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Sammandrag: 

Syftet med denna avhandling är att studera konsumenters engagemang inom digitala tjänster, som 

använder sig av en freemium-affärsmodell. Denna avhandling söker alltså svar på vad som skapar 

engagerade konsumenter inom digitala tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodell. Detta görs 

med hjälp av analys av högt engagerade konsumenter inom freemium mobilspelet Battle Nations, av 

företaget Z2live. 

Teoretiska referensramen behandlar vad som forskats kring konceptet konsumentengagemang. Här lyfts de 

centrala modellerna och också oenigheter bland forskare kring konceptet upp. Metoden som används i 

avhandlingen består av intervjuer och analys av blogg samt kodning av den erhållna datan. Datan har 

samlats in både från blogg och genom elektroniska intervjuer. 

Resultaten i avhandlingen både bekräftar gammal forskning kring konceptet och lyfter upp nya aspekter 

kopplat till konceptet. Fyra huvudfaktorer bakom engagemang hos konsumenter som använder sig av 

digitala tjänster som baserar sig på en freemium-affärsmodell presenteras. Dessa är gemenskapen, bredden 

och mångfalden av tjänsten, den egna utvecklingen av tjänsten samt tiden och pengarna som tjänsten 

kräver. Nytt för forskning kring konsumentengagemang är vikten av en känsla av gemenskap samt tjänstens 

mångfald och förnyelsetakt. De övriga faktorerna behandlas och bekräftas av tidigare forskning. I denna 

avhandling läggs en stor tyngdpunkt även på negativt engagemang vilket tidigare forskning berört men inte 

framhävt i bred utsträckning. 

Denna avhandling svarar på det skriande behovet av ny forskning kring konsumentengagemang inom 

onlinevärlden. Denna omgivning förändrar sig i snabb takt och nya affärsmodeller som freemium-modellen 

förändrar ytterligare spelplanen för tjänsteleverantörer. Allt pekar på att freemium-affärsmodellen blir allt 

vanligare. På grund av detta är det viktigt att förstå hur konsumenter engagerar sig inom denna typ av 

tjänster. Denna avhandling har öppnat dörren för att förstå konsumenters engagemang i digitala tjänster 

som använder sig av en freemium-affärsmodell. 

Nyckelord: Konsumentengagemang (consumer engagement), freemium, 

digitala tjänster, upplevt värde, Battle Nations, mobilspel  



   

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................... 1 

1.1 Problemområde...................................................................................................... 5 

1.2 Syftet med avhandlingen ....................................................................................... 8 

1.3 Avgränsningar ...................................................................................................... 8 

1.4 Avhandlingens uppbyggnad .................................................................................... 9 

2. KONSUMENTERS ENGAGEMANG (CONSUMER ENGAGEMENT) ..... 11 

2.1 Tidigare forskning kring engagemang ................................................................... 11 

2.2 Färskt begrepp inom marknadsföring .................................................................... 13 

2.3 Olika definitioner och modeller av konsumentengagemang ..................................... 16 

2.3.1 Totalt engagemangvärde, det avvikande tankesättet ....................................... 16 

2.3.2 De dominerande tankesätten kring konsumentengagemang ............................ 20 

2.4 Fem grundläggande beståndsdelar i konsumentengagemang. ................................. 28 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen ................................................... 31 

3. METODBESKRIVNING .......................................................................... 33 

3.1 Metod för avhandlingen........................................................................................ 33 

3.2 Urvalet ................................................................................................................ 34 

3.3 Insamling av data ................................................................................................. 36 

3.4 De elektroniska frågeformulären ........................................................................... 39 

3.5 Analys av data ..................................................................................................... 41 

3.6 Studiens trovärdighet och validitet ........................................................................42 

3.7 Sammanfattning av metod .................................................................................... 43 

4. RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................... 45 

4.1 Gemenskapen, en drivande faktor för engagemang ..................................................... 45 

4.1.1 Känslan av samhörighet .............................................................................. 46 

4.1.2 Behovet att hjälpa ....................................................................................... 50 

4.1.3 Olika uppgifter bland medlemmarna ............................................................. 52 

4.1.4 Gemensamt mål ........................................................................................... 53 

4.1.5 Sammanfattning av gemenskapen ................................................................. 54 

4.2 Egen utveckling av tjänsten ...................................................................................... 55 

4.2.1 Spelarna själva utvecklar tjänsten.................................................................. 55 

4.2.2 Marknadsföring av varumärket ATC/Elders ..................................................62 



   

 

4.2.3 Man samlar sig mot leverantören ................................................................. 64 

4.2.4 Sammanfattning av egen utveckling av tjänsten ............................................. 65 

4.3 Bredden och mångfalden av tjänsten, en behållande faktor ......................................... 66 

4.3.1 Guilden  ............................................................................................... 66 

4.3.2 Evenemangen från leverantören ................................................................... 68 

4.3.3 Bossar i spelet ............................................................................................. 70 

4.3.4 Stora skaran enheter ..................................................................................... 71 

4.3.5 Berättelsen  ................................................................................................ 71 

4.3.6 Kommunikationen ....................................................................................... 72 

4.3.7 Ändlösa målsättningar .................................................................................. 73 

4.3.8 Sammanfattning av behållande faktorn i spelet .............................................. 74 

4.4 Tid och pengar, den bindande faktorn ........................................................................ 75 

4.4.1 Flykt från verklighet .................................................................................... 75 

4.4.2 Investerade resurser ..................................................................................... 77 

4.4.3 Sammanfattning av den bindande faktorn ..................................................... 83 

4.5 Övriga drivande faktorer för engagemang ................................................................. 84 

4.5.1 Mobiliteten  ............................................................................................... 84 

4.5.2 Humor  ............................................................................................... 86 

4.5.3 Priser och erbjudanden ................................................................................. 87 

4.5.4 WOM och rekommendationer...................................................................... 89 

4.5.5 Multinationalitet ......................................................................................... 90 

4.6 Negativt engagemang, hotet för leverantören .............................................................92 

4.6.1 Tidsförbrukning ...........................................................................................92 

4.6.2 Mänsklig kontakt/kemi ................................................................................. 95 

4.6.3 Pay to play/win och pengar .......................................................................... 96 

4.6.4 Repetitivt för spelare på hög nivå ................................................................. 98 

4.6.5 Orättvis omgivning och risk för fusk ............................................................ 98 

4.6.6 Övriga faktorer för negativt engagemang ..................................................... 100 

4.7 Sammanfattning av resultat och analys .................................................................... 102 

5. DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ........... 108 

5.1 Resultatens betydelse för företagsledning ............................................................ 110 

5.2 Studiens begränsningar ........................................................................................ 111 

5.3 Förslag till fortsatta studier ................................................................................. 112 

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................... 114 



   

 

BILAGOR ................................................................................................... 121 

1. Freemium-affärsmodellen ................................................................................... 121 

2. Fallstudie Battle Nations .................................................................................... 136 

3. Den strukturerade intervjuenkäten i Word format: ................................................. 151 

4. Online version av samma strukturerade intervjuenkäten ........................................ 153 

5. Respondenterna i de elektroniska intervjuerna ...................................................... 154 

 

 

FIGURER 

Figur 1: Bidragen i form av artiklar i specialnumret av Journal of Service Research år 2010 

(Verhoef et al. 2010) 

Figur 2: Van Doorn et al. (2010: 256) syn på konsumentengagemang 

Figur 3: Teoretisk model av konsumentengagemang av Vivek et al. (2012: 135) 

Figur 4: Graf över framgång i ett av evenemangen (Mike, Officer, Nov 1, 2014) 

Figur 5: Graf över hur många av respondenterna som använder riktiga pengar i spelet BN. 

Grafen gjord i tjänsten surveymonkey.com 

Figur 6: Graf över hur många av respondenterna som använder riktiga pengar på övriga 

mobilspel än BN. Grafen gjord i tjänsten surveymonkey.com. 

Figur 7: Förvrängd bild av spelaren Mikes profilbild (guildens blogg) 

Figur 8: Mikes svar på förvrängningen (guildens blogg) 

Figur 9: Konsumentengagemang för digitala tjänster som använder sig av en freemium-

affärsmodel. Den yttre cirkeln är det negativa engagemanget. 

 

 
 



 

 

1 

1. Inledning  

Digitaliseringen har förändrat marknaden för diverse tjänster. Detta i samband med att 

en ny, så kallad freemium-affärsmodell (bilaga 1) börjat användas tvingar 

tjänsteleverantörer att kämpa allt hårdare för sina konsumenter. Dessa 

tjänsteleverantörer behöver i detta svåra läge ta vara på de konsumenter de har och 

försöka nå nya engagerade konsumenter.    

I detta arbete kommer konsumentengagemang inom digitala tjänster, som använder sig 

av en freemium-affärsmodell att studeras. I och med att mobilspel är en produktkategori 

där många lyckats med användningen av freemium-affärsmodellen (International 

Business Times: 2012; Media Industry Newsletter 2013; Lomas 2014), och där 

modellen etablerat sig och fortsätter att öka i popularitet (Lomas 2014), har jag valt att 

fokusera på tjänstekategorin ifråga för att uppnå syftet i avhandlingen.  

Det hävdas att övriga digitala tjänsteleverantörer lärt sig från mobilspelsleverantörer hur 

man använder freemium-affärsmodellen effektivt och att modellen sakta börjar etablera 

sig även bland övriga digitala tjänster som kommunikation, dejting, musik samt nyheter 

(Lomas 2014; Media Industry Newsletter 2013). Inom mobilspel hämtar freemium-

affärsmodellen redan idag in hela 93% av de totala intäkterna (Lomas 2014). 

För inte många år sedan såg man kritiskt på hur mobilspel skulle klara sig på 

marknaden. Till exempel skrivs det i en marknadsundersökningsrapport av 

forskningsgruppen Telephia år 2006 hur tokigt det verkar att denna kategori av spel 

skulle kunna konkurrera med de populära spelkonsolerna, vilka då utgjorde en av de 

populäraste formerna av underhållning i USA (Wireless business forecast: 2006). 

Plattformerna för den tidens mobilspel utgjorde i princip mobiltelefoner samt portabla 

spelkonsoler som Gameboy av Nintendo. Många minns säkert Nokias mask-spel, eller 

Snake. Detta spel fanns på 400 miljoner Nokia telefoner (Tilt.fi: 2014) och fungerar 

som ett bra exempel på hurdana typer av spel man förknippade med mobilspel. Dock 

hade mobiltelefonerna sett en utveckling till färgskärmar med hög upplösning kring 

denna tid, men spelen på dessa plattformar var fortsatt ålderdomliga, med spel som 

Tetris och Pac-Man i täten på den amerikanska mobilspelsmarknaden (wireless business 
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forecast: 2006). I rapporten menade man att detta tydde på att konsumenterna inte ville 

investera varken sin tid eller sin energi på mobilspel. Urvalet av spel under denna tid var 

inte heller överväldigande stort.  

Armitt (2004) skriver att år 2004 kunde de amerikanska konsumenterna välja mellan 

203 olika mobilspel. Detta menar Armitt var över dubbelt mera än konsumenterna i 

Europa kunde välja mellan. År 2014 hade bara de två största mobilapplikationsbutikerna 

AppStore av Apple samt Google Play, 1,2 miljoner respektive 1,3 miljoner 

mobilapplikationer till förfogande för konsumenter (statista.com). 

Affärsområdet har med andra ord upplevt en rejäl omvandling sedan dessa tider. 

Ankomsten av smarttelefonerna, med sina uppkopplingar till 3G/4G-nätet samt starka 

tekniska egenskaper har skapat en ny plattfrom för speltillverkare. Apple lanserade sin 

första iPhone år 2007 och Steve Jobs påstod då att telefonen var minst fem år före andra 

i utvecklingen (Apple.com). Nuvarande marknadsledaren Samsung lanserade sin första 

smarttelefon Samsung Galaxy S, eller i7500 sommaren 2009 (Hill: 2013). Dessa 

mobiltelefontillverkare är idag marknadsledare i produktkategorin. Enligt Hill (2013) 

leder Samsung på grund av att de har lanserat produkter i så gott som alla olika 

prisklasser och lanserat produkterna i sin Galaxy-kategori i varje land som kan nås. En 

av de största skillnaderna mellan Apple och Samsung är att Apple använder sitt egna 

operativsystem iOS och Apple använder Googles operativsystem Android i sina 

smarttelefoner. 

Nästa stora förändring för mobilspelen blev ankomsten av ännu en ny bärbar 

produktkategori, nämligen surfplattorna. Apple var först ut med att lansera en surfplatta 

år 2010, iPad, som kom att dominera marknaden i en lång tid (Drew: 2011 och 

Copeland: 2010). Apple hade redan långt tidigare försökt komma ut med en lyckad 

surfplatta på marknaden (Atkinson: 2008). Atkinson menar att de kanske mest kända 

försöken är Newton MessagePad som lanserades 1993 samt Newton MessagePad 2000, 

som var en förbättrad version och lanserades 1997. Vidare diskuterar Atkinson att tiden 

helt enkelt inte var inne i detta skede för denna typ av produkt och att teknologin som 

skulle ha behövts inte ännu fanns till förfogande.  
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Dessa produktkategoriers ankomst har totalt omformat marknaden för mobilspel. Redan 

2012 meddelar PopCap games, en division av världens största speltillverkare EA 

(Electronic Arts), att surfplattorna skapat nya utsikter för mobilspel (Business wire: 

2012). PopCap menar att surflattorna hämtat nya spelare samt att de blivit allt mer 

vanliga bland mobilspelskonsumenter. 

I denna avhandling avses med mobilspel, spel som kan spelas på surfplattor och 

smarttelefoner, genom nedladdning av en spelapplikation från en applikationsbutik som 

AppStore av Apple eller Google Play av Google. 

Det är dock inte bara produkterna som förändrat marknaden för mobilspel. I tidsskriften 

International Business Times, skriver man 2012 att till exempel den finländska 

speltillverkaren Rovio har ändrat spelmarknaden genom att kunna erbjuda en lika 

upplevelserik spelupplevelse som spelkonsolernas inpackade spel i butikerna, genom att 

erbjuda sina mobilspel gratis till konsumenterna. De nya smartprodukterna har alltså 

möjliggjort att speltillverkare kan tillverka allt mer komplexa och allt mer konsol- eller 

PC-liknande spel. Men den andra stora nyheten som fått mobilspelsindustrin att 

blomstra är användningen av den nya freemium-affärsmodellen inom spelbranschen. 

Innan mobilspelen blev så populära som de är idag var affärsstrategin för spel (konsol 

eller PC) rätt monoton. I en artikel i International Business Times (2012) förklarar man 

det som följer. Spelföretagen producerade ett spel och överförde eller lagrade spelet till 

en CD eller DVD skiva. Därefter lade man spelet i en box av plast och tillade 

instruktioner eller dylikt. Efter detta idkade man försäljningsfrämjande och spenderade 

resurser på marknadsföring och sålde paketet för ett rätt högt pris på nätet eller direkt 

från hyllan i butiker. Vinstmarginalerna kunde på detta sätt uppgå till upp till 50 

procent. På detta sätt idkas spelförsäljning än idag enligt International Business Times 

(2012). Enligt samma tidsskrift har det andra alternativet för spelföretagen varit att ta en 

månatlig betalning för sina spel. I samma artikel förklaras det att efter att man 

producerat och utvecklat spelet betydde användningen av denna affärsmodell ofta gratis 

pengar efter detta, eftersom man inte behövde uppgradera och förbättra spelet i stor 

utsträckning. 
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Nu har alltså dessa enkla affärsmodeller rubbats i och med att spelföretag inom 

mobilspelsbranschen börjat erbjuda sina konsumenter spel gratis. Dessa företag hämtar 

istället pengar in genom att sälja plats för marknadsföring eller genom att få sina 

konsumenter att köpa premium innehåll för att förbättra spelupplevelsen (International 

Business Times: 2012; Martin: 2012; Kumar: 2014). Det är den här affärsmodellen som 

kallas freemium och en bred genomgång av modellen erbjuds i bilaga 1. 

För att klara sig inom mobilspelsbranschen handlar det om att förstå sina konsumenter 

på ett nytt sätt (Kumar: 2014; International Business Times: 2013). Då man skänker 

iväg spelen gratis måste man noggrant överväga vad som ges gratis, så att intresset hålls 

uppe hos spelarna men samtidigt så att så många som möjligt är villiga att betala en 

extra summa för premiuminnehåll (Kumar: 2014).  Utbudet av spel har också blivit 

enormt, då applikationsbutikerna översvämmas med applikationer. Detta betyder att det 

är enkelt för konsumenterna att helt enkelt byta till ett annat spel ifall det upplevda 

värdet inte motsvarar förväntningarna mycket snabbt. Det blir svårt att stå ut från 

mängden (Akash: 2014).  

Allt detta har resulterat i att många applikationstillverkare har det finansiellt svårt 

(Gugliemo: 2014). Gartner Inc. (2014), ett amerikanskt konsultföretag, menar i sin 

studie att mindre än 0,01 procent av alla mobilapplikationer riktade till konsumenter 

kommer att vara finansiellt lönsamma i slutet av år 2018. Samtidigt påstås det att 94,5 

procent av alla applikationer som laddas ner år 2016 kommer att tillhöra kategorin gratis 

applikationer. Med andra ord verkar det som om freemium-modellen har kommit för att 

stanna samt att det blir allt tuffare i framtiden att stå ut från mängden och därmed kunna 

kamma hem en vinst på sitt mobilspel. 

För att freemium-modellen skall fungera behövs det många som använder spelet och 

som vidaremarknadsför det genom att rekommendera spelet till andra konsumenter 

(Martin: 2012; Kumar: 2014). Det är ofta endast en liten del av spelarna som övergår till 

att betala för premiuminnehåll. Det blir allt viktigare för applikationstillverkarna att 

hitta dessa konsumenter och behålla dem. Denna avhandling kommer därför att fokusera 

på de engagerade konsumenterna inom mobilspelsbranschen för att försöka få en bättre 

förståelse för vilken typ av engagemang engagerade konsumenter tyr sig till. 



 

 

5 

1.1 Problemområde  

 

Konsumentengagemang (consumer engagement) är ett relativt nytt forskningsområde 

inom marknadsföring (Vivek, Beatty och Morgan: 2012; Verhoef, Reinhartz och Krafft: 

2010; Brodie, Hollebeek, Juric och Ilic: 2011; Bowden 2009; Kumar, Aksoy, Donkers, 

Venkatesan, Wiesel och Tillmanns: 2010; van Doorn, Lemon, Mittal, Nass, Pick, Pirner 

och Verhoef: 2010). Men engagemang har diskuterats inom marknadsföringslitteratur 

sedan 2005 (Brodie, Ilic, Juric och Hollebeek: 2013). 

Vivek et al. (2012) påpekar dock att man inom flera övriga områden länge har forskat 

kring engagemang, till exempel inom psykologi, informationssystem samt ledning. 

Forskningen inom dessa övriga discipliner har till stor del handlat om hur man 

engagerar sina arbetare (exempel, Saks 2006; Catteeuw, Flynn och Vanderhorst 2007; 

Roberts och Davenport 2002). 

Inom marknadsföring har fokus legat på konsumenter och hur man får dessa att bli, eller 

hållas engagerade (exempel, Brodie et al. 2011; Brodie et al. 2013; Vivek et al. 2012; 

van Doorn 2011; Bowden 2009). Vivek et al. (2012) poängterar att det inte existerar 

någon överenskommelse inom litteraturen över definitionen av engagemang. Dock har 

flera forskare kopplat konsumentengagemang till relationsmarknadsföring och speciellt 

till det tjänstedominanta synsättet (exempel, Vivek et al. 2012; Brodie et al. 2011), 

presenterad av Vargo och Lusch (2004; 2008). 

Behovet att behålla sina konsumenter och locka nya konsumenter ligger bakom det 

ständigt växande intresset av att forska inom området av relationsmarknadsföring 

(Brodie et al. 2011; Brodie et al. 2013; Vivek et al. 2012). Konsumentengagemang 

anses utgöra ett nytt perspektiv för att kunna hantera sina konsumenter (van Doorn 

2011; Verhoef et al. 2010). 

Forskning kring konceptet konsumentengagemang ansågs såpass viktigt att till och med 

Marketing Science Institute (MSI) ville prioritera forskning inom området 2010-2012 

(Brodie et al. 2013). Man ansåg att det behövdes djupare akademiska insikter över 

konsumenters beteende på den allt mer komplicerade och interaktiva marknaden 

(Brodie et al. 2013). Detta ledde bland annat till att journalen, ”Journal of Service 
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Research”, gav ut ett specialnummer år 2010, där flera artiklar behandlade konceptet 

(Brodie et al. 2013; Verhoef et al. 2010). 

Relativt lite fokus inom forskningen har lagts på engagemang för diverse onlinetjänster, 

vilket flera forskare påpekar att behövs eftersom denna omgivning förvandlat 

marknaden genom enkel och snabb kommunikation mellan konsumenter sinsemellan 

samt mellan konsumenter och företag (Brodie et al. 2013; van Doorn et al. 2010; Kumar 

et al. 2010; Wirtz, den Ambtman, Bloemer, Horváth, Ramaseshan, van de Klundert, 

Canli och Kandampully 2013; Gummerus, Liljander, Weman och Pihlström 2012). 

Dessa forskare påminner också att det är viktigt att förstå sig på konsumenterna 

eftersom de också kan delta i negativt engagemang och dela med sig av till exempel 

dåliga erfarenheter till andra i en helt annan bredd och takt än tidigare var möjligt. Detta 

kan vara mycket skadligt för företaget. 

Under genomgången av litteraturen blev det klart för mig att det verkligen stämmer att 

det forskats lite om konsumentengagemang online. Gummerus et al. (2012) var en av de 

få artiklarna jag fann över forskningsområdet. De behandlar konsumenters engagemang 

inom varumärkesgemenskaper på Facebook medan Wirtz et al. (2013) behandlar 

varumärkesgemenskaper online på ett mer allmänt plan. Varumärkesgemenskaper har 

det dock forskats i tidigare (Muniz och O’Guinn 2001). 

Etableringen av freemium-affärsmodellen kräver ny forskning över vad som engagerar 

konsumenter på online tjänster och vad som får dem att hållas kvar vid dessa tjänster. 

Som tidigare nämnts har det forskats sparsamt om konsumenters engagemang inom 

onlinetjänster. Dessa forskningar har dock inte behandlat den nya freemium-

affärsmodellens påverkan. Det finns alltså ett klart gap inom forskningen vilket denna 

studie ämnar svara på.  

Förändringarna på marknaden kräver alltså att fenomenet studeras. År 2014 kunde 

konsumenter i applikationsbutiken Google Play välja mellan 1,3 miljoner applikationer, 

vilket gjorde Google Play till världens största applikationsbutik (statista.com). Apples 

applikationsbutik, App Store erbjöd sina konsumenter 1,2 miljoner applikationer och 

kom på en andra plats i jämförelsen (statista.com). Dessa två applikationsbutiker är de 
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klart största på marknaden och de jag kommer att fokusera på i denna avhandling 

eftersom spelet jag valt som fallstudie kan laddas ner från dessa butiker. 

Dessa siffror ger ett bra perspektiv på hur svårt det är att stå ut från massan. Då största 

delen av dessa applikationer dessutom följer dagens trend med freemium-

affärsmodellen, och därmed erbjuds för gratis nerladdning kan det inte vara enkelt att 

överleva bland konkurrenterna. Servicen som erbjuds, i detta fall spelupplevelsen, bör 

fånga spelarens intresse och erbjuda något som upprätthåller intresset.  

Med andra ord är tröskeln låg för konsumenterna att byta till något annat spel. Vissa 

applikationstillverkare klarar sig trots allt. Till exempel Zynga, Kixeye samt Rovio var 

tidiga föregångare i att applicera freemium-affärsmodellen och har lyckats 

framgångsrikt med detta (International Business Times: 2012). Ett av de mest kända 

spelen kommer dock från det finländska företaget SuperCell och heter Clash of Clans. 

Clash of Clans genererar omkring 1,2 miljoner dollar per dag genom att sälja sin 

virtuella spelvaluta i form av ädelstenar som sedan spelaren kan använda i spelet till att 

försnabba diverse processer, eller köpa virtuella föremål (Gaylord: 2014). 

Att spelen skall generera pengar betyder inte heller att alla spelare måste betala. Spelet 

Candy Crush Saga, av King.com genererar dagligen omkring en halv miljon dollar 

genom att sälja sin virtuella valuta (International Business Times: 2013). I samma 

artikel sägs det att 70 procent av alla spelare som nått en nivå på 400 inte betalat 

någonting. Kumar (2014) menar att man måste förstå att dessa icke betalande 

konsumenter ändå är mycket värdefulla för att hålla freemium-modellen i liv. De 

marknadsför spelet/applikationen gratis till nya möjliga betalande konsumenter och kan 

dessutom själva också möjligen omvandlas till betalande kunder i ett senare skede. 

Kumar (2014) menar dock att det är viktigt att man förstår vad man ger iväg gratis så att 

intresset hålls uppe, men att man inte ger ifrån sig för mycket så att ingen vill betala. 

En viktig del av freemium-modellen verkar vara att få en stabil bas av konsumenter för 

den produkt eller tjänst man erbjuder, vilka sedan kan skaffa dig nya kunder. Hur får 

man konsumenterna att engagera sig och återkomma till applikationen? Vilken typ av 

engagemang uttrycker högt engagerade konsumenter? Detta är frågor som måste 
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besvaras för att spelet eller applikationen ska kunna utvecklas i rätt riktning så att 

konsumenterna inte tröttnar på det man erbjuder och byter ut en mot något annat. 

1.2 Syftet med avhandlingen 

 
Syftet med denna avhandling är att studera konsumenters engagemang inom digitala 

tjänster, som använder sig av en freemium-affärsmodell. Som tidigare framkommit blir 

det allt viktigare för företagen att göra rätta åtgärder för att kunna behålla sina 

konsumenter. Till detta krävs bland annat att företaget lyckas förnya sina tjänster och 

möta konsumenternas önskemål för att hålla dessa intresserade. Frågan blir då hurdan 

typ av engagemang som högt engagerade konsumenter uttrycker och som företagen 

behöver stöda. 

Denna avhandling söker alltså svar på vad det är som skapar engagerade konsumenter 

inom digitala tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodell. Detta görs med 

hjälp av analys av högt engagerade konsumenter inom freemium mobilspelet Battle 

Nations, av företaget Z2live (bilaga 2). Som tidigare nämnt är det inom denna 

tjänstekategori som modellen etablerat sig bäst och varifrån övriga tagit modell för att 

lyckas inom övriga tjänstekategorier. 

