswanath m.fl., 
2009).  

Viral marknadsföring går ut på att få personer att uppmärksamma ens produkt och 
börja prata om den, på detta sätt hoppas man att de skall sprida informationen vidare i 
sitt nätverk (Leskovec m.fl., 2007). Detta kan ske både på nätet, på sidor som 
www.facebook.com eller ute i den fysiska världen. Ofta har studier inom viral 
marknadsföring lånat teorier från den epidemiolgiska forskningen, i synnerhet hur 
smittsamma sjukdomar sprids i täta samhällen från person till person (Leskovec m.fl., 
2007). 
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2 Bakgrund 
 

Låt mig börja med ett exempel ur David Meerman Scotts bok The New Rules of Viral 
Marketing (2006). När Cindy Gordon, vice president för marknadsföring och ny 
media på Universal Orlando Resort, skulle släppa nyheten om den kommande 
äventyrsparken ”the Wizarding World of Harry Potter”, valde hon ett lite annorlunda 
sätt att gå tillväga. I stället för att betala för annonser och göra reklamfilmer som 
skulle sändas på bästa sändningstid i TV, tog hon kontakt med de ”sju största Harry 
Potter fansen” som hon och hennes team kunde hitta. De handplockades från kända 
webbsidor och forum om Harry Potter och fick sedan vara med i en hemlig 
webbkonferens där högt uppsatta personer inom Universal Orlando Resort berättade 
om planerna för en ny äventyrspark med Harry Potter som tema. Gordon ville 
”infektera” dessa sju fanatiska Harry Potter fans med nyheten om äventyrsparken. 
Hon visste att det här var människor som skulle sprida vidare budskapet inom hennes 
målgrupp, jorden runt. Efter webbkonferensen skickades ett email om nyheten till en 
lista av besökare som varit på någon av Universal Orlando Resorts tidigare 
äventyrsparker, samt till vänner och familj av de som jobbade med den nya 
äventyrsparken. Även en liten webbsida sattes upp för att media och press skulle 
kunna hämta info när de väl fick upp ögonen om lanseringen. Det är beräknat att den 
här marknadsföringskampanjen nådde ca 350 miljoner människor världen över 
(Meerman, 2006). Detta underlättades så klart av att Harry Potter är ett 
världsomspännande fenomen med fans i jordens alla hörn. Det fanns redan från början 
en stor och trogen fanskara som dyrkade Harry Potter och hans värld 

Det här är ett exempel på ett väldigt framgångsrikt sätt att använda webben och viral 
marknadsföring som drar nytta av existerande sociala nätverk (webbplatserna och 
forumen där de ”sju superfansen” vistades på). Fansen känner sig speciella när de vet 
något som vanliga nyhetskanaler och tidning inte ännu vet, vilket i sin tur gör dem 
mera benägna att sprida informationen. Gordon undvek helt att gå via de traditionella 
kanalerna för marknadsföring, så som TV eller annonser i stora tidningar.  

Tre termer som är bra att känna till i den virala marknadsföringens värld är; word of 
mouth, viral marknadsföring och word of mouse. Skillnaden mellan dem är enligt 
Ferguson (2008) att viral marknadsföring kan ta sig form av till exempel en Youtube-
video eller ett forum, och gör att marknaden och målgruppen blir medvetna om 
produkten eller företaget. Word of mouth är effekten av viral marknadsföring, det vill 
säga när folk för vidare budskapet och produkten till sin bekantskapskrets. Word of 
mouse är när word of mouth sprids på Internet, med hjälp av sociala nätverk eller 
email (med musklick, därav word of mouse). I mitt fall kommer jag att försöka få 
igång word of mouth och word of mouse med hjälp av viral marknadsföring, på 
utvalda sociala medier. Man kan även komma ihåg att när varken tidningar, radio, 
Internet eller TV existerade var word of mouth det enda sättet att sprida nyheten om 
sin produkt. Då kanske en resande berättade om en duktig hantverkare i byn bredvid, 
när han träffade människor på sin resa. Idag har all teknologi gjort det mycket lättare 
att nå jorden runt med sitt budskap. Det svåra kan i stället vara att få uppmärksamhet i 
det enorma informationsflödet vi lever med idag.  

Rognerud (2008) betonar vikten av att skapa kvalitativt innehåll då man marknadsför 
på sociala medier. Han påpekar att den här typen av marknadsföring är ömsesidig. 
Om företaget går ut med ett budskap till sina kunder och sedan inte svarar på 
kundernas kritik, åsikter eller kommentarer kommer annonseringen att misslyckas 
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enligt honom. Rognerud skriver att är det viktigt att föra en dialog med kunderna för 
att lyckas sprida ordet om sin produkt så brett som möjligt. Missnöjda kunder som 
upplever att de blivit ignorerade eller illa bemötta kan sprida sitt missnöje väldigt 
långt med Internets hjälp. Det är viktigt att jag ständigt håller under uppsikt det 
material jag kommer att sätta ut på Facebook, Deviantart, Youtube och MySpace samt 
är lyhörd för spelarnas reaktioner. Ett bra exempel på detta är vad Torrie Dorrell, en 
av marknadsförarna till Sonys internetspel Free Realms säger;” I think it really is all 
about being very light on your feet in this space, so on Twitter, several weeks ago 
when we were still in beta we saw a lot of people Twittering that they were trying to 
get in beta and they had not been accepted into beta yet” (www.edge-online.com). 
Twitter är en tjänst som låter människor skriva små uppdateringar (oftast max 140 
tecken) via sin mobiltelefon eller en webbsida, om vad de håller på med just nu, för 
vem som helst att läsa. Om man följer någons twitter, alltså prenumererar på dens 
uppdateringar, är man en följare, en så kallad “follower” av den twittraren.  

Social marknadsföring skiljer sig från klassisk marknadsföring i TV och tidningar, 
genom att marknadsföraren inte bara kan sätta ut ett budskap till kunderna. 
Informeringen är inte enkelriktad så att säga. När man marknadsför med sociala 
medier för man en dialog med sin kundkrets och tänkta kunder.  Man ger dem 
möjlighet att svara på budskapet. Antingen genom inlägg, med kommentarer eller via 
olika typer av bedömningssystem där de kan betygsätta innehållet. 

Även om det är bra att lyssna på kunderna, måste man vara kritisk och inte glömma 
att det oftast finns en stor del kunder som aldrig nås av de sociala nätverken där man 
marknadsför sig, eller ens bryr sig om dem skriver Klaassen (2009). Det kan vara bra 
att komma ihåg att den missnöjda kunden som mest aktiv på forumet inte 
nödvändigtvis behöver representera vad hela ens kundkrets tycker. Det är dock viktigt 
svara på eventuell kritik och visa sig tillgänglig, vänlig och hjälpsam. Som Gavin Bell 
påpekar (2009, sid. 16), när han diskuterar Apples censur av kritik mot företagets 
produkter på Apples eget forum : It is important to realize that the Internet is one 
network; you can push conversations such as these off your site, but you cannot 
silence them. Med det sagt är det viktigt att lyssna på den feedbacken kunderna ger 
från de sociala nätverk man använder och reagera på vad de har att säga.   

 Det finns även de som är kritiska till marknadsföring på sociala nätverk och 
ifrågasätter det. Lin Grensing-Pophal (2009, vol. 26, nummer 10) skriver om 
marknadsföring i sociala medier ur en kritisk synvinkel. Hon har intervjuat företag 
som säger att tiden de lade ner på att marknadsföra sig på en mängd olika sociala 
plattformar, snart överskred tiden de lade ner på att producera sin produkt. Grensing-
Pophal skriver att om ett företag använder sig av sociala medier för marknadsföring 
måste de vara beredda på den tid som krävs för att sätta sig in i de olika plattformarna 
och tiden det tar att vara aktiv på dem. Jag är sedan tidigare van användare av både 
Deviantart, Facebook och Youtube. Att sätta sig in i hur MySpace fungerar kommer 
att ta lite tid.  

Annan kritik som riktas mot viral marknadsföring är att det är svårt att mäta effekten, 
ROI, (ROI – Return of Investment) enligt Ferguson (2008). Hur mäter man att 
närvaro på Facebook är en positiv sak för företaget? Under den tiden MilMo 
marknadsförs kanske Junebud får en hel del nya spelare, men hur skall jag veta att det 
verkligen var marknadsföringen på de utvalda sociala nätverken som låg bakom den 
ökningen? Det här är ett problem jag kommer att återkomma till längre fram i texten, 
under punkt 2.6 Viral marknadsföring och hur det fungerar. 
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Slutsatsen här är att det är viktigt att hålla koll på det material och den info man ger 
till kunderna via sociala nätverk. Man ger ju det åt dem i hopp om att de skall vilja 
sprida den vidare. Det handlar om att förse kunder med så bra material som möjligt 
och sedan hoppas att de pratar med sina vänner och bekanta och visar upp vad man 
givit dem eller berättar vidare vad man låtit dem veta. Jag måste vara beredd på att 
möta kritik av kunder och hantera den. På sociala nätverk är ofta frågor ställda så att 
alla kan se dem, till exempel på Facebook eller i MilMos forum6

2.1 Vad är MilMo? 

 på 
www.milmogame.com. Då är det viktigt att svaret håller hög kvalité eftersom även 
det är synligt för alla besökare av sidan.  

För att veta hur man skall marknadsföra en produkt måste produkten analyseras. 
MilMo är ett smmo-spel7 (social massive multiplayer online) som är gratis att spela, 
det hör till genren ”f2p8

                                                 
6 Ett forum på Internet är en plats där människor kan diskutera kring olika ämnen. Ofta är ett forum 

uppbyggt så att en användare postar en ny ”tråd” som handlar om ett visst ämne, sedan svarar 
eller kommenterar andra med ”poster” i tråden. Man kan se vissa likheter mellan en anslagstavla i 
den fysiska världen och ett forum på Internet. 

”, men om spelaren vill köpa nya kläder till sin avatar i 
spelvärlden måste han/hon betala en liten summa verkliga pengar 
(www.milmogame.com), se figur 1.1. Den här typen av affärsmodell kallas för 
mikrotransaktioner. Intäkterna från spelet kommer från en mängd små köp som 
många spelare lägger på spelet, istället för den traditionella modellen där spelaren 
betalar en månadsavgift för att få spela, eller köper ett färdigt spel på CD-skiva från 
butiken. 

7 SMMO är förkortning för social massive multiplayer online och står för spel som har stora antal 
spelare som spelar spelet tillsammans på sammanslutna nätverk. Ordet ”social” betyder här att 
det är fokuserat till stor del på den sociala delen av spelet, att chatta, skapa vänlistor och 
samarbeta. 

8 F2P står för engelskans ”free to play” och betyder gratis att spela. F2P är en typ av spel på Internet 
som är gratis att spela, men ofta har alternativ för den som är beredd att betala. Genom att betala 
kan spelaren få tillgång till exempelvis bättre vapen, nya kläder eller mera avancerade varianter av 
spelet (http://www.wiki4mmo.com). 
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Figur 1.1 från MilMo:s online-shop 

Spelaren kan köpa sig smycken eller nya kläder i Shoppen. Dessa tjänster betalas med 
små summor av verkliga pengar, t.ex. via SMS. 

  

Vidare strömmas (streamas) spelet direkt i spelarens dator, i webbläsaren. Det betyder 
att spelaren endast laddar ner en minimal mängd data på sin dator för att 
spelupplevelsen skall vara så smidig som möjlig. Resten av speldatan sänds till 
spelarens dator i takt med att den behövs, via Internet. Spelaren kan komma åt spelet 
på vilken dator som helst, så länge datorn i fråga har kontakt med Internet, se figur 
1.2. 

 



 

 9 

 
Figur 1.2 MilMos inloggningsskärm 

Spelaren skapar sig ett konto som sedan går att nå från alla datorer med Internet. 
Spelet spelas direkt i datorns webbläsare. 

 

MilMo använder sig av teknologi från mjukvaroutvecklaren Unity 
(http://unity3d.com/unity/), som gör att hela spelet kan köras i 3D direkt i 
webbläsaren. Det är även möjligt att chatta med andra spelare, förflytta sig mellan 
olika öar, gräva i marken efter föremål att samla på, slåss mot olika fiender samt ta 
uppdrag (så kallade ”quests9”) av NPC:er10

 

 och få belöningar när man slutfört dessa. 
Ibland är belöningen ett mynt, ibland ett tips i spelet eller något helt annat, se figur 1.3 
nedan. 

                                                 
9 En quest är ett uppdrag som spelaren tar inne i spelet. Det kan vara att leverera objekt A till person 

B, eller att döda X antal fiender av typ Y. Ofta får spelaren en belöning när uppdraget är slutfört. 

10 NPC står för Non Playable Character och är en beteckning för en karaktär inne i spelet som är styrd 
av en dator och inte en annan mänsklig spelare. 



 

 10 

 
Figur 1.3 En bild från ön ”Rose Island” 

Spelaren kan chatta inne i spelvärlden, acceptera eller förkasta uppdrag från 
NPC:er, upptäcka virtuella miljöer m.m. MilMo streamas direkt i webbläsaren för att 

göra laddningstider korta och spelupplevelsen smidig. 