Forskningsfrågorna som avhandlingen kommer att besvara är som följer; 

Vad är det som engagerar konsumenter inom digitala freemium-tjänster?  

Hurdan form av engagemang uttrycker konsumenter inom digitala tjänster 

som använder sig av en freemium affärsmodell? 

Vad betalar konsumenter för och varför inom dessa freemium-tjänster? 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt spelet Battle Nations och en grupp av spelare, kallad guild i spelet, som 

urval för denna avhandling. En bred genomgång över fallstudie spelet Battle Nations 

och spelföretaget Z2Live erbjuds i bilaga 2. Guilden heter ATC, förkortning för All The 

Cookies, och har nyligen gått ihop i en allians med en annan guild som heter Elders. 

Denna guild är en av de mest aktiva i spelet. Om man vill vara medlem i guilden krävs 



 

 

9 

det att man är högt engagerad och utvecklar sig själv hela tiden så man hjälper guilden 

hålla sin status som en av de bästa. 

Dessa spelare är alltså trogna spelet och därför kan de anses passa utmärkt som mitt 

urval. Dessutom kommer spelarna från flera olika länder vilket torde göra resultaten i 

denna avhandling mer generaliserbara. Jag har även själv fått vara en del av denna 

gemenskap, varför intresset att forska i ämnet uppstod. Jag gick ändå ur gemenskapen 

av egen vilja på grund av förändringar i mitt liv som gjorde att jag inte kunde lägga ner 

så mycket tid på spelet som skulle ha krävts.  

Jag spenderade själv pengar under min tid i guilden för att utvecklas i tillräckligt snabb 

takt. Det märktes att flera andra medlemmar också gjorde detta. Det ska nu bli intressant 

att se varför andra spelare spenderar pengar på spelet och därmed vad nyckeln till en 

fungerande freemium-affärsmodell är.   

Som jag tidigare nämnt har jag definierat mobilspel för denna avhandling att omfatta 

endast sådana spel som kan laddas ner i form av en applikation till antingen en 

smarttelefon eller en surfplatta. Detta eftersom dessa plattformar är de populäraste och 

mest använda bland mobilspels spelare. 

1.4 Avhandlingens uppbyggnad 

I del två presenteras den teoretiska referensramen i ljuset av konceptet 

konsumentengagemang. Här får läsaren en djup inblick i varför forskning i konceptet 

konsumentengagemang har påbörjats och vad forskare enats om kring konceptet och 

vilka inriktningar forskningen kring konceptet tagit.  

I del tre presenteras metoden som valts för avhandlingen. Datan är bred till sitt omfång 

och metoden för att nysta upp de centrala resultaten relaterade till forskningsfrågan i 

avhandlingen reds ut och presenteras. 

Del 4, det vill säga resultat- och analysdelen tar stukturerat fram de centrala resultaten 

och kopplar dessa till tidigare studier, där det är klart att tidigare studier kring konceptet 

konsumentengagemang behandlat den typ av resultat som kommer fram. Också nya 

aspekter relaterat till konceptet framhävs. I sammanfattningen av resultat- och 

analysdelen av arbetet presenteras en modell över konsumentengagemang inom digitala 
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tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodell. Denna modell baserar sig med 

andra ord på och summerar denna avhandlings resultat. 

Efter detta, i del fem, förs en diskussion över resultaten i avhandlingen. I samband med 

detta diskuteras också resultatens betydelse för företagsledning. Till sist presenteras 

även förslag till fortsatt forskning.  

I bilaga 1 erbjuds en överblick över freemium-affärsmodellen och varifrån freemium 

konceptet härstammar. Detta är viktigt eftersom modellen är av central betydelse i 

denna avhandling. Del två skapar därmed en djupare inblick i ett av de centrala 

koncepten denna avhandling fokuserar på. 

Bilaga 2 tar upp fallstudiespelet Battle Nations av mobilspelsföretaget Z2live. Företaget 

erbjuder med andra ord digitala tjänster till konsumenter. Alla de tjänster som Z2live 

erbjuder sina konsumenter använder sig av en freemium-affärsmodel. Spelet presenteras 

i detalj så att det är enklare att hänga med i resultat- och analysdelen av arbetet i del 

fyra. 
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2. Konsumenters engagemang (consumer engagement) 

I denna del av avhandlingen behandlas den teoretiska referensramen. Först kommer 

tidig forskning kring begreppet engagemang att presenteras. Sedan går jag igenom 

varför begreppet etablerat sig inom marknadsföring och varför man lagt mycket fokus 

på området under de senaste åren. Efter detta behandlar jag kopplingen till 

relationsmarknadsföringen. Därefter går jag först igenom den avvikande synen på 

konceptet konsumentengagemang. Sedan behandlar jag den dominerande synen på 

konsumentengagemang och tar upp både den endimensionella och den 

flerdimensionella synen på konceptet genom utarbetade modeller för vardera synsätten. 

Efter det lyfter jag ännu fram en övergripande helhetsblick över konceptet presenterat 

av Brodie et al. (2011). I sista delen av detta kapitel sammanfattar jag den teoretiska 

referensramen i sin helhet. 

2.1 Tidigare forskning kring engagemang 
 
Engagera har enligt svenska akademins ordlista (SAOL) samt Oxfords dictionaries flera 

olika betydelser. Enligt SAOL kan verbet syfta på att anställa, inblanda eller få någon 

med sig eller ta verksam del i. Det kan också betyda att intressera sig för något eller att 

vara starkt intresserad. Oxfords dictionaries tar upp samma definitioner men tillägger 

att fånga någons intresse samt att skapa betydelsefulla kontakter eller förbindelser. Det 

tas även upp att verbet används inom krigssammanhang.  

Intresset att forska i engagemang i sig själv är inget nytt, precis som konstaterat i början 

av avhandlingen. Vivek et al. (2012) lyfter fram forskning från flera olika discipliner 

(psykologi, ledning, informationssystem med flera) i deras studie. Till exempel inom 

psykologi samt ledning har man varit intresserade av hur man kan engagera sina 

arbetare så att de är så produktiva som möjligt (Vivek at al. 2012; Bowden 2009). Saks 

(2006) beskriver att intresset har ökat att forska kring arbetskraftens engagemang 

eftersom rapporter har visat att stora delar av arbetskraften fortfarande inte är 

engagerad. Saks (2006) menar att detta bland annat lett till att amerikanska företag 

förlorar över 300 miljarder dollar per år i förlorad produktivitet.  

Bowden (2009) skriver att de positiva konsekvenserna av engagemang gentemot både 

företag samt individer ligger bakom det ökade intresset att forska inom ämnet överlag. 
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Bowden hänvisar till Saks (2006) som menar att arbetstagares engagemang är positivt 

relaterat till individers attityder, avsikter samt beteende. Av detta följer enligt Salanova, 

Agut och Peiró (2005) en positiv relation till företags resultat, då det påverkar saker som 

frånvaro från arbete, tillfredsställelse av arbetet eller arbetstagarnas engagemang 

gentemot företagets resultat. Dessutom menar Salanova et al. (2005) att då man har 

engagerade arbetstagare, kommer dessa att tjäna konsumenterna bättre, vilket i sin tur 

leder till bättre evalueringar av konsumenterna och igen bättre resultat. 

I och med att affärsklimatet blivit allt mer interaktivt och globalt, det vill säga att 

konsumenter på ett helt annat sätt än tidigare kan kommunicera med varandra och dela 

med sig av erfarenheter och rekommendationer, har fokus behövt skifta mot 

konsumenterna. Framstegen inom informationsteknologin och uppkomsten av sociala 

medier samt övriga plattformer där konsumenterna kan vara interaktiva har skapat ett 

behov för företagen att tänka om sin fokus på konsumenterna (Brodie et al. 2013).  

Det har varit populärt att mäta konsumenternas värde för företaget genom att blint se på 

transaktionerna genom tiden mellan företagen och konsumenten (Kumar et al. 2010). 

Forskning kring upplevt värde har länge fokuserat på en endimensionell syn, där man 

blint ser på det upplevda värdet för konsumenten genom transaktionen och vad som 

konsumenten måste uppoffra gentemot tjänsten, eller produkten hen får (Sánchez-

Fernández och Iniesta-Bonillo 2007; Dodds, Monroe och Deval 1991; Zeithaml 1988). 

Senare har det uppstått flerdimensionell forskning kring upplevt värde som tagit fasta på 

det upplevda värdet hos konsumenten på ett allt mer bredare plan och till och med tagit 

fasta på upplevda värdet efter inköpet av produkten eller tjänsten (Sheth, Newman och 

Gross 1991; Sánchez-Fernández och Iniesta-Bonillo 2007;  Holbrook 1996; Woodruff 

1997). 

Idag är man medvetna om att konsumenter kontribuerar till företagens resultat på flera 

andra sätt än rent transaktionsmässigt (Kumar et al. 2010). Detta kan till exempel ske 

genom så kallad word of mouth (WOM) -verksamhet vilket betyder att konsumenter 

frivilligt rekommenderar ens tjänster, genom att någon rekommenderar ens tjänst 

gentemot någon belöning, eller att konsumenter hjälper företaget att utveckla tjänsten 

samt ger feedback till företaget. 
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Detta var en kort bakgrundsgenomblick över engagemang och vad som hänt på 

marknaden så att intresset att studera konsumentengagemang inom marknadsföringen 

vaknat. 

2.2 Färskt begrepp inom marknadsföring 
 
Inom marknadsföring har man varit intresserad av att förstå engagemang hos 

konsumenterna. Som tidigare nämnts har detta intresse till stor del väckts på grund av 

de nya former av kommunikation som möjliggjorts mellan konsumenter (Brodie et al. 

2013). Som beskrevs tidigare i avhandlingen blir det allt svårare för företag att stå ut ur 

mängden och skaffa nya konsumenter. Dessutom blir det allt svårare att behålla dessa 

konsumenter. Forskning om konsumentengagemang är därmed ett direkt svar på 

behovet hos företagen (Brodie et al. 2011; Brodie et al. 2013; Kumar et al 2010). 

Vissa forskare menar att det blev allt mer vanligt från 2005 att engagemang 

diskuterades inom marknadsföring (Brodie et al. 2013). Dock lyfter Vivek et al. (2012) 

upp forskning inom marknadsföring redan från 2004 som behandlar engagemang (Joshi 

och Sharma 2004; Prahalad 2004; McEwen 2004; Winsor 2004). 

De flesta som forskar inom ämnet verkar överens om att konsumentengagemang i grund 

och botten handlar om hantering av relationerna till konsumenterna i en mer interaktiv 

omgivning och därför placeras konceptet i regel under relationsmarknadsföring, som ett 

koncept som breddar på omfånget av relationsmarknadsföring (Vivek et al. 2012; 

Brodie et al. 2013; Brodie et al. 2011). Dessa forskare hänvisar dessutom till det tjänste-

dominanta (service-dominant logic) synsättet som påstår att konsumentbeteende måste 

tolkas från konsumenten eller övriga intressenters interaktiva upplevelser, vilka idag 

utspelar sig i allt mera mångsidiga, svårtolkade omgivningar där konsumenten själv får 

vara med och skapa värde (Vargo och Lusch 2004; 2008; Brodie et al. 2011).  

Det tjänste-dominanta synsättet hade dock redan tidigare undersökts och debatterats av 

den Nordiska Skolan (Grönroos 2010; Gummesson 1994) innan Vargo och Lusch 

(2004; 2008) namngav tankesättet (Brodie et al. 2011). Brodie et al. (2011) påpekar att 

engagemang diskuteras i över 50 artiklar som behandlar det tjänste-dominanta synsättet.  
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Diskussionen har alltså kretsat mycket kring vem som skapar värde och var värde 

skapas (Grönroos 2008; Sandström, Edvardsson, Kristensson och Magnusson 2008). 

Idag menar många forskare att värde hos konsumenter uppstår genom/under användning 

av tjänsten (kallas value in use) (Grönroos 2008; Sandström et al. 2008; Heinonen, 

Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, Sundström och Andersson 2010). Heinonen et al. 

(2010) anser att det tjänste-dominanta synsättet ännu kretsar för mycket kring 

tjänsteleverantören och presenterar därför det kund-dominanta tankesättet (customer 

dominant logic), där konsumenten står i centrum som skapare av värde och 

leverantörerna endast gör värdeskapandet möjligt. 

Vivek et al. (2012) uppger att Marketing Science Institute (2006) bad om en ökad 

förståelse för begreppet engagemang i deras forskningsprioriteringar för åren 2006-

2008. Under 2010-2012 prioriterade man en bredare förståelse för konceptet 

konsument-/kund- engagemang och menade att man behöver skilja åt konceptet från 

övriga nära relaterade termer (Marketing Science Institute 2010; Brodie et al. 2013). 

Man påpekar här att det behövs en djupare förståelse över konsumenters beteende i en 

allt mera interaktiv omgivning, där konsumenterna i en allt större grad förstås som värde 

skaparen i relationen mellan företaget och konsumenten (Brodie et al. 2013).  

År 2009 (Thought Leadership Conference on Customer Management) samlades 

forskare från hela världen för att diskutera åt vilket håll konsumenthantering (customer 

management) utvecklar sig i praktiken och vad som vore de relevanta associerade 

forskningsfrågorna. Konferensen hade bland annat konceptet konsumentengagemang 

som huvudfokus. (Verhoef et al. 2010) 

Som ett svar på MSI:s forskningsprioriteringar samt den nyss diskuterade konferensen, 

publicerade journalen Journal of Service Research ett specialnummer som inkluderar en 

rad forskningar kring konceptet konsumentengagemang (Brodie et al. 2013; Brodie et 

al. 2011; Verhoef et al. 2010). I figur 1 nedan syns bidragen till konceptet inom detta 

specialnummer. 
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Modellen visar att det finns ett initiativ (första rutan, figur 1) bakom 

konsumentengagemang. Detta initiativ kan komma från konsumenterna själva, från 

tjänsteleverantören eller från omgivningen (van Doorn et al. 2010 behandlar detta i sin 

artikel). Konsumentengagemang kan sedan bestå av diverse aspekter (ruta 2, figur 1), 

vilka borde påverka mätinstrument (ruta 3 nere, figur 1) som används för att bestämma 

företagets värde. Man har också låtit konsumentengagemang rakt påverka företagets 

värde i denna modell (streckad pil, figur 1). Verhoef et al. (2010) menar att detta baserar 

sig på forskning som visar påverkningarna av word of mouth (WOM), det vill säga 

positiva/negativa erfarenheter eller bedömningar som konsumenter delar med sig till 

varandra. Till slut visar modellen de olika drivkrafterna bakom konsumentengagemang 

(övre ruta, figur 1). Artiklarna relaterat till detta behandlar hur ny media påverkar 

relationerna med konsumenterna (Hennig-Thurau et al. 2010), den ökade mängden 

marknadsföringskanaler (van Bruggen et al. 2010) samt hur man lyckats med att 

kartlägga konsumenters köpbeteende (Bijmolt et al. 2010). 

Man kan säga att dessa händelser var startpunkten för ett brett intresse att forska kring 

ämnet. Dock förändrar sig affärsklimatet ständigt, vilket kräver ny forskning som denna 

avhandlings syfte också understryker. Nedan kommer jag att gå igenom de 

huvudsakliga definitionerna samt modellerna som presenterats inom forskningen. Jag 

kommer också att diskutera oenigheter som finns inom forskningen, eftersom jag inte 

vill bortse från något, då min empiri baserar sig på explorativ forskning inom ämnet. 

 

Figur 1: Bidragen i form av artiklar i specialnumret av Journal of Service Research år 2010 (Verhoef et al. 2010) 
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2.3 Olika definitioner och modeller av konsumentengagemang 
 
Relativt få har än så länge tagit sig an uppgiften att skapa en definition av konceptet 

konsumentengagemang. Det finns två huvudsakliga synvinklar på konceptet. Vissa 

forskare (till exempel van Doorn et al. 2010) anser att konceptet endast innehåller 

beteende som inte har med själva köpsituationen att göra. Andra som Kumar et al. 

(2010) anser att man inte kan utesluta köpsituationen från konceptet. 

Även om den förstnämnda synen väger tyngre för tillfället inom litteraturen anser jag att 

Kumar et al. (2010) synvinkel är rätt. Speciellt inom denna avhandling, som behandlar 

tjänster som använder sig av freemium-affärsmodellen är det viktigt att inte bortse från 

köpsituationen. Köpsituationen är nämligen för de flesta konsumenterna inom dessa 

tjänster återkommande och kan därför återspegla viktiga beteendemönster, då 

affärsmodellen är uppbyggd så att inköpen skall vara kontinuerliga. Som brett 

diskuteras i bilaga 1, måste dessa tjänsteleverantörer noggrant fundera över sin strategi 

och hur de konverterar konsumenter till betalande konsumenter. Som Kumar et al. 

(2010) dock påpekar är det övriga beteende som till exempel van Doorn et al. (2010) 

behandlar inom ramen för konsumentengagemang sannerligen viktigt och korrekt att ta i 

beaktande. 

Nedan presenterar jag först kort Kumar et al. (2010) synsätt på konsumentengagemang 

varefter jag behandlar den mer dominerande synen på konceptet. 

2.3.1 Totalt engagemangvärde, det avvikande tankesättet 

Kumar et al. (2010) diskuterar i deras artikel hur företag traditionellt värderar sina 

konsumenter genom att gå igenom deras transaktioner i det förflutna. De menar att detta 

snäva sätt att se på sina konsumenter är föråldrat och tar fram sin egen syn på vad 

företagen borde ta i beaktande då de värderar sina konsumenter. 

De talar om konsumentengagemangvärde (customer engagement value: CEV) som i sin 

tur består av fyra olika komponenter. Dessa fyra komponenter är som följer; 

konsumentens livstidsvärde (customer lifetime value: CLV), konsumentens 

referensvärde (customer referral value: CRV), konsumentens påverkningsvärde 

(customer influencer value: CIV) och konsumentens kunskapsvärde (customer 

knowledge value: CKV).  
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Konsumentens livstidsvärde handlar långt om det traditionella sättet att värdera sina 

konsumenter, det vill säga om transaktionerna mellan företaget och konsumenten. Med 

hjälp av konsumentens livstidsvärde beräknar man den framtida lönsamheten av 

relationer med enskilda konsumenter baserat på den tidigare transaktionshistorian 

mellan företaget och konsumenten (Kumar et al 2010; Kumar; Malthouse och Blattberg 

2005; Storbacka och Nenonen 2009; Sing och Jain 2010).  

Kumar et al. (2010) menar att om företagen skulle använda endast denna komponent av 

konsumentengagemangvärde, skulle man riskera att missplacera värdefulla kunder som 

icke värdefulla och tvärtom. I associtation till detta menar Malthouse och Blattberg 

(2005) att då man räknar ut konsumenters livstidsvärde placerar man i regel 55 procent 

av de verkliga konsumenterna i topp 20 i fel kategori för att inte få någon special 

behandling på grund av felaktiga antaganden. Å andra sidan får också 15 procent av de 

egentligen normala konsumenterna specialbehandling också på grund av felplacering 

ifall man gör kalkyleringar över konsumentens livstidsvärde. Detta kallar forskarna för 

20-55 regeln, respektive 80-15 regeln. 

Det uppstår garanterat kostnader för bägge typ av missplacering. De konsumenter som 

egentligen borde få specialbehandling men inte får det kan helt enkelt lämna företaget 

och samtidigt skapa problem genom att föra över denna information till övriga 

eventuella kunder och sprida så kallad negativ word of mouth (WOM), det vill säga dela 

med sig av sina erfarenheter till andra. Detta gås djupare igenom i de övriga 

komponenterna av konsumentengagemangvärde.  

Å andra sidan riskerar de som får specialbehandling men inte borde få det att utfalla i 

liknande beteende ifall företaget slutar med specialbehandlingen, vilket i slutändan kan 

bli väldigt kostsamt, speciellt i dagens interaktiva affärsklimat. Rust och Oliver (2000) 

kallar denna typ av beteende för hit and run delight. 

Även om konsumentens livstidsvärde är ett av de akademiskt mest forskade 

mätinstrumenten för att mäta framtida lönsamhet fallerar modellen i och med att man 

endast tar i beaktande historian mellan konsumenten och företaget. Dessutom ser man 

endast blint på siffror ifall man evaluerar lönsamheten hos konsumenten enbart på basis 

av konsumentens livstidsvärde. Som diskuteras i bilaga 1, genom Kumars (2014) råd för 
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användning av freemium-affärsmodellen, kan konsumenterna vara mycket värdefulla 

för företaget även om de inte köper någonting över huvudtaget. De kan till exempel 

sprida mycket positiv WOM, vilket hämtar in nya konsumenter. Dessa i sin tur kan bli 

konverterade till betalande kunder. Dessutom påminde Kumar (2014) att icke betalande 

konsumenterna i ett senare skede kan omvandlas till betalande konsumenter. Vi skall nu 

se på de två följande delarna av konsumentengagemangvärde-modellen som tangerar 

det här, nämligen konsumentens referensvärde samt konsumentens påverkningsvärde. 

Kumar et al. (2010) menar att konsumenter speciellt i dagens samhälle enkelt kan sprida 

sina upplevelser till övriga möjliga konsumenter. Detta fenomen kallar man som 

tidigare nämnt för WOM. Komponenten av konsumentengagemangvärde som behandlar 

detta kallas av Kumar et al. (2010) för konsumentens påverkningsvärde. De påpekar 

dock mycket riktigt att detta värde också kan vara negativt. Detta är viktigt att påpeka 

eftersom det är något som dagens företag kan missta sig om då de tänker att det inte är 

viktigt att tänka på konsumentens påverkningsvärde hos sina konsumenter. På en 

mycket kort tid kan negativa händelser som konsumenter råkat ut för då spridas genom 

sociala medier och övriga kanaler på internet. 

Som färsk incident kan nämnas ett fall i Finland där en mor blivit oprofessionellt 

behandlad i en Amarillo-restaurang i Finland då hon ammat sitt barn (Peräsalo 2015). 

Modern hade lagt upp ett inlägg på en sluten Facebook-grupp för ammande kvinnor där 

inlägget hade fått massivt intresse. Nyheten hade på sätt eller annat nått till en av de 

största kvällstidningarna i landet ett par dagar senare. Detta kan ses som ett bra exempel 

på en enskild persons kraft i dagens affärsklimat. Detta var garanterat inte bra publicitet 

för Amarillo-restaurangerna. 

Konsumentens påverkningsvärde har alltså att göra med att konsumenterna gratis 

sprider positivt/negativt WOM. Kumar et al. (2010) lyfter som en tredje komponent av 

konsumentengagemangvärde fram konsumentens referensvärde. Konsumentens 

referensvärde skiljer sig från konsumentens påverkningsvärde i och med att det har att 

göra med att konsumenten får en belöning för att hänvisa till eller rekommendera 

leverantören för nya möjliga konsumenter. Detta kan dock vara en farlig väg att gå 

eftersom de som fått en belöning för detta gärna också fortsätter med att få belöningar 

och kan i värsta fall dela med sig av nyheten till övriga konsumenter som också börjar 
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kräva belöningar. Det är vanligast att konsumenten eller kunden får belöningar av 

leverantörer i fråga om b2b sammanhang där en kunds rekommendationer kan vara 

mycket viktiga för leverantören (Kumar et al. 2010).  

Däremot har enskilda konsumenter inom b2c-sammanhang mindre inflytande över 

möjliga nya konsumenter. Dock kan man här se en ökad trend i och med att till exempel 

kända bloggare ombes evaluera någon ny tjänst eller produkt. Ett exempel kan finnas på 

Jeanette Öhmans (2015) blogg, där hon evaluerar en hemmayogatjänst på internet 

(http://www.jeanetteohman.com/2015/03/testar-hemmayoga.html). Hon skriver till och 

med i slutet av inlägget att det är fråga om ett samarbete mellan hennes blogg och 

företaget i fråga. Dessutom har det skrivits mycket om kändisar som fått belöningar för 

att nämna olika tjänster/produkter till exempel i sina Facebook eller Twitter flöden (se 

till exempel Rosman 2012; Emerson 2014; Moss och Kosoff 2015). I mindre skala, har 

vissa tjänsteleverantörer inom freemium-kategorin lärt sig detta. Man låter till exempel 

sina spelare dela med sig på Facebook och be om hjälp av övriga spelare inom spelet 

Candy Crush Saga och som belöning får spelarna då extra liv inom spelet (Hum 2014).  

Den sista kategorin inom konsumentengagemangvärde som Kumar et al. (2010) 

presenterar är konsumentens kunskapsvärde. Detta har att göra med att det blivit allt 

viktigare att involvera sina konsumenter i utvecklandet av ens tjänster eller produkter. 

Kumar et al. (2010) påpekar att detta varit vanligt i b2b sammanhang men blivit riktigt 

viktigt inom b2c-marknaden på senare tider. De nämner att till exempel Ben and Jerrys 

har låtit sina konsumenter delta i en tävling där de fått föreslå nya smaker. Denna typ av 

evenemang har vi kunnat ta del av även i Finland då till exempel chipstillverkaren 

Taffel lät konsumenter skapa eller utveckla nya chips för företaget (Vinnarens blogg, 

Esa 2012).  

Till konsumentens kunskapsvärde hör också konsumenternas feedback samt 

reklamationer, vilka leverantörerna måste behärska väl och förbättre sina tjänster 

därefter. Kumar et al. (2010) samt Steen, Manshot och Koning (2011) påpekar att 

företagen på senare tid uppfattat värdet av att involvera konsumenterna i skapandet och 

utvecklandet av nya tjänster. Kumar et al. (2010) menar att på detta vis försvarar 

företagen också sig mot katastrofala överraskningar i form av negativt mottagande av 

http://www.jeanetteohman.com/2015/03/testar-hemmayoga.html
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nya produkter, då man involverat de som kommer att konsumera tjänsten i 

utvecklingsskedet. 

Detta var alltså Kumar et al. (2010) syn på totalt konsumentengagemangvärde. Den 

stora skillnaden till den dominerande synen på konsumentengagemang ligger i att 

Kumar et al. (2010) vill inkludera transaktionsbeteende som en del av 

konsumentengagemang, då övriga forskare som Verhoef et al. (2010) samt MSI (2010) 

anser att konsumentengagemang handlar om konsumenternas beteende utöver 

transaktionerna. Till mångt och mycket tar dock annars Kumar et al. (2010) upp mycket 

av det samma som de övriga forskarna diskuterar. Nu presenteras de dominerande 

tankesätten. 