 

2.2 Identifiering av målgrupp 
Enligt utvecklarna Junebud är målgruppen för MilMo barn och ungdomar i åldern 10-
24 år. En tidig undersökning av responsen på en annonsering på Facebook visade 
dock att efter ca 25 miljoner visningar av en annons för MilMo (se figur 1.4) var 
majoriteten (65 %) av dem som klickat på annonsen flickor i åldern 13-17 år. Dessa 
flickor kom främst från England (49 % av alla som klickade på annonsen) och 
Frankrike (32 %). 13 % av dem som valde att klicka på annonsen var pojkar i samma 
åldersgrupp, och på tredje plats kvinnor i åldern 18-25 år (11 %). Av alla som klickat 
var ca 6,5 % från Sverige. Reklamen på Facebook var uppe ca 20 dagar, kring nyår 
2010. Siffrorna är levererade av Facebook efter avslutad annonsering och är Junebuds 
egna. 
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Figur 1.4 MilMos annons på Facebook 

Den annons som visades på Facebook och Google kring nyår 2009/2010 för att ge 
utvecklarna en bättre förståelse för målguppen samt locka tidiga spelare till beta 1. 

Dessa siffror bekräftar att utvecklarna har lyckats med att attrahera i alla fall den 
kvinnliga delen av sin målgrupp när den här annonseringen genomfördes. Vad som 
även spelar in är hur den aktuella reklamen utformades. I det här fallet var den en 
flicka längst fram, och hennes utseende och klädstil passar in på den ungdomskulturen 
som kallas för emotional hardcore (på svenska kallad ”emo”) 
(http://en.wikipedia.org). Typiskt för den här subkulturen är bland annat svart hår med 
eller utan färgade slingor, mycket smink kring ögonen, svarta eller randiga kläder, 
precis som flickan på framsidan. För att nå ut till olika målgrupper bör eventuella 
kommande annonser rikta sig till olika delar av målgruppen. Detta kommer att vara en 
av de större utmaningarna längre fram i projektfasen; att nå ut till olika grupperingar 
av målgruppen med hjälp av olika kanaler.  
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2.3 Betalningssystem 
På något sätt måste Junebud få in pengar för sin produkt trots att den är gratis att 
använda. De har valt att bygga sitt betalsystem kring så kallade mikrotransaktioner. 
Det innebär att spelarna betalar för mindre tjänster i spelet. Det kan vara att köpa ett 
par nya byxor eller ett halsband i Shoppen. Undersökningar av tidigare free to play-
spel har visat att det är en ytterst liten del av spelarna som väljer att göra den här 
typen av köp, ca 5-15% enligt Marks (2008). Men om mängden spelare är tillräckligt 
stor blir antalet betalande spelare ändå tillräckligt för att generera en betydande 
mängd pengar. Den här affärsmodellen används redan av företag i spelbranschen, t.ex. 
i Habbo av Sulake Corporation OY och Farmville av Zynga. Viktigt att komma ihåg 
är att även de spelare som inte väljer att köpa varor i spelet är viktiga. Utan dem 
skulle de som köper varor inte ha någon att visa upp sig för när de köpt en ny cool 
hatt eller svärd. 

Det är möjligt för spelaren att lägga in pengar i spelet som omvandlas till June Coins, 
en av de två valutorna i spelet. Detta sker på flera olika sätt. Dels genom SMS, koder 
som kan köpas på 7eleven, Pressbyrån samt betalning med VISA-kort. 

Det är en utmaning att marknadsföra MilMo som gratis och sedan ge spelare 
möjlighet att betala ifall de vill ha ytterligare möjligheter och tillägg. Risken som 
finns i den här situationen är att spelaren som gick med för att det var gratis kan känna 
sig missledd om han/hon tycker att uppmaningen att betala är för stor. Därför måste 
betalmomentet vara en tydlig, medveten valmöjlighet som inte försätter spelaren i en 
obehaglig situation. Då målgruppen för MilMo är barn är det även av yttersta vikt att 
föräldrar till spelande barn känner att de har fullständig kontroll över vad MilMo är 
och på vilket sätt det påverkar deras barn som spelar. Det är på grund av detta som 
MilMo valt att utåt profilera sig som ”det sjysta spelföretaget”. Information för 
föräldrar är mycket lätt att nå på hemsidan. I spelet är den grövsta typen av våld som 
förekommer då spelaren slår på krabbor eller djur som anfaller dem, med en käpp 
eller annat tillhygge. Det finns inga dödsanimationer för fienderna, de bara krymper 
och försvinner. Fienderna är besegrade i stället för dödade. Inget blod förekommer. I 
spelet finns även ett språkfilter som skall förhindra opassande språkbruk och forumet 
är bevakat. Allt detta skall bidra till att skapa en trygg miljö där föräldrar vågar låta 
sina barn tillbringa tid. Det är i slutändan föräldrarna som håller i pengarna. Barnens 
pengar kommer från deras föräldrar. Det är därför av yttersta vikt att föräldrar till de 
spelande barnen är välvilligt inställda till MilMo.  

Det har förekommit viss kritik mot systemet att betala med mikrotransaktioner, då 
vissa anser att det är att lura barn och ungdomar som trodde att de spelade något som 
var gratis. Detta kan sättas i perspektiv till den traditionella affärsmodellen där 
spelaren köper spelet från butiken efter att på sin höjd ha spelat en beta av spelet. I det 
fallet tar konsumenten en stor risk och köper en produkt för ca 400-500 kr som han 
eller hon sedan kan vara missnöjd med och inte får lämna tillbaka om inte spelet var 
som han/hon förväntat sig. Med free to play får konsumenten testa på hela spelet och 
sedan köpa tillägg ifall han/hon vill. I MilMos fall går det att spela hela spelet utan att 
betala något över huvudtaget.  

 



 

 13 

2.4 Profilering utåt 
Junebud profilerar sig utåt som ”det sjysta spelföretaget”. Det är den imagen jag skall 
försöka förmedla när jag marknadsför MilMo och Junebud. Målet är att etablera en 
positiv attityd till spelet hos både den tänkta målgruppen och föräldrar. Junebuds mål 
är att inte vara inblandad i aktiviteter som kan förknippas med våld, svindleri, 
sexuella aktiviteter, grovt språk eller något liknande. Den reklam jag gör för spelet 
skall vara utformad så att de stöder jämlikhet mellan kvinnor och män, en mångfald 
av etnicitet samt tilltalar barnens upptäckarlusta. När spelaren skapar sin första 
karaktär (sin avatar11

2.5 Tidigare marknadsföring av liknande spel 

) då hon/han börjar spela MilMo går det att välja mellan flera 
hud-, hår- och ögonfärger. 

Andra liknande spel som MilMo är till exempel Habbo (Sulake Corporations) och 
Free Realms (Sony Online Entertainment). Free Realms har omkring 8 miljoner 
spelare (http://www.gamasutra.com) och Habbo har, enligt företagets egen hemsida, 
över 100 miljoner registrerade konton över hela världen. Jag anser att Free Realms är 
mest intressant för det här arbetet då det är det spel som liknar MilMo mest. Det är ett 
f2p spel i 3D, riktat till barn och unga. Spelaren kan skapa en karaktär, göra quests 
och prata med andra spelare. Allt detta i en färggrann och vänlig miljö. Habbo är i 2D, 
med pixelgrafik och även det f2p, riktat till barn och ungdomar. Båda spelen får 
intäkter via mikrotransaktioner, precis som MilMo, samt även från de spelare som 
väljer att köpa ett medlemskap som ger spelaren tillgång till extra material och 
förmåner, så kallade premium-konton (en tjänst som inte är tillgängligt i MilMo). 

2.5.1 Free Realms 
I en intervju för webb-upplagan av speltidningen Edge (http://www.edge-online.com) 
berättar T. Dorrel och L. Naviaux Sturr som varit med och marknadsfört Free Realms 
på sociala medier om hur de valde att gå tillväga. De marknadsförde Free Realms på 
”de stora tre” som de kallar dem; Facebook, Twitter och MySpace. Det är nästan 
samma medier som jag valt att marknadsföra MilMo på, förutom att jag lagt Twitter 
åt sidan och förutom Facebook och MySpace även valt att fokusera på Youtube och 
Deviantart. Vidare tar de upp att barn har en väldigt begränsad 
koncentrationsförmåga, speciellt svårt är det att nå ut till barn i åldern 8-12 år då de 
säger att just den målgruppen fortfarande måste nås på traditionellt vis, via TV-
reklam. De påpekar vikten av att inte bara lägga ut ett budskap till sina tänkta kunder, 
utan att föra en dialog med dem och tidigt försöka snappa upp eventuella önskemål, 
klagomål eller trender. De byggde en så kallad fan-sida12

                                                 
11 Avatar är en vanlig benämning för den karaktär en spelare styr inne i spelet. 

 på Facebook och gav ut 
koder till medlemmar så att de hade en orsak att både bli och förbli medlemmar av 
Facebooksidan. Kunder måste se en nytta för att engagera sig för en produkt/tjänst. 
Koderna kunde bytas mot andra objekt inne i Free Realms. På Twitter skapade de en 
blogg där flera personer från utvecklingsteamet lade ut små ledtrådar om utvecklingen 
av Free Realms och på MySpace skapade de en tilltalande profilsida som skulle locka 

12 Fan-sidor på Facebook är en sida inom Facebooks nätverket, där människor kan samlas kring ämne 
och objekt de tycker om, för att känna gemenskap eller diskutera. Alla på Facebook kan skapa fan-
sidor (www.facebook.com). 
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in nya spelare i spelet. Slutligen poängterar både Dorrel och Naviaux Sturr vikten av 
att hela tiden ha sin målgrupp i åtanke. De var mycket medvetna om att anpassa 
språket i spelet och marknadsföringen för barn samt göra det väldigt tydligt för 
föräldrarna vad Free Realms handlade om och vad som var gratis respektive 
avgiftsbelagt i spelet. Det kan tilläggas av Free Realms även annonserades på 
traditionellt vis, inte bara med sociala nätverk. 

2.6 Viral Marknadsföring och hur det fungerar 
Som jag tidigare nämnt kommer marknadsföringen av MilMo på sociala medier ute 
på Internet att drivas av viral marknadsföring. Här kan det vara bra att känna till vad 
begreppet ”pester power” betyder. Det är ett yttryck i marknadsföringskretsar som kan 
översättas ungefär med ”makten av att tjata”. Procter m.fl. (2002) skriver: ”Pester 
Power, noun: the ability children have to nag their parents into purchasing intems 
they would otherwise not buy”. Det handlar alltså om det klassiska fallet då barnen 
tjatar på föräldrarna om att få något, tills föräldrarna helt enkelt ger upp, kanske för att 
de inte orkar höra på tjatet längre.  

Det långsiktiga målet för marknadsföringen av MilMo är få spelare att köpa varor i 
spelet. Ett sätt för yngre spelare att göra det kan vara att tjata på sina föräldrar att få 
låna deras kreditkort, men annars är målgruppen tillräckligt gammal (10-25 år) för att 
på egen hand ha möjlighet att sätta in pengar i spelet via till exempel SMS. Att uppnå 
”pester power” är alltså inte huvudmålet med den virala marknadsföringen.  

2.6.1 Hawthorne-effekten  
En psykologisk mekanism som är väldigt intressant när det handlar om viral 
marknadsföring är Hawthorne-effekten som beskrivs av Marsden (2007). Den 
myntades under 1930-talet av forskare som undersökte produktivitet och ändrade 
arbetsförhållanden. Vad de fann var att produktiviteten ökade hos försöksgruppen 
nästan vad de än gjorde. Om de gav dem längre eller kortare dagar, om de gav sämre 
eller bättre belysning. Förklaringen visade sig vara att den grupp av försökspersoner 
som blev undersöka och fick utföra arbetet, kände sig så speciella för att just de var 
utvalda att delta i det här experimentet, att de arbetade så bra de kunde. 

Hawthorne-effekten kan även användas i marknadsföring. Den går ut på att en 
människa blir tillfrågad om sin åsikt i en viktig fråga, av en annan människa (alltså 
inte ett automatiskt frågeformulär på Internet eller via post). Denna tackar sedan för 
rådet. Lite senare ber den som frågade om råd, om en tjänst, och det är då Hawthorne-
effekten börjar verka. Av någon anledning känner sig många människor mycket 
välvilligt inställda till att hjälpa till med den tjänsten för att de tidigare fick ge ett råd 
till samma person, och rådet lyssnades på och kanske efterföljdes. Den här 
psykologiska mekanismen kan utnyttjas genom att man handplockar en liten grupp 
människor och berättar att man skall utföra ett experiment eller behöver ett råd t.ex. 
om utvecklingen av en ny produkt, och säger till den utvalda gruppen att man har 
orsak att tro att just de kan hjälpa dig med detta. När gruppen har givit sitt råd, röstat 
eller deltagit i vad du kallar för ”en undersökning” (vissa marknadsförare genomför 
inte en undersökning, de vill bara få människorna att känna sig viktiga och deltagande 
för att plantera början till Hawthorne-effekten, (Marsden, 2007)), ber du de 
medverkande om en tjänst. Det kan vara att få ett gratis prov av en ny parfym om de 
lovar dela medföljande prov till minst 7 av sina vänner. Förvånansvärt många 
människor hjälper faktiskt till, jämfört med om man bara skulle ha kontaktat dem till 
exempel via post och bett dem dela ut prov av parfymen till sina vänner. 



 

 15 

 

2.6.2 Viral marknadsföring i sociala medier 
Leskovec m.fl. (2007) skriver; “Viral Marketing exploits existing social networks by 
encouraging customers to share product information with their friends”. Det handlar 
om att “smitta” människor med ett budskap om en produkt eller tjänst och sedan få 
personerna att sprida ordet om den till människor i sin bekantskapskrets eller en ”vän-
lista”. Enligt Leskovec m.fl. (2007) verkar det även finnas en gräns för när 
konsumenten blir mindre trolig att köpa en rekommenderad produkt. Om allt för 
många rekommenderar samma produkt kan det hända att mottagaren tycker att dessa 
rekommendationer (sända via email i Leskovecs undersökning), är skräppost och blir 
irriterad och därmed mindre benägen att köpa produkten. Vad de även fann i 
undersökningen är att viral marknadsföring inte verkar passa alla typer av produkter, 
till exempel inte böcker. Det är väldigt få personer som köper en bok de blivit 
rekommenderade via email från en vän, via en rekommendations-tjänst. Däremot 
verkar DVD och VHS-filmer gå bra att rekommendera till vänner som köper dem. 
Där var det fler konsumenter som köpte en vara efter att ha fått en rekommendation 
via email från en bekant. Är det då lämpligt att marknadsföra MilMo viralt på sociala 
nätverk? 

Svaret är ”ja” enligt mig. Det baserar jag på att i dag marknadsförs en hel rad tjänster 
och varor via sociala nätverk eller till exempel via bloggar, som ger kunder möjlighet 
att känna sig delaktiga i en process eller svara på det budskap som säljaren lägger ut. 
Till exempel via direkta kommentarer som på Youtube eller Facebook. Redan nu har 
de flesta större spel en egen fan-sida på Facebook och teamet bakom 
marknadsföringen av Free Realms har sagt att sociala medier spelade en ”enorm” roll 
för deras lyckade resultat. Min strategi kommer att vara att dra nytta av den möjlighet 
de nätverk jag har valt erbjuder. 

 Nätverk, både offline och online, bildas av människor som samlas kring en 
gemensam nämnare. Om jag lyckas nå några människor i ett nätverk och de anser att 
MilMo är roligt och värt deras tid, kommer de förhoppningsvis att rekommendera 
spelet för sina vänner och/eller bjuda in dem via det bjud-in-en-vän (Invite-a-Friend) 
system som MilMo använder sig av. Invite-a-Friend ger spelaren en chans att skicka 
ett email till sina vänner som blir erbjudna att registrera sig och spela MilMo. 

Om man jämför statistik från de sociala nätverkens egna offentliga siffror över sina 
användarbaser kan man se att olika sociala nätverk täcker en viss del av vår målgrupp, 
både vad gäller ålder samt kön, och att information sprids på olika sätt på dessa 
nätverk. Om jag lyckas skapa en bra kanal för MilMo på Youtube och lägga upp 
intressant rörlig material är chansen stor att den lättillgängliga videon länkas på 
bloggar, Cha m.fl. (2009) och på så vis sprids vidare. Via läsare av dessa bloggar kan 
spelare lockas att söka mera information om spelet. Videor på Youtube kan även 
läggas upp på Facebook och MySpace och på så vis knyts olika sociala medier ihop 
med varandra. Både via Facebook och MySpace går det att länka till Deviantart och 
vice versa.  

2.6.3 Problem med viral marknadsföring 
Mätning av framgången av viral marknadsföring och word of mouth eller word of 
mouse, kan vara väldigt svårt att göra (Ferguson, 2008).  Till en viss del kan jag fråga 
spelare och besökare av hemsidan var de hittade information om MilMo, och till viss 
del går det att se via Junebuds datasystem. Men den informationen visar ändå inte 
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exakt hur eller varför spelare valt att börja spela MilMo. Procter m.fl. (2002) visar 
även på en annan svårighet med viral marknadsföring: ibland kan den starta långt 
efter att marknadsförarna gett upp hoppet, eller bara dyka upp ur till synes tomma 
intet. Det går inte att strikt kontrollera vad som kommer att hända med produkten när 
man väl gett ut det dynamiska budskapet till konsumenterna, man kan endast styra det 
till en viss grad. Exempel på detta är i Procters artikel är leksaken yo-yo:n. Leksaken 
som var populär i mitten av 1900-talet och plötsligt hade en andra våg av popularitet i 
början av 1990-talet. Låt oss nu i samma väva återvända till Harry Potters värld för att 
förstå detta fenomen ännu bättre. Böckerna om Harry Potter blev riktigt populära i 
samband med att den tredje boken släpptes (Procter m.fl., 2002). När böckerna om 
Harry Potter väl blev populära skedde det till stor del genom att läsare tipsade 
varandra om böckerna, innan den traditionella marknadsföringen sattes in. 

 Vad jag vill visa på här är att effekten av viral marknadsföring inte alltid kommer när 
man planerat för den. För mitt examensarbete kan det betyda att frukten av mitt arbete 
kan komma efter att jag avslutat examensarbetet.  

 

 

2.7 Sociala Nätverk 
För att begränsa mig har jag valt att fokusera på fyra olika nätverk som jag valt ut av 
fyra olika anledningar. Min avsikt är att de skall komplettera varandra och nå ut till en 
så stor publik som möjligt. MilMo skall marknadsföras som ett spel för barn och 
ungdomar som riktar sig till en bred målgrupp. Det är vad som kallas för ett ”casual” 
spel. Med casual menas att spelet skall vara lättillgängligt för en bred publik och inte 
nischa in sig på en liten del av marknaden eller spelare med specialbehov. Allt detta 
utan att tumma på kvalitén. 

2.7.1 Facebook 
Facebook med sina 400 miljoner användare, enligt dem själva, är ett av världens 
största sociala nätverk. Skulle Facebook vara ett fysiskt land skulle det ha världens 
tredje största befolkning! Det samlar folk från hela världen och i alla åldrar. På 
Facebook har ca 1,5 miljoner företag redan etablerat sin närvaro, stora som små. 
Facebook är dessutom väldigt användarvänligt och det är enkelt att posta nyheter, 
status-uppdateringar, bilder och länkar på sin ”hemsida”. Facebook har dessutom en 
så kallad ”feed” eller ”nyhetsuppdateing” där medlemmar kan se vad deras vänner har 
för sig. Om många av ens vänner blir medlemmar i en fan-sida för MilMo på 
Facebook, kommer det att dyka upp som en händelse i andra vänners neews feed. 
Detta ger den virala marknadsföringen en liten automatisk skjuts framåt. Facebook 
ger även dess användare möjlighet att göra så kallade applikationer, ”apps13

 

”, som gör 
det möjligt att i framtiden eventuellt knyta spelet ännu närmare Facebook och göra 
MilMo ännu mera lättillgängligt.   

                                                 
13 En ”app” är ett tillägg till sidan. Det kan vara ett litet program som gör det möjligt för användaren 

att spela, skapa en kalender där man ser alla sina vänners födelsedagar eller visa upp vilka låtar 
man just lyssnat på från sin dator. I MilMos fall skulle det kunna vara att visa upp vilka medaljer 
man nyligen tagit i spelet. 
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2.7.2 MySpace 
MySpace är viktigt för att nå ut till ungdomar utanför Norden. Det är ett nätverk med 
över 100 miljoner medlemmar, enligt dem själva och äldre än Facebook. Som jag 
tidigare visat är majoriteten av de som visade intresse för den första annonseringen 
från England och Frankriket, där MySpace är väldigt populärt, liksom i USA. Genom 
att ha en attraktiv och intuitiv sida på MySpace kommer det att bli en viktig portal för 
att locka in spelare internationellt. 

2.7.3 Youtube 
Youtube är en enorm plattform för spridning av videomaterial. Youtube själva säger 
att det varje dag visas miljontals videor över hela världen och varje minut laddas det 
upp över 20 timmar film. På Youtube finns både egengjort material från 
amatörfilmare och klipp från kända filmer, TV-serier med mera. På Youtube finns det 
även en enorm mängd trailers14 för spel och film. En av fördelarna med Youtube är att 
det är väldigt enkelt att kopiera länken till videon och skicka den vidare, vilket 
underlättar för viral marknadsföring. Många bloggverktyg ute på Internet har stöd för 
videor från Youtube. Mitt mål är att skapa en egen plats för MilMo på Youtube, en så 
kallad kanal. Via den kan det visas upp lockande gameplay15

2.7.4 Deviantart 

 och trailers för 
kommande eller aktuella nyheter/info om MilMo. De videor som läggs upp på 
Youtube är lätta att integrera med Facebook och MySpace. Tittare har även möjlighet 
att kommentera videon och dess innehåll, vilket kanske kan ge en ledtråd om vad 
publiken anser om MilMo och hur Junebud kan förbättra eller gå deras önskningar till 
mötes.  

Deviantart har ca 11 miljoner användare enligt dem själva, vilket gör dem till den 
mista av de sociala nätverk där MilMo kommer att marknadsföras. Deviantart är ett 
community som fokuserar på den konst dess användare producerar och laddar upp, så 
kallade ”deviations”. Det finns allt från traditionella blyertsskisser, akvarellmålningar, 
fotografier till objekt gjorda i 3D-prgram, digitala målningar och skulpturer. Genom 
att finnas på Deviantart hoppas jag på att nå ut till den målgrupp som inte vistas på 
stora nätverk för att umgås bara för socialiserandets skull, utan snarare för att visa upp 
sina alster och samtala kring gemensamma nämnare som till exempel grafik, måleri 
eller fotografi. Mitt mål är att på Deviantart skapa en mera estetisk portal som 
innehåller skisser från MilMo, konceptbilder med mera, Det är även ett utmärkt ställe 
att skapa tävlingar som går ut på att deltagarna skall rita eller skapa något med 
anknytning till MilMo för att vinna priser i spelet. De får visa upp sina kunskaper för 
andra. 

 

                                                 
14 En trailer är ofta kort video som skall göra reklam för ett spel eller en film och väcka allmänhetens 

intresse. 

15 Gameplay är själva spelmomenten inne i spelet, till exempel förmågan att manipulera tiden eller att 
hålla balansen och hoppa mellan olika plattformar. 
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2.8 Vad som kommer att produceras för de olika medierna 
Jag kommer att utgå från Facebooks, MySpaces, Youtubes och Deviantart och hur de 
sidorna ger mig möjlighet att sprida information och reklam om MilMo på olika sätt. 
På Facebook kommer jag att bygga upp en stark fan-sida, på Deviantart att försöka 
fånga upp ungdomar och barn med estetiskt intresse genom att skapa en portal där jag 
kan visa upp konsten bakom MilMo. På MySpace kommer jag att skapa och 
underhålla en attraktiv sida som lockar spelare att testa spelet samt ger ut aktuell info, 
och på Youtube kommer jag att skapa och underhålla en kanal som ska visa minst en 
trailer för MilMo. I samband med detta kommer MilMos egna forum och skapandet 
och distribuerandet av nyhetsbrev för spelare och press att ge ytterligare input som 
kan påverka marknadsföringen effektivt. Till detta kommer även underhåll och 
hantering av www.milmogame.com som är den sida spelare alltid öppnar för att 
kunna logga in i själva spelet.   
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3 Problemformulering 
 

Idag finns det allt fler små spelföretag som vill få ut sitt spel på marknaden och hitta 
spelare. Det är både dyrt och resurskrävande att använda sig av traditionell 
marknadsföring i tidningar och på TV. Jag vill med den här uppsatsen visa på ett 
alternativt sätt att marknadsföra ett spel från ett mindre spelföretag, eller visa på 
kompletterande strategier för företag som redan marknadsför sig traditionellt i 
tidningar och TV. Det kan även hjälpa företag att hitta nya målgrupper genom att 
våga ge sig ut på för dem oprövad mark.  

Det här examensarbetet behandlar frågan; hur marknadsför man effektivt ett spel som 
MilMo genom sociala nätverk? Hittills i rapporten har jag analyserat MilMo som 
produkt för att veta vad det är jag skall sälja. Jag har redogjort för vad jag menar med 
sociala nätverk och viral marknadsföring samt hur den fungerar. Jag har listat de 
sociala nätverk jag valt att fokusera på inför marknadsföringen. Jag har även berättat 
om vad det är som kommer att skapas för att genomföra den här marknadsföringen. 
Min hypotes är att en stark närvaro på sociala medier är positivt för ett litet 
spelföretag som vill nå en stor publik med ett casual spel riktat till barn och 
ungdomar.  

  

3.1 Metodbeskrivning 
Hur kan man mäta om en marknadsföringskampanj är framgångsrik? Det finns så 
enormt många faktorer som kan påverka resultatet, som kanske inte har med lyckad 
eller misslyckad marknadsföring att göra. Efter att MilMo släppte sin första slutna 
beta; beta 1, strömmade användare till för att spela. Det visade sig snabbt att många 
av dessa tidigare spelare var gamla studenter som kände till utvecklarna på Junebud. 
De ville eventuellt med egna ögon se vad Junebud skapat och valde därför att spela 
MilMo. De var gissningsvis mera intresserade av att analysera spelet och dess 
uppbyggnad, än att spela det som tidsfördriv för att de trodde att produkten skulle 
passa dem som underhållning. De var alltså kanske inte dragna till spelet via en 
marknadsföring, utan snarare för att de hade en tidigare koppling till utvecklarna. Det 
kan finnas många faktorer som inte har att göra med marknadsföring, som gör att 
spelare söker sig till eller från ett spel. 