2.3.2 De dominerande tankesätten kring konsumentengagemang 

MSI (2010) skriver i sina prioriteringar för kommande forsking om konceptet 

konsumentengagemang som följer; ”We consider customer engagement to be 

customers’ behavioral manifestation toward a brand or firm beyond purchase, which 

results from motivational drivers including: word-of-mouth activity, recommendations, 

customer-to-customer interactions, blogging, writing reviews, and so forth” (MSI 2010: 

4). Detta är i linje med van Doorn et al. (2010) definition av konceptet; ”...customer 

engagement behaviors go beyond transactions, and may be specifically defined as a 

customer’s behavioral manifestations that have a brand or firm focus, beyond purchase, 

resulting from motivational drivers” (van Doorn et al. 2010: 254). 

Van Doorn et al. (2010) talar alltså om konsumentengagemang som konsumenters 

engagemangbeteende utöver köpsituationen. Denna synpunkt understöds av flera övriga 

forskare och bland annat Verhoef et al. (2010) menar att de olika synpunkterna 

understryker hur nytt detta koncept är och att det behövs en fortsatt akademisk debatt 

över definitionen av konceptet.  

Jag kommer nu att diskutera de forskares definitioner jag ansett som mest utarbetade 

och breda och som representerar det dominerande tankesättet. Jag har valt van Doorn et 

al. (2010) endimensionella syn och kommer att presentera den konceptuella modellen de 

tar fram i sin artikel. Efter det kommer jag att diskutera Vivek et al. (2010) 

flerdimensionella syn och presentera den teoretiska modellen de kommit fram till i sin 
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artikel. Efter detta går jag igenom Brodie et al. (2011) grundläggande synpunkter på 

konsumentengagemang varefter den teoretiska referensramen summeras. 

2.3.2.1 Endimensionell syn på konsumentengagemang 
 
Van Doorn et al. (2010) presenterar i sin artikel modellen nedan i figur 2. I denna 

modell framkommer dessa forskares syn på konsumentengagemang. Dessa forskare har 

klart skilt åt initiativ för konsumentengagemang samt konsekvenserna av 

konsumentengagemang.  

 
Van Doorn et al. (2010) menar att initiativen kan förstärka varandra och därmed 

påverka varandra för att öka eller minska konsumentengagemang, varför de kurvade 

pilarna i en cirkel förekommer i modellen i figur 2.  

De attitydmässiga konsumentbaserade initiativen anser van Doorn et al. (2010) vara en 

av de viktigaste faktorerna som påverkar engagemangbeteende bland konsumenter. De 

nämner till exempel tillfredsställelse och förtroende (till exempel gentemot ett 

varumärke) som exempel på attitydmässiga initiativ.  

Mål som konsumenter sätter för sig själva nämns också som ett initiativ som påverkar 

engagemangbeteende (van Doorn et al. 2010). En intressant poäng som forskarna lyfter 

Figur 2: Van Doorn et al. (2010: 256) syn på konsumentengagemang  
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fram är att vissa konsumenter kan utmärka sig genom att vilja hjälpa övriga 

konsumenter på grund av att de vill bli positivt bemärkta. Det skrivs i van Doorn et al. 

(2010) artikel att denna typ av konsumenter ofta utmärker sig genom att engagera sig 

aktivt i spridning av WOM. 

Vidare talar van Doorn et al. (2010) om emotionellt tillstånd bland konsumenter och hur 

det påverkar engagemangbeteende. De lyfter upp samma poäng som Kumar et al. 

(2010) i och med att de menar att ifall konsumenten borde bli bättre behandlad än hen 

för tillfället blir, finns det stora risker att hen deltar i negativ spridning av WOM. 

Till slut lyfter van Doorn et al. (2010) fram ännu en viktig aspekt bland konsumenters 

initiativ för engagemang i och med att de nämner att konsumentens resurser, så som tid, 

ansträngning och monetära situation påverkar engagemangbeteendet.   

Bland företagsbaserade initiativ menar van Doorn et al. (2010) att företagets varumärke 

står i stor fokus. Detta betyder också att ifall det sker misslyckanden associerade till 

välkända varumärken är det negativa engagemanget en svår bit att hantera för företagen 

och i värsta fall kan ryktet förstöras på kort tid då konsumenterna snabbt kan sprida 

nyheterna till varandra. Vidare skriver van Doorn et al. (2010) om vikten av att 

involvera konsumenterna i utvecklandet av ens tjänster, genom att skapa plattformer där 

de enkelt kommer i kontakt med företaget. Detta är långt samma som Kumar et al. 

(2010) konsumentens kunskapsvärde komponent av totala engagemang värdet 

behandlar. Till slut menar van Doorn et al. (2010) att företag kan initiera 

engagemangbeteende genom att erbjuda belöningar, vilket Kumar et al. (2010) 

konsumentens referensvärde komponent också behandlade. 

Omgivningen kan också ha en stor inverkan på engagemangbeteende (van Doorn et al. 

2010). Van Doorn et al. (2010) talar om att konkurrenterna på marknaden kan få 

konsumenter att villa delta i engagemangbeteende. De menar dock att faktorer från 

omgivningen som påverkar engagemangbeteende främst härstammar från P.E.S.T, det 

vill säga politiska och legala aspekter, ekonomiska och miljö aspekter, sociala aspekter 

samt teknologista aspekter. 

Van Doorn et al. (2010) menar att legala aspekter till exempel kan handla om att det 

stiftats lagar som tvingar producenter att redovisa för energieffektiviteten. På detta sätt 
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menar van Doorn et al. (2010) att konsumenten kan veta att hen köpt ett energieffektivt 

alternativ på marknaden och kan därmed berätta om varumärket i denna egenskap till 

vänner och bekanta.  Naturkatastrofer lyfter forskarna upp som exempel på ekonomiska 

aspekter och miljöaspekter. Enligt van Doorn et al. (2010) tenderar denna typ av 

tragiska händelser att utmynna i ökat engagemang hos konsumenter i både positiv 

bemärkelse (skänka pengar till olika organisationer för att hjälpa de drabbade) och 

negativ bemärkelse (till exempel ifall det uppstår problem med att lösa ut sin försäkring) 

(van Doorn et al. 2010) 

Van Doorn et al. (2010) fokuserar på internets utveckling samt de sociala mediernas 

utveckling då de talar om de sociala och teknologiska aspekterna. Men de lyfter också 

upp mediers påverkande roll. De tar upp exempel som de senaste åren skapat stora 

rubriker och därmed ökat engagemang. Först talar de om Toyotas misär då de måste 

återkalla stora mängder av sina bilar på grund av fel i dem. Det intressanta var att 

många Toyotaägare engagerade sig emot medierna och delade med sig av sina positiva 

erfarenheter med varumärket. Dock satte sig icke-Toyotaägare också i farten och delade 

med sig av sina bekymmer över denna stora flopp och fick dessutom medhåll av diverse 

ägare av varumärket. Van Doorn et al. (2010) lyfter också upp ett annat intressant 

exempel med Michael Jackson och hans domtvister angående sexuellt utnyttjande av 

barn och menar att flera lojala ”konsumenter” (fans) engagerade sig intensivt för att 

försvara sin idol bland annat genom att lägga upp internetsidor där man kunde uttrycka 

sitt stöd. 

Konsekvenser av konsumentengagemang är enligt van Doorn et al. (2010)  på sin 

enklaste nivå kognitiva, attitydmässiga samt beteendemässiga. De menar att ifall en 

konsuments engagemangbeteende är lyckat kommer hen att engagera sig allt oftare och 

möjligen börja pröva på nya sätt att engagera sig. Däremot går det tvärtom ifall 

konsumenten känner att hens engagemangbeteende inte leder någon vart. van Doorn et 

al. (2010) påpekar att ifall konsumenterna får belöningar för sitt engagemang kan detta 

också ses som en finansiell konsekvens av engagemangbeteende. Detta erbjöds det 

exempel på tidigare i avhandlingen, då Kumar et al. (2010) konsumentens 

referensvärde-kategorin diskuterades. Van Doorn et al. (2010) nämner också att 

engagemangbeteende kan påverka konsumentens sociala identitet. 
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Konsekvenserna för företag kan vara många. För det första torde mer engagerade 

konsumenter resultera i ökade finansiella resultat (van Doorn et al. 2010). Dessutom 

kommer ett positivt eller negativt engagemang att utmynna i ett rykte för företaget. 

Detta är något som flera forskare menar att näringsidkare börjat lära sig och är en 

bärande orsak till att konsumentengagemang fått så mycket uppmärksamhet på senaste 

tiden (van Doorn et al. 2010; Kumar et al. 2010; Verhoef et al. 2010). Vilket också 

Kumar et al. (2010) konstaterade (konsumentens kunskapsvärde), menar van Doorn et 

al. (2010) att konsekvenserna för företag i dagens läge är stora inom utvecklandet av 

nya produkter eller tjänster, då konsumenter engagerar sig genom att delta i 

utvecklandet av dessa tjänster (co-create/co-design). 

Övriga konsekvenser som van Doorn et al. (2010) lyfter fram är ökad välfärd för 

konsumenterna, nya lagar vilka kan uppstå som konsekvens av hårt engagemang. 

Dessutom blir företagens ageranden allt mer synliga då konsumenterna enkelt kan 

sprida information om företagen och deras ageranden.  

Själva engagemangbeteendet menar van Doorn et al. (2010) består av flera olika 

dimensioner. För det första tar de upp att konsumenternas engagemang kan vara positivt 

eller negativt för företaget. Den andra dimensionen behandlar sättet på vilket 

konsumenterna väljer att engagera sig. Van Doorn et al. (2010) menar att detta på den 

enklaste nivån syftar på vilka typer av resurser konsumenterna väljer att använda (till 

exempel tid och pengar).  

Den tredje dimensionen handlar om tid och den geografiska omgivningen av beteendet. 

De menar att konsumenternas engagemangbeteende kan vara temporärt eller pågående 

(van Doorn et al. 2010). Med den geografiska omgivningen syftar forskarna på ifall till 

exempel WOM ges muntligt till en person eller sprids globalt via internet. De menar 

också att den andra dimensionen har stor påverkan på den tredje dimensionen.  

Den fjärde dimensionen handlar om engagemangets inverkan på företagen. Van Doorn 

et al. (2010) skiljer på omedelbarheten av påverkan, intensiviteten, bredden samt 

längden av påverkan. Med omedelbarheten syftar de på hur snabbt engagemanget tas i 

beaktande. De menar till exempel att det är betydligt snabbare att klaga över något via 

internet än att skicka ett brev till företaget. Med intensiviteten syftar de på 
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förändringarna som engagemanget åstadkommit. Bredden syftar på hur många som nås 

samt påverkas av engagemanget och slutligen syftar längden på hur långlivat 

engagemanget förblir. Van Doorn et al. (2010) menar till exempel att då konsumenten 

sprider WOM till en nära vän, är det stor risk att hens engagemang glöms bort till 

skillnad från ifall konsumenten istället berättar samma sak på en välbesökt webbplats, 

där engagemanget har en större möjlighet att leva vidare i en lång tid. Dock som jag 

tidigare diskuterade med amningsuppståndelsen i Finland kan WOM sprida sig ur slutna 

grupper då andra snappar upp engagemanget samt berättar ärendet vidare. 

Den sista dimensionen som van Doorn et al. (2010) menar att påverkar konsumenternas 

engagemangbeteende är konsumenternas mål med engagemanget. De menar att det är 

viktigt för företag att förstå gentemot vem engagemanget är riktat och hur planerat 

engagemanget är. 

Sammanfattningsvis anser alltså van Doorn et al. (2010) att konsumentengagemang 

uttrycks genom engagemangbeteende, utöver transaktionerna mellan konsumenten och 

företaget. De lyfter i sin artikel fram initiativ som leder till konsumentengagemang samt 

konsekvenserna av konsumentengagemang. Deras synsätt formar en endimensionell syn 

på konsumentengagemang. Nedan presenteras ett exempel ur det flerdimensionella 

synsättet på konsumentengagemang av Vivek et al. (2012)  

2.3.2.2 Flerdimensionell syn på konsumentengagemang 

Vivek et al. (2012) till skillnad från van Doorn et al. (2010) ser på 

konsumentengagemang som ett flerdimensionellt koncept. Vivek et al. (2012) menar 

nämligen att i tillägg till att konsumentengagemang uttrycks i form av beteende, kan det 

också uttryckas kognitivt, affektivt eller socialt.  

Vivek et al. (2012) skriver att det kognitiva samt affektiva syftar på 

erfarenheter/upplevelser samt känslor hos konsumenter. Det sociala elementet och 

beteendeelementet syftar på konsumenters deltagande av både nuvarande och framtida 

konsumenter både inom och utöver transaktionerna mellan konsumenten och företaget. 

Vidare menar Vivek et al. (2012) att konsumentengagemang består av den förbindelse 

som konsumenterna bildar med företagen. De menar att denna förbindelse baserar sig på 

de erfarenheter som konsumenterna har av företagens tjänster samt aktiviteter. 
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I figur 3 nedan syns Vivek et al. (2012) teoretiska modell över initiativ som krävs för 

konsumentengagemang samt konsekvenserna av engagemanget vilket de kommit fram 

till i sin artikel. Som initiativ fokuserar Vivek et al. (2012) på konsumenters deltagande 

samt medverkan och som konsekvenser på värde, förtroende/tillit, känslomässigt 

förtroende, WOM, lojalitet samt medverkan i varumärkesgemenskap. 

 

 

Vivek et al. (2012) menar i sin artikel att konsumenters deltagande är positivt associerat 

till hens konsumentengagemang (p1 i figur 3). Medverkan (p2 i figur 3) menar Vivek et 

al. (2012) att man inte skall se som ett beteende, utan är ett uttryck som utmärker ens 

sinnesstämning. Vivek et al. (2012) menar att konsumentens nivå av medverkan är 

positivt associerat till hens engagemang. 

Efter detta går Vivek et al. (2012) påståenden om konsumentengagemang över till att 

behandla konsekvenserna. Upplevt/uppfattat värde (p3 i figur 3) tas upp som en 

konsekvens. Forskarna menar att då konsumenterna involveras i utvecklande av tjänster 

eller produkter kommer konsumenterna att uppleva högre värde av sitt engagemang. 

Vivek et al. (2012) menar att detta ökade upplevda värde kan engagera konsumenter i 

högre grad att delta samt medverka i konsumentengagemang (p4a/b i figur 3). 

Figur 3: Teoretisk model av konsumentengagemang av Vivek et al. (2012: 135) 
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Vivek et al. (2012) menar att då företag får konsumenter att engagera sig finns det en 

möjlighet att skapa förtroende mellan företaget och konsumenten. Därför är följande 

påstående (p5 i figur 3) att konsumentengagemang kommer att utmynna i förtroende. 

Jag kan tycka att det här också borde finnas en koppling tillbaka till initiativ eftersom 

mera förtroende gentemot företaget säkerligen utmynnar i högre fortsatt engagemang. 

Dock kan detta sägas om alla konsekvenser, vilket i van Doorn et al. (2010) modell i 

figur 2 påpekades genom en pil från konsekvenserna till initiativen.  

Det affektiva eller känslomässiga förtroendet som illustreras som följande konsekvens 

(p6 i figur 3) reflekterar enligt Vivek et al. (2012) den psykiska förbindelsen en 

konsument har gentemot ett varumärke eller företag. De ger ett typiskt exempel med 

Harley-Davidson motorcykel ägare som håller sig till varumärket helt enkelt för att de 

verkligen vill höra till gemenskapen. 

Som följande konsekvens i Vivek et al. (2012) modell finns WOM vilket jag inte 

diskuterar mera här eftersom det framkommit vad det handlar om tidigare i 

avhandlingen (p7 i figur 3). Efter detta behandlas lojaliteten (p8 i figur 3). Vivek et al. 

(2012) menar att engagerade konsumenter bygger upp ett starkt samband gentemot det 

företag eller varumärke som hen riktar engagemanget mot. De menar att lojalitet har 

både psykologiska och beteende dimensioner. Vivek et al. (2012) menar att 

konsumenter beter sig allmänt positivt gentemot företag eller varumärken de känner sig 

lojala mot. 

Som sista konsekvens behandlar Vivek et al. (2012) medverkan inom varumärkes 

gemenskaper. De diskuterar Muniz och O’Guinn (2001) forskning kring varumärkes 

gemenskaper och kommer till att konsumenter inte ens behöver ha köpt tjänsten eller 

produkten som företaget erbjuder för att engagera sig inom varumärkesgemenskapen. 

Här diskuterar de igen Harley-Davidson som ett exempel och menar att även om många 

inte äger en motorcykel känner de sig ändå som en del av gemenskapen. Liknande 

exempel diskuterades också av Sawhney, Verona och Prandelli (2005) då de diskuterar 

varumärkesgemenskapen för Ducati, som också är ett motorcykel varumärke. Vivek et 

al (2012) menar att konsumentengagemang utmynnar i högre grad av varumärkes 

gemenskap för varumärket som står i fokus för engagemanget. 
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Vivek et al. (2012) menar att då varumärkesgemenskapen förstärks av samlingar av 

engagerade konsumenter, kan det påverka företagens utvecklingsprocesser då företaget 

får feedback för sina handlingar. Här igen ger Vivek et al. (2012) exempel av Harley-

Davidsson som upptäckte att deras anhängare i en ökad takt personifierade sina 

motorcyklar efter att de skaffat dem. Då de upptäckte detta ville de ha med dessa 

konsumenter och utveckla skräddarsydda lösningar till sina konsumenter. Dessa 

skräddarsydda delar används enligt dem än i dag. Sawhney et al. (2005) skriver att 

Ducati låtit sina konsumenter samlas på en sida som företaget skapat för att dela med 

sig av sina utvecklingsidéer. Vivek et al. (2012) menar att ökad medverkan i 

varumärkesgemenskaper ytterligare förstärker konsumentens initiativ att delta i 

konsumentengagemang (p10a,b i figur 3). 

Sammanfattningsvis kan man säga att Vivek et al. (2012) syn på konsumentengagemang 

är en aning bredare än van Doorn et al. (2010) i och med den multidimensionella synen. 

Dock är det mycket av det samma som kommer upp i dessa forskares syner inpackat i 

en aning olika uppsättningar. Som Vivek et al. (2012) beskriver väl i sin artikel finns det 

ingen överenskommelse inom litteraturen kring den exakta betydelsen av engagemang 

och dess roll inom marknadsföring även om det finns mycket konceptuellt och 

deskriptivt arbete kring konceptet inom olika forskningsområden. Då jag nu gått igenom 

endimensionell samt flerdimensionell syn på engagemang tänker jag ännu ta och gå 

igenom rätt ny kontribution till konceptet av Brodie et al. (2011) som behandlar 

innebörden av konceptet genom att erbjuda 5 grundläggande beståndsdelar.  

2.4 Fem grundläggande beståndsdelar i 
konsumentengagemang. 

 
Brodie et al. (2011) har haft som mål att skapa en övergripande definition av konceptet 

konsumentengagemang, då de föreslagit fem grundläggande beståndsdelar över 

konceptet konsumentengagemang. Detta var något som till exempel Vivek et al. (2012) 

menade att fattas inom litteraturen. Till nästa behandlas dessa fem beståndsdelarna 

kortfattat en i taget varefter Brodie et al. (2011) definition presenteras. Efter detta 

sammanfattas den teoretiska referensramen i sin helhet. 

Den första beståndsdelen behandlar kärnan av konsumentengagemang. Brodie et al. 

(2011) menar att ”... konsumentengagemang är ett psykologiskt tillstånd hos 
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konsumenten som uppstår genom interaktiva upplevelser hen har inom specifika 

tjänsteförhållanden” (Brodie et al. 2011: 259). Detta handlar alltså om att forskarna ser 

interaktion mellan konsumenter och företag som kärnan inom konceptet (van Doorn 

2011). Van Doorn (2011) menar att detta synsätt långt liknar det tjänste-dominanta 

synsättet som poängterar att allt värde skapande är interaktivt och konsumenten alltid 

skapar värdet tillsammans med leverantören (Vargo och Lusch 2004; 2008).  

Van Doorn (2011) menar att övrig litteratur erbjuder en mer snäv syn på konceptet (till 

exempel MSI; Verhoef et al. 2010; van Doorn et al. 2010). Van Doorn menar att det 

finns klara negativa aspekter med denna snäva syn. För det första anser hon att övrig 

litteratur behandlar konceptet som beteende utöver det normala beteendet vilket är svårt 

att se med denna breda definition. För det andra uttrycker hon sin oro över att det med 

en så bred definition är svårt att urskilja konceptet inom området av kundhantering 

(Customer Management) 

Den andra beståndsdelen definierar konsumentengagemang som en dynamisk, 

upprepande process (Brodie et al. 2011). Detta är i linje med övrig forskning kring 

konceptet och Brodie et al. (2011) påpekar ännu att engagemanget kan återkomma med 

jämna mellanrum över tiden, ibland starkare och ibland svagare. 

Den tredje beståndsdelen behandlar initiativ för konsumentengagemang samt 

konsekvenser av engagemanget (Brodie et al. 2011). Här kommer långt fram samma 

som framkommit i van Doorn et al. (2010) modell samt Vivek et al. (2012) modell. 

Dock en intressant aspekt som Brodie et al (2011) tar fasta på är vad jag tidigare 

diskuterade, det vill säga att flera av konsekvenserna lika väl kunde fungera som 

initiativ. De lyfter bland annat upp förtroende, som för nya konsumenter torde vara en 

konsekvens av engagemanget, medan det för gamla konsumenter är en orsak eller ett 

initiativ att fortsätta sitt engagemang. 

Den fjärde beståndsdelen behandlar dimensionaliteten av konceptet. Enligt Brodie et al. 

(2011) är konsumentengagemang ett multidimensionellt koncept, bestående av 

kognitiva, emotionella samt beteende dimensioner, i linje med Vivek et al. (2012). Detta 

värmer inte van Doorn (2011) som anser att det dominanta synsättet är att konceptet 

uttrycker beteende och därmed är endimensionellt och får medhåll av flera forskare 
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(Verhoef et al. 2010; Kumar et al. 2010; van Doorn et al. 2010). Van Doorn (2011) 

menar att den endimensionella synen gör det enklare att åtskilja konceptet från övriga 

närliggande koncept. Dock bevisar Brodie et al. (2011) i sin artikel att den 

multidimensionella synen är den dominerande synen inom marknadsföring. 

Den femte och sista beståndsdelen behandlar nivån av engagemanget. Brodie et al. 

(2011) menar att nivån kan variera beroende på flera olika faktorer på grund av att 

engagemang är individ specifikt och kontext specifikt. Brodie et al. (2011) menar att 

man kan ställa olika nivåer av engagemang på en linje från icke engagerad, marginellt 

engagerad, engagerad och mycket engagerad. Gentemot denna beståndsdel lyfter van 

Doorn (2011) upp en mycket viktig poäng. Hon menar att man måste komma ihåg att 

konsumentengagemang kan ske i negativ bemärkelse, vilket Brodie et al. (2011) inte 

märkbart poängterar i sin artikel men lägger märke till detta i svar på kommentarer till 

artikeln (Brodie och Hollebeek 2011) 

Efter denna genomgång erbjuder Brodie et al. (2011) sin definition av konceptet 

konsumentengagemang baserat på de fem beståndsdelarna som nyss presenterades; 

”Customer engagement (CE) is a psychological state that occurs by virtue 

of interactive, cocreative customer experiences with a focal agent/object 

(e.g., a brand) in focal service relationships. It occurs under a specific set 

of context-dependent conditions generating differing CE levels; and exists 

as a dynamic, iterative process within service relationships that cocreate 

value. CE plays a central role in a nomological network governing service 

relationships in which other relational concepts (e.g., involvement, 

loyalty) are antecedents and/or consequences in iterative CE processes. It 

is a multidimensional concept subject to a context- and/or stakeholder-

specific expression of relevant cognitive, emotional and/or behavioral 

dimensions.” (Brodie et al. 2011: 260) 

Senare i en annan artikel som behandlar virtuella varumärkesgemenskaper uppdaterar 

Brodie et al. (2013) denna definition på följande sätt; 

”Consumer engagement in a virtual brand community involves specific 

interactive experiences between consumers and the brand, and/or other 
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members of the community. Consumer engagement is a context-dependent, 

psychological state characterized by fluctuating intensity levels that occur 

within dynamic, iterative engagement processes. Consumer engagement is 

a multidimensional concept comprising cognitive, emotional, and/or 

behavioral dimensions, and plays a central role in the process of 

relational exchange where other relational concepts are engagement 

antecedents and/or consequences in iterative engagement processes within 

the brand community.” (Brodie et al. 2013: 107) 

Som syns har det inte skett några märkbara förändringar sedan den första definitionen. 

För att summera Brodie et al. (2011) beståndsdelar av konsumentengagemang kan man 

säga att det tar upp allt det essentiella som kommits fram till i forskning kring konceptet 

förutom negativt engagemang, som dock övriga forskare tagit fasta på i övriga artiklar 

(till exempel Kumar et al. 2010; van Doorn et al. 2010). Nedan sammanfattas den 

teoretiska referensramen innan metoden för avhandlingen gås igenom. 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Som framkommit ovan är konceptet konsumentengagemang ett relativt färskt begrepp 

inom marknadsföring. Som Vivek et al. (2012) konstaterade, saknar konceptet en 

enhetlig definition, vilket Verhoef et al. (2010) påpekar beror på att konceptet ännu är 

såpass nytt. Inom detta kapitel presenterades först vad som forskats kring engagemang 

inom övriga discipliner. Efter detta diskuterades konceptets etablering inom 

marknadsföring.  

Efter detta presenterades olika syner av konceptet. Först diskuterades Kumar et al. 

(2010) totala engagemangvärde (CEV) och dess fyra komponenter (konsumentens 

livstidsvärde, konsumentens referensvärde, konsumentens påverkningsvärde och 

konsumentens kunskapsvärde). Det speciella med Kumar et al. (2010) syn på 

konsumentengagemang är att de vill involvera själva transaktionsbeteende, medan den 

allmänt dominerande uppfattningen bland forskare anser att man borde se på konceptet 

exkluderande transaktionsbeteendet (van Doorn et al. 2010; Verhoef et al. 2010; MSI 

2010) 
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Efter att detta synsätt presenterades behandlades den dominerande synen av konceptet 

genom att först se på den endimensionella sidan som anser att konsumentengagemang 

endast involverar beteende (van Doorn et al. 2010) som alltså också Kumar et al. (2010) 

håller med om. Här presenterades van Doorn et al. (2010) konceptuella modell över 

konsumentengagemang, vilken behandlar initiativ för att engagera sig samt 

konsekvenser av att vara engagerad från olika aktörers perspektiv (konsumenten, 

företaget samt övriga) 

Efter detta presenterades den flerdimensionella synen i ljuset av Vivek et al. (2012) 

teoretiska modell av konceptet. Vivek et al. menar att konsumentengagemang förutom 

av beteende också består av kognitiva, emotionella och sociala aspekter. 

Då detta var behandlat togs ännu en överblickande helhet upp som presenterats av 

Brodie et al. (2011) som försökt svara på Vivek et al. (2011) oro över att det fattas en 

enhetlig definition av konceptet. Brodie et al. (2011) tar fram fem grundläggande 

beståndsdelar som de menar att konceptet består av och erbjuder efter detta en 

övergripande definition av konceptet, vilket dock till exempel van Doorn (2011) inte 

anser hålla hela vägen. 

Denna genomgång torde dock ha lagt ut ramarna för behandlingen av empirin för denna 

avhandling, där det är meningen att undersöka hur man engagerar konsumenter inom 

digitala tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodell. Det behövdes en robust 

genomgång av konceptet eftersom det råder tvister och olika åsikter i den akademiska 

världen om konceptet. Jag har inte velat bortse till exempel från transaktionsbeteende 

eftersom det kan antas ha stor betydelse i den typen av tjänster jag ämnar undersöka. 

Freemium-modellen är nämligen avsedd för att konsumenter kontinuerligt skall köpa 

och att det skall bli en del av konsumtionen av tjänsten. Nu skall metoden för 

avhandlingen presenteras och diskuteras. 
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3. Metodbeskrivning  

I denna del av avhandlingen presenterar jag metoden jag använt för att besvara syftet i 

min avhandling. Jag diskuterar först den valda datainsamlingsmetoden. Sedan går jag 

igenom mitt urval och fortsätter med att presentera hur jag gått till väga för att samla in 

datat samt diskuterar det elektroniska frågeformuläret som jag använt. Därefter 

diskuterar jag hur jag har gått tillväga med dataanalysen varefter studiens reliabilitet och 

trovärdighet diskuteras. Till slut följer en kort sammanfattning av metoddelen i 

avhandlingen. 

3.1 Metod för avhandlingen 

Jag har valt att besvara syftet i avhandlingen genom en fallstudie. Företaget i fokus är 

Z2live och spelet som jag fokuserar på heter Battle Nations (bilaga 2). Jag valde att 

fokusera på spelet och företaget ifråga eftersom jag vet att urvalet jag har kan svara på 

syftet i min avhandling. Det här vet jag eftersom jag själv varit en del av gruppen, eller 

guilden som bildar mitt urval. Mera om detta längre fram. 

Denna avhandling är explorativ till sin karaktär, eftersom området som studien 

fokuserar på inte har studerats och därmed kontribuerar studien med ny information 

inom ämnet (Saunders, Lewis och Thornhill 2009: 592). 

Jag kommer att analysera konsumentengagemang genom en blogg och därtill kommer 

jag att skicka ut strukturerade elektroniska intervjuformulär som respondenter från olika 

håll i världen kan fylla i då det passar dem bäst. Mera om detta senare i diskussion om 

urval och intervjuformulären. Intervjuformuläret sätts ut på bloggen och medlemmarna 

kan välja att besvara den därifrån. Till exempel Saunders et al. (2009: 602) menar att då 

man samlar in data från olika källor kan man enklare konstatera ifall samma fenomen 

uppkommer från de olika källorna. 

Eftersom teorin inte specifikt behandlar det område studien fokuserar på, finns det ingen 

teori att basera intervjuerna på. Därför valde jag att gå ut med intervjuerna på ett mera 

allmänt plan så att respondenterna relativt fritt fick uttrycka varför de valt att konsumera 

tjänsten och vad som fått dem att fortsätta göra det. Då jag gick ut och samlade in data 

utan direkt anknytning till någon teoretisk modell kan man kalla studien för en induktiv 
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studie. Patton (2002: 56) och Saunders et al. (2009) nämner båda att induktiva studier 

avser studier som ämnar utmynna i teori genom analys av empirisk data till skillnad från 

deduktiva studier där man enligt samma forskare ämnar testa någon teori. Patton (2002: 

56) skriver ännu noggrannare om induktivt tillvägagångssätt att man ämnar finna 

specifika mönster i datat utan att på förhand anta vilka dessa mönster kan vara. Detta är 

exakt vad jag ämnar göra, alltså låta data tala för sig och se hurdana mönster som 

framkommer. Efter detta kopplar jag datat till existerande litteratur inom 

konsumentengagemang för att se ifall teorin eventuellt kan appliceras på detta nya 

specifika område eller ifall teorin borde specificeras för området. 

Studien kommer att utmynna i kvalitativ data. Endast en liten del demografisk data 

samlas in vid intervjuerna för att se åldersfördelningen med mera. Kvalitativ data skiljer 

sig från kvantitativ genom att datat beskrivs med ord istället för siffror (Saunder et al. 

2009: 482). Saunders et al. (2009) menar också att kvantitativ data måste analyseras 

med hjälp av diagram och statistik, medan kvalitativ analyseras med hjälp av 

begreppsbildning. 

Studien kommer alltså att vara induktiv och explorativ till sin karaktär. Datat, eller 

resultaten kommer att vara kvalitativt på grund av datats insamlingsmetoder. 

Gummesson (2000: 3), Patton (2002: 77) och Silvermann (2006: 34) poängterar alla 

starkt att det inte finns några rätta eller felaktiga metoder att ta sig an, utan att allt beror 

på ens mål med studien. Då målet i denna avhandling är att förstå sig på engagerade 

konsumenter inom digitala tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodell, 

anser jag att mitt tillvägagångssätt drar studien mot sitt mål. Nedan diskuteras studiens 

urval. 

3.2 Urvalet  

Jag har valt guilden (gruppen) ATC-Elders, förkortning för All The Cookies, som urval 

för fallstudien. Jag har använt mig av ett icke slumpmässigt urval. Patton (2002: 230) 

samt Saunders et al. (2009: 233) menar att denna typ av urval passar bra då man vill se 

till att man får respondenter med rik information. Jag valde denna specifika grupp i sin 

helhet eftersom jag visste att alla medlemmar är högt engagerade och därmed lämpar sig 

för att besvara syftet i avhandlingen. Den tråkiga sidan med denna typ av urval menar 
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samma forskare är att man inte kan dra några generella slutsatser. Eftersom forskningen 

är explorativ är målet ändå att skapa en bredare förståelse om fenomenet, varför denna 

typ av urval trots allt lämpar sig väl för avhandlingen (Patton 2002: 230; Saunders et al. 

2009: 139). Silverman (2006: 306) talar om målmedvetet urval och att detta är nyttigt då 

man behöver ett urval som väl illustrerar det man är intresserad av. Dessutom menar 

han att möjligheten att dra allmänna slutsatser ökar genom denna typ av urval. 

Patton (2002: 236) pratar om kritiskt fallstudie-urval (critical case sampling) vars 

definition tangerar mitt urval. Han menar att denna typ av urval används ifall man 

behöver hitta ett rikt exempel som kunde stå i centrum för att beskriva ett större 

fenomen. Han menar också att denna typ av urval är bra att ta sig an ifall det inte finns 

tid att undersöka fenomenet på ett ännu bredare plan. Jag anser att min fallstudie har 

stor potential för att kunna besvara syftet i studien eftersom urvalet består av högt 

engagerade konsumenter som dessutom består av en heterogen grupp av konsumenter. 

Medlemmar av guilden ATC-Elders samt båda dessa gruppers farmgrupper 

CookieDough samt Elders II fick ta del av den elektroniska intervjun. Farmgrupp är en 

grupp spelare som är del av samma gemenskap men spelar på en lägre nivå. Ifall man 

utvecklas som spelare kan man komma in i den mer avancerade gruppen. Till exempel 

inom ishockey används detta uttryck frekvent. Jag kunde enkelt kontrollera vilka som är 

medlemmar i vilken grupp eftersom jag kan se en lista med alla medlemmar på forumet 

och dessutom berättade respondenterna till vilken guild de hör.  

Varje guild har cirka 100 medlemmar. Då ATC gått ihop med Elders är den totala 

mängden medlemmar cirka 200 stycken. Dessa plus medlemmarna av farmguilderna 

kunde alltså delta (farm guilderna har lägre medlemsantal). Medlemmarna av guilden 

kommer från olika länder, till exempel USA, Singapore, Tyskland, Nya Zeeland, 

Filippinerna, Italien, England, Grekland, Frankrike, Australien och Kanada). 

Respondenterna representerar så gott som alla olika åldersgrupper och har mycket 

varierande bakgrunder. Med finns bland annat från universitetsprofessorer, studerande 

och personer med funktionshinder. Gruppen är alltså rätt heterogen vilket kan anses bra 

för att mera brett kunna dra diverse slutsatser. 
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Då jag själv varit medlem i guilden, visste jag att de som besvarar enkäten skulle ta den 

på allvar och lägga ner tid på den. Utöver detta anser jag att min påverkan på 

respondenterna blir mindre eftersom jag säkerligen skulle styra frågorna i en viss 

riktning om jag utförde intervjuerna muntligen, då jag själv spenderat mycket tid i 

denna gemenskap. Då jag också använder bloggen som spelarna skriver och läser som 

min huvudsakliga källa till analyserbar data och därmed kan triangulera datat, ser jag 

snabbt ifall samma saker kommer fram. 

Intervjuerna utgör alltså inte min enda källa eftersom jag också kommer att analysera 

bloggen som guilden skapat. På bloggen finns det för tillfället nära 14 000 inlägg. Detta 

kommer att vara min huvudkälla eftersom här garanteras min egen inverkan på datat så 

minimalt som möjligt. Jag gjorde ett inlägg under hela min tid i guilden, men följde 

aktivt med alla diskussioner. På grund av den stora mängden inlägg på bloggen märkte 

jag snabbt att jag behövde ställa en gräns för vilka inlägg jag skall gå igenom och beakta 

i bloggen. I bloggen finns en funktion där man ser hur många gånger ett inlägg lästs 

samt hur många kommenterer inläggen skapat. Inläggen med högst antal besök samt 

kommentarer torde vara de som engagerar konsumenterna mest och därmed kunde de 

anses tillräckliga för att besvara syftet i avhandlingen. Jag har bestämt mig för att beakta 

inlägg med antingen över 100 besök, eller tio eller flera kommentarer.  På detta sätt 

kommer jag snabbare att kunna få en överblick över datat. Efter denna överblick 

kommer jag sedan att kunna jämföra vad som kommit fram genom intervjuerna. 

Urvalet består alltså primärt av guilden ATC-Elders blogginlägg och därtill av 

intervjudata med 39 respondenter från denna guild.  

3.3 Insamling av data 

Här diskuterar jag främst hur jag gick till väga med insamlingen av intervjusvar. 

Bloggen hade jag tillgång till eftersom jag varit med i guilden. I bloggen måste jag, 

vilket tidigare nämnt, välja ut specifika inlägg för att kunna skapa en helhetsöverblick. 

Mera om detta i diskussion kring analysmetod. Silverman (2006: 113-114) menar att 

metoden man använder i sin studie helt och hållet beror på hurdan typ av studie man 

gör.  
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Med hjälp av intervjuerna får man djupare insikter om respondenternas tankar och 

känslor och det är meningen att man snappar upp vad respondenterna tänker om vissa 

fenomen (Patton 2002: 341). Jag har triangulerat mitt data och kan därmed se ifall 

samma fenomen dyker upp på bloggen och i intervjuerna. Intervjuer inom kvalitativa 

studier är i allmänhet ostrukturerade till sin karaktär, där intervjun fritt får utvecklas till 

vilket håll som helst (Silverman 2006: 110). En annan vanlig form bland kvalitativa 

studier är semi-strukturerade intervjuer, där idén är att intervjuaren har ett par ledande 

frågor men i övrigt får respondenten fritt tala (Silverman 2006: 110). Patton (2002: 385) 

pratar också om samma typer av intervjuer men med lite avskiljande benämningar. 

Eftersom jag gjort ett elektroniskt frågeformulär är intervjun strukturerad även om detta 

oftast associeras till kvantitativa metoder. Jag har dock öppna frågor vilket gör att 

respondenterna fritt får formulera sina åsikter. Det positiva med att använda 

strukturerade intervjuer menar till exempel Patton (2002: 344) att har att göra med att 

det blir enklare att behandla datat då man vet var viss typ av data framkommer. 

Silverman (2006: 110, 121) å andra sidan menar att en annan positiv aspekt är att man 

på detta sätt håller intervjun fokuserad på det essentiella. En negativ aspekt med den 

elektroniska intervjun är att man inte kan fånga upp respondenternas kroppsliga uttryck 

eller betoningar på specifika aspekter med till exempel höjd röst eller tankepauser.  

En annan viktig aspekt vilket Patton (2002: 365) samt Dundon och Ryan (2009) 

diskuterar är skapandet av förtroende eller förbindelse mellan forskaren och 

respondenten. Dundon och Ryan (2009) menar att forskaren måste kunna få 

respondenten att känna att hen vågar dela med sig av sina tankar med forskaren. På 

grund av min tidigare vistelse i guilden togs jag öppet emot av ledningen i guilden med 

idén om att få lägga ut intervjuformuläret på bloggen. Då jag dessutom i början av 

formuläret berättade att intervjun var ämnad för min magisteravhandling vid Svenska 

Handelshögskolan i Finland samt att respondenterna får vara anonyma genom att 

använda sina spelnamn har jag goda grunder att anta att förtroende skapades mellan mig 

och respondenterna. Datat jag fick från respondenterna understryker detta antagande i 

och med att respondenterna delar med sig av detaljerade tankar.   

För intervjuerna skapade jag först ett intervjuformulär som en Word-fil och lade upp 

den på guildens forum http://atc.boards.net/. Då jag snabbt fick respons från flera 
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respondenter att alla inte har tillgång till Word skapade jag en online version av 

intervjun med hjälp av tjänsten www.surveymonkey.com. Datainsamlingen pågick i ett 

par veckors tid och 39 respondenter svarade (se bilaga 5), resulterande i 124 sidor 

intervjudata. Word-versionen av enkäten samt länken till förhandsvisning av online 

versionen finns i slutet av avhandling som bilaga 3 och 4. 

Tjänsten surveymonkey tillåter mig att sammanställa demografisk data samt statistik 

över flervalsfrågor som jag skapat i online-versionen utifrån Word-filens frågor (till 

exempel: använder du riktiga pengar i Battle Nations? svarsalternativ: ja, nej). 

Dessutom låter tjänsten mig veta hur lång tid respondenterna lagt ner på intervjun. 

Onlineformuläret var väl mottaget och genererade enligt mig ett hyfsat antal 

respondenter. Nyberg (2000: 7), Gummesson (2000: 96) samt Patton (2002: 242-245) 

menar att mängden av insamlad data är lämpligt då datat tenderar att börja saturera, det 

vill säga upprepa sig självt så att inget nytt uppkommer. Trettionio respondenter verkar 

lämpligt eftersom en saturerande trend uppnåddes. Därmed anser jag att fler 

respondenter inte vore nödvändigt inom ramen för denna kvalitativa explorativa studie. 

Även Saunders et al. (2009: 235) lyfter upp saturerande som en viktig aspekt att hålla i 

tanke. 

För att skapa incentiv att svara på enkäten utfördes i slutet av insamlingen ett lotteri där 

tio personer kunde vinna ett pris från 2€ till 50€ (sammanlagt 100€) som betalades till 

vinnarna genom tjänsten Paypal. Respondenterna kunde svara på enkäten till 

20.03.2015 klockan 12:00. I tjänsten surveymonkey hade jag gjort det omöjligt för 

respondenter att svara från en och samma IP-adress mer än en gång. Det var frivilligt att 

delta i lotteriet, vilket man kunde göra genom att svara på ifall man ville delta eller ej 

samt infoga sin epost adress (för att kunna betala vinstpengarna via Paypal). Relativt få 

respondenter ville delta. Det intressanta var att av de som vann lotteriet, tog väldigt få 

emot priset. Detta understryker i min mening väl gemenskapens anda kring att hjälpa 

varandra. 

Respondenterna fick svara på frågeformuläret med sina spelnamn för att garantera deras 

anonymitet men samtidigt för att göra det möjligt för mig att kontakta dem ifall jag har 

något vidare att fråga respondenterna. Jag antog att respondenterna enklare ställer upp 

då de garanteras anonymitet och att datat de erbjuder endast kommer att användas för 
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forskning. Bland annat Saunders et al. (2009: 180) lägger stor vikt på detta och menar 

att det är viktigt att man är överens med sina respondenter. 

Eftersom medlemmarna av guilden kommer från runt om i världen bestämde jag mig för 

att en elektronisk intervju är det bästa alternativet. Då kunde alla välja att svara på 

intervjun då det lämpade dem bäst. Då Saunders et al. (2009: 329-330) skriver allmänt 

om intervjuer menar de att det är viktigt att göra intervjuer på platser där respondenten 

känner sig bekväm. Mina respondenter har i och med det elektroniska formuläret i lugn 

och ro kunnat fundera över sina svar, vilket syns i tiden de har använt för att fylla i 

formuläret. För en del har det tagit över en timme och för andra kring tio minuter. En 

förklarande orsak är att många har en förmåga att betydligt mera sammanfattat kunna 

uttrycka sig själva än andra. 

Frågeformuläret på Surveymonkey var öppet i cirka en månad och var alltså tillgängligt 

från 21.02.2015 till 20.03.2015 och 39 respondenter besvarade frågorna (bilaga 3).  

För att sammanfatta samlades alltså data in via guilden ATC/Elders blogg där 

avgränsningar måste göras med tanke på vilka inlägg som skulle beaktas, så att endast 

de inlägg som har tio eller fler kommentarer eller över 100 visningar behandlas. I tillägg 

till data från bloggen samlades data in via elektroniska strukturerade frågeformulär med 

öppna frågor. Detta formulär var publicerat på guildens blogg där de som ville kunde 

delta. Intervjuerna genererade 124 sidor kvalitativt data. Datat är till största delen 

kvalitativt, men en del demografisk data ingår också. 

3.4 De elektroniska frågeformulären 

De elektroniska frågeformulären finns i slutet av avhandlingen som bilaga 3 och 4. 

Worddokumentet syns i sin helhet som bilaga 3. Det var den första versionen jag 

skickade ut innan respondenterna bad mig göra om frågeformuläret i ett onlineformat 

som också understöds av bärbara apparater. Som bilaga 4 finns därför den versionen, 

som alltså är skapad med tjänsten Surveymonkey. Innehållet är det samma i båda 

versionerna med en aning omformulerade frågor till online versionen. 

Eftersom min forskning är induktiv, det vill säga inte baserar sig på eller testar någon 

färdig teori valde jag att i ett tidigt skede gå ut med formuläret för att säkerställa 
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deltagande. Dessutom fokuserade jag intervjun på att låta respondenterna till exempel 

formulera sina tankar kring varför de valt att spela spelet och vad som fått dem att hållas 

kvar. Med hjälp av tjänsten Surveymonkey kunde man dela upp intervjun i olika delar. 

Intervjun bestod till slut av totalt 28 frågor. Frågorna 1-4 behandlar allmän information 

om respondenten, som ålder, kön, namn i spelet samt varifrån hen kommer. Frågorna 5-

14 behandlar sedan respondenternas allmänna mobilspelsvanor. Bland annat frågar jag 

vilka apparater respondenten spelar på, vilka övriga mobilspel hen spelar, vad som 

anses speciellt med Battle Nations jämfört med andra spel, tiden hen använder på 

spelandet samt hur mycket av denna tid hen lägger på Battle Nations. Här var min tanke 

att genast väcka respondenten och få hen att börja fundera över varför hen verkligen har 

valt denna tjänsteleverantör. 

Följande del av intervjun (fråga 11-13) behandlar sedan specifikt respondentens 

erfarenhet av Battle Nations. Här frågas det hur/varför och när respondenten börjat spela 

spelet, varför hen har valt att stanna hos leverantören och vad Battle Nations egentligen 

betyder för respondenten. Här var meningen att gå djupare in i själva fallstudiespelet 

efter den allmänna början där respondenten fått börja fundera över sitt spelbeteende. 

Följande del (fråga 15-19) behandlar vad det betyder för respondenten att vara en del av 

guilden. Här frågas det vidare hur hen deltar i guildens aktiviteter och ifall guilden har 

en social eller emotionell betydelse för respondenten. Här ville jag se på vilket sätt 

omgivningen inverkar på den enskilda respondentens engagemang. 

I följande del av intervjun (fråga 20-24) bad jag respondenterna att berätta om sina 

vanor att förbruka riktiga pengar i mobilspel. Här ville jag tangera freemium-aspekten 

av spelet och få respondenterna att specifikt dela med sig av sina tankar och beteende i 

relation till detta. Respondenterna ombes bland annat fundera och jämföra sina vanor i 

relation till övriga mobilspel de spelar och varför vanorna ser ut som de gör. 

Efter detta kom mina avslutande frågor (25-26) där jag vill öppna för möjligheten för 

respondenten att ta upp vad än hen anser viktigt. Här ber jag respondenten fundera över 

hur hen anser att tjänsten skall utvecklas ifall vad som helst vore möjligt. Dessutom ber 

jag respondenterna att ta upp positiva och negativa aspekter av Battle Nations och låter 

respondenterna fritt relatera dessa tankar till andra spel hen spelar. Dessa avslutande 
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frågor kan allmänt ses som väldigt lyckade. De tog upp många intressanta aspekter och 

respondenterna förde rätt långa diskussioner vid dessa.  

Till sist handlade fråga 27 och 28 om respondenternas vilja att delta i lotteriet jag 

ordnade i slutet av datainsamlingen. 

Allmänt ser jag det elektroniska formuläret som lyckat. Jag har en känsla över att en av 

orsakerna till att datainsamlingen genom intervjuerna lyckades såpass väl i synen av 

mängden data samt väl genomtänkta svar, var att jag hade ett kritiskt urval, där jag 

visste att de som besvarade frågorna skulle göra det med eftertanke.  

3.5 Analys av data 

Tanken är att först gå igenom blogginläggen i detalj. På bloggen syns inte min egen 

påverkan på något sätt. De teman som uppkommer här kommer jag sedan att jämföra 

med de teman som uppkommer i genomgången av datat från intervjuerna. Då dessa 

båda källor behandlats kommer jag att välja ut de framstående kategorierna av 

konsumentengagemang och fokusera på dessa en i taget i presentationen och analysen 

av resultaten. 

För att kunna behandla datat på bloggen inom en rimlig tidsram tänker jag som tidigare 

nämnt fokusera endast på de inlägg som väckt mest engagemang i form av kommentarer 

eller besök. 

Kodning av data är en teknik som rekommenderas av till exempel Saunders et al. (2009: 

487). Detta kommer jag att göra med bloggen så att jag skapar olika Worddokument dit 

liknande data styrs till. Med data från intervjuerna printar jag ut allt och går igenom det 

med olika färgers markörer för att koda datat till olika kategorier som framkommer.  

Mitt mål är att jag skall finna olika typer av engagemang och behandla en åt gången, där 

jag analyserar detta i ljuset av existerande teori över konsumentengagemang och ser 

ifall något nytt framkommit eller ifall gammal teori behandlar denna typ av 

engagemang. 

Jag har alltså planerat att analysera och presentera resultaten inom samma kapitel 

eftersom jag anser att anknytningen till teorin blir enklare för läsaren att följa då bevis i 

form av citat kan påbjudas jämsides med påstådda anknytningar till teorin. 
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3.6 Studiens trovärdighet och validitet 
 
Inom kvalitativ forskning uppkommer det problem med trovärdigheten ifall det syns att 

forskaren själv påverkat resultaten genom olika antaganden som forskaren sedan låter 

styra forskningsriktningen. Detta kan till exempel ske genom att tvinga sina 

respondenter under intervjuer att styra sina svar mot det man själv vill höra. (Patton 

2002: 553) 

Jag har i denna avhandling vidtagit flera åtgärder för att öka studiens trovärdighet. Man 

kan nämligen anse att mitt tidigare medlemskap i guilden påverkar studiens trovärdighet 

i en negativ bemärkelse. Jag påstår dock att deltagandet i intervjuerna möjligen 

påverkats men det har bara varit positivt. Jag har själv varit mycket inaktiv med att 

skriva kommentarer på bloggen under min tid i guilden. Därmed har ingen av 

medlemmarna läst några av mina tankar. Jag njöt mest av att läsa vad de andra skrivit på 

bloggen då jag var medlem. Det var den dåtida ledaren som accepterade mig till guilden 

och som jag var mest i kontakt med via privata diskussioner. Denna ledare har slutat 

men guilden respekterar alla forna medlemmar och tog därför emot mig med öppna 

armar då jag frågade ifall jag kunde få använda guilden som mitt urval. De flesta av 

spelarna från min tid har hunnit bytas ut eftersom det krävs en enorm insats för att få 

vara med.  

Jag använder dessutom bloggen i sig själv som primärdata och kommer att spegla dessa 

resultat mot vad som framkommer från intervjuerna. I frågeformuläret har jag fokuserat 

på att styra mina respondenters tankar så lite som möjligt och låtit dem fritt få återge 

sina tankar över sina spelupplevelser samt engagemang. Speciellt i de sista frågorna har 

jag gett fria händer för respondenterna. Jag har inga antaganden i mina frågor utan låter 

respondenterna själva presentera sina upplevelser genom att svara på öppna frågor. En 

strategi som verkar ha lyckats väl med tanke på kvaliteten på datat jag erhållit. 