Min hypotes är att en stark närvaro på dessa nämnda platser kommer att hjälpa den 
virala marknadsföringen och på så vis få in mera spelare i spelet och driva upp 
aktiviteten på hemsidan. Om MilMos spelarantal växer och detta kan påvisas vara ett 
resultat av en marknadsföringskampanj på nämnda domäner, kommer jag att bedöma 
marknadsföringen som effektiv och lyckad. Som tidigare nämnt är det svårt att mäta 
effekten av marknadsföring, att ringa in vilket drag det var som gjorde att spelet 
hittade nya spelare.  
Metoden jag har valt för att ta reda på om min hypotes stämmer är kvantitativ 
tvärsnittsdesign som visar på data från vissa tidpunkter (Bryman, 2002). Data kommer 
att samlas in från både spelet och de sociala nätverk där jag kommer att marknadsföra 
MilMo. Den externa validiteten kommer att vara hög då datan är automatiskt 
insamlad från datasystem. Data som kommer att samlas in under olika tidpunkter är 
bland annat; antal fans på Facebook-sidan, antal nya spelare i MilMo, aktivitet på 
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hemsidan, antal postade inlägg och medlemmar på forumet, antal följare på 
Deviantart med mera. 

Från detta kommer sedan slutsatser att dras och reslutat att presenteras som antingen 
förkastar eller bekräftar min hypotes om att en stark närvaro på utvalda sociala medier 
stärker den virala marknadsföringen av ett spel som MilMo och på så vis ökar antal 
spelare.  

Under genomförandet av marknadsföringen kommer förutom närvaro på Facebook, 
MySpace, Deviantart och Youtube, även nyhetsbrev till spelare, uppdateringar på 
hemsida och forum ske, på ett sådant sätt att de knyter an till de sociala medierna och 
ökar den virala spridningen. Denna aktivitet kommer att redogöras när den är relevant 
för min problemformulering; att effektivt marknadsföra Junebuds spel MilMo med 
sociala medier. 
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4 Genomförande  
 

4.1 Det producerade systemet 
 
Följande material producerades för att marknadsföra och underlätta marknadsföringen 
av MilMo med sociala medier; en Facebookgrupp, en Youtubefilm för MilMo på 
Youtube, en grupp på Deviantart, en sida på MySpace, ett system för utskick av 
nyhetsbrev till spelare, ett forum för spelare att diskutera MilMo och få hjälp, samt 
förberedande arbete för en blogg att sättas upp på spelets hemsida. Jag har även testat 
att marknadsföra på ett mera traditionellt sätt genom att kontaktat ett antal spelsidor 
på Internet och berättat om MilMo i hopp om att få dem att lägga upp information om 
spelet och på så vis locka in nya spelare. 

4.1.1 Facebook 
MilMo registrerades på Facebook 3e januari 2010 och då som en fanklubb. Det 
betyder att MilMo inte registreras som en person, utan som en produkt och att 
människor på Facebook sen har möjlighet att gå med i fanklubben för att ta del av 
innehållet på sidan, och på så vis blir fans av spelet. 

På MilMos hemsida på Facebook postas nyheter, inlägg och länkar till sidor, på en 
”vägg”, se figur 1.5. Det är nyheter som den som är ansvarig för sidan kan posta. 
Dock kan alla som är fans skriva på MilMos vägg. Facebook ger även möjligheten att 
skapa virtuella fotoalbum där jag har kunnat posta bilder från spelet, screenshots16, 
samt bilder av skisser som lett fram till olika karaktärer och miljöer; konceptkonst17

Det material som jag publicerat på Facebook är bilder, konceptkonst, information om 
tävlingar och info om nya varianter av den pågående betan. Om fans av MilMo tycker 
om vad som publicerats kan de klicka på en liten funktion som heter ”like”, och på så 
vis visa sitt gillande eller stöd för alla att se. Även den här aktiviteten syns på deras 

, 
se figur 1.6, 1.7 och 1.8 Dessa album gjordes offentliga och fans hade möjlighet att 
kommentera bilderna. När något postas på MilMos Facebookvägg dyker det upp som 
en notis i ett ständigt pågående nyhetsflöde hos dem som är fans. På så vis hittar 
fansen till sidan när den uppdaterats med ny information. Om ett fan sedan väljer att 
interagera med MilMos fansida, låt säga genom att kommentera en bild i fotoalbumet, 
kommer det att synas på hans/hennes egen personlig vägg på Facebook och vänner till 
det aktiva fanet kan se att han/hon interagera med MilMos fanklubb. Det här är ett 
enormt viralt system som gör att medlemmar av Facebook hittar till andra personer på 
Facebook, fansidor med mera genom att se vad deras vänner har skrivit eller varit, i 
sin nyhetsström, ”news feed” (Viswanath, 2009). 

                                                 
16 En ”screenshot” är ett foto taget av det som visas på skärmen, taget direkt i datorn. På svenska 

används ibland ordet ”skärmdump”. 

17 Konceptkonst är teckningar, skisser och ritningar skapade för att förmedla känslan av ett spel eller 
film till resten av gruppen och hålla ihop visionen. De tas även fram för att visa förslag på till 
exempel karaktärer eller miljöer. 
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personliga vägg och i deras vänners nyhetsström. Se figur 1.5 för att se hur det ser ut 
när ett fan har klickat ”like” på en aktivitet på MilMos Facebookvägg. 
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 Figur 1.5MilMos Facebookvägg 

MilMos sida på Facebook. Äldre uppdateringar syns längre ner, och de nyaste högre 
upp. Sidan uppdateras med jämna mellanrum med bilder, teckningar, länkar och 

information. Observera att all information som postats på Facebook inte får plats på 
den här bilden. 

 

 

 

Figur 1.6 MilMos album på Facebook 

Bild som visar fotoalbumen som ligger under fliken ”photos” på Facebook. Det finns 
3 album skapade. Ett för profilbilder till MilMos sida, ett för konceptkonst samt ett 

som visar foton tagna inne i spelet. 

Alla bilder som postades har ett specifikt syfte. Varje bild måste vara unik och visa 
något från MilMo som kan locka nya spelare. Bilderna visar estetik som kan påminna 
om andra populära spel med liknande grafisk stil, nya sätt att bygga sin karaktär på, 
nya vapen, nya banor, fiender, vackra utsikter med mera. Varje bild måste tillföra 
något till den redan befintliga samlingen foton. Samma tanke ligger bakom bilderna i 
”Concept Art” albumet, se figur 1.7. Jag har försökt att skapa material med hög 
kvalité, inte kvantitet, vilket är viktigt vid marknadsföring med sociala medier 
(Rognerud, 2008). Teckningarna är ritade av Junebuds grafiker. 
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Figur 1.7 Fotoalbumet med konceptkonst på Facebook 

De bilder som finns inne i albumet som visar konceptkonst från utvecklingen av 
MilMo. Syftet med att visa dessa foton är att väcka ett intresse hos en potentiell 

spelare att upptäcka landskap och karaktärer. Många spelföretag visar upp 
inspirerande teckningar från sina spel ute på Internet, till exempel World of 

Warcrafts tillverkare Blizzard. Det kan ge spelaren en känsla av att få titta ”bakom 
kulisserna”. 
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Figur 1.8 MilMos fotoalbum som visar screenshots från spelet 

Bild av albumet ”Screenshots”. Det går att kommentera hela albumet eller bilderna 
var för sig. Om användaren klickar på en separat bild visas den i större format. 

Som tidigare beskrivet är nyckeln till framgång på sociala medier att företaget lyckas 
hålla en kommunikation med fansen och besökarna, inte bara ge dem budskap som de 
inte har en möjlighet att svara på, eller inte bry sig om vad de får för reaktion av sin 
publik (Rognerud, 2008). När jag lagt upp material på MilMos Facebooksida har det 
alltid funnits ett syfte bakom: att engagera besökare och få spelare till spelet. Dels har 
all postad information och alla uppladdade bilder visat på olika aspekter av spelet, 
grafiskt eller designmässigt, dels har materialet välkomnat diskussioner och åsikter. 
Ett exempel på det är när jag postade den vinnande screenshoten tagen av 
forummedlemmen ”Shazi”, som vann screenshot-tävlingen (se figur 1.5). Genom att 
posta den ville jag ge människor en orsak att integrera med MilMos sida på Facebook 
genom att tycka till om det vinnande bidraget; var det bra, var det dåligt eller borde 
någon annan ha vunnit? I det här fallet ledde det inte till någon större diskussion, 
endast till att två fans valde att trycka på ”like”. Ett annat exempel är när jag postade 
en nyhet om att skattjakten drog igång (se figur 1.5, ”the Scavanger Hunt starts 
NOW!”). Den posten fick flera människor att engagera sig och trycka på ”like”-
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funktionen och visa att de uppskattade vad som hände.  Det material som verkar skapa 
mest synbara reaktioner från fansen som är med i MilMos grupp, är när nya bilder 
laddas upp till fotoalbumen. Detta gäller både för bilderna inifrån spelet och för 
konceptteckningarna. De får mest kommentarer och ”likes”. 

Det är hela tiden en balansgång mellan att göra väsen av sig och synas, och att inte 
vara för aktiv så att människor tröttar på att bli bombarderade av information 
(Leskovec m.fl., 2007), från MilMos Facebooksida, uppfattar det som påträngande 
spam18

 

 och väljer att ignorera budskapet eller till och med blir fientligt inställda och 
går ur gruppen eller blockera den så att ingenting angående gruppen dyker upp i deras 
nyhetsflöde. Hur ofta det är okay att posta uppdateringar, bilder och nyheter på 
Facebook är en svår fråga, men enligt min åsikt är det bättre att göra lite för sällan 
istället för lite för ofta. Sker det dock för sällan finns en risk att folk glömmer bort 
gruppen eller att de som ser den för första gången kanske tror att gruppen är gammal 
och inaktiv och väljer att inte engagera sig i något som de inte tror att lever. Jag valde 
att uppdatera MilMos Facebook ca 1-2 gånger i veckan, och ibland låta den vila en 
vecka för att inte gå över gränsen för när medlemmar uppfattar det som spam. Jag tror 
uppdateringsfrekvensen handlar om fingertoppskänsla för hur mycket reklam vissa 
sociala mediers medlemmar står ut eller är vana med. 

4.1.2 MySpace 
 

För att säkra en närvaro på det sociala nätverket MySpace skapades en egen sida för 
MilMo, se figur 1.9.  Sidan syftar till att locka in spelare, ge information och visa upp 
bilder från spelet, precis som i fallet med Facebook. Orsaken till att MilMo finns på 
både Facebook och MySpace, som kan verka ganska lika, är att olika nätverk når 
olika typer av nationalitet. MySpace är väldigt stort i länder utanför Norden, medan 
Facebook är starkt i USA och Europa. I Ryssland och Asien dominerar igen andra 
sociala nätverk (www.insidesocialgames.com). 

På båda nätverken har användaren en profilbild som kan ändras att visa vad ägaren av 
profilen önskar. Det kan vara en uppladdad bild eller en bild från en webbsida. Båda 
stöder fotoalbum och statusuppdateringar som låter andra få veta vad man tänker/gör, 
och på både Facebook och MySpace går det att dela med sig av länkar och videor om 
man har url-adressen19

                                                 
18 Spam är ett Internet-uttryck som betyder det samma som skräppost eller påträngande ovälkommen 

reklam. 

 till dem. Det är möjligt för besökare att lämna kommentarer 
om innehållet på sidan på både Facebook och MySpace. På MySpace kan dock 

19 Den adress på Internet där materialet hittas. 
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användaren koda sin sida med CSS20 för att göra den mera personlig, med typsnitt, 
färg med mera. För att dra nytta av möjligheten att designa MilMos MySpacesida 
ändrade jag bakgrundsfärgen till svart, antalet informationsboxar skars ner till bara det 
väsentligaste och både deras ram och bakgrund bytte färg. En så kallad ”banner21

En annan skillnad mot Facebook är att profilen på MySpace är skapad som en person, 
inte som en fanklubb, eller grupp, som så ofta är fallet för företag som profilerar sig 
på Facebook. Detta ansågs lämpligt då konkurrenten Free Realms valt att registrera 
sig som person och kvinna. Här måste man dock vara medveten om att ifall 
användaren anger ett födelseår som gör att den är under 18, kommer dens profil inte 
att vara offentligt synlig. Jag fick börja med att registrera en ny användare åt MilMo 
på MySpace som var över 18 för att alla som vill skall kunna se sidan, då den profil 
som Junebud skapat tidigare var för ung. 

” 
skapades för att välkomna besökare med en stor bild som innehåller en skiss, en 
målning av karaktärer från MilMo samt logotypen, se figur 1.9. Designen av 
MySpacesidan tog flera iterationer och designvalen var baserade på utkast jag gav 
ledningen som sedan gav tummen upp för vissa idéer, vilka jag sedan utvecklade 
vidare. Att använda den lite skissaktiga, hematejpade känslan på bannerna var ett 
initiativ från min sida. I övrigt ville jag att designen av MySpacesidan skulle vara 
enkel och inte för rörig.  

                                                 
20  Cascading Style Sheets (CSS, på svenska stilmall) är ett språk som beskriver presentationsstilen för 

ett strukturerat dokument  som till exempel typsnitt, textstorlek och färg (www.wikipedia.com). 

21 En stor bild högst upp på en sida på Internet. 
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Figur 1.9 MilMos sida på MySpace 

MilMos MySpace sida. Liksom på Facebook möts besökaren av en vägg där han/hon 
kan läsa nyheter, se info och ta sig vidare till MilMos fotoalbum.  

Allt material som publicerades hade som i fallet med Facebook syftet att uppmuntra 
till deltagande, åsikter och visa olika aspekter från spelet. De screenshots som 
publicerades både på www.milmogame.com, Facebook och MySpace var alla 
godkända av ledningen och utvalda för syftet att visa spelet från sin bästa sida. 