Dessutom presenterar jag öppet min historia med guilden i denna avhandling vilket 

torde påverka trovärdigheten i positiva tecken. Jag anser att jag har tillgång till en 

mycket värdefull källa då jag fått guilden att ställa upp och anser att denna källa skall 

kunna besvara syftet i min avhandling och ge värdefulla vidare insikter för 

konsumentengagemang inom digitala tjänster som använder sig av en freemium-

affärsmodell. 
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Då jag själv varit så nära kopplad till denna guild har jag haft trovärdigheten hela tiden i 

åtanke då jag framskridit i avhandlingen. Jag har all data i print, precis som 

respondenterna uttryckt sig, vilket kan ses öka trovärdigheten jämfört med om jag skulle 

ha gjort intervjuerna muntligt och behövt transkribera allt efteråt. Då kunde mycket 

feltolkas med mera. Nu kan jag enkelt återvända till all data för att kontrollera att allt är 

korrekt.  

Min analysmetod där jag först låter data från bloggen tala för sig och ser hurdana teman 

som framkommer ökar också trovärdigheten då jag kan triangulera denna data med 

datan från de elektroniska intervjuerna. Min påverkan på det som står i bloggen är icke 

existerande. 

Validiteten i en studie avser hur väl ett mätinstrument är anpassat för att mäta det som 

det skall mäta (Patton 2002: 14). Då jag gör en kvalitativ studie kan man se detta 

mätinstrument som forskaren själv. Patton (2002: 14) menar att till exempel val av 

metod och formulering av detta avser hur skicklig forskaren gör sitt arbete. Han menar 

att detta framkommer till exempel väl under intervjuer. Både Patton (2002) och 

Saunders et al. (2009) påpekar hur viktigt det är att förbereda intervjuen väl. I denna 

avhandling har insamlingen av datat planerats i ljuset av studiens karaktär och kan anses 

lyckat i mängden av riklig data det utmynnat i. 

3.7 Sammanfattning av metod 

Denna avhandling består av en explorativ, induktiv studie som utmynnar i kvalitativ 

data. Data samlas in från en blogg skriven av en guild (grupp), ATC-Elders, i spelet 

Battle Nations. Data samlas också in genom strukturerade elektroniska intervjuer, vilka 

genererat 39 respondenter från guilden. 

Urvalet är gjort för att kunna besvara avhandlingens syfte som är att studera 

konsumenters engagemang inom digitala tjänster, som använder sig av en freemium-

affärsmodell. Gruppen består av spelare från hela världen och är förövrigt också 

heterogen, med stor åldersfördelning samt privata intressen/yrken. Med andra ord anses 

gruppen benägen att kunna förklara konsumentengagemang inom digitala tjänster som 

använder sig av en freemium-affärsmodell. 
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Flera olika åtgärder har vidtagits för att trovärdigheten och validiteten skall vara så hög 

som möjligt, även om jag själv varit en del av guilden. Bland annat har data samlats in 

från både bloggen och via elektroniska intervjuer som gör triangulering av datan möjlig. 

Egna påverkan på respondenterna har minimerats i intervjuerna genom att ställa öppna 

frågor till respondenterna som gjort det möjligt för dem att fritt formulera sig kring 

ämnet. Jag har dessutom öppet presenterat min egna bakgrund med guilden för att öka 

trovärdigheten. 

Analysen kommer att ske i olika steg. Först kommer bloggen att analyseras och kodas 

varefter intervjudata kodas. Sedan kommer dessa källor att jämföras för att se ifall 

samma aspekter kommit fram från de olika källorna. Efter detta väljs de mest 

utstickande typer av engagemang som urvalet uttrycker till presentation av resultat. 

Analysen kommer att göras samtidigt så att läsaren enkelt och logiskt kan följa med i 

tankegångarna och få bevis till påståenden i form av citat.  
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4. Resultat och analys 

 
I denna del av avhandlingen kommer resultaten att presenteras och analyseras. 

Argument kommer att stödas med citat från den insamlade datan och anknytningar till 

den teoretiska referensramen kommer att presenteras och analyseras. Avsaknad av 

anknytningar till tidigare teori kring konsumentengagemang kommer också att 

poängteras. För att få ett grepp om spelet och dess termer rekommenderas att bilaga 2 

genomgås innan denna del, eftersom enskilda termer och aspekter av spelet inte 

kommer att diskuteras i djupet här. 

Vilket beskrevs i metoddelen av avhandlingen har jag behandlat datan från både 

bloggen och intervjuerna och ämnar här lyfta fram de största bidragande faktorerna för 

konsumentengagemang samt för negativt konsumentengagemang. Jag kommer nedan 

att presentera en faktor i taget samt gå igenom vad som framkom i datan kopplat till 

denna faktor. 

Först presenteras de faktorer som skapar engagemang och efter detta presenteras hotet 

för tjänsteleverantören, nämligen det negativa engagemanget. Efter detta sammanfattas 

resultat och analysdelen av avhandlingen genom att bland annat presentera en modell 

för konsumentengagemang för digitala tjänster som använder sig av en freemium-

affärsmodel, baserat på resultaten i denna avhandling.  

Referenserna från bloggen återges med det namn som använts på bloggen för att 

publicera inlägget samt datum då inlägget har publicerats. Referenser från intervjuerna 

återges enbart med spelarnamnet. I bilaga 5 finner man alla respondenter från 

intervjuerna samt övrig information om dessa (till exempel när intervjun är gjord med 

mera). 

4.1 Gemenskapen, en drivande faktor för engagemang  

Den största faktorn för konsumentengagemang är helt klart gemenskapen. Detta stod 

klart redan efter att datan från bloggen var behandlad och förstärktes ytterligare då datan 

från intervjuerna hade gåtts igenom. Specifika aspekter som kom fram behandlade till 

exempel aspekter som känslan av samhörighet, då det på flera ställen poängterades att 

man som en större helhet strävar mot ett gemensamt mål.  
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Behovet av att få hjälpa andra var också en aspekt som kom fram både i bloggen och 

intervjuerna. Också specifika uppgifter som gavs till diverse medlemmar i guilden, 

behandlades återkommande av respondenterna. Anknytet till gemenskap skrevs det även 

ofta om strävan mot det gemensamma målet som en drivande faktor till varför 

konsumenterna fortsätter att använda tjänsten över huvudtaget. Jag kommer nu att gå 

djupare in på dessa aspekter. 

4.1.1 Känslan av samhörighet 

Genast med denna första aspekt tangeras Vivek et al. (2012) syn på 

konsumentengagemang som ett bredare koncept än endast beteende, genom att spelarna 

verkar engagera sig på ett djupare plan än bara beteende på grund av guilden. Citaten 

nedan beskriver hur man ser på guilden som en virtuell familj. Spelarna använder ord 

som familj och pratar om sina emotionella känslor gentemot guilden, som de fastnat för 

och därför fortsatt att spela. 

”There is an atmosphere around having a guild, friends and neighbors to share the 

game with you” (Hfarrel2)  

”feel socially attached to the game through the guild community I am part of. I stick to 

the game because I enjoy their company and don't want to let them down. I also feel a 

sense of achievement since being appointed as an officer” (OpusLuciferi) 

Randomplayer1 skriver till och med att det är gemenskapen som hållit honom kvar och 

att han älskar människorna och att spelet i sig självt egentligen är en sidoprodukt. 

“Attached to the friends. Game is ancillary” (randomplayer1) 

Leadaren, Dvenger, menar att han måste upprätthålla vad den tidigare ledaren skapat 

och man kan se känslorna då han skriver att han verkligen inte vill se den förra ledarens 

arbete gå till spillo. 

”I am emotionally attached to the guild. theScud (original leader), created this for all. I 

do not want his work to be in vein.” (dvenger) 

I bloggen kan man inte se lika klara ställningstaganden då frågeställningarna inte rakt 

behandlar känslor. Men känslan av samhörighet tränger starkt fram speciellt då 

medlemmar skriver tårdrypande farväl till övriga medlemmar av guilden. Till exempel 

farvälönskan av guildens gamla ledare och grundare väcker mycket känslor. Han menar 
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att han måste skapa en balans i sitt liv och därför måste avstå sin position. Nedan syns 

citat ur thescuds farväl som han rubriksatt som ”All good things must come to an end”. 

“After a year of playing this game and nine months of leading this guild, I'm sad to say 

that the time is right for me to retire.  It has been a lot of fun playing with all of 

you.  I'm proud of how far we've come and how much we've achieved as a group.  It 

really is a testament to the character of each and every one of you that this alliance 

remains a great place to play and one of the most formidable in the game.  I know I am 

going to miss the group and the competition but I need to step away, at least for a while, 

and restore some balance in my life. 

I'm turning the reins over to Moo.  He is going to need some help running things so if 

you are not currently an officer and have an inclination to help your guild on another 

level, please put your hand up and volunteer.  Assisting your guild in this capacity 

really does add a deeper dimension to the game. 

Thank you for being great teammates and being a big part of my life over the last 

year.  Let's call it "see you again soon" rather than "goodbye".” (theschud, ATC 

Leader, Jul 17, 2014) 

Och kommentarerna understryker känslan av samhörighet som råder inom guilden. Den 

nya ledaren dvenger skriver om att thescud har lämnat efter sig ett arv som är ”All the 

Cookies” och de övriga tackar honom för hans vänskap och menar att de kommer att ta 

vara på gemenskapen. 

”Take care Scud, you leave a legacy that is All The Cookies. It's been a pleasure.” 

(dvenger, Officer, Jul 17, 2014) 

”…Thanks for your leadership and friendship. It's been an honor” (Phytoalexin, Jul 17, 

2014) 

“We've had a number of officers stepping up, and while no one of us will do what Scud 

did, all of us together will keep the guild healthy and strong. 

Adios, my friend. I hope to see you back here soon. There is an ice cold boot full of beer 

waiting for you. ” (Phoenixmoo, Officer, Jul 18, 2014) 

Också i övriga farväl kan man se känslorna som är involverade hos konsumenterna av 

spelet. Armyofmarkness skriver till och med att guilden varit som ett hem för honom. 

”... I want to thank All the Cookies for being a home for me, and for keeping my interest 

in this game a lot longer than it would have lasted otherwise…” (armyofmarkness, May 

12, 2014) 

Spelarna talar om sina spelkamrater som sina bröder och som sin familj som till 

exempel dvenger gör då han kommenterar armyofmarkness avgång, och Yesmancase då 

han pratar om vad guilden betyder för honom. 
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”... Keep doing what makes you happy brother! Take care and all the best!” (dvenger, 

Officer, May 13, 2014) 

“It seems to me to be part of a huge family: everyone is always ready to help each other 

without asking anything as a compensation” (Yesmancase) 

Här finns alltså klart inbäddat något större som skapar och upprätthåller 

konsumenternas engagemang. Gemenskapen verkar förövrigt vara en av de viktigaste 

faktorerna för engagemang för konsumenterna av spelet. Jag anser att Van Doorn et al. 

(2010) endimensionella syn, samt övriga forskare som understryker att 

konsumentengagemang endast handlar om beteende kan ifrågasättas redan med dessa 

utdrag från datan. Det blev ännu klarare att det handlar om mer än beteende då jag fann 

mera information på bloggen.  

På bloggen berättar en av medlemmarna i guilden att han är döende. Han tackar för att 

ATC varit en del av hans och hans sons liv och hjälpt dem i dessa dystra tider. 

Medlemmen har alltså blivit diagnostiserad med ALS. Hans son tar över kontot när han 

själv inte längre är kapabel att spela. Men han skriver att spelet håller honom med ännu 

och ger någon mening i vardagen då han nu är hemmabunden patient. Han lägger till 

och med ut bilder av familjen på bloggen. Här blev det solklart hur stark känslan av 

samhörigheten verkligen är för medlemmarna av guilden och hur starkt engagemang 

detta skapar i spelet. 

”I've shared this with the other officers for some time, but thought better of letting 

everyone know until now. I was diagnosed with ALS (http://www.alsa.org/about-

als/what-is-als.html) last year. The disease is progressing rapidly and has begun to 

affect even my game play time. I am a home bound patient on a tracheal ventilator and 

feeding tube now, so my time is narrowing down. 

Some of you know my son, his account was KalEl3311. We jointly decided to turn his 

account into a secondary and so that we could team up on the Leonidas account. I 

booted his account just before the last BS. Inevitably, I will turn this account over to 

him permanently. But for now, it keeps me sane so I'll do what I can. 

i appreciate everyone's patience with my son and I. We will do everything we can to 

keep up. If at any time the majority of our cookie family decides that we aren't doing 

enough, just let us know.  

Ive enjoyed every minute of my time as part of the Cookie family. You guys and gals 

have been, and still are an awesome cyber family. It's given my son and I a chance to sit 

and laugh at each other's failure to pass 5 waves and high-5 each other when we've 

slaughtered the zombie hordes. Lots of great memories that I have ya'll to thank for.” 

(leonidas3311, Apr 10, 2014) 
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Kommentarerna till inlägget är känsliga och en del av medlemmar känner det till och 

med som om något hemskt skulle ha hänt en nära vän eller medlem i familjen. Detta 

blev jag fascinerad över då det ju sist och slutligen är frågan om människor som inte 

känner varandra mer än genom ett spel och de ändå engagerat sig på ett såpass djupt 

plan som detta. 

”Any cookie that dares suggest you haven't done enough will feel the wrath of my shiny 

steel capped boots. You seat the bar for performance in BS with your seemingly endless 

armada of heavier tanks, and you raised the roof in Guild chat with your wicked sense 

of humour. You are an original cookie and you are welcome here for as long as you 

wish to grace us with your presence. Take care brother. Matt” (smegaloid, Officer, Apr 

10, 2014) 

“…You set us in motion Leo. Everyone wants all the cookies now” (krquan, Officer, 

Apr 10, 2014) 

“Keep fighting, not only in BN, yet also in life. Good to see you doing some charity 

work, you're a true inspiration to us all, and if anyone has a problem with you being in 

this guild, I get the feeling they'd be met with a lot of opposition- there's already 

multiple people on this thread willing to fight for you, myself included. Anything you 

need, or any help you want, I'm here and will offer what I can. 

Hope you can live the rest of your life as happily as possible, and attempt to find peace 

somewhere in this life which can at times seem incredibly unfair. 

-r4” (r4ndalf, Apr 10, 2014) 

“We will make sure to enjoy the hell out of any time you are able to spend with us. Your 

impact on this guild is profound. We are lucky to know you. Keep battling on and off the 

screen” (thescud, ATC Leader, Apr 10, 2014) 

“Leo, you left a lasting impression on me, as a fighter and as someone who always 

comes out on top. You will definitely go down in the cookies hall of fame. I hope the 

time you have left is as comfortable as possible, and you get a chance to make peace 

with all you need to. Stay strong my brother” (lubu222, Apr 10, 2014) 

Den endimensionella synen på konsumentengagemang kan med stöd av denna första 

aspekt ur datan redan ifrågasättas och till och med bestridas. Man kan se att känslor 

skapar starka band gentemot spelet och guilden och därmed handlar engagemanget om 

mer än beteende. Vivek et al. (2012) flerdimensionella syn tar utöver beteende också 

fram känslor hos konsumenterna samt deras erfarenheter och upplevelser och verkar 

därför som en mer applicerbar modell över konsumentengagemang då man speglar över 

dessa resultat. 
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4.1.2 Behovet att hjälpa 

Starkt kopplat till känslan av samhörigheten vill jag också plocka in konsumenternas 

vilja att hjälpa varandra som en separat aspekt. Detta var något som flera av guildens 

medlemmar lyfte upp i intervjuerna och som syntes på bloggen i diverse former. Van 

Doorn et al. (2010) lyfte också upp denna aspekt då de menade att en del konsumenter 

kan utmärka sig genom att vilja hjälpa övriga konsumenter. Med andra ord är detta 

något som tidigare forskning kring konsumentengagemang behandlat. 

På bloggen finns massor av exempel på detta, till exempel finns det trådar för nya 

medlemmar och en skild avdelning ämnad för att fråga om hjälp av guildens ledare. Till 

exempel spelaren dtee, skriver i sin tråd som behandlar råd för hur medlemmar snabbare 

kan uppgradera sina trupper i spelet, att guilden förstår nyttan med att arbeta 

tillsammans. 

”… We're a very active guild who understand the benefits of working together.” (dtee, 

Apr 27, 2014) 

Även inom guildens självskrivna, flera sidor långa regelverk, träder hjälpandet av 

övriga medlemmar starkt fram på flera olika ställen. Nedan några utdrag för att belysa 

detta. 

”The Code 

ALL THE COOKiES welcomes active players, regardless of level, that are prepared to 

contribute to our shared goals of boss strike domination, fun, and social interaction.  In 

an effort to promote teamwork and enhance the enjoyment of the game for the entire 

guild, members of ALL THE COOKiES will…” (thescud, ATC Leader, Dec 4, 2013) 

“…Members are also encouraged to join in the social aspects of the game. We all 

benefit from the sense of camaraderie and team work that develops there...” (thescud, 

ATC Leader, Dec 4, 2013) 

“…Assist other members in strengthening their troops. We all benefit by having strong 

guild members fighting alongside us…” (thescud, ATC Leader, Dec 4, 2013) 

“…Assist other outposts whenever possible…” (thescud, ATC Leader, Dec 4, 2013) 

Dessutom frågar medlemmar rakt om råd av övriga medlemmar kring flera övriga 

aspekter i spelet och man är mycket villig att dela med sig av sina råd. Till exempel 

theonlyarab frågar i en tråd på bloggen under rubriken ”Any Advice?”, alltså ungefär 

”Har ni några råd?” om hjälp för att slå en av bossarna AS, eller Ancient Sentinel, där 
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priset är en av spelets bästa enheter, kallad frag. Han får flera detaljerade svar och man 

ser att andra verkligen vill hjälpa till. Ett exempel syns nedan av spelaren ppg, en 

officerare i guilden. Skriften skulle gå på flera sidor varför jag endast plockat med delar 

av kommentarer som ppg delar med sig av. 

”…Be scientific! Write down the damage each of your units do so you can figure out 

what order you should attack. Attack the AS, test your units, then retreat. Get your data 

down. Second purpose of data is to understand whether you need to retreat or can beat 

the AS. Near the end, click on the AS to see health, then check your units and what 

damage you can do over the next 3-4 turns…. 

…Final tip: If you want to respect me in the morning, don't read further! Otherwise... 

well, look, you are level 50 and beating the AS is crazy important because the frags are 

amazing. You should do absolutely everything you can to get those units. Test out this 

strategy while doing your data gathering as I recommended above and you'll get 

comfortable using it when it matters…” (ppg, Officer, Aug 17, 2014) 

Inom intervjuerna var hjälpandet också ett ständigt återkommande ämne. Jag har noterat 

att till exempel respondenterna R6,R7, R8, R14, R16, R19, R20, R23, samt R25 (Se 

bilaga 5) klart och tydligt poängterar ämnet. Nedan ett par citat ur intervjuerna för att 

belysa hur respondenterna tangerade ämnet. 

”I like the guild aspect. I get to help other people…” (PurpleMynxie) 

 “Elders was the first "good" guild that took me in. They helped me learn to be a better 

contributing player. In turn I have become an officer and I always try to help others.” 

(PurpleMynxie) 

“It means that I'll have help when I need it. It also means having the opportunity to help 

others.” (Eturner67) 

“the friendships made with other players as collectively we try to achieve guild/alliance 

goals such as BS and invasion events. It is the community feel as we can help with wimp 

drops and assists. I think it is the collaborative aspect through wimp/SP drops helping 

others reach their goals that is the key reason players stay and commit. I would have 

left ages ago if it weren't for the social aspect - esp supported with Groupme chat - the 

in game chat is too restrictive.” (CaptWilly) 

Som nämndes, lyfter alltså tidigare forskning upp hjälpandet som ett incentiv som driver 

till engagemang (van Doorn et al. 2010). Man kunde också säga att Kumar et al. (2010) 

totala engagemangvärde tangerar hjälpande då de talar om hur viktigt det blivit att 

involvera sina konsumenter i utvecklandet av sina tjänster. Spelarna själva kan sägas 

utveckla tjänsten då de bestämt sig för att hjälpas åt och ur detta har de utvecklat diverse 
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aspekter i spelet som sedan speltillverkaren eller tjänsteleverantören i sin tur kan 

vidareutveckla. 

Hjälpandet verkar främja gemenskapskänslan i guilden vilket också citaten som 

presenterats från datan ovan belyser. Detta är orsaken till att jag placerat denna aspekt 

som en bestyrkande komponent för gemenskapskänslan och därmed en stark aspekt som 

skapar engagemang hos konsumenterna både genom att de själva vill hjälpa andra och 

att de vill få hjälp av andra. Till nästa behandlas kort ännu en bestyrkande faktor för 

gemenskapen, nämligen de utdelade rollerna i guilden. 

4.1.3 Olika uppgifter bland medlemmarna  

De olika rollerna som speltillverkarna gjort möjligt att tilldela medlemmarna har också 

en stark bidragande orsak till känslan av gemenskap. Man ser upp till ledaren, man 

värdesätter djupt officerarnas bidrag till guildens verksamhet, man uppskattar mycket 

medlemmarnas humoristiska karaktärer och tilldelar arbetsuppgifter på liknande sätt 

som i ett företag, till medlemmarna av guilden. 

The Scud som varit grundaren för guilden och ledare i lång tid har som tidigare redan 

setts i utdrag från datan varit högt respekterad för sina insatser. Det talas om att inte 

svika hans arv. 

”I am emotionally attached to the guild. theScud (original leader), created this for all. I 

do not want his work to be in vein.” (dvenger) 

På bloggen märks officerarnas arbete överallt. De utvecklar nya evenemang för att 

upprätthålla spelarnas intresse, de ser till att guilden utvecklas och övriga medlemmar 

märker detta och är mycket tacksamma, vilket syns nedan i citat ur kommentarer efter 

att ledarna meddelade att ATC-guilden skall gå i allians med Elders-guilden. 

“This is a great move for the guild Scud. I applaud you and the officers for always 

finding ways to keep our guild competitive” (lubu222, Jun 5, 2014) 

“Sounds like a lot of thought went into this decision and I have to say that this seems 

like a very good idea and thank you to Scud and all the officers for always being willing 

to look for new ways to improve our guild! Keep up the great work!” (geniusman25, 

Jun 5, 2014) 

Men också i intervjuerna stiger rollernas vikt fram vilket syns i citaten nedan. 
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“…allows natural 'pack' instincts such as leadership qualities to be brought into play.” 

(GlobalWarring) 

“As leader (or officer), you need to have a certain set of people skills to deal with issues 

only allowed in text.”  (dvenger) 

“I am currently the vice leader. I manage recruiting and participate in a variety of 

other discussion around policy and event organization… (krquan) 

“… chatting with the fellow officers with daily issues and discussion takes a lot of time, 

practically all day. I sometimes wish not to do it anymore, but what we have built in the 

guild it is hard to walk away. For now I will do what I can only because without a 

“Leader” in the guild who knows how the guild will function.” (dvenger) 

 “Part time fun job. Work for free.” (Bighung) 

”As an officer get connected with other members and organize rosters similar to a 

manager in a workplace” (2140962) 

Som syns i citaten ovan från intervjuerna engagerar rollerna spelarna mer än de annars 

skulle engagera sig i spelet och officerare som Bighung och 2140962 likställer sitt 

arbete i spelet med riktigt arbete som de gör gratis. Dock som tidigare syntes får de stort 

tack av gemenskapen för vad de gör och det verkar alltså samtidigt ge något för ledarna 

själva också då till exempel GlobalWarring ovan menar att ens ledarskapsförmåga sätts 

på spel. 

Dessa rollers betydelse kunde också kopplas till flera av de tidigare forskarnas modeller. 

Till exempel Kumar et al. (2010) konsumentens påverkningsvärde och konsumentens 

referensvärde kategorier av totala engagemangvärde tangeras här eftersom rollerna 

skapar något som medlemmarna talar om och berättar om för övriga spelare. Dock syns 

här också att konsumentengagemang inte endast handlar om beteende utan Vivek et al. 

(2012) flerdimensionella syn bestyrks då rollerna som beskrivs ovan, väcker känslor 

som till exempel att inte vilja svika övriga som burit viktiga roller i gemenskapen. 

4.1.4 Gemensamt mål 

Ännu en stor bidragande aspekt till känslan av gemenskap är de gemensamma målen. 

Man kunde avläsa detta mellan raderna på flera ställen på bloggen, men i intervjuerna 

kläddes aspekten klarare i ord. Nedan syns ett par uttag ur intervjuerna relaterat till 

detta. 
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“It is the commitment of building something together - even if it is just a stupid digital 

illusion that we spend real money on. The team aspect and cooperative aspect were we 

help each other is critical. Dropping wimps on someone who needs the SP gives a good 

feeling.” (CaptWilly) 

“I find it amazing that people all over the world can play together to reach a common 

goal. We can pull officers together to lead the group. It is hard to coordinate a group of 

people to play a game.” (PurpleMynxie) 

“It means having other people that are my friends that I can joke around with as well as 

compete with. It is a team working together to complete goals.” (Foxx59) 

GlobalWarring och iLikeMaui_com talar både om de individuella målen och de 

gemensamma målen i spelet och man kan se att båda är viktiga och ger spelet en 

mångfald.  

“It is an important part of the game. It promotes a sense of 'team', striving toward a 

common goal, a benchmark to measure ones own performance…” (GlobalWarring) 

“The depth of game play, it can be played when you have just a moment or like BS or 

Invasions are team efforts but still individual performance driven.” (iLikeMaui_com) 

CaptWilly går så långt som att påstå att spelet skulle ha dött ut för länge sedan ifall 

guild-aspekten inte skulle ha introducerats. 

“Without guilds, this game would have died ages ago, either by design or a fluke (most 

likely the latter given Z2's attitude toward its player base) introducing guilds, or 

collective action, was genius. It introduced the social/team aspect that was missing as 

one player against the rest - now we have 90-100 players (plus the Alliance of 4 guilds) 

against the rest. There is power in numbers.” (CaptWilly) 

De gemensamma målen är med andra ord en viktig aspekt för upprätthållandet av 

gemenskapen i spelet. 

4.1.5 Sammanfattning av gemenskapen 

Gemenskapen är en av de viktigaste enskilda faktorerna för konsumenternas 

engagemang i spelet BN. I genomgången av teorin nämnde jag vid Vivek et al. (2012) 

modell att jag saknade pilar från konsekvenserna/följderna av konsumentengagemang 

tillbaka till initiativen, vilket van Doorn et al (2010) markerade tydligt i sin model. 

Här skulle dessa pilar behövas. Gemenskapen byggs upp av flera små faktorer vilket har 

presenterats ovan och blir därmed ett resultat av konsumenternas engagemang. Dock är 
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det just känslan av gemenskapen som får dessa konsumenter att fortsätta engagera sig i 

tjänsten, vilket tar tillbaka känslan av samhörighet till ett incentiv.  