MilMos MySpacesida uppdaterades ca en gång i veckan, ibland lite mera sällan. 
Eftersom trafiken till MySpacesidan verkade vara mycket mindre än den till 
Facebooksidan, baserat på antal kommentarer, gavs inte MySpace lika mycket 
uppmärksamhet. Resurser riktades i stället mot Facebook, forumet och tillverkande av 
en Youtubefilm.  

4.1.3 Youtube 
På Youtube skapades redan under 2009 en kanal för MilMo under namnet 
MilMoGame, för att lägga ut filmmaterial för allmänheten. Jag laddade upp en ny 
profilbild åt kanalen och höll den under bevakning under hela mitt examensarbete. På 
Youtube går att se hur många som sett en äldre film av MilMo (som nu är borttagen), 
samt vilka andra användare på Youtube som prenumererar på MilMoGames filmer 
och nyheter, se figur 2.0. Möjlighet att skriva statusuppdateringar som på Facebook 
och MySpace finns. 
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Figur 2.0 MilMos kanal på Youtube 

MilMo:s kanal på Youtube. Det är möjligt för inloggade användare på Youtube att 
lämna eventuella kommentarer på videor. 

Jag skapade en kortare video för MilMo att läggas ut på Youtube. Filmen visar olika 
aspekter av spelet: spelvärlden, hur man bygger en karaktär, strider mot olika typer av 
fiender, att bli skjuten ur en kanon samt social samvaro med andra spelare, se figur 
2.1 och 2.2. Varje del av filmen skall visa något som kan locka nya spelare in i spelet. 
Tittaren får följa 3 spelkaraktärer i snabba klipp och med förklarande text. Målet är att 
förmedla en livlig känsla av en värld full av vackra landskap och äventyr redo att 
upptäckas med vänner. Filmen avslutas med adressen till MilMos hemsida och 
uppmaningen att registrera sig för beta-testning. 
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Figur 2.1 Screenshot från MilMos Youtubefilm  

En bild av filmen som visar MilMo och dess spelvärld. Klipp föregås av lockande text 
som förklarar vad som är möjligt att göra i spelet och vilka mål det finns att uppnå. 
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Figur 2.2 Bilder från filmen om MilMo  

3 bilder från filmen om MilMo. Bilderna visar en spelares avatar som befinner sig på 
banan Mushroom Forest, flyger med en enorm såpbubbla samt använder 

specialegenskaper på banan ”Ancient Forest”. 
 

 Dock lades kortfilmen aldrig ut eftersom beslutsfattarna på Junebud ansåg att spelet 
inte var klart nog för att visas upp på Youtube (slutet av mars 2010), samt att filmen 
inte hade tillräckligt högt produktionsvärde för att visas publikt. En annan aspekt som 
gjorde att filmen inte släpptes var att eftersom spelet varje vecka hade bytt något i sitt 
utseende, förbättrats eller helt enkelt förändrats, gjorde det att alla klipp som filmades 
inne i spelet snabbt blev utdaterade och gamla. Ett förslag var att publicera videon 
som privatperson, att inte företaget stod bakom den offentligt, men av olika orsaker 
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förkastades detta förslag. Allt material som används i filmen är inspelat inne i spelet 
och är liksom informationen som förmedlas med textklipp, tillgänglig för alla som går 
in på www.milmogame.com samt spelar spelet genom att registrera sig som beta-
spelare. Därför skulle det vara möjligt att lägga ut filmen på Youtube som 
privatperson och se om det påverkade antal nya spelare som registrerade sig för att 
spela MilMo. Filmen finns bifogad på en CD-skiva till det här examensarbetet. 

 

En klar fördel för Junebud att ha en film uppsatt på Youtube som visar innehåll från 
MilMo är att Junebud kan vara med och styra vilken bild som sprids av MilMo. Om 
det finns en officiell video eller en video gjord av Junebud men utsatt under ett annat 
namn, kan de till en viss del styra vad nyfikna potentiella spelare får se om de väljer 
att söka efter MilMo på Youtube. Under den tiden jag arbetade med mitt examensjobb 
fanns endast ett klipp på Youtube som handlade om MilMo och visade spelet. Det var 
en video gjord av en spelare. Videon visade några klipp från spelet och innehöll en 
copyrightskyddad låt som av många beskrevs som ”hemsk”. Jag påpekade vikten av 
att Junebud själva tillverkade eget filmmaterial och lägger ut på Youtube, då de 
knappast ville att den här videon skulle vara det enda som mötte potentiella spelare 
eller investerare som sökte efter information om spelet på Youtube. Den här 
hemmagjorda videon har blivit sedd ca 600 gånger (april, 2010) och det betyder att 
den kan ha givit 600 människor en bild av vad MilMo är, som ligger utanför påverkan 
för Junebud. I värsta fall kan den här amatörmässiga videon ha påverkat 600 
människor negativt och via viral spridning fått dem att inte rekommendera, eller tala 
negativt för sina vänner om MilMo genom att länka dem videon från Youtube. Det 
finns ingen garanti att en egenproducerad video med högt produktionsvärde, om 
MilMo av Junebud, skulle påverka tittare positivt om spelet, men i det fallet har 
Junebud i alla fall kontroll över att kunna visa spelet från vad de själva anser vara dess 
bästa sida.  

  

4.1.4 Deviantart 
På Deviantart skapades en grupp, liknande den fanklubb som skapades på Facebook, 
för att lägga upp teckningar, målningar och koncept teckningar som skulle visa på 
estetiken bakom MilMo, se figur 2.3.  
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Figur 2.3 MilMos grupp på Deviantart 

För Diviantart skapades en användare som heter MilMoOnline och en grupp som 
heter MilMoGame. Användaren MilMoOnline används för att lägga upp material till 

gruppen. 
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På sidan har besökare möjlighet att skriva kommentarer, samt titta på galleriet av 
bilder som lagts upp genom att klicka på ”gallery”-ikonen. Om en annan medlem av 
Deviantart vill spara en bild kan han/hon klicka på bilden och dra den till den lilla 
stjärnan uppe i högra hörnet när hon/han är inloggad på sin profil. När detta görs får 
den som gjort bilden ett meddelande om att någon har ”favoriserat” ens bild och på så 
vis är det möjligt, tillsammans med kommentarer, att se om ens bilder är populära 
eller väcker uppmärksamhet. Antal besökare på sidan går även att se, samt hur många 
som prenumererar (är ”watchers”) på bilder som läggs upp på MilMos sida. Det är 
även möjligt att bli medlem i gruppen.  

Jag skrev en presentation som berättar syftet med gruppen för besökare, samt länkade 
samman gruppen med det Twitterkonto och Facebookprofil som MilMo har. På 
Deviantart finns även möjligheten att publicera blogginlägg, men det är inget jag 
utnyttjade då en egen blogg för MilMos hemsida var under planering vid det här 
tillfället. I samråd med ledningen ansåg jag att det var bättre att driva bara en blogg, 
på ett ställe, för att inte förvirra besökare. 

   

4.1.5 Nyhetsbrev 
 
Som komplement till marknadsföringen på de utvalda sociala medierna skapades ett 
nyhetsbrev som skickades till de spelare som valt att prenumerera på nyhetsbrev när 
de registrerade sig som spelare via hemsidan. För att skapa nyhetsbreven användes 
tjänsten www.getanewsletter.com samt bildbehandlingsprogrammet Photoshop CS4, 
se figur 2.4. 
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Figur 2.4 Nyhetsbrev om MilMo till spelare  

Nyhetsbrev nummer ett som skickades ut till spelare, för att informera om att Shoppen 
hade lanserats, att spelaren kunde färdas genom att skjuta sig ur en kanon samt en 

lista på förbättringar av prestandan och stabiliteten.  

Under tiden januari-april skapades 3 olika nyhetsbrev som alla innehöll information, 
screenshots och länkar. Syftet med designen var att få till ett lättläst brev med trevlig 
ton och vid varje utskick använda sig av samma färger på boxarna som omger texten, 
samma typsnitt och upplägg med en noga utvald stor bild högts upp, spelets logotyp 
och en kort text med information från oss till spelaren. Därefter följer länkar till 
forumet och hemsidan längre ner i brevet, under ” Play Now” och ” Check out the 
Forum”. Varje nyhetsbrev innehåller även en större screenshot under kategorin 
”What´s New”, två mindre under ”Chat with friends”, samt 1-2 stycken i boxen för 
”New Features”. Utseende och innehåll i breven utvecklades efter att ha studerat 
nyhetsbrev från liknande spel med samma målgrupp, se figur 2.5. Tanken bakom 
nyhetsbrevet är att informera spelare om förbättringar som skett i spelet sedan senaste 
varianten av beta:n, att berätta vilka nya funktioner som lagts till, genom text och bild. 
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Figur 2.5 Nyhetsbrev från Dragonica Online 

Nyhetsbrev från Spelet Dragonica Online, ett gratisspel i 2D (karaktärer i 3D) 
utvecklat av Barunson Interactive lanserat 2006. Spelet tjänar pengar genom att ge spelare 

möjligheten att köpa utstyrslar och kläder i shoppen. Dragonica Online riktar sig till 
ungdomar i tonåren.  

Mottagarna av nyhetsbrevet kan välja att integrera med brevet på två sätt ifall de önskar. Dels 
kan de sprida det genom word of mouse och skicka det vidare till en kompis via email, eller 
så kan de välja att klicka på någon utav länkarna i brevet och på så vis komma till spelets 
hemsida för att spela, till forumet för att diskutera, eller till Facebook för att gå med i 
fanklubben. För att se siffror på hur många procent som valde att klicka på någon av länkarna 
i nyhetsbrevet, se punkt 4.2 ”Genomförda mätningar”. 

4.1.6 Blogg 
En blogg är en sorts dagbok eller loggbok som publiceras på Internet (Cha, 2009). 
Förslag lades fram för att utvecklarna bakom MilMo skulle driva en blogg på 
hemsidan under avdelningen ”About”. Flera andra spelbolag publicerar blogginlägg 
som ett sätt att tala direkt till sina spelare och fans, och ger dem möjligheten att svara 
genom att skriva kommentarer efter inläggen, exempelvis Free Realms och EVE 
Online. Av olika orsaker blev dock inte bloggandet verklighet, bland annat för att 
ledningen helt enkelt inte hade tid att skriva blogginlägg under min 
examensarbetesperiod på företaget, men en lista på specifikationer angående längd, 
publiceringsfrekvens och ämnen att blogga om togs fram som förberedelser inför 
bloggandet.  

Bloggandet skulle ha givit Junebuds fans en känsla av att titta ”bakom scenerna” i 
tillverkningen, samt givit Junebud en chans att kommunicera utåt till sina spelare, inte 
lika formellt som när de släpper en pressrelease för aktieägare och eventuella 
investerare.  

Ett exempel på blogginlägg som togs fram var följande; 

" First of all I would like to say ´hello´ to all newcomers!  
It´s been a steady flow of new players signing up for beta keys the last month. That´s 
great! We hope you will enjoy the MilMo Universe that we are working so hard to 
build. 
 
Speaking about that, last week we got our 101th forum member and the number of 
posts at the forum is now almost 750..! Not bad at all! 
If you have visited the forum, you may have noticed that Shazi was the skilled winner 
of our screenshot contest. To see the cool screenshot click [here]! 
 
Right now things are moving fast here at the office and we want to give you the new 
build as soon as possible, aiming for next week. As you might have noticed we here at 
Junebud are using iterative development. That means we are constantly adding new 
levels, islands, features and creatures. Many game studios back in the ”good old 
days” used to do the whole game and then when deadline came, put it out on the 
market to the players. That's is not our cup of tea. We use what we call "live 
development" to make MilMo a better game and listen to the feedback from you. 
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Time to start planning the next event to be held at the forum! See ya online! 
 
Yours, 
 
Sara, Your Community Ninja"  
Tonen är lekfull och skall tillsammans med mängden text tilltala en yngre 
tonårspublik. Inlägget är positivt, innehåller en hälsning till alla nykomlingar och 
avslutas med att titta mot framtiden (nya händelser på forumet). Textlängden per 
blogginlägg satte jag till ca 250 ord för att göra det möjligt för utvecklarna att hinna 
skriva ca 1-2 nya inlägg per vecka. Bloggen är menad som ett sätt locka spelare 
tillbaka till hemsidan när de vet att det kan finnas något nytt nästa gång. Uppdateras 
bloggen en gång i veckan visar det att hemsidan lever och utvecklas, den ger inte 
känsla av övergivenhet vilket skulle kunna verka avskräckande för nya spelare. 

 

4.1.7 Forum 
 
För att ge spelarna ett ställe att samlas och diskutera spelet och sina upplevelser i 
spelet, skapades forumet på www.milmogame.com/forum. Ett forum är en webbplats 
där användare kan träffas och prata kring ett visst ämne. Till exempel pratar man om 
”Var hittar jag Frost Liljor?” i tråden ”MilMo”. Man pratar genom att publicera inlägg 
i trådar om vissa ämnen, och svara på varandras inlägg. Man kan se det som en 
virtuell anslagstavla. En person publicerar en ny tråd med ett specifikt ämne eller 
fråga, och sedan svarar andra medlemmar genom att posta svar i den tråden. När jag 
väl fått in spelare i MilMo med min marknadsföring är det bra om de har ett ställe att 
träffas och prata på utanför spelet för att stärka gemenskapen, samt någonstans de kan 
söka hjälp av både personalen på Junebud och andra spelare från MilMo. Vid 
skapandet av forum tittade jag på bland annat Habbos forum för att se vilka typer av 
kategorier som förekommer på forum för ungdomar, samt vilka typer av regler jag 
skulle ta fram för uppförandet på forumet. MilMos forum använder sig av 
programvaran vbullentin, se figur 2.6.  
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Figur 2.6 MilMos forum på Internet 

Ett forum är ett ställa där människor på internet träffas för att diskutera. Olika forum 
behandlar olika ämnen, och det finns ofta variationer av ämnet på forumet. 

Gemensamt för de flesta forum är ett de har någon typ av regelverk som de aktiva 
medlemmarna måste hålla sig till, de administreras och övervakas av en eller flera 

personer, ofta betecknade som ”amins” eller ”moderatorer”. För att kunna 
kommentera ett inlägg eller se bifogade bilder krävs att man är inloggad och 

registrerad som forumanvändare. Längst ner på sidan finns även små ikoner som gör 
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det möjligt för en besökare att dela med sig av forum-sidan via sin Facebook eller 
olika typer av bokmärkes-tjänster på Internet. 

 

I MilMos forum finns kategorierna ”Forum Rules” där en samling regler för hur man 
beter sig finns uppsatta. ”Junebud Announcements” där Junebud kan gå ut med 
officiella uttalanden och information, ”Community Board” där info om viktiga 
händelser på forumet kan annonseras. ”MilMo” där generella diskussioner om själva 
spelet är välkomna, ”FAQ” som står för ”Frequently Asked Questions” där man kan 
hitta en sammanställning av de vanligaste frågor spelare ställer kring spelet eller 
forumet, ”MilMo Bug-Report” där spelare kan rapportera alla typ av problem med 
spelet och få hjälp, samt slutligen kategorin ”Off Topic” där alla diskussioner som 
inte rör MilMo är välkomna, exempelvis diskussioner om böcker eller film. FAQ:n 
publicerades även på MilMos hemsida och jag byggde ut en befintlig lista, genom att 
ta med de vanligaste frågor jag fick då jag administrerade forumet under flera 
månader. Själva forumet implementerades och byggdes av programmerare på 
Junebud, medan jag stod för designen av strukturen och den dagligen moderationen, 
fortsatt underhåll och den dagliga kontakten med medlemmarna. 

Forumet erbjuder en mötesplats för spelare och människor som är intresserade av 
MilMo att få hjälp med tekniska frågor, att träffa andra som spelar, att få ge kritik till 
utvecklarna och rapportera så kallade ”buggar”, fel i spelet. Forumet ger utvecklarna 
en möjlighet att tala med spelarna och få kritik på olika spelmoment. På forumet 
anordnade jag även en del händelser, ”events” för att locka aktivitet. Dessa 
marknadsfördes via Facebook, www.milmogame.com samt MySpace. Alla dessa 
event hade till syfte att få in mera spelare i spelet samt engagera de spelare som redan 
fanns. Målet var att skapa en trevlig stämning och göra MilMos forum till en aktiv 
mötesplats. Tävlingar som anordnades var en screenshot-tävling där spelarena skulle 
posta sitt bästa screenshot från MilMo, en skattjakt där spelare skulle hitta 5 förgyllda 
föremål i spelvärlden och sen visa dem på bild i forumet samt en teckningstävling där 
deltagarna skulle rita en bild inspirerad av MilMo. Vid varje tävling angavs tiden för 
start och slut, uppgiften, vem som skulle bedöma bidragen, vilket priset var för 
vinnaren, eventuella villkor, var på forumet bidragen skulle postas samt information 
om hur man tar en screenshot. Det var viktigt att gå ut med tydlig information och inte 
förutsätta att alla som vistas på forumet vet hur man till exempel laddar upp en bild 
eller tar en screenshot. Genom att skapa en interaktiv händelse på forumet hade jag 
någonting extra spännande att annonsera om på de sociala medierna och på så vis dra 
uppmärksamheten till dem.  

Ett problem med att driva forum som jag snabbt blev medveten om är att engagera 
dess medlemmar. Det är en utmaning att få människor att hitta till ett forum, men 
enligt mina erfarenheter, ännu svårare att få medlemmarna att stanna och hålla igång 
”småprat” och diskussioner när jag som administratör inte väljer att driva på eller på 
annat sätt hålla igång forumets känsla av att vara befolkat och levande. Den approach 
jag valde var att hela tiden finnas osynlig i bakgrunden och övervaka att ingen av 
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forumanvändarna bröt mot de uppsatta reglerna, och att ibland lägga mig i en 
diskussion för att ge den skjuts om jag märkte att den höll på att dö ut. Om 
forumanvändarna märkte att det var få som var aktiva på forumet fanns en risk för att 
de kände att forumet var övergivet och valde att rikta sin tid och uppmärksamhet 
någon annanstans. Enligt mina iakttagelser gick aktiviteten på forumet i vågor. När de 
tidiga beta varianterna av MilMo släpptes handlade många inlägg och trådar om 
rapporterade fel och brister i spelet, men i takt med att spelet blev mera stabilt 
startades även andra diskussioner som handlade om favoritsånger, vad spelare ville se 
i MilMo, trådar där spelare visade upp olika sätt att klä sin avatar, med mera. För att 
se till att forumet inte kändes inaktivt och övergivet skapade jag några 
användarprofiler som gjorde att jag kunde göra inlägg i trådar och engagera användare 
utan att göra det som officiell administratör. Det är en åtgärd som skall användas med 
försiktighet då Internet användare lätt tar reda på när någon fuskar eller utger sig för 
att vara någon annan än de är och sedan skoningslöst hänger ut den personen. 

4.1.8 Övrig marknadsföring  
För att se vilken effekt mera traditionell marknadsföring kan ha på tillströmning av 
nya spelare, emailade jag även 40 utvalda internetsidor som fokuserar på gratis spel, 
internetspel och spel strömmade direkt i webbläsaren. Jag lyckades även få en intervju 
med Metro Teknik i numret som täcker tiden 26e mars till fjärde april. Informationen 
om MilMo som gick ut till Internetsidorna såg ut såhär; 

”Hi, 

My name is Sara Casén and I work at the marketing and community department at 
Junebud. We have just released the latest version of the social massively multiplayer 
online title MilMo and I'd love if you would want to put this information on your site. 

We think of MilMo as The First Free 3D Action Adventure Game in Your Web 
Browser, a beautiful social F2P MMO with many retro game traits. Players can 
explore many exciting islands, take on quests, socialize with each other or play mini 
games. The game uses state of the art technology and streams web 3D directly into 
the player's web browser. There is also an option to make a character truly unique in 
the MilMo Shop. 

Find attached  X all new screenshots from the latest release (click to enlarge). 
Further information can be found on www.milmogame.com 

We have recently been interviewed by one of the largest newspapers in Sweden, 
Metro, and a couple of weeks before that we gave an interview for an Italian site. 

Thanks for your time and I look forward to hearing back from you! 

Best regards// 

Sara Casén” 

http://www.milmogame.com/�
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Emailet skickades från min mejladress hos Junebud för att ge mera auktoritet och 
innehöll även kontaktuppgifter. Syftet var att ge en tilltalande och beskrivande bild av 
MilMo som förhoppningsvis skulle leda till att några av sidorna valde att lägga till 
MilMo i sin förteckning av spel eller på sin hemsida. Med i emailet fanns även 
bifogade bilder från inne i spelet. Av dessa drygt 40 sidor var det endast omkring 10 
som svarade. Jag sände även ut två stycken press releases till ca 60 utvalda 
nyhetssidor om spel, i samband med att det första och tredje nyhetsbrevet till vanliga 
spelare gick ut. Ca hälften av dessa email kom fram och endast en liten del valde att 
göra en notis om de nya banor, uppdateringar med mera, som pressreleasen innehöll. 
Bland de sidor som valde att ägna MilMo uppmärksamhet, antingen på grund av de 
personliga mejlen eller pressreleasen hittar man bland annat 
http://www.freemmo.com/games/, http://www.shockwave3d.com, 
http://www.playbbg.com,  http://www.gameogre.com och http://games.bbgsite.com/. 
Sidan http://www.mmorpgitalia.it hörde av sig och ville dessutom göra en intervju 
som sedan publicerades på deras sida både på engelska och italienska. Sidan 
http://www.freebrowsergamer.com valde även att omnämna oss med sin Twitter, 
http://twitter.com/fbrowsergamer/status/9008010139 den 12e februari, som vid det 
tillfället hade ca 2700 enskilda prenumeranter på sina Twitter meddelanden. Emailen 
till de 40 spelsidorna gick ut vecka 11, press releases 11e februari och 23e mars.  

 

4.2 Genomförda mätningar 
Den data som samlats in kommer från Junebus egna servrar samt från Binero som har 
hand om sidan www.milmogame.com. Siffrorna som rör nyhetsbreven till spelen är 
från getanewsletter.com. På grund av sekretesskäl har jag inte möjlighet att nämna 
exakta siffror i det flesta fall. Till exempel är det exakta antalet spelare något Junebud 
inte vill gå ut med. Det samma gäller antal betalande spelare eller hur mycket varje 
spelare i genomsnitt spenderat i MilMo. För att trots dessa begränsningar kunna 
presentera ett resultat av mitt projekt, har jag skapat ett diagram som främst 
representerar sambanden mellan olika mätningar, i stället för att bygga på exakta 
resultat i siffror. Det är trots allt sambanden mellan marknadsföring och aktivitet i 
spelet/ nya tillkomna spelare som jag är intresserad av.  
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Figur 2.7 Diagram över medieaktivitet kring MilMo 

Statistik över ett antal utvalda faktorer som mätts. Se längre fram i rapporten under 
punkt 4.3 ”Analys av mätningar” för detaljer och mera utförlig markering av vilka 

linjer som markerar vilken aktivitet. Mätningen börjar första december (”activations” 
dock 12e januari och Facebook första januari) och pågår till och med 21a april). Här 
syns ”pages”och ”vistits” på hemsidan, de 3 nyhetsbreven som skickades till fans och 
press, fans på Facebook, publicitet i Metro, nya spelare som aktiverat sin inbjudan till 

betan m.m. 
Diagrammet som visas ovan innehåller flera olika faktorer som mäts och valts ut för 
att visa på samband mellan handling (marknadsföring och reklam) och resultat 
(aktivitet på sidan milmogame.com samt nya spelare). Maxvärdet på stapeln är satt till 
100 för att anonymisera vissa siffror. Ingen aktivitet ligger på 0, men eftersom 
siffrorna ibland är mycket låga tycks de ligga på 0, speciellt i december för ”visits”. I 
en kategori har de ursprungliga siffrorna konstant försetts med ytterligare en nolla för 
att bli synliga på grafen. Det är alltså inte exakta siffror som är det viktigaste här, utan 
förhållandet dem emellan och vad som ger upphov till vilka följder.  

Jag ska nu förklara vilka faktorer som mättes och varför jag valt ut just dem. Den blåa 
höga kurvan representerar ”pages” från sidan milmogame.com och är ett mått på hur 
många förfrågningar på sidor som skall visas servern som håller milmogame.com får 
av besökare. En hög frekvens av visade sidor tyder på en hög aktivitet på sidan. Den 
orange linjen som är döpt till ”visits” står för besök på sidan. Ett besök är ett en 
besökare som loggar in på sidan och är aktiv där. Här mäts aktiviteten i spann om 30 
minuter. Det betyder att om en besökare loggar in på sidan och inaktiv i 30 minuter 
eller mer, räknas det som ett nytt besök på sidan när han/hon sen är aktiv. Det betyder 
att ett besök på till exempel två timmar utan pauser på längre tid än 29 minuter räknas 
som ett (1) besök. Värt att tänka på här är att möjligheten att logga in på själva spelet 
MilMo finns på hemsidan milmogame.com, men att spelare som spelar spelet inte är 
inne på den sidan efter att de har valt att logga in, utan själva spelet sköts av en annan 
server. Det betyder att om en spelare spenderar 10 sekunder på milmogame.com för 
att ta sig till ”logga in”, väljer att logga in och sen spelare i 30 minuter, avslutar 
spelet, och sen går in på milmogame.com igen och väljer att logga in, så kommer 
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detta att räknas som två separata besök. MilMogame.com är alltså inte medveten om 
vad som sker inne i själva MilMo.  

”Activations” är mörkrött och står för aktiveringar av ett spelarkonto gjort med en ny 
mejladress. För att en spelare skall kunna spela MilMo för första gången krävs att 
han/hon loggar in på milmogame.com och klickar på ”new player” och fyller i en 
emailadress. Därefter skickas ett email till den registrerade adressen och i den finns 
det en länk som skall klickas för att spelaren verkligen skall ha ett aktiverat konto som 
det går att spela med. När spelaren klickat på länken i emailet kan han/hon logga in en 
första gång och börja spela. ”Activations” anger hur många som fyllt i sin email och 
klickat på länken i emailet för att bekräfta och börja spela. Ett stort bortfall mellan de 
som fyller i sin email och de som verkligen klickar på länken när de får email kan 
tyda på att emailprogrammen markerar email från milmogame.com som skräppost 
och sätter dem direkt i skräpkorgen, varpå den som registrerat sig aldrig ser emailet. 