I nästa del av resultaten presenteras hur konsumenterna själva börjat utveckla tjänsten, 

något som bland annat Kumar et al. (2010) starkt uttrycker som en viktig aspekt i det 

totala engagemangvärdet. Känslan av gemenskap står starkt i bakgrunden för detta 

engagemang.  

4.2 Egen utveckling av tjänsten 

Codesign, att låta sina konsumenter utveckla tjänsten man erbjuder, har noterats som en 

viktig aspekt för konsumentengagemang, vilket tangerades av flera av forskarna (Kumar 

et al. (2010), van Doorn et al. (2010) och Vivek et al. (2012)) i genomgången av teorin. 

Man aktiverar alltså sina konsumenter på olika sätt och får därmed hjälp i utveckling av 

sin tjänst eller feedback, något som i sin tur hjälper tjänsteleverantören att utveckla sin 

erbjudna tjänst. 

I BN är utvecklandet av tjänsten en enorm drivande faktor för konsumenterna. Då 

spelarna uppnått de högsta möjliga nivåerna har de inom guilden påbörjat diverse nya 

självpåhittade evenemang och spelare har också fört över funktioner som inte fungerar 

bra hos tjänsteleverantören till tredje partens tjänsteföretag. Man har till och med 

aktiverat sig såpass långt att man börjat bevara sitt varumärke (guildnamnet) och 

marknadsföra detta utåt för att behålla sin position som en av de bästa och mest kända i 

spelets värld.  

Då guilderna växt och börjat forma större helheter som allianser har man till och med 

börjat stå upp mot speltillverkarna för att driva igenom saker och för att förbättra 

diverse aspekter. Till nästa kommer dessa olika typer av aspekter som spelarna själva 

utvecklat att presenteras och analyseras. 

4.2.1 Spelarna själva utvecklar tjänsten 

En av spelarna, Mike, lyfter på bloggen fram en viktig fråga då han frågar hur spelarna 

skall få spelet att bli roligt igen. Han menar att spelet blivit för repetitivt och är därför 

rädd att spelet skall förlora sin strategiska aspekt. Han belyser väl med ett exempel då 
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han menar att han endast behöver lite erfarenhetspoäng för att uppgradera sin enhet 

(LM: Legendary Mammoth) till högsta nivå men det betyder 821 strider i spelet. 

“… To give you an example: My LM are R8.8. I just need two full bars. The faster way 

is by going to the Bigfoot Country and repeatedly killing the Spiderwasps. Taking just 

the LMs there this will need 821 fights, which is an extremely boring task. It can speed 

up by using nano SP boost but still is extremely boring! I take no pleasure from: 

Tap on attack, Tap on land, Tap on units, Scroll until LMs are shown, Tap on LM twice, 

Tap on Fight, Tap on LM, Tap on attack type, Tap on a bug, Wait for the bug attack 

animation, Tap on LM, Tap on attack type, Tap on a bug! 

Repeat this for 821 times! This is not a strategy game! This is not fun!...” (Mike, 

Officer, Apr 30, 2014) 

Trogen till sin humoristiska karaktär avslutar Mike sin långa genomgång av den oro han 

har för spelet på följande vis. 

“Any ideas of how to put fun back into the game? (my wife has a rather brute idea: 

"maybe you should stop play this game!")” (Mike, Officer, Apr 30, 2014) 

Ur intervjuerna stiger också oron fram då till exempel MytMax98 beskriver att spelet 

börjar stå stilla på hans nivå. 

“battle nations has many facets to it. There is a story line, ranking units, boss strikes, 

invasions, pvp, guilds, bosses, respawning bosses that drop random prizes, etc... There 

is a little something for everyone to enjoy. However, at my level, it starts to become a 

mindless grind. There's a struggle to find things to keep me interested.” (MytMax98) 

Också Max75008 presenterar liknande oro i intervjuerna. 

”have been playing for 3y so I can't say I did not like it ! 

now its a bit repetitive, they should constantly expand the functions so that advanced 

players keep playing” (Max75008) 

Som svar på denna oro har alliansen och speciellt dess ledning börjat utveckla spelet 

själva för att upprätthålla spelarnas intresse. Detta sågs redan i genomgången av 

skapandet av alliansen som diskuterades under gemenskapen. Medlemmarna av guilden 

var tacksamma för att ledningen alltid finner på nya vägar för att hålla intresset uppe 

och för att hålla guilden stark. 

För det första har man sedan länge flyttat kommunikationen mellan medlemmarna till 

en tredje partens tjänsteleverantör proboards.com. Senare har man också flyttat 

kommunikationen till ännu en tredje part, nämligen tjänsten GroupMe där spelare även 
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kan prata med varandra. Man anser inom guilden att kommunikationen i spelet är uselt 

och stöder inte vad man behöver. Randomplayer1 belyser detta med följande ord i 

intervjun. 

”The game chat ability sucks. Use GroupMe more than In game facility.” 

(randomplayer1) 

Alliansen var också som tidigare nämnt nödvändig för att guilden skulle kunna behålla 

sin position som en av de bästa i BN. I samband med detta har man behövt börja göra 

upp listor över vilka medlemmar som får delta i vilka guilder under inkommande 

evenemang. Man ställer hela tiden nya mål för diverse guilder inom alliansen och vill 

att medlemmarna skall meddela vad de tror att deras kontribution kommer att vara och 

blir sedan placerade i lämpliga guilder för evenemanget.  

Dessutom, vilket kort tangerats i gemenskapsdelen, har alliansen ett långt regelverk som 

måste följas. Man kunde likna detta till ett kontrakt man skriver under och ifall 

kontraktet inte fylls blir man utvisad ur guilden. Regelverket är flera A4-sidor långt och 

läggs därför inte i sin helhet in här. Men det lyfter fram alla tänkbara aspekter och 

uppdateras ifall medlemmar kommer med nya synpunkter som är värda att ta i 

beaktande. Också detta är något man själva hittat på och ansett att behövs för att hålla 

alla trådar rätade med en såpass stor grupp av spelare. Thescud, som lagat ihop 

regelverket skriver att dessa regler finns här för att främja allas trivsel i guilden och att 

göra njutningen av spelet större. 

“The Code 

“ALL THE COOKiES welcomes active players, regardless of level, that are prepared to 

contribute to our shared goals of boss strike domination, fun, and social interaction.  In 

an effort to promote teamwork and enhance the enjoyment of the game for the entire 

guild, members of ALL THE COOKiES will: …” (thescud, ATC Leader, Dec 4, 2013) 

Abdulah nämner i kommentarerna till regelverket på bloggen som följer. 

“Wow...that is fantastic...Alot of benefit tips..This guild is like a big company...Im so 

intresting and I Like all the rules ..Good work for all you gays.” (abdulah, Dec 24, 

2013) 

Inlägget har setts över 1400 gånger och har samlat över 50 kommentarer och är en av de 

hetaste trådarna på bloggen. Detta beskriver vikten av regelverket och att medlemmarna 

bryr sig om denna utveckling. 
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För att upprätthålla spelarnas intresse i spelet har man börjat skapa egna evenemang. 

Man har först frågat medlemmarna i guilden hurdana evenemang de skulle vara 

intresserade av och sedan svarat på dessa förslag genom att skapa evenemang som till 

exempel best base contest (utvecklandet av egen bas så den blir så guildvänlig som 

möjligt) och turneringar där spelare möter spelare inom guilden. 

Till exempel best base contest evenemanget skapar enormt intresse på bloggen, då 

inlägget setts nästan 1300 gånger och skapat över 50 kommentarer. Tävlingen 

presenteras som följer. 

“BestBaseContest! 

 

ALL THE COOKiES is pleased to announce our Best Base contest. The contest starts 

today and will run for 2 weeks to encourage all members to improve their bases and 

make them more guild-friendly. Even if you don’t think you’re going to win an award, 

then please make an effort to improve your base significantly. Screenshots have been 

taken of everyone’s base, and base changes will be noted at the end of the contest” 

(rmccarty22, Feb 5, 2014) 

Man skapar diverse vinstkategorier för att göra tävlingen så rättvis som möjlig och hittar 

på egna pris för vinnarna. Också spelare mot spelare-evenemanget fungerar på liknande 

sätt där lika starka spelare paras ihop i början av turneringen för att det skall vara så 

rättvist som möjligt. Dessa evenemang inte endast engagerar spelarna, utan främjar 

också guildens resultat eftersom alla deltagare lär sig nya strategier och diverse knep 

från varandra. 

I de elektroniska intervjuerna kommer det också fram kommentarer som beskriver 

vikten av dessa självutvecklade evenemang. 

”…help keep game fresh.” (Tob6771) 

“I generally join the guild events made by leaders and officers. In addition to that, i'm 

taking this survey, which means i'm alway ready to help!” (Yesmancase) 

Förövrigt har man också börjat föra noggrann statistik över framgången i evenemangen 

som speltillverkarna startar. Då evenemangen börjar läggs det ut egna trådar för varje 

evenemang där det läggs upp klara mål för de enskilda guilderna i alliansen. Då 

evenemangen börjar, förs noggrann statistik över medlemmarnas insatser och man 

lägger ut grafer över framstegen i guilderna. Detta skapar stort intresse då varje liknande 

tråd skapar mycket uppmärksamhet och ger en ny dimension och spänning till 
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evenemangen. Graferna som läggs ut på trådarna ser ut som nedan i figur 4, där de tre 

högsta förkortningarna står för de olika guilderna i alliansen samt förkortningarna med 

bokstaven T framför, för hur mycket poäng som krävs för de olika nivåerna. På X-axeln 

är timmarna av BS evenemanget och på Y-axeln poängen som krävs. 

 

 

I samband med publicerande av denna graf över framgången i BS-evenemanget skriver 

Mike också en text för att uppmuntra spelarna att kämpa på och påminner om målen och 

vad som krävs för att uppnå dessa. 

“After 39 hours (1 day and 15 hours) in the BS (59 hours remaining, or 2d11h): 

ATC is still ahead of T13 but not as comfortable is it was at the 1 day mark 

The pace is dropping and we need to speed up the killing a bit! If we manage to keep 

our starting pace we could get T13 with 4-5 hours to spare! Let's do it! 

E1 is still ahead of T12. This is going to be a thriller... Give everything you got!!! E1 is 

now just 1M ahead of T12 mark and than mean that we must maintain current pace for 

the entire 2,5 days left! Let's do it! 

 E2 are putting a remarkable effort too! Still 1M ahead of T11 and with a steady pace! 

T11 is quite possible too! Let's do it! 

It seems that this is a great opportunity to get T13/T12/T11” (Mike, Officer, Nov 1, 

2014) 

För att vidare engagera spelarna för att satsa hårdare på evenemangen har man skapat 

diverse utnämningar som spelarna som klarar sig bäst i evenemangen får. Man får en 

Figur 4: Graf över framgång i ett av evenemangen (Mike, Officer, Nov 1, 2014) 
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symbol vid sidan av sitt namn som en medalj så alla övriga medlemmar vet vad man 

åstadkommit. Dessutom har man skapat diverse klubbar. Miljonärsklubben består av 

alla sådana spelare som nått en svår gräns på över en miljon poäng i BS-evenemanget. 

Klubben finns också för att uppmuntra spelare att satsa ännu lite hårdare för att stolt 

kunna meddela att de tillhör denna klubb. 

Dessutom har man skapat en hatklubb. Det är än en gång pajasen Mike som skapat 

tråden ”The AS hate me! Join me to the “AS Hate Club”” som skapat nästan tusen besök 

och över 60 kommentarer. AS är förkortning för Anciant Sentinel och är en boss som 

kan ge en av spelets bästa enheter om man klarar att slå den (2% chans per gång att man 

får den enheten). Denna enhet kan endast fås genom att slå denna boss och ifall du 

klarar slå den oftare gäller fortfarande samma 2% chans per gång. Mike, som skapat 

tråden har klarat av att slå bossen otaliga gånger men har inte fått någon frag som 

enheten kallas. Vissa spelare som för första gången klarar av att slå bossen får genast en 

frag vilket skapar en liten bitterhet bland dem som försökt ofta utan resultat. Mike 

skapar dock tråden i god anda men man märker mellan raderna att en del medlemmar 

inte tar saken så gott som Mike. 

“Can I join the 'still no ranged' club please? In fact, I can belong to the 'I have no frag 

except for a flying dexter fairy and an imitation idiot' club. Stupid AS :-(“ (smegaloid, 

Officer, Jun 9, 2014) 

Man kan dock säga att klubben mest skapar engagemang bland spelarna för att sporra 

varandra att klara att slå AS och kunna lämna AS hate club så snabbt som möjligt. 

Utöver dessa egna utvecklingar har man också börjat använda alternativa konton, som 

man sedan kan använda med sina huvudspelkonton för att få värdefulla resurser från, 

genom att ockupera dessa i spelet. Dessutom har man sakta börjat utveckla ett eget 

språk för att beskriva diverse aktiviteter inom spelet. En av medlemmarna r4ndalf, har 

till exempel hittat på ett sätt att utnyttja ett fel i programmeringen i spelet och denna 

aktivitet har benämnts som r4fting (4 läses som A). Man har till och med utvecklat ett 

system för att bemärka detta till andra spelare. 

“as a symbol that someone is r4fting, and has not placed a wimp occupation (which an 

unsuspecting visitor might kill) the person being occupied will place a GREEN FLAG 

next to/around the occupation(s).” (r4ndalf, Jan 2, 2014) 
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Man använder också eget språk för diverse aktiviteter, som alla i BN vet om, för att 

försnabba kommunikationen mellan medlemmarna. Man talar till exempel om ”wimp 

drops” då man vill att någon skall ockupera ens land med trupper så att man snabbt kan 

slå dem och få erfarenhetspoäng för att uppgradera sina egna trupper. 

Till sist nämner jag här ännu att man aktivt utvärderar nya enheter för att ge en bild om 

det är värt att skaffa dessa enheter eller inte. Vid varje evenemang av speltillverkaren, 

lanseras en ny specialenhet som endast går att skaffa med spelets premiumvaluta 

nanopods, det vill säga med riktiga pengar. Då dessa endast går att skaffa under ett par 

dagar skulle många säkert göra impulsköp. Istället har man i guilden flera aktiva spelare 

som skaffar en enhet och ger en detaljerad utvärdering till övriga medlemmar över ifall 

det är värt att skaffa enheten eller inte. På bloggen finns det otaliga sådana inlägg och 

dessa skapar klart intresse med flera hundra visningar och tacksamma kommentarer. 

För att kort komma tillbaka till Mikes problem som presenterades i början av denna del 

över hans oro över hur man skall få spelet roligt igen gav också ledaren ett svar på detta. 

Thescud menar att det är ett viktigt ämne han lyft fram men att det finns goda nyheter. 

Speltillverkarna har nämligen nått ut till 100 spelare i BN och han vet att en av dessa 

befinner sig i guilden. Han menar att dessa synpunkter kommer att framföras till 

speltillverkarna genom denna spelare. 

“Mike, I know the sentiment underlying your message is serious, but I can't help but 

laugh my ass off at the way you presented it. You are a fun guy, and I don't mean a 

mushroom. 

The good news is that z2 has reached out to 100 players across the BN universe for 

feedback on the game and suggestions for improvement. One of those players happens 

to reside in our guild. I will ensure that your suggestions are seen by him and brought 

to z2's attention. In meantime, keep clicking on those bugs!” (thescud, ATC Leader, 

May 1, 2014 

Med andra ord verkar det som om speltillverkarna vaknat upp till verkligheten och vill 

höra spelarnas synpunkter och därmed utveckla tjänsten tillsammans med sina spelare. 

Detta är något som Kumar et al. (2010), van Doorn et al. (2010) samt Vivek et al. 

(2012) förespråkade i genomgången av teorin. Man märker att spelarna har massor av 

idéer och har redan själva börjat utveckla dessa för att upprätthålla sitt intresse. Nu 

måste tjänsteleverantören kunna göra de rätta vändningarna så att alla konsumenter får 

något ut av utvecklingen. 
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Det verkar finnas rikligt med idéer över hur man skall utveckla spelet. Nedan ett par 

exempel från intervjuerna. 

”as I said, would love a merchant interface where we could trade stuffs also we could 

create other cities to collect resources instead of having a feeder account” (Max75008) 

“A "black market" to exchange one premium resource for another. A way to spend 

nanos in an effort to advance a troop or unit beyond their current rank limit given your 

personal level (I'm level 56) in the game”. (RustyGIII) 

“Maybe they could continue on with the post apocalyptic story line and add more 

bosses.” (MytMax98) 

“More storyline with challenging puzzles or something” (Bryanj36) 

“If BN had guild wars that would be cool.” (Battlenationsguy24) 

Med andra ord finns det utrymme för ständig utveckling och medlemmarna verkar se 

massor med möjligheter för utveckling av tjänsten. Till nästa presenteras en helt annan 

typ av egen utveckling som spelarna engagerat sig i, nämligen marknadsföringen av 

varumärket ATC/Elders. 

4.2.2 Marknadsföring av varumärket ATC/Elders 

Vivek et al. (2012) nämner varumärkesgemenskap som en konsekvens av 

konsumentengagemang. I BN har spelarna samlat sig i diverse guilder. Guilden som 

min fallstudie behandlar hör till de som klarar sig bäst i hela spelet. Man vill behålla sin 

position som en av de bästa och har därmed till och med påbörjat diverse 

markandsföringskampanjer. Man vill upprätthålla alliansen och guilden ATC som ett 

varumärke och man pratar till och med i dessa toner på bloggen. 

Officeraren Phoenixmoo lade på guilden ATC:s 1-årsdag upp ATC:s berättelse på 

bloggen. Här får man i form av en saga läsa hur ATC formade sig och hur ATC blivit 

det som det är idag. Nedan början av denna berättelse för att få en uppfattning av hur 

den presenteras. 

“Gather round, young Fellah. Let me tell you about how the COOKiES were founded. 

It’s a long story, going back before the COOKiES were even dreamed up. 

 

Long ago there were no guilds, least not as we know them now. No Boss Strikes and no 

Invasions too. Then one day, old Mr. ZeeToo dreamed up the Boss Strike and he let it be 

known that there would be guilds. 
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People scrambled to find friends so they could be part of a guild because they knew, just 

like today, without a guild you wouldn’t get the best prizes. You know, those little digital 

pixels that look cool and kick arse 

One such group was formed on the Battle Nations Wiki. Back then there was no BN 

Outpost. Just the Wiki. The Battle Nations Wiki Guild had its ups and downs and finally 

turned into a fine guild that still fights today. But this ain’t their story. 

 

You see, once the Battle Nation Wiki Guild was full, they started a new guild called 

Battle Nation Wiki 2. This is where the COOKiES began. Now Battle Nations Wiki 2 

Guild was formed sometime after the first Boss Strike. A whole bunch of people jumped 

on the band wagon and joined in for Fellowship, Fun and Fortune…” (Phoenixmoo, 

Officer, Oct 22, 2014) 

Medlemmarna i guilden är glada att få bli påminda över hur allt har börjat och man 

önskar en likadan berättelse av den andra parten i alliansen, Elders. Man ser att den 

gemensamma historien har betydelse och det kan ses som en intressant detalj i sig självt 

att man uppmärksammar guildens existens på detta sätt. En dag för firande i guilden.  

Guilderna måste hållas bland de bästa för att konstant kunna locka till sig nya spelare. 

Ledningen i alliansen påpekar gång på gång att det är viktigt att klara sig bra speciellt i 

invasionsevenemangen där guilderna rangordnas enligt hur de klarat sig. 

“… Let's ramp up the work for our recruiting officers (finishing in top 5 really gets a lot 

of new applicants to our alliance) …” (fungame2013, Oct 7, 2014) 

Man vill inom guilden att medlemmarna skall berätta sina historier över tiden 

tillsammans med guilden, för att locka till sig bättre spelare till guilden genom att lägga 

upp dessa berättelser på en rekryteringssida för nya medlemmar. Här hoppar till och 

med en medlem som arbetar med marknadsföring in och presenterar sin syn på saken. 

“Marketing campaigns...now you're talking my language! Two schools of thought: 1) 

new posts by all members, or 2) add on to a single thread. Upside of #1 is that you get a 

fresh story each and every time, but downside is it's only one version of the story. With 

#2 you get the opposite - multiple accounts of the same story in different voices, but by 

the third iteration the sentiment (I love cookies!) may get stale.  

But love the thought process of telling personal stories in recruitment instead of the 

basics...t12 guild, an online family where people care, blah, blah, blah.  

Since I live and breathe this stuff on a daily basis in my job, I'll throw out the same 

things I'd ask my team.  

- What's the goal/objective? Are we trying to recruit to the cap? Or are we looking for a 

trickle of new blood to offset the small turnover we see?  
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- How long is this campaign going to run? The longer we have the message out there, 

the more it'll get looked over. Would suggest a strong hit up front, maybe 2-3 individual 

posts with a few follow-up/bumps with refreshed stories. Give it a break for a week or 

two and then wash, rinse, repeat. 

I'll save you any further details, but if the goal is to effectively recruit and improve the 

profile...that's how I'd do it. Just my $0.02” (gaffordm, Jun 3, 2014) 

Gaffordms syner bemöts positivt, men man påminner också om att det för tillfället 

rekryteras mest nya spelare via WOM och positiva rekommendationer från guildens 

medlemmar. 

“... a majority of quality recruits have come from member referrals recently.” (krquan, 

Officer, Jun 4, 2014) 

Detta syntes också klart och tydligt i intervjuerna där de flesta av spelarna beskrev att de 

börjat spela spelet eftersom någon vän rekommenderat eller efter att de sett någon 

bekant spela spelet. Mer om detta dock i del 4.5.4 där övriga engagerade faktorer 

diskuteras. Man kör klara marknadsföringskampanjer och värnar om varumärket som i 

detta fall är guildens namn. Man har till och med skapat diverse logon för att främja 

varumärket. Till nästa diskuteras kort ännu hur man börjat skapa feedback till 

leverantören. 

4.2.3 Man samlar sig mot leverantören 

Det att speltillverkaren låtit spelarna samla sig i större grupperingar har fört med sig 

många positiva aspekter, då jag tidigare presenterat utdrag där guildens medlemmar 

menar att de skulle ha slutat spela för länge sedan alternativt att spelet skulle ha dött ut 

för länge sedan utan denna aspekt. Dessutom har detta tillåtit konsumenterna att börja 

utveckla nya aspekter i spelet som tydligen speltillverkarna försöker fånga upp genom 

att vara i kontakt med spelare från olika guilder vilket också nämndes tidigare. 

Dock har speltillverkarna samtidigt möjligen skapat stora framtida problem. Då 

konsumenterna nu grupperat sig i stora massor och vidare i allianser med flera övriga 

guilder börjar konsumenterna få allt mer makt. Detta kan föra mig sig potentiella 

problem vilket intervjucitatet nedan visar, där CaptWilly beskriver hur cirka 50 

individuella guilder gått ihop mot speltillverkaren och uttryckt sin negativa syn på 

nylanserade evenemang som klart varit ämnade för att speltillverkarna skall kunna få ut 

så mycket pengar som möjligt av användarna. 
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”… Z2 introduced a new event called the Arena just before Christmas 2014. It gave you 

3 energy to fight to gain guild points (the guild total scores were visible to BN 

community) every two hours, but you could 'buy' 3 energy for 20 nanos when ever you 

want. As our goal was a top 10 over all finish for our guild (ATC) we had to start 

spending more and more as other guilds did. It was clearly a pay-to-win event that 

upset just about everyone - a blatant money grab by Z2. The playing community 

revolted and ATC was at the front of creating a Groupme chat for leaders and officers 

of as many guilds to discuss the direction of the game. The result was a partition to 

scrap future pay-to-win events signed by about 50 odd guilds. It worked in that there 

has not been another Arena type event. So cooperation now goes beyond just our home 

guild, or Alliance of 4 guilds, to the whole community - Z2 have created a monster to try 

and keep them honest to develop features we, the players, want.” (CaptWilly) 

Dock pratar CaptWilly också i positiv bemärkelse om att det finns ”power in numbers” 

då han pratar om att spelet skulle ha dött ut utan guilden. Nu kämpar man tillsammans 

med flera andra spelare för att uppnå specifika mål och därför menar han att det finns en 

positiv styrka i att samarbeta med andra. På bloggen presenteras det här och där också 

att spelare skickat in raka klagomål kring diverse aspekter till speltillverkaren. 

Speltillverkaren svarar alltid och verkar nöjd med detta. 

4.2.4 Sammanfattning av egen utveckling av tjänsten 

Vilket framkommit i denna del av resultaten har konsumenterna av spelet BN på eget 

initiativ starkt vidareutvecklat spelet. De har till och med gått så långt att de fört över 

egenskaper som tjänsteleverantören är dålig på till tredje partens tjänsteleverantörer. 

Dessutom har konsumenterna börjat gruppera sig för att föra fram sina åsikter vilket 

skapar potentiella hot för tjänsteleverantören. 

Som tidigare nämnt, anser forskare (Kumar et al. 2010; van Doorn et al. 2010; Vivek et 

al. 2012) att man skall involvera sina konsumenter i utvecklandet av sina tjänster. Här 

verkar det som om konsumenterna själva börjat göra detta utan att ha blivit ombedda av 

tjänsteleverantören. Konsumenterna verkar alltså ha en stor iver att förbättra tjänsten 

och har många framtidsvisioner. Nu måste man hos tjänsteleverantören hitta en 

gemensam riktning för utvecklingen. Till nästa fokuserar jag på den tredje stora 

engagerande faktorn i BN, nämligen bredden och mångfalden av tjänsten, en behållande 

faktor. 
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4.3 Bredden och mångfalden av tjänsten, en behållande faktor 

En tredje stor engagerande faktor som steg fram ur resultaten var bredden och 

mångfalden av tjänsten. I intervjuerna beskrevs gång på gång att mångfalden och 

förnyelsen i spelet behållit spelarens intresse vid liv. På bloggen syntes från besöken av 

trådarna och mängden av kommentarerna att diverse olika aspekter som engagerar 

spelarna, från att underhålla varandra med vitsar, till att skapa egna evenemang. 

MytMax98 summerar väl vad jag menar i citatet nedan. 

“battle nations has many facets to it. There is a story line, ranking units, boss strikes, 

invasions, pvp, guilds, bosses, respawning bosses that drop random prizes, etc... There 

is a little something for everyone to enjoy” (MytMax98) 

 I denna del av resultaten går jag kort igenom de delmoment som spelarna påpekade 

som viktiga och som bevisar att mångfald är en viktig aspekt för 

konsumentengagemang. 

4.3.1 Guilden 

Guilden var en viktig aspekt i sig själv för att skapa känslan av gemenskap och strävan 

mot gemensamma mål tillsammans med en större grupp. Detta presenterades tidigare 

och kommer därför endast kort att beröras nu. 

Som redan MytMax98 citat ovan beskriver, är guilden en av flera andra aspekter som 

gör BN så mångsidigt som det är idag. Dock måste det poängteras här, varför detta 

också presenteras först, att guildaspekten tillhör de viktigare i denna mångfald. Denna 

aspekt har nämligen möjliggjort så många flera moment i spelet, där spelarna 

gemensamt måste klara ett mål. Då spelarna fört över kommunikation till tredje partens 

forum där statistik kan läggas upp och bilder kan delas med varandra skapar detta flera 

nya vinklingar i spelet. 

Guilden möjliggör som sagt flera övriga aspekter men flera respondenter som till 

exempel killenterror menar att guilden är viktig för honom eftersom han får nya vänner 

via den och lär sig förstå nya kulturer och han får hjälpa och lära sig från andra. Det vill 

säga det finns också ett större djup som utsträcker sig till livet bortom skärmen. 

“It means new friends and you can learn from different cultures and educate.” 

(killenterror) 
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Muss69 går såpass långt som att påstå att spelet inte kan spelas ensam medan 

PurpleMynxie menar att spelet är betydligt roligare då man spelar tillsammans med 

andra i guilden än om man spelade ensam. 

“The guilds make it more fun than playing alone.” (PurpleMynxie) 

“battle nations is played as a guild and cant be played alone” (muss69) 

Dock måste flera moment av spelet spelas ensam, men det verkar som om spelarna 

känner att dessa delar gynnar guilden och då man kan tala med de andra 

guildmedlemmarna om dessa ensamma moment så tas de som gemensamma uppdrag 

hos flera av de enskilda spelarna. Till exempel då Mike på bloggen tog fram sin oro 

över att spelet blivit för repetitivt, hittade man på olika sätt att kunna göra dessa 

uppgifter tillsammans istället och därmed få dessa moment roliga igen. ILikeMaui_com 

summerar detta bra då han menar att spelet visst går att avnjutas ensam och i grupp. 

“The depth of game play, it can be played when you have just a moment or like BS or 

Invasions are team efforts but still individual performance driven.” (iLikeMaui_com) 

MargaretM liknar spelets system till schack och menar att hjälpa varandra är viktigaste 

aspekten i spelet. Hon menar att evenemangen är bra och vänskapen viktig. Hennes 

liknelse av spelet till schack gillar jag speciellt mycket. Här kommer det ju fram att 

många moment sköts ensamt. Men de facto skapas det en större mening i det hela att 

man kan dela med sig av sina upplevelser och fråga om hjälp, alternativt hjälpa andra 

med liknande problem. 

”that's a thesis in itself, its not a first person shooter, its more like chess. the mechanics 

of grinding units and helping friends is key. the events are good and the friendships 

vital” (MargaretM) 

Dessutom poängterar hon att hon anser att det stimulerar spelarna på flera olika plan och 

att spelet verkligen kräver intellektuellt mycket av spelarna. 

”… It appeals at a number of levels to different people I think” (MargaretM) 

“Its actually a strangely intellectual game (honestly)” (MargaretM) 
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4.3.2 Evenemangen från leverantören 

Vid genomgången av fallstudiespelet BN presenterades evenemangen i större detalj 

varför jag här endast berör vilka typ av evenemang från leverantören som spelarna 

engagerade sig i. 

Det klart största evenemanget är redan nämnda Boss Strike (BS) som man satsat stort på 

genom att till exempel öppna trådar där man för statistik över framgångarna och ordnar 

upp deltagarna i lämpliga guilder inför evenemanget för att klara sig så bra som möjligt. 

I intervjuerna nämns BS 124 gånger och Boss Strike 35 gånger av respondenterna. En 

stor majoritet av inläggen på bloggen är på sätt eller annat knutet till dessa evenemang. 

Till exempel BooBooTime skriver som följer i intervjun. 

”I continue playing Battle Nations because i really liked the Boss Strike,the 

guild,building the land,and the secret vault” (BooBooTime) 

Sstegi menar att guildaspekten och BS-evenemangen innehållsmässigt varit de största 

och viktigaste förnyelserna i spelet. 

”They have generally made the game get better over time, adding fun new content, 

especially the guild feature and boss strike” (sstegy) 

Nästa stora evenemang av speltillverkarna är också ämnade för guilden och kallas 

Invasion event. Detta hör också till de viktigare engagemangskapande evenemangen 

speciellt då resultaten i detta evenemang är det enda var guilden rangordnas efter 

varandra enligt resultaten. Detta verkar skapa stort intresse för ansökningar av nya 

spelare till guilden. Detta diskuterades tidigare då egna utvecklingen beskrevs och 

marknadsföringen som guilden driver behandlades. Max75008 beskriver i citatet nedan 

att BS och Invasion evenemangen är det som engagerar i spelet. 

“I used to play a lot, now that there are only the BS et invasions to look for, I play less. 

May drop one day when I'm fed up” (Max75008) 

Invasionsevenemangen skapar också i stor grad diskussion på bloggen men dock inte i 

lika stor utsträckning som BS-evenemangen som kräver mera strategi av spelarna och 

ledningen. 

Det tredje stora evenemanget som engagerar guilden i sin helhet och som spelarna 

lägger ner mycket tid på är det så kallade Arena Challenge. Detta evenemang har fått 
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hård kritik från hela spelarkretsen och som tidigare behandlat har många stora guilder 

gått ihop för att föra fram sin negativa syn på evenemanget till speltillverkaren. Man 

anser att evenemanget enbart är gjort för att dra så mycket resurser som möjligt ut från 

spelarnas fickor. Man får poäng för att vinna strider. Man har tre liv och då man strider 

en gång förlorar man ett liv. Då liven tagit slut kan man köpa flera liv med 

premiumvalutan nanopods, det vill säga riktiga pengar. Detta betyder att ifall man vill 

klara sig mot de bästa måste man alltså köpa till sig liv, för att konstant kunna strida 

under de dagar som evenemanget pågår. På bloggen och i intervjuerna talar man starkt 

emot detta evenemang. 

“Recently the game introduced features that were designed more to get money out of 

customers. The best free games should allow any player that works hard to enjoy the 

benefits of those who are willing to spend, but the feature, known as the Arena 

Challenge, was clearly pay to win.” (sstegy) 

”The mechanics of getting cash out of you are smart, other than the arena I haven't felt 

cheated or bad about the money I spent!” (MargretM) 

“… the "Arena" event was a clear "pay to play" event that changed the game. I think 

the developers are killing the game aiming to maximize profits. It might be a good 

strategy if they plan to focus on their new games... I think I am going to be soon a 

former BN player” (xenos_m) 

I bilaga 2, där freemium-affärsmodellen presenteras diskuteras Kumar (2014) 

synpunkter, vilka är viktiga att ta i beaktande vid användning av freemium-modellen. 

Som MargretM ovan skriver verkar speltillverkarna ha klarat av aspekten att ta pengar 

från sina konsumenter utan några större besvär, men Arena Challenge-evenemanget fick 

genast dålig mottagning. Kumars (2014) syn där han menar att man måste vara väldigt 

noga med vad man tar betalt för stämmer alltså klart överens i detta fall. Martin (2012) 

pratade också om need for greed vilket verkar stämma bra överens här. Konsumenterna 

har varit nöjda vilket lett till att speltillverkarna antagit att det finns mera vinst att 

hämta. 

Rich (2014), Nash (2014) samt Hum (2014) presenterade också sin oro över att spelen 

allt mer rör sig mot en ”betala för att vinna” model. Det verkar som om konsumenterna 

inte är klara för detta än, även om det nog finns liknande övriga aspekter vilka få är sura 

på. Då man köper specialtrupper med premiumvalutan är man rätt överlägsen mot de 

spelare som inte vill använda riktiga pengar på spelet. Yesmancase är en av de få 
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spelarna under intervjuerna som lyfter fram denna sida. Då han i citatet nedan skriver 

om F2P och P2P spelare menar han ”free to play” samt ”pay to play”. 

“… For what goes to the negative aspects, i think there's still a huge gap between F2P 

players and P2P players : i mean non nano users can't cope with nano units which most 

of the times are super overpowered. i think Z2 should introduce new valuable units, so 

that even common player will be able to face BS and P2P players a bit more easily. I 

know that profit is the reason why BN exist, but i think that enlarging the range of 

players that can competitively take part in the event will stimulate the system to attract 

new player and not only those willing to pay” (yesmancase) 

Utöver dessa stora evenemang finns det också mindre evenemang kring diverse högtider 

där ockupationerna på egna basen är passande till temat (till exempel zombier med mera 

kring Halloween). Dessutom har de nu och då evenemang där man skall bygga upp 

något hus eller annan byggnad till en viss högtid och ifall man klarar det får man ett 

pris. Dessa har dock betydligt mindre engagemang än de tre stora evenemangen av 

speltillverkaren som presenterats ovan. 

4.3.3 Bossar i spelet 

Bossarna är också en aspekt av speltillverkaren som breddar på engagemanget i spelet. 

Det finns allt flera bossar i spelet och den kanske mest kända som tidigare diskuterats är 

AS (Ancient Sentinel). Spelarna vill slå bossarna för att ha möjlighet att få enheter som 

endast kan fås på det sättet. Det finns en väldigt liten möjlighet att få enheten (2%), 

vilket gör att spelarna gång på gång prövar. Dessa är väldigt svåra att vinna vilket 

medför att spelarna delar med sig av strategier på bloggen med varandra. Dessutom som 

behandlades tidigare har spelare bildat egna hatklubbar mot dessa bossar eftersom de 

aldrig får enheten som man kan få även om de vunnit bossen flera gånger. 

På bloggen fanns det gott om material och flera trådar som visade att dessa bossar 

verkligen engagerar spelarna. Under intervjuerna fanns det däremot få respondenter som 

nämnde bossarna. Till exempel Minecrafter201 var en av dem som nämnde mycket kort 

och koncist om dessa bossar. 

“Battle nations just makes everything fun like ranking up units and fighting boss for 

frags.” (Minecafter201) 
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4.3.4 Stora skaran enheter 

Den stora skaran enheter märker man att engagerar spelarna. På bloggen syns detta i 

flera inlägg där man evaluerar enheter. Nedan diverse utdrag från bloggen för att 

understöda detta.  

“I took 2 too. They are fun... probably not my best units, but it's fun to have 2” (Mike, 

Officer, Jun 29, 2014) 

“I got 4 of them, after my trial run with them, I think there could be some potential with 

them down the road. My mammoths can take a break once an a while. Still might get 2 

more....hmmm.” (dvenger, Officer, Jul 1, 2014) 

”…this unit is just something for the collectors.” (krquan, Officer, Mar 13, 2014) 

“ok changed my mind. i don't will buy 3 of them because this is definitively not worth. 

the stun attack, hits one enemy and stun it with a 100% chance... i hoped for a 

multistun. so in short my opinion: buy one if you are a collector like me, otherwise its - 

you know my favorite word --> scrap !” (kris0, Mar 14, 2014) 

“I wouldn't call this a bad unit, but it's not a great one either. It doesn't have any unique 

or outstanding features/attacks. If you're a collector, grab one.” (Phytoalexin, Mar 14, 

2014) 

De vanligaste prisen från evenemangen är någon unik enhet som endast går att vinna 

genom evenemanget. Man vill komma åt dessa trupper och satsar därför på 

evenemangen. Flygande enheter går endast att få som pris i evenemangen. Detta har 

varit en stor engagerande faktor i spelet för att ge allt i evenemangen. Dessutom gör det 

stora antalet enheter att det är möjligt att skapa en stor variation av strategier i spelet. 

4.3.5 Berättelsen 

Berättelsen har en stark position i BN. I intervjuerna nämner flera av spelarna att 

berättelsen var det som fångade dem i spelet. Då spelet lanserades fanns inga guilder 

och berättelsen verkar vara det som många fastnat för. Nedan beskriver dvenger att 

berättelsen var det som fångade honom och OpusLuciferi beskriver att han bara ville 

spela berättelsen till slut, tills guilderna presenterades som till sist fångade honom helt. 

“Been playing BN since version 1.0. The storyline is what got me” (dvenger) 

”I just wanted to finish the story line without spending money and then quit the game. 

Shortly before, the guild feature and boss strikes were introduced, which finally tied me 

to this game” (OpusLuciferi) 
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Flera respondenter beskriver både på bloggen och i intervjuerna att de vill att berättelsen 

skall utvecklas och att det skall lanseras flera uppdrag. 

” I would like to see story line expanded, as this was what brought me into the game” 

(OpusLuciferi) 

“Maybe they could continue on with the post apocalyptic story line and add more 

bosses.” (MytMax98) 

 “More storyline with challenging puzzles or something” (Bryanj36) 

“the story line is funny” (MojoRisin) 

“I do miss the missions at level 65 as we'll they need to continue the story line” 

(ufviking, May 1, 2014) 

“No new missions, no level cap increase....bummer” (dvenger, Officer, Mar 27, 2014) 

Som beskrevs i genomgången av spelet har berättelsen i BN blivit prisad av flera 

spelrecensenter (Grunn: 2013 och Campbell: 2011). Man märker att berättelsen i början 

haft en stor betydelse varefter betydelsen avtagit då guilderna lanserats. Men då man 

nått högsta nivån i spelet börjar man sakna denna aspekt av spelet. 

4.3.6 Kommunikationen 

En annan aspekt för att gynna mångfalden i tjänsten är kommunikationen. I och med att 

guilderna kom till, har spelare börjat kommunicera sinsemellan. Till exempel Tob6771 

nedan menar att spelet är hans spel-Facebook. 

”It's my game Facebook.” (Tob6771) 

ILikeMaui_com liknar spelet till fenomenet då äldre människor möts i parker för att 

spela schack och samtidigt socialisera. 

”… You get a feeling much like the older people that meet in the park to play checkers. 

You end up playing because of the attachments to the social game play.” 

(iLikeMaui_com) 

Randomplayer och CaptWilly menar att de inte över huvudtaget skulle spela spelet mera 

utan denna sociala aspekt. 

“Strongly emotionally attached to the social aspect of the game… I wouldn't play any 

more without the social aspect” (randomplayer1) 
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“would have left ages ago if it weren't for the social aspect - esp supported with 

Groupme chat - the in game chat is too restrictive.” (CaptWilly) 
 

Krquan beskriver att spelet är den plattform i hans liv som möjliggör kontakt med 

människor utanför hans nära sociala nätverk i riktiga livet. Han menar också att 

speltillverkarna borde fokusera mera på denna aspekt och göra möjligheterna till 

kommunikation inom spelet bättre. 

”It's a part of my life that connects me to people that I would not ever connect with in 

my real life social network.” (krquan) 

“… As a social gaming developer, they should be focusing on the communication aspect 

of the game just as much as the gameplay itself otherwise they will always be 

handicapped.”(krquan) 

Guilden har som tidigare nämnts flyttat sin kommunikation till tredje partens 

tjänsteleverantörer. Den sociala aspekten är alltså av stor betydelse för spelarnas 

engagemang. 

4.3.7 Ändlösa målsättningar 

En sista del till mångfalden som framkommer i datan är att den enskilda spelaren har 

möjligheten att ställa otaliga små mål att uppnå i spelet. En del av spelarna vill kanske 

satsa på att personifiera sin egen bas, som Bryanj36, Foxx59 och Hfarrel2 och 

iLikeMaui_com. 

“like the way my base has my own style to it.” (Bryanj36) 

“have been in this guild for over a year I enjoy building” (Hfarrel2) 

 “Seeing my base and units get stronger over time is fun” (Foxx59) 

ILikeMaui_com skulle villa se ännu mera möjligheter för personifiering av sin bas. 

“… Step up the ability to customize.. there is no individualization beyond your icon and 

saying...and what your place looks like…” (iLikeMaui_com) 

”… there is slight decorations but not enough to really individualize game play.” 

(iLikeMaui_com) 

Andra medlemmar av guilden satsar på att få sina trupper uppgraderade medan övriga 

som vi såg vid diskussion om berättelsen vill komma igenom alla uppdrag i spelet. De 

konstanta evenemangen lägger medlemmarna i en position där man inte endast tävlar 
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mot övriga guilder men också inom guilden över vem som får mest poäng. Detta skapar 

ständigt nya målsättningar vilket man märker håller spelarna högt taggade. 

“The depth of game play, it can be played when you have just a moment or like BS or 

Invasions are team efforts but still individual performance driven.” (iLikeMaui_com) 

Sedan lägger flera medlemmar egna små mål som de vill uppfylla och dessa finns det 

gott om. På bloggen ser man hela tiden olika målsättningar som spelarna har som att 

döda bossen AS, eller få bättre personligt rekord i uppkommande evenemang och dylikt. 

Ur intervjuerna kommer detta också fram som kan ses i citaten nedan av Nestle8675 och 

CaptWilly. 

“Probably bcz I keep setting small goals or levels to reach or units to rank” 

(Nestle8675) 

 

“I set personal goals and work toward them, like building X number of units, or rank X 

unit to max, I like full warehouses. But over that, it is the collaborative aspects that keep 

me here, playing with some of my original friends means we have history and an 

'understanding' if you can call it that, with each other. It still fills in those 5-10 min 

moments. I still have some goals to achieve” (CaptWilly) 

Med andra ord verkar det alltid finnas någon ny utmaning i spelet som engagerar 

spelarna och ökar mångsidigheten i spelet. 

4.3.8 Sammanfattning av behållande faktorn i spelet 

Den behållande faktorn, med andra ord bredden och mångfalden av tjänsten och takten 

tjänsten förnyas har klara engagerande egenskaper hos konsumenterna av spelet BN. 

Detta är en faktor jag anser att tidigare forskning inom konsumentengagemang inte klart 

framhäver. Många av BN-spelets konsumenter meddelar i intervjun att de spelat spelet i 

många år vilket de inte gjort med något annat spel. 

De meddelar också att introducerandet av guilderna och de sociala aspekterna som detta 

fört med sig har behållit dem som konsumenter. Då det inte lanserats tillräckligt med 

nya egenskaper har konsumenterna som tidigare framkommit tagit utvecklandet i sina 

egna händer.  

I denna del presenterades de aspekter, relaterat till bredden av tjänsten, som 

respondenterna lade stor vikt på inom datan. I följande del läggs fokus på den fjärde 
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stora faktorn för engagemang för konsumenterna av spelet BN, nämligen den bindande 

faktorn. 

4.4 Tid och pengar, den bindande faktorn 

I denna del av resultaten beskrivs den fjärde stora enskilda faktorn som engagerar 

spelarna i spelet BN. Jag har valt att kalla faktorn för den bindande faktorn. Faktorn 

innehåller aspekter som tid och pengar som har investerats från konsumenternas sida 

och som gör att de känner sig bundna till tjänsten. Van Doorn et al. (2010) lyfte klart 

fram denna typ av aspekter som initiativ för engagemang och därmed har tidigare 

forskning kring konsumentengagemang tangerat denna typ av faktor. Till nästa 

presenterar jag mer specifikt vad konsumenterna betonade i datan. 

4.4.1 Flykt från verklighet 

Flera spelare uttrycker ett behov av att kunna fly verkligheten och anser att BN erbjuder 

denna möjlighet för dem. Till exempel Foxx59 nedan beskriver att spelet betyder ett 

roligt sätt för honom att kunna varva ner och ta det lugnt. Sstegy skriver att spelet 

erbjuder för honom en möjlighet att rymma verkligheten för en stund vilket 

GlobalWarring också berör och kopplar fenomenet till stunderna han förbrukade för att 

rymma verkligheten med någon bok då han var ung. Killenterror menar att spelet för 

honom betyder ett sätt att fly ångest. 

 “I is a fun way to blow off steam and be a part of a community of players. It is a 

strategy game which is what i like the best but also it is a nice, mindless way to wind 

down and relax.” (Foxx59) 

”An escape from the real world to hang out with a bunch of friends all over the world 

that I probably will never meet in real life.” (sstegy) 

“It is a distraction from real life much like I felt when I used to read immersive books as 

a teen.” (GlobalWarring) 

“Fun and an escape from anxiety.” (killenterror) 
 
Det verkar alltså som om konsumenterna söker alternativa former för att lugna ner sig 

och ta det lugnt i en annan verklighet. Hfarrel uttrycker ett intressant fenomen då hon 

beskriver att hon spenderar kvalitetstid med sin pojkvän genom att spela spelet 

tillsammans med honom. För de flesta andra konsumenterna var det så att de måste 

balansera mellan verkligheten, inklusive familjen, och spelet. 
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”My boyfriend and I both enjoy the game and spend time playing together” (Hfarrell2) 

Ännu ett intressant fenomen kopplat till flykt från verkligheten var att flera respondenter 

uttryckte spelandet som ett beroende och menade att de blivit uppslukade av spelet. 

Respondenterna använder ord som ”addiction”, ”hooked” och ”addictive”. 

“I was introduced to Battle Nations by my son and then i got hooked even after he gave 

up” (Foxx59) 

“Friendships with other players and for sure to a point addiction” (Bogey66) 

“Great way to past time. And it is addictive” (Tob6771) 

“The write up sounded interesting, downloaded and there you have it - an addiction 

started.” (CaptWilly) 

“… because I saw a friend play, Then I got hooked…” (PurpleMynxie) 

“Its hard to describe but there is a definite addictive nature to ranking units It is an 

intellectual challenge at another level too” (MargretM) 

Ännu en utstickande faktor i datan var att spelet verkar hjälpa sjuka och handikapade 

konsumenter med att klara av vardagen. Här läser jag mellan raderna att då de kan ha 

tunga stunder fyllda av ångest, ilska eller vrede, har de en alternativ verklighet att fly till 

där deras handikap eller sjukdom inte håller dem tillbaka, utan där de kan känna sig som 

en bland alla andra och delta på samma villkor som de andra spelarna. I intervjuerna 

lyfts detta upp av killenterror och på bloggen kommer det fram till exempel då 

leonidas3311, spelaren med ALS, berättar om sin sjukdom och samtidigt beskriver hur 

viktig guildgemenskapen varit för honom, och hur han är glad över att han och hans son 

fått dela många stunder och kunnat skratta tillsammans genom spelet även då 

omständigheterna varit vad de varit. 

“Positive- It has helped me get through some rough times with my disabilities and had 

some good laughs with people from around the world” (killenterror) 

“Ive enjoyed every minute of my time as part of the Cookie family. You guys and gals 

have been, and still are an awesome cyber family. It's given my son and I a chance to sit 

and laugh at each other's failure to pass 5 waves and high-5 each other when we've 

slaughtered the zombie hordes. Lots of great memories that I have ya'll to thank for” 

(leonidas3311, Apr 10, 2014) 

Också leonidas3311 son KalEl är sjuk och då han är inne på sjukhus lägger pappan ut 

följande kommentar på tråden där man önskar allt väl för sonen. 
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“I think he's faking it. Lol. Sucker is laying on his death bed, drool coming out of the 

side of his mouth..... But still playing BN right there with all tubes stuck in him. 

Mumbling something about getting his wimps to r6. Big jerk! As his dad, I have the 

right to pull the plug..... Right?” (leonidas3311, Jan 30, 2014) 

Flykten från verkligheten verkar alltså engagera flera spelare i BN och anses vara en 

viktig faktor som spelet erbjuder.  

4.4.2 Investerade resurser 

 

Medan spelarna av BN bundit sig till spelet genom känslan att kunna fly verkligheten 

och lugna ner sig är tiden och pengarna de lagt ner på spelet en aspekt som binder dem 

allt hårdare till spelet. I citaten nedan ur intervjuerna syns bara ett par exempel på hur 

spelarna uttrycker sig angående pengarna och tiden de lagt ned på spelet. 

”once you invested time and money, you want to keep building dont want to start 

another game from square one” (Max75008) 

”I have invested considerable time and still enjoy many elements of the game and 

community” (Bluezer2) 

“Invest too much money into it.” (Bighung)  

”I continue playing partly because of the amount of time and money I have spent on 

this, and partly because it’s habit.” (dvenger) 

Killenterror fortsätter i samma bana nedan och menar att det att han lagt ner mycket tid 

och pengar på denna tjänst hindrar honom att påbörja spelandet av andra spel eftersom 

hans resurser inte räcker till detta. 

” I have invested much time and money into it…” (killenterror) 

“If I have not had as much time involved in Battle Nations, I would have never spent a 

any money on it.” (killenterror) 

“I don't have time or money to invest in other games” (killenterror) 

Foxx59 konstaterar han också att då han redan lagt ner så mycket resurser på spelet så är 

det bara att fortsätta. 

“Z2 has made it interesting by adding new units and new aspects of the game and i 

enjoy being part of a guild. Seeing my base and units get stronger over time is fun and 

now i am heavily invested so i keep going.” (Foxx59) 

Van Doorn et al. (2010) diskuterade berörande initiativ för konsumentengagemang att 

konsumenternas resurser (tid, ansträngning och monetär situation) påverkar 
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engagemangbeteendet. Detta påstående bekräftas av datan i denna avhandling. 

Konsumenterna av spelet BN känner sig klart bundna, om inte beroende av spelet 

eftersom de redan lagt ner så mycket resurser i form av tid och pengar på spelet. Till 

nästa spjälkar jag upp och ser närmare på vad konsumenterna hade att säga om tiden 

och pengarna. 

Tiden 

Både på bloggen och i intervjuerna kommer tidsfaktorn ständigt fram. De finns de som 

pratar i positiva toner om tidsaspekten, som yesmancase nedan, som anser att det är 

positivt att man själv kan välja ifall man vill spela en kort eller längre stund. Han menar 

att det finns aktiviteter i spelet som tillåter en att själv välja enligt den tid man har till 

förfogandet. 

“I've been playing Battle Nations for 3 years up to now. I kept on playing simply 

because it doesn't take away much of my free time, you can enjoy it even if you spend 10 

minutes on it” (Yesmancase) 

Denna typ av kommentarer är dock betydligt mera ovanliga än den mera kritiska synen 

som allmänt råder kring tidsaspekten. Man är främst frustrerad över hur mycket tid som 

måste läggas ner kring evenemangen för att kunna stöda guilden så gott man kan. 