”Gamesites Email” vilket står för då jag emailade de olika spelsidorna på Internet som 
har upprättat innehållsförteckningar om spel, och berättade att MilMo existerar och 
hurdant spelet är (se punkt 4.1.8 Övrig Marknadföring). Detta gjordes under vecka 11, 
och linjen är 14 dagar lång på diagrammet. Jag valde att göra så för att mäta om någon 
förändrad aktivitet märktes samma vecka jag emailade samt om något märktes veckan 
efter. Det är rimligt att en spelsida lägger upp en nyhet de fått inom 14 dagar om de är 
intresserade. Nyhetsbreven har färgerna mörkgrön, ljusblå samt riktigt mörkgrön. 
Deras varaktighet på grafen är 7 dagar var. Jag har räknat med att de spelare som valt 
att ta emot nyhetsbreven kontrollerar sin e-post minst en gång under en vecka, och 
eventuella förändringar i aktiviteten i MilMo borde märkas under en vecka. Med 
nyhetsbrev 1 och 3 gick även en pressrelease ut till utvalda nyhetssidor om spel.  

Antal fans på Facebook är i grafen mörklila och ses som en stabil stigande kurva 
under hela mätperioden. Eftersom siffrorna som visar antal Facebook-fans är mycket 
lägre än övriga siffror som tagits med i diagrammet, är fansen multiplicerad med tio 
för att synas på grafen. I verkligheten är fanskaran som störst i slutet av diagrammet, 
och ligger då på ca 260 individuella fans. 

Den ljust gröna linjen som markerar spelsidan Shockwave3D är 7 dagar lång. Jag 
räknar med att efter 7 dagar på första sidan borde eventuella återkommande besökare 
av sidan ha lagt märke till MilMo. Twitter står för när MilMo blev omnämnt av 
http://www.freebrowsergamer.com via deras Twitter, och är 7 dagar långt det med.  

Den intervjun som Junebuds VD Ola Holmdahl gav till Metro Teknik är markerad 
som mörkt orange och 7 dagar lång då det numret täcker 7 dagar i verkligheten innan 
nästa nummer av Metro Teknik kommer ut.  

Som jag nämnt marknadsfördes MilMo på Facebook och med Google Adwords kring 
början av januari. I diagrammet är Google ljusblått och Facebookannonsering mörk- 
blå. De exakta datumen för när Googleannonseringen avslutades är lite oklar då sista 
dagen Google tog betalt räknas som sista dagen annonseringen var uppe på Internet. 
Dock kan det hända att annonseringen togs ned lite innan eller fortfarande visades 
dagen efter. Denna osäkerhet får tas i beaktande när analysering av datan görs.  

Det totala antalet spelare av MilMo finns inte med på grafen då jag inte anser att det 
är relevant för att veta om marknadsföringen lyckades. Det totala antalet spelare kan 
vara mycket högt, utan att det säger något om marknadsföringen vid ett visst tillfälle. 
Därför anser jag att det är bättre att som här mäta antalet nytillkomna spelare 
(”Activations”) då det är mera dynamiskt. Dessutom måste man räkna med att en del 
av dem som registrerat sig för att spela och loggat in och testat spelet märker att det 
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inte var något för dem, och spelar aldrig mer, men trots det utgör de en siffra i ”totala 
antal spelare”.  

   

 

4.3 Analys av mätningar 
Det första som jag kan konstatera är att när personer blivit fans på Facebook är de 
mycket lojala och tröskeln för att gå ur verkar vara hög. Trots att aktiviteten i själva 
spelet tidvis varit låg har antalet fans fortsatt att växa i en jämn takt. Man kan inte 
förutsätta att alla som är fans på Facebook verkligen har spelat MilMo. En del av 
fansen kanske är med i gruppen av andra skäl. Det kan vara bekant till utvecklarna 
som vill visa sitt stöd genom att vara ett fan på Facebook, se figur 2.8. 

 
Figur 2.8 Detalj från diagrammet som visar fans på Facebook 

Som man tydlig ser här är antalet fans på Facebook nästan konstant, till och med 
växande, medan den övriga aktiviteten i MilMo har en lugn period. 

 
MySpace finns inte med i statistiken. Detta på grund av att under den tiden 
marknadsföringen pågick var det enda som kunde mätas antal visningar av 
profilsidan, och eftersom de inte översteg 150 var det för lite för att sättas in på grafen 
eller antas ha en större betydelse för antal nya spelare som kommer till spelet, enligt 
mina bedömningar. Dock fick MilMo på MySpace hela 16 stycken vänförfrågningar, 
vilket var mycket mer än jag räknat med då konkurrenten Free Realms endas har två 
vänner på MySpace. Av dessa 16 var alla utom en förfrågning, från andra företag, 
musikartister eller musikgrupper. Dessa förfrågningar var av nätverkande karaktär och 
de personer som hörde av sig var främst musiker som ville sprida sin musik.  

Även aktiviteten på Deviantart var relativt låg, med tydlig förhöjning i aktiviteten när 
jag postade en bild eller teckning. Annars förblev besökarantalet lågt. Jag är här 
övertygad om att för att lyckas på Deviantart måste postandet av material vara väldigt 
rikligt och jag måste ha tillgång till väldigt mycket teckningar, ritningar och koncept 



 

 48 

konst som jag hela tiden kan uppdatera med för att dra en strid ström av tittare som så 
småningom blir återkommande besökare då de vet att de kan förvänta sig fler 
uppdateringar i veckan. Det kan även ha varit så att de personer som vistas på 
Deviantart inte tillhörde målgruppen. De var kanske aldrig intresserade av att spela, 
utan ville istället bara titta på konsten bakom spelet. 

På diagrammet kan man se vissa intressanta samband. För det första kan man 
konstatera att annonseringen på Facebook och med Google Adwords är mycket 
effektiv. Annonseringen på Facebook pågick mellan första och 23e januari och 
budgeten ökades med 10% dagligen mellan 15e och 18e, för att mellan 19e och 23e 
gå tillbaka till den ursprungliga budgeten. Annonseringen på med Google pågick 
mellan 7e till 25e januari och mellan 15e och 18e ökades budgeten med 10% dagligen 
för att därefter mellan 22a och 24e dubbleras dagligen. 24e var budgeten tillbaka på 
den ursprungliga nivån igen innan kampanjen avslutades. Vad som är intressant att se 
är att antalet sidor, besök och activations ökar direkt proportionellt i takt med att mer 
pengar (och då fler visningar på både Google och Facebook) sätts in. Som jag nämnt 
tidigare kan man räkan med att annonserna på Facebook ca 25 miljoner gånger. Man 
kan även se det ytterst tydliga sambandet mellan avslutad annonsering och sjunkande 
aktivitet. Dock är sista visningsdagen för annonsen på Google något oklar, se figur 
2.9. Den exakta summan för budgeten är siffror Junebud vill hålla för sig själva. 

 
Figur 2.9 Detalj för kurvor gjorda efter annonsering med Google och Facebook 
Som det märks var annonseringen med Google Adwords och Facebook annonser 

mycket effektiv. Efter avslutad annonsering sjönk antal nya spelare och aktivitet på 
sidan markant.  



 

 49 

 
Figur 3.0 Visar nya spelare, besök på sidan och sidvisningar. 

Här är en detalj som visar hur tätt de tre mätta enheterna följer varandra. 
 

Om man tittar på nyhetsbreven som skickades ut elfte februari, tjugofemte februari 
och tjugotredje mars finns det en tydlig skillnad mellan påverkan på antalet nya 
spelare och aktiviteten kring sidan milmogame.com. Det första utskicket gav en tydlig 
positiv effekt, medan de följande två inte tycktes ge någon nämnvärd tillströmning av 
aktivitet, endast små förhöjningar. Vid det första utskicket öppnades ca 14 % av 
breven, och av de som öppnade klickade 59 % på någon av länkarna i brevet, alltså till 
forumet, hemsidan eller Facebook. Vid det andra öppnades ca 13 % av breven och av 
dem klickade 48 % på en länk. Vid det sista utskicket öppnades ca 11 % av breven 
och 47 % av dem klickade på en av länkarna för att ta sig vidare. Antal prenumeranter 
av nyhetsbrevet var vid det tredje utskicket mer än dubbelt så stor som vid det första 
och ca hälften av alla spelare som registrerat sig för att spela hade valt att mot ta 
nyhetsbrevet, se figur 3.1 
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Figur 3.2 Detalj från diagrammet som visar nyhetsbreven samt tillfälle för 

Twitteromnämningen. 
Här kan man se den förhöjda aktiviteten på sidan efter första nyhetsbrevet, samt 
tidpunkt för de följande två som inte hade lika stor inverka på antal nya spelare.  

 I samband med det första utskicket blev MilMo omnämnt av Free Browsergames 
Twitter som vid tillfället hade över 2500 följare. Då omnämningen skedde dagen efter 
att nyhetsbrevet skickats ut kan det rimligen antas vara en effekt av den press release 
som gick ut samtidigt som nyhetsbreven, bland annat till Free Browsergames, se figur 
3.2. 

Mejlen till hemsidorna som samlar och listar den typ av spel som MilMo, hade ingen 
större inverkan på aktiviteten vecka 11 då mejlen skickades ut, eller veckan efter, se 
figur 3.3. Det som verkligen gav effekt var när sidan Shockwave3D satte upp MilMo 
på sin första sida under nyheter, tillsammans med bild och text. Strax efter det fick 
MilMo en mycket stor del spelare från Brasilien. I diagrammet kan man se detta som 
en enorm höjning av aktiviteten på sidan. Jag har inte hittat något tydligt samband för 
vad som gjorde att MilMo plötsligt blev populärt i Brasilien. Många av de spelare jag 
pratade med inne i spelet som var från Brasilien kunde inte engelska, så det är 
tveksamt att de hittat MilMo på Shockwave3D som endast skriver på engelska. På 
Facebook märktes detta med ett ökat antal inlägg på portugisiska och en vänförfrågan 
på MySpace från en man från Brasilien. 
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Figur 3.3 Detalj från diagrammet som visar tiden för utskick till spelsidor och Metro 

Tiden för Spelsidor är 14 dagar i diagrammet. Tiden för Metro är 7 dagar och 
överlappas till en del av Spelsidor.  

 
Som sista punkt kan det nämnas att antalet totala spelare steg med över 180% under 
tiden första februari till 21a april, under den tiden jag marknadsförde aktivt. Detta 
märktes även på en ökad aktivitet på forumet. 
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5 Slutsatser 
5.1 Resultatsammanfattning 
Det här examensarbetet har behandlat hur man effektivt kan marknadsföra ett spel 
som MilMo med hjälp av sociala medier. Enligt min hypotes kan det ha en positiv 
inverkan på antal spelare och aktivitet, om spelet i fråga marknadsförs med sociala 
medier. Jag skulle förmedla en positiv bild av Junebud och MilMo som stämde 
överens med deras profilering som ”det sjysta spelföretaget”.  Inför detta skapades en 
fansida på Facebook, en grupp på Deviantart, underhölls en kanal på Youtube och en 
video som tyvärr inte kunde sättas upp på Youtube, samt en profilsida på nätverket 
MySpace. Jag skapade tre nyhetsbrev som skickades ut till spelare, emailade några 
utvalda nyhetssidor och underhöll ett forum för MilMos spelare. Jag eftersträvade att 
dra nytta av de möjligheter som varje media gav. 

 Marknadsföringen för spelet pågick från början av februari till mitten av april. Målet 
var att få upp aktiviteten på hemsidan milmogame.com samt få in nya spelare i spelet, 
vilket även lyckades, men kanske inte på det sätt jag hade förväntat mig. Att få fans 
på Facebook var inte så svårt som jag trott, medan aktiviteten på MySpace var mycket 
svår att få upp. Detta antagligen för att Facebook gavs större prioritet eftersom det i 
början av projektet gav mycket mera feedback i form av aktivitet från den lilla skara 
fans som snabbt slöt upp. Dessutom bestämde sig Junebud efter att examensarbetet 
påbörjats att lansera MilMo som spel på Facebook och förberedelserna till det var 
bland annat att försöka få upp aktiviteten på Facebook, vilket gav den högre prioritet. 

De tre nyhetsbrev som skapades och skickades ut till registrerade spelare av MilMo 
lyckades driva upp aktiviteten första gången, och det i samband med att en spelsida på 
Internet omnämnde MilMo på sin Twitter. Annars var den ökade aktiviteten efter 
nyhetsutskick endas marginell, mätt i antal besök på sidan och antal förfrågningar 
efter sidor från användare till servern som håller milmogame.com. Som komplement 
till marknadsföringen på de sociala nätverken mejlades även ett antal Internetsidor 
som specialiserat sig på att lista och samla den typ av spel som MilMo är; gratis, för 
ungdomar och spelas direkt i webbläsaren. Detta gav även endast marginell effekt, 
men ledde till att sidan shockwave3Dgames.com satte upp MilMo på sin första sida 
under nyheter, vilket i sin tur ledde till enorm ökning av trafiken, se figur 2.7. Det 
visar hur viktigt det kan vara att bli omnämnd av traditionella nyhetskanaler. 

För att nya och gamla spelare skulle ha ett ställe att ställa frågor om spelet och möta 
varandra skapades ett forum. Det forumet blev mycket välbesökt och gav mig ett bra 
sätt att komma i kontakt med spelare och hjälpa dem, samtidigt som jag kunde sprida 
en positiv bild av MilMo genom att svara snabbt på frågor, se till att forum-miljön var 
vänlig och trevlig.  

Det skulle ha varit mycket intressant att se vilken effekt den trailer jag skapat, skulle 
ha haft om jag hade fått sätta upp den. Av olika orsaker var det inte möjligt, dels 
ansåg Junebud att de inte ville visa vissa aspekter av spelet då spelet fortfarande var i 
stängd beta under hela examensarbetstiden, men även att de ville lägga flera veckor 
med egen personal på heltid för att få upp produktionsvärdet till en nivå som 
eventuella investerare i aktier kunde lockas av.   