Lubu222:s situation är rätt allmän då han på bloggen beskriver hur han måste se till att 

spelet inte för mycket påverkar alla hans ansvar i verkliga livet. 

 “Me personally the invasions are too stressful. I cannot be tied to my device for two 

days straight. I have two children under the age of five who require lots of attention…” 

(lubu222, Jul 14, 2014) 

“I was one of the ones who received nanopods in the last invasion, but by the end my 

wife was cursing me and my children were resenting the IPAD; not worth it at all…” 

(lubu222, Jul14, 2014) 

Som sagt är denna typ av historia närvarande på bloggen hela tiden. Nedan bara ett par 

exempel på liknande uttryck från övriga spelare. 

“… I don't really want to make the push for T13 I think for me on a personal note the 

game would seem like I was at work not out of work. With working full time and going 

to university off campus I am half way through my degree I use BN as a release and my 

personal opinion would be pushing/aiming for T13 would lose some of the fun out of the 

game.” (fungame2013, Apr 19, 2014) 
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 “… Most people don’t have schedules that will allow for that so I figure lets at least 

take advantage of that by having someone else take over if you want them to. It helps for 

those who need their sleep, have jobs or other obligations…” (geniusman25, Feb 24, 

2014) 

 “… I'm with Lubu in that I have to be careful not to overdo my game time because I 

have responsibilities at home. I can spend time, but the more time I spend the more I 

need to take a break and love my family. As Smeg would say: life > BN. I completely 

agree...” (Phytoalexin, Jul 14, 2014) 

Man diskuterar annars också ifall det verkligen är värt att lägga ner ytterligare tid på de 

gemensamma evenemangen i jämförelse med vad man får ut av den uppoffringen. Till 

exempel Phytoalexin nedan menar att han är orolig att han upplever burnout ifall han 

ämnar nå ännu bättre resultat. Han är inte den enda som är orolig över detta. På bloggen 

var det många som uttryckte oro över samma sak. 

 “…2$ worth of nanos for two nights of less sleep doesn't seem like its worth it to me…” 

(firefistace451, Jul 14, 2014) 

“…bit frustrating that to really succeed you just have to be constantly on for 3days, but 

guess i shouldn't be surprised…” (armyofmarkness, Feb 24, 2014) 

“…I just want to keep improving and growing with the guild. This is a fun game and I 

am competitive, but I would hate to burn out and lose the fun of the game. I hope to 

naturally progress and improve…” (Phytoalexin, Apr 23, 2014) 

Dock prövar man också på alla sätt inom guilden att hålla sina medlemmar nöjda och 

därför lägga ut realistiska mål. Nedan påminner Mr. Frendly på bloggen de övriga 

spelarna att guilden alltid haft förståelse för att alla inte har all tid i världen att lägga ner 

på spelet. 

“Between the time pressure and the repetition, I am not wildly enthused to push the 

current guild to Tier 13. We have always been a guild where the top players make up 

for the shortfalls of newer or time-conflicted members.  That's our proud tradition.” 

(Mr. Friendly, Apr 19, 2014) 

För att summera kring tidsaspekten kan det sägas att många medlemmar uttrycker att de 

engagerar sig eftersom de redan lagt ner mycket tid. Jag får dock en känsla av att flera 

känner sig som om de har en kniv mot strupen eftersom pressen är hård och man inte 

vill svika andra spelare. Här finns ett stort hot för tjänsteleverantören i och med att om 

de trycker på spelarna ännu mera kan en stor del av dem uppleva att det blir för mycket 

och lämna allt bakom sig. Därför kommer denna risk för negativt engagemang att 

djupare diskuteras i del 4.6 av resultaten där negativt engagemang behandlas. 
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Pengarna 

Pengar är en annan del av investeringarna som konsumenterna ständigt påpekade att 

binder dem till spelet. Allmänt anser jag dock att konsumenterna förhåller sig mycket 

bättre gentemot pengarna som krävts jämfört med tidsaspekten. Dock finns det här 

också negativa syner som presenteras längre fram. 

Här tycks speltillverkarna ha klarat sig bra med att göra användning av pengar så att 

konsumenterna accepterar det som en normal del av spelet. MargretM menar att det sist 

och slutligen är frågan om små summor om hon till exempel jämför med vad det kostar 

att köpa en flaska vin. En annan respondent nedan jämför betalandet av riktiga pengar i 

spelet till att köpa en bok eller film. Han menar att så länge han känner han får någon 

njutning ut ur spelet har han inget problem att spendera riktiga pengar på det. 

 “It seems a small amount compared say to buying a bottle of wine” (MargretM) 

”I spend money, within reason, where it will give me enjoyment. Buying nanos is the 

same as buying a movie or book. I'm not going to spend a fortune, but if it gives me 

some enjoyment, why not. Like anything there are diminishing returns to the enjoyment 

of nanos.” (?) 

Kumar (2014) och Martin (2012) menade båda att man måste vara ytterst noggrann med 

vad man ger gratis och hur man tar betalt. De menade att det är en ytterst svår aspekt vid 

användningen av freemium-affärsmodellen. Exemplen ovan antyder att speltillverkaren 

på många plan lyckats och tacokiller nedan beskriver att det är något speciellt med BN 

som får honom att spendera riktiga pengar vilket han annars aldrig gör i spel. 

”I don't spend money on games period but there is something about Battle Nations that 

just makes you want to come back. I don't pour my pockets into the game but I've bought 

nanos about two times.” (tacokiller20) 

Konsumenterna uttrycker till och med att de vill understöda speltillverkarna och menar 

att detta beror på att de njuter så mycket av spelet att de anser att de måste understöda 

de som producerat det. Foxx59 menar att han till och med kände sig skyldig gentemot 

speltillverkarna då han inte hade köpt något med riktiga pengar än. Här skiljer sig BN 

från övriga liknande tjänsteleverantörer där det ofta genast från spelets början påminns 

att man kan köpa spelets premiumvaluta. Här kan det dock argumenteras att man ger 

iväg för mycket gratis till konsumenten om det måste gå så långt att konsumenten måste 

känna sig skyldig för att inte ha betalat något. 
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“I have used a bit, not a lot. At first I didn't spend anything but then i felt guilty that I 

wasn't supporting a company that created something that i get so much enjoyment 

from.” (Foxx59) 

“I have purchased in-game currency to support the developers and to strategically 

enhance my base and army. The in-game currency gives my game play and advantage 

in battle and in supporting my guild.” (krquan) 

Som tidigare nämnt kommer det såklart också fram andra sidan av slanten ur datan. 

Dessa negativa syner är dock inte hårt kritiserade, förutom en nyligen tillämpad metod 

att ta betalt inom Arena Challenge evenemanget, vilket jag återkommer till längre fram.  

Konsumenterna beskriver på flera ställen att de känner att spenderandet av pengar blir 

en nödvändighet. Till exempel CaptWilly nedan menar att om han inte skulle ha använt 

pengar skulle allt ta mycket längre tid, vilket han har sparsamt av. Det intressanta i hans 

inlägg är att han menar att han beundrar de som klarar av att spela spelet utan att 

använda riktiga pengar över huvudtaget. Man kunde tycka att detta skulle förarga men 

här kan det ses att speltillverkaren lyckats väl med sin strategi kring hur och vad de tar 

betalt för. 

“The game makes nano spending almost a necessity as doing without makes building 

and fighting just do much longer, my RL time is precious. I admire very much those 

non-nano players who still score big in BS such as iisterry and our leader sstegy.” 

(CaptWilly) 

Även övriga respondenter beskriver liknande användning av pengar på liknande sätt 

som CaptWilly. Man anser att spenderandet är ett måste för att klara sig i spelet och att 

spenderandet av riktiga pengar för med sig stora fördelar. 

“In order to have better units to make fighting easier, you need to spend nanos. The 

nano units tend to make the game more fun as they are better units.” (MytMax98) 

”its a necessity, you are forced to buy nano for some missions and building and 

advancement. Also the promo units are the best (LS, LB, mammoths etc..)” (Max75008) 

”I have. Using money gives a substantial advantage and is almost required in order to 

compete with the top guilds.” (OpusLuciferi) 

Många respondenter menar dessutom att de vill använda riktiga pengar av den enkla 

anledning att det förenklar spelandet för dem och gör det enklare än om de måste 

använda övriga sätt att nå vissa mål. 

“It is easier to pay than use other avenues.” (randomplayer1) 
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“Money = better stuff. I can play with the best. No money = less winning, and less 

winning is less interesting” (Bryanj36) 

”It makes the game easier and less tedious” (cvvhrn) 

Relaterat till respondenternas användning av riktiga pengar i spelet ville jag ännu ta 

fram två grafer som gjorts i tjänsten www.surveymonkey.com. Den första grafen, figur 

5, beskriver hur många procent av respondenterna som använder riktiga pengar i spelet 

BN respektive inte använder riktiga pengar. Det intressanta är för det första hur stor 

andel som använder pengar i spelet BN. För det andra är det mycket intressant att 

jämföra med grafen i figur 6, där det beskrivs hur många som använder riktiga pengar 

på övriga mobilspel respektive inte använder. Då kan man se att det är helt omvänt. 

Med andra ord använder respondenterna pengar på BN men inte på övriga mobilspel. 

 

Figur 5: Graf över hur många av respondenterna som använder riktiga pengar i spelet BN. Grafen gjord i 

tjänsten surveymonkey.com 

http://www.surveymonkey.com/
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Här måste det konstateras att speltillverkarna verkar ha klarat av att få freemium-

affärsmodellen att fungera väl. Den bindande faktorn verkar dock vara mycket känslig 

som vi redan kunde se med tidsaspekten. Gällande pengar, tog konsumenterna väldigt 

illa upp då speltillverkarna lanserade det så kallade Arena Challenge evenemanget där 

man kunde se att speltillverkarna tydligt hade bäddat in pay to win konceptet, vilket 

diskuterats tidigare. Detta var något som gjorde att spelarna samlade sig emot 

speltillverkarna och krävde ett stopp. Det har funkat i och med att andra liknande 

evenemang inte lanserats. Mer om också detta hot i delen om negativt engagemang 

längre fram. 

4.4.3 Sammanfattning av den bindande faktorn 

Konsumenterna känner sig bundna till spelet eftersom de lagt ner både mycket tid och 

pengar på spelet. I denna del av resultaten beskrevs vad respondenterna påpekade och 

lyfte fram relaterat till den bindande faktorn. Van Doorn et al. (2010) har i sin forskning 

kring konsumentengagemang klart lyft upp konsumentens resurser som ett incentiv till 

Figur 6: Graf över hur många av respondenterna som använder riktiga pengar på övriga mobilspel än BN. 

Grafen gjord i tjänsten surveymonkey.com. 
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engagemang och påpekat att detta påverkar konsumenternas engagemang. Denna aspekt 

är därmed inte ny för konsumentengagemang i sig men det visar sig också vara en viktig 

faktor inom digitala tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodel. 

Här vill jag igen bestrida van Doorn et al. (2010) endimensionella syn på 

konsumentengagemang eftersom vi kunde se att engagemang handlar om mer än endast 

beteende. Konsumenterna beskriver att de känner sig bundna till tjänsten på grund av 

sina investeringar i tjänsten. Därmed erbjuder den flerdimensionella synen av bland 

annat Vivek et al. (2012) en mer heltäckande beskrivning av konsumentengagemang. 

4.5 Övriga drivande faktorer för engagemang 

De fyra stora engagerande faktorerna har i detta skede presenterats. I denna del berörs 

kortfattat övriga engagerande faktorer av mindre vikt, som respondenterna dock berörde 

på ett bredare plan i datan. Hit hör bland annat mobiliteten, det vill säga att spelet kan 

spelas var som helst och när som helst på grund av dess format som mobilspel, humor 

(vilket upprätthålls inom guilden på diverse olika sätt), priser och erbjudanden som 

tjänsteleverantören erbjuder spelarna, WOM och rekommendationer samt 

multinationaliteten. 

Jag presenterar kortfattat dessa mindre aspekter och övergår efter denna genomgång till 

att presentera hotet för leverantören, nämligen det negativa engagemanget. 

4.5.1 Mobiliteten 

Som mobilspel kunde man kanske ha väntat sig att mobiliteten skulle vara bland de 

mest engagerande faktorerna för konsumenterna av spelet BN. För en del av 

respondenterna var denna aspekt tydligt viktig medan kanske lite oväntat för en nästan 

lika stor del inte så viktigt.  

Ur intervjuerna framkom den positiva sidan med mobiliteten klarare än på bloggen 

varför jag valt att ta in citat från intervjuerna här. Cvvhrn beskriver att han spelar spelet 

till exempel då han via arbetet flyger efter någon patient. Han beskriver att 

flygsträckorna ibland kan vara väldigt långa och menar att han då njuter av att kunna 

spela spelet. 
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”At work mostly. I do long range medical transport which has alot of downtime on the 

outbound leg” (cvvhrn) 

Flera respondenter beskriver hur de spelar överallt och till och med under arbetstid. 

ILikeMaui_com beskriver också att han spelar under nätterna till och med medan han 

ser på Netflix. 

“I check each game in the morning (collect resources 5 min) Lunch break - check social 

aspects boards read BN clan notes have a laugh if not busy - After work check up on 

collecting resources – maybe message something and head home - Night time - I'll play 

on iPad while watching Netflix.. Depending on the place will depend on what device.. 

Weekends like using iMac play for a few hours if I can...” (iLikeMaui_com) 

Nestle8675 och xenos_m fortsätter i liknande banor då de menar att de använder spelet 

överallt de kan. 

“At home and during conference calls while working. Also play while on business 

trips” (Nestle8675) 

“everywhere when I have free time... waiting for a meeting, home” (xenos_m) 

Också Eturner67 fortsätter på samma noter och menar att han alltid spelar då han väntar 

på något. 

“Usually when I'm waiting for something. A train, a meeting to start, etc. Also in the 

evening while the family is watching TV.” (Eturner67) 

Som tidigare nämnt fanns det också en stor del respondenter som menade att 

mobiliteten inte är viktigt. Nedan flera kortfattade konstaterande relaterat till ämnet ur 

ett par respondenter för att belysa detta. Många svarade att de endast spelar spelet 

hemma då jag frågade var och när de spelar BN. 

“Home, at night” (Bighung) 

“At home” (Minecrafter201) 

“At my house” (Battlenationsguy24) 

Respondent 2140962 menade dessutom att han endast spelar spelet ifall han har tråkigt.  

“Only play BN when I’m bored and at home only.” (2140962) 

Som syns fanns det alltså de konsumenter där mobiliteten fungerade som en 

engagerande faktor medan övriga respondenter inte upplevde något ökat engagemang av 

denna aspekt. 
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4.5.2 Humor 

Man märker inom denna guild att humor är en engagerande faktor. Man har till och med 

i ”off topic” sektionen på guildens forum öppnat en tråd kallad ”humor” samt en tråd 

kallad ”cartoons!” där medlemmarna av guilden kan dela med sig av humoristiska 

historier eller roliga animationer. Dessa trådar skapar gott om besök (cirka 850 

respektive cirka 200). 

Utöver detta märker man att det inom guilden pågår hårt arbete för ett humoristiskt 

klimat. Man har till och med i början av sitt regelverk betonat att man välkomnar 

spelare som arbetar för en rolig social omgivning. 

“ALL THE COOKiES welcomes active players, regardless of level, that are prepared to 

contribute to our shared goals of boss strike domination, fun, and social interaction…” 

(thescud, ATC Leader, Dec 4, 2013) 

Inom guilden finns det vissa karaktärer som alltid drar in humor och som får andra på  

 

 

gott humör, som Mike. 

“Mike, you are without doubt the funniest member of the guild.” (thescud, ATC Leader, 

Apr 24, 2014) 

Guildens medlemmar till och med spelar spratt genom att klotta på hans profilbild som 

föreställer en mammut (hans favorit enhet i spelet). Man färgar den rosa och förvränger 

den som syns i figur 7. Detta svarar Mike på genom att göra om bilden som syns i figur 

8. 

Figur 7: Förvrängd bild av  

spelaren Mikes profilbild 

Figur 8: Mikes svar på 

förvrängningen 

http://atc.boards.net/attachment/download/829
http://atc.boards.net/attachment/download/820
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Man märker dock att respondenter till exempel i intervjudatan lyfter fram humorns vikt 

i de mångsidiga uppdragen i spelets berättelse. 

“... good narrative and humor” (OpusLuciferi) 

“Fun story line” (sstegy) 

Dessutom lyfter respondenter, som till exempel GlobalWarring, fram humorns 

betydelse i allmänhet i guildgemenskapen. Man kan se i hans inlägg nedan att humorn 

spelar en viktig roll då han klart lyfter fram det då han pratar om att lära känna andra 

medlemmar i guilden. 

“It is interesting to share experiences, stories and humour with people from other parts 

of the world that share a common goal and interest. The more this takes place, the 

closer a bond I feel to those others and our common guild. I also participate in an 

officers forum containing members of other guilds so building a common bond with 

members oof other guilds also. My perceptions of other guilds is shaped by my 

interactions with these individual members which is an interesting phenomenon by 

itself.” (GlobalWarring) 

För att sammanfatta kan man alltså påstå att humor har en engagerande effekt på 

konsumenterna av spelet BN. 

4.5.3 Priser och erbjudanden 

Priser och erbjudanden pratades det också rätt mycket om inom datan. På bloggen var 

det prat om enheterna som lanseras vid varje evenemang, där guildmedlemmarna 

utvärderade enheterna. Man menade också att priserna som man kan få från 

evenemangen var viktiga, som Mike nedan konstaterar då han skriver att han vill ha 

många av huvudpriserna. Dock undrar någon senare vid ett annat evenemang om det 

verkligen är värt att satsa på en högre nivå som betyder exponentiellt mycket mera 

arbete och risk för burnout bland övriga medlemmar. 

 “This tier 10 prize looks amazing. I want at least 3” (Mike, Officer, Apr 24, 2014) 

“Last what are you battling so hard for? At the t13 level it is not for another t10 unit. 

Owning 5 falcons and 7 boar 2's does not make me a better player or my account 

stronger than those who have 2 falcons n 4 boars (t11 players)…” (ngon, Sep 2, 2014) 

På bloggen märker man annars också prisernas betydelse då man skapar egna 

evenemang. Man hittar på egna typer av priser man kan dela ut i spelet efter att 
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evenemanget tagit slut. Nedan fungames 2013 exempel på priser till ett av guildens egna 

evenemang. 

“Prizes:  

1st place gets a wimp drop 50 LCT and 50 LD's. 

2nd place gets a wimp drop of 50 LD's. 

3rd place gets a wimp drop of 50 Chuckers” (fungame 2013, Sep 4, 2014) 

Ur intervjuerna kom det också fram att priserna har en betydelse för engagemanget. 

Battlenationsguy24 menar att han älskar BS-evenemangen och priserna man får av 

dessa. Nestle8675 å andra sidan beskriver kort och klart vad guilden betyder för honom, 

priser. 

“Amazing! I love doing the boss strikes and getting all the prizes” (Battlenationsguy24) 

“Prizes” (Nestle8675) 

Hfarrel menar att priserna börjar kännas som om man inte längre klarar att förnya sig. 

Bryanj36 skriver att han egentligen inte bryr sig värst mycket om övriga evenemang vid 

sidan av BS-evenemanget eftersom det kan ge de bästa priserna man kan få. 

”... even recycled prizes” (Hfarrell2) 

“I do as many events as I can. Boss strikes and invasions are all I care to do- I don't 

miss those and always try to get agood score. I don't care for the PvP battles at all 

really. The rewards aren't as good with PVP” (Bryanj36) 

Med andra ord ser det ut som om priserna har en betydelse och att tjänsteleverantören 

måste se till att konsumenterna känner sig som om de får någonting ut av tiden de lägger 

ner på tjänsten. OpusLuciferi beskriver att spelet BN innehar bra priser och en god 

struktur för att upprätthålla sitt engagemang. 

“Positive: good reward and incentive structure…” (OpusLuciferi) 

Erbjudanden pratas det mycket sparsamt om på bloggen men ett par respondenter lyfter 

självmant upp temat då de pratar om deras vanor att använda pengar på spelet. De två 

respondenter som lyfts fram som exempel menar att de skaffat nanopods då det funnits 

något erbjudande till förfogande. Minecrafter menar till och med att erbjudanden är 

något som fattas ur övriga liknande tjänster och att de som har erbjudanden inte har bra 

sådana. 
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“I put the most game time into BN so I spend the most. I like that they have sales and 

that is the only time I buy nanos. I stock up on sales and spend on deals or promos. I 

really only spend$ on units now (vs speeding up build times)” (Bryanj36) 

”Because there was a promo” (Minecrafter201) 

“They differ because there are not much promos in other games and they are not so 

good ones either.” (Minecrafter201) 

Priserna man kan få i spelet verkar fungera som incentiv för att engagera spelarna i 

evenemangen. Å andra sidan verkar det som om erbjudanden fungerar som gott incentiv 

för engagemang i spenderandet av riktiga pengar. 

4.5.4 WOM och rekommendationer 

WOM förtjänar sin egen underrubrik på grund av dess betydelse för respondenterna. 

Man sysslar aktivt med spridande av WOM till övriga guilder för att få till sig nya 

spelare. Dessutom sysslar spelarna inom guilden konstant med WOM då de deltar i 

diverse diskussioner på bloggen. 

Mera konkret beskrivs dock betydelsen inom intervjuerna. Nedan finns bara ett par 

exempel över hur konsumenterna börjat med att spela spelet. Det är i de flesta fall 

frågan om en vän eller nära bekant som spelat spelet. En del beskriver det som att 

vännen berättat om spelet och därför har de själv velat börja med spelet och andra 

menar att vännen spelade och därför började de och spela. Detta tolkar jag som att 

konsumenterna ser det som en slags rekommendation då den man känner spelar och 

tycker om spelet, då måste man ju kanske pröva det. 

”A friend at work had it, I became instantly hooked. maybe two years ago” (MargretM) 

“My friend told me about it about a month after it launched.” (Battlenationsguy24) 

”Been playing for 1.5 to 2 years. I started playing because I saw a friend play” 

(PurpleMynxie) 

“I was introduced to Battle Nations by my son and then i got hooked even after he gave 

up. This was about 3 years ago?” (Foxx59) 

Kumar (2014) och Martin (2012) poäng om att konsumenterna är värdefulla för företag 

med freemium-affärsmodeller även då de inte betalar något lyfts väl fram i dessa citat. 

Här syntes konkret bevis över att spelare tar in nya konsumenter utan några 

tilläggskostnader för marknadsföring och dylikt av företaget. Kumar et al. (2010) 
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menade att WOM är en aspekt som många företag missar som en mycket värdefull 

resurs i dagens läge. Här tycks WOM ge mycket till tjänsteleverantören. 

Dock ser det ut som om en annan aspekt ur det totala engagemangvärdet också biter, då 

Kumar et al. (2010) menar att rekommendationer är något man inte skall förbise. 

Hfarrell2 och OpusLuciferi beskriver hur de börjat spela spelet då de fått se reklam och 

rekommendation av spelet i ett annat freemiumspel de spelade. 

”It was a download for points on another game. (Tapjoy)” (Hfarrell2) 

”About 2 years ago, after being shown multiple ads for Battle Nations on another 

freemium game” (OpusLuciferi) 

Respondenterna 2140962 och Max75008 å andra sidan beskriver hur de började med 

spelet då de såg reklam för spelet på applikationsbutiken. Detta kan också ses som en 

slags rekommendation då Kumar et al (2010) menade att rekommendation betyder att 

man föreslår något gentemot en ersättning. Applikationsbutikerna har marknadsfört 

spelet och tagit fram dem mot en ersättning av tjänsteleverantören, precis som ovan där 

konsumenterna hade sett rekommendationer för spelet i ett annat freemiumspel de 

spelar. 

“Saw it in an ad for apps…” (2140962) 

”I think I saw an add on the Apple store in free games was almost 3yr ago” 

(Max75008) 

WOM och rekommendationer, vilket Kumar et al. (2010) tog upp som stora aspekter av 

totalt engagemangvärde verkar här också ha en stor roll speciellt i att rekrytera nya 

konsumenter. Dock skall man inte glömma bort att hela guilden egentligen fungerar 

genom att man delar WOM med varandra konstant och dessutom försöker man 

rekrytera nya medlemmar till dessa guilder genom både rekommendationer och WOM. 

4.5.5 Multinationalitet 

Som sista drivande aspekt för konsumentengagemang jag lyfter upp är 

multinationaliteten. Gemenskapen som behandlats som en stor egen faktor står i 

grunden för denna aspekt. Man märker att guildmedlemmarna är intresserade av de 

övriga medlemmarnas bakgrunder och man tycker om att kunna vara i kontakt med 

människor omkring hela världen. Som syns i bilaga 5 är redan de respondenter jag fått 
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att svara på min elektroniska intervju från väldigt olika bakgrunder och regioner i 

världen. 

Från de elektroniska intervjuerna kom det ständigt påpekanden på multinationalismen 

och de kunde till exempel se ut som följer. 

“Lot of friends now. Over the world” (Tob6771) 

“They feel like my friends and I love the international nature of the guilds” (MargretM) 

Guildmedlemmarna känner verkligen att de skapar vänskap med de övriga 

medlemmarna och på bloggen finns i den övriga sektionen en tråd kallad ”Where are 

you from in the world”, där guildmedlemmarna öppet berättar om sig själva och vad de 

gör i det civila livet. Denna tråd är en av de hetaste på hela bloggen och man märker att 

medlemmarna verkligen vill lära känna varandra. Till exempel medlemmen som 

startade tråden presenterar sig som följer. 

“Reading the guild chat got me thinking about where all you fine people are from. I see 

some people are east coast USA, a few of us west coasters enjoying our 75* winter, and 

I notice I have some European friends on here. Tell me about yourselves.  

I am a Paramedic in Southern California, and my roommate is ChiefsOfEdo.” 

(mediccannon, Jan 26, 2014) 

Nedan ett par beskrivningar av övriga guildmedlemmar för att visa hur mycket detta 

betyder för dem. 

“An Okie here. Tulsa, Oklahoma. Move to the countryside to get away from the crowds. 

Cherokee and Irish. Been through Vancouver to get on a cruise to Alaska. Joined Navy 

to see the world, went to boot camp on west coast. I wanted to be stationed there to see 

Australia and Japan, among others. Never made it. Did go to Virgin Islands, New York, 

and the middle of the Atlantic and sadams