Vad som är intressant är att den intervjun som gavs till Metro Teknik inte gav någon 
effekt över huvudtaget på spelaraktiviteten. Detta kan bero på att de som läser Metro 
Teknik inte hör till spelets målgrupp. Det skulle även ha varit intressant att veta hur de 
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brasilianska Internetsidorna fick reda på om MilMo. Ingen av de sidor jag emailat har 
haft någon uppenbar relation till Brasilien eller varit på portugisiska. Förklaringen är 
antagligen att Internet aldrig sover och nyheter sprids otroligt fort. Här kan jag 
konstatera att Procter m.fl. (2008) har rätt om att effekten av marknadsföring ibland 
kan tyckas komma ”från ingenstans”.  Det är ju bland annat det som det här 
examensarbetet handlar om; hur snabbt och effektivt information eller nyheter kan 
spridas med bara ett musklick, word of mouse.  

Efter att ha genomfört det här examensarbetet anser jag att marknadsföring med 
sociala medier inte ensamt kan fungera för att få ut information om en produkt eller 
tjänst, de är snarare samlingsplatser och komplement till annan marknadsföring. När 
produkten finns ute på marknaden kan med fördel plattformar på sociala medier 
skapas, men skaparen måste komma ihåg att underhålla dem och se till att de känns 
levande. Om detta inte görs finns en risk att medlemmarna glömmer bort sidan eller 
går ur gemenskapen för att de tror att aktiviteten avstannat. Man får inte heller 
uppdatera för ofta, då kan medlemmarna uppfatta det som irriterande och välja att gå 
ur gruppen på det sociala nätverket. 

På punkten om huruvida närvaro på sociala medier stärker den virala 
marknadsföringen är det mycket svårt att ge ett svar baserat på den undersökning som 
jag gjort. Som Ferguson m.fl. (2007) skriver är det svårt att mäta effekten av viral 
marknadsföring. Eftersom MilMo har befunnit sig i beta-fas under hela det här 
examensarbetet kan det även ha höjt tröskeln för att nya spelare skall registrera sig för 
att pröva på spelet. De kanske inte vill testa något de ser att inte är färdigt, som det 
står ”in closed beta” på. Jag tror inte det skadar den virala marknadsföringen att ha 
närvaro på sociala plattformar, så länge man som sagt ser till att underhålla dem 
kontinuerligt med nytt material och ny information i form av text, bilder och videor. 
Om man ser på figur 2.7 kan man se att antal fans i MilMos sida på Facebook har ökat 
stadigt under hela marknadsföringstiden. Det verkar som att när människor väl har 
gått med i en grupp är tröskeln för att gå ur ganska hög. Även om aktiviteten på 
hemsidan minskade gjorde inte antal medlemmar i gruppen på Facebook det.  

Det skulle ha varit mycket intressant att kunna se hur stor procent av dem som 
registrerade sig för att spela gjorde det efter att ha fått en inbjudan från en annan 
spelare via Invite-a-Friend systemet. Detta kunde ha visat mycket tydligt på om en 
ökad spelartillväxt berodde på word of mouse, som i undersökningen Leskovec m.fl. 
(2007) gjort kring rekommendation av produkter via email från vänner till vänner.  

Jag anser att jag lyckats föra ut ”rätt” typ av reklam som förmedlat företagets anda, 
eftersom de varit så nöjda med mitt arbete att de gav mig erbjudande om anställning 
när examensarbetet närmade sig sitt slut. Skulle de inte tyckt om det sätt jag framställt 
dem via text och bild skulle de antagligen inte ha kommit med detta erbjudande. 
Vidare tycker jag att forumet blev mycket lyckat då antalet medlemmar och inlägg har 
fortsatt att växa och nu ligger på 185 användare och över 1000 inlägg. Jag nämnde i 
början av den här rapporten vikten av att bemöta eventuell kritik från mottagarna av 
den reklam som görs på sociala medier. Även i detta fall anser jag att resultatet är 
positivt då jag svarat fort och sakligt på de få frågor som spelare postat på Facebook 
och i forumet.  

Dock vet jag inte om jag nådde ut till olika målgrupper med hjälp av de olika 
kanalerna. För att ta reda på detta borde nykomna användare undersökts i fråga om 
ålder, kön och nationalitet, kanske via en frivillig enkät när de började spela. Inte 
heller tycker jag att jag lyckades skapa en mera estetisk portal på Deviantart då de 
teckningar som lades ut där senare även hamnade på Facebook och MySpace. För att 
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lyckas på Deviantart krävs mycket stora mängder material som kan läggas upp med 
jämna mellanrum. Även de båda estetiska tävlingarna, tecknetävlingen och 
screenshottävlingen, hölls på forumet då jag bedömde att det var större chans att få till 
ett engagemang där eftersom jag visste att det redan fanns aktiva människor där som 
gillade MilMo. Om Junebud i fortsättningen vill dela med sig av den uppskattade 
konceptkonsten rekommenderar jag dem att göra det på Facebook eller på hemsidan 
direkt. 

 

  

5.2 Diskussion 
De sociala plattformarna skall snarare fungera som ett komplement till övrig 
marknadsföring, och samlingsplats för konsumeter. Under min tid med MilMo visade 
det sig att de tre händelser som hade störts inverkan på aktiviteten i spelet och 
tillströmning av nya spelare var annonseringen på Google och Facebook. Att få 
uppmärksamhet av Shockwave 3D Games och Free Browser Games var även enormt 
effektivt. Alltså mera ”traditionella” metoder. 

Det svåraste med att marknadsföra ett spel på sociala plattformar är att mäta 
effektiviteten. Hur kan jag vara säker på att just den här handlingen ledde till det 
resultat som senare uppstod? Ibland tycks ingenting hända, som när det andra 
nyhetsbrevet skickades ut, och ibland tycks något plötsligt att gjort att spelare blir 
mycket intresserade, som när MilMo fick enorma mängder spelare från Brasilien. Jag 
har inget bra svar att ge på frågan om hur man kan mäta effektivitet, förutom att som 
jag gjort samla in data från servar och mäta aktiviteten och försöka se eventuella 
samband med den pågående marknadsföringen. Ibland är det uppenbart, som 
omnämnandet på Twitter, ibland kan det vara mera svårförklarat. Ett förslag på hur 
man kan få upp word of mouse i MilMo kan vara att ge en belöning åt dem som 
bjuder in en vän i spelet via den existerande Invite-a-Friend funktionen som redan 
finns. Detta skulle fungera som en morot för spelare att bjuda in vänner och samtidigt 
tjäna något på det i spelet, eventuellt poäng, valuta eller status. För att dra ännu större 
aktivitet till spelets Facebooksida kan man göra som Free Realms och ge 
medlemmarna en förmån, kanske koder som kan bytas mot något inne i spelet. Då 
känner medlemmarna att de får något för att vara medlemmar.  

Att få chansen att göra mitt examensarbete ute i det verkliga arbetslivet har varit en 
ovärderlig erfarenhet och jag känner att jag lärt mig enorm mycket. Det jag är mest 
nöjd med är att ha fått lära mig vilken ton man skall hålla om man talar till en stor 
publik med kanske även möjliga investerare bland åhörarna, jag har fått lära mig att 
strukturera upp texter på engelska och arbeta efter feedback från ledningen på 
Junebud på hur jag kunde förbättra mitt språk. Att få lära sig sätta ihop nyhetsbreven 
tog lång tid och var en arbetskrävande process, men att se resultatet i ett slutgiltigt 
skarpt utskick till tusentals prenumeranter gjorde det värt mödan. I och med att jag 
satte upp profilsidan på MySpace fick jag även lära mig en del CSS och arbeta 
iterativt med utkast och förslag på bannern, vilket var mycket givande.  

Under min tid på Junebud fick jag min egen arbetsplats på kontoret. Att se ett 
spelföretag arbeta på nära håll har varit inspirerande. Jag använde tre dagar i veckan 
till det praktiska och två dagar som jag bara ägnade åt att skriva och läsa litteratur. All 
den mängd litteratur jag tagit mig igenom har lärt mig mycket och jag känner att jag 
har en utökad förståelse för akademiskt skrivande, vilket var ett av målen med det här 



 

 55 

examensarbetet. Svårast har varit att samla in data från Junebuds servrar och ta reda 
på hur den skall tolkas. Mycket tid har gått åt till att ta reda på vad de olika värden 
stod för och sätta in dem i ett sammanhang. 

När man är en del i ett företag har man ett stort ansvar, speciellt om det man gör skall 
synas utåt, som i mitt fall. Många gånger har det varit en process att först ta fram flera 
förslag, sedan visa dem för ledningen, förhoppningsvis får godkänt och sedan göra om 
förslagen enligt feedbacken, visa upp dem igen och upprepa hela processen tills 
ledningen är nöjd och jag får ge ut materialet publikt. Junebud har varit mycket noga 
med att kvalitetskontrollera vad jag producerat. Det här är en process som tar tid och 
man måste vara medveten om att inte ens en sådan sak som att välja ut ett screenshot 
och lägga upp det på Facebook kan bli gjort på bara några dagar då allting skall 
kontrolleras av ledningen.          

Med dagens möjlighet att sprida information oändligt snabbt och runt hela världen 
kan det ibland vara mycket svårt eller nästan omöjligt förstå hur man kan påverka 
Internet till sin fördel och se till att just det budskap man önskar sprids och når sin 
målgrupp. Det finns dock exempel på virala marknadsföringskampanjer som varit 
mycket effektiva, både på Internet och i verkligheten. För vidare läsning om detta 
rekommenderar jag den utmärka boken Connected Marketing: The Viral, Buzz and 
Word of Mouth Revolution (2005) av Kirby m.fl. 

 

5.3 Framtida arbete 
Efter att examensarbetet är avslutat på Junebud kommer marknadsföringen att drivas 
vidare. Spelet kommer att fortsätta utvecklas och i skrivande stund görs det klart med 
massiva uppdateringar, helt nya banor, spelsystem, monster, möjligheter för spelare 
att integrera med varandra samt mycket bättre serverstabilitet. Om några veckor 
kommer spelet att släppas på Facebook och integreras ytterligare med den 
plattformen. Ett steg som är naturligt i dessa tider när spelvärlden diskuterar om de 
”sociala spelen” (http://mashable.com) är det nya sättet att nå ut till en enorm mängd 
spelare via portaler som Facebook och i framtiden även kanske MySpace (en orsak att 
jobba på att få MySpace att bli lika lyckat ur marknadsföringssyfte som Facebook för 
Junebud). Att MilMo spelas via Facebook är inte samma sak som att det finns en sida 
på Facebook för MilMo. Det betyder att medlemmar av Facebook kan logga in på 
spelet via Facebook och posta nyheter till sina väggar när de lyckas med något 
speciellt i spelet. Dock kommer det även i fortsättningen att vara möjligt att logga in 
via spelets officiella sida. Även efter lanseringen på Facebook kommer spelets 
officiella hemsida milmogame.com att vara en knutpunkt för spelare med sitt forum, 
nyheter, tävlingar och omröstningar. Om MilMo hypotetisk lyckas och blir stort på 
Facebook krävs att rutinerna för att hålla en väl fungerande support på forumet 
fungerar, liksom rutinerna för att föra ut nyheter och framtida nyhetsbrev. Kanske 
kommer även en utvecklingsblogg att skapas på hemsidan. 

I framtiden kommer det att krävas att marknadsföringen av MilMo är anpassningsbar 
och kan hitta nya sätt att nå ut till målgruppen likväl som potentiella aktieköpare och 
investerare. Facebook kommer säkert att fortsätta vara en viktig kanal några år till, 
och det pratas om att MySpace kunde vara nästa ställe att lansera spel för en bred 
publik, speciellt om Facebook driver igenom planer på att ta ”tull” på alla 
mikrotransaktioner som genomförs i spel där man loggat in via Facebook. Då kommer 
kanske den enda godkända valutan i alla spel som spelas via Facebook att vara så 
kallade Facebook Credits (http://mashable.com). I takt med att fler och fler spel 
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etablerar sin närvaro på Facebook kommer kvalité att vara en avgörande faktor för 
framgång, samt kundsupport och gott rykte. Jag kan endast spekulera om framtiden, 
men chanserna är stora att det om endast några år kommer att vara fullt på Facebook 
av alla möjliga spel, och att det krävs stora team med stor budget för att märkas i 
mängden. Då krävs det att marknadsföringen är målinriktad och dynamisk. Jag kan 
anta att word of mouse fortfarande existerar då, kanske i än större utsträckning då än 
nu. Sidor som www.dn.se, Dagens Nyheter, har nu en möjlighet att integrera läsare 
med Facebook så de kan visa för sina vänner vilka artiklar de kommenterat på. Den 
svenska musiktjänsen Spotify ( www.spotify.com) lanserade för ett tag sedan en 
funktion som gör att genom att ha ett konto på Spotify kan alla dina vänner på 
Facebook se vilken musik du lyssnar på, prenumerera på dina egenskapade låtlistor 
med mera. Till och med Göteborgs Världskulturmuseum har en egen Facebooksida 
där de lägger ut information för besökare.  I takt med att fler och fler har mobiler med 
Internet i fickan blir det lättare och lättare att dela med sig av länkar och videor, 
närsomhelst, varsomhelst. 
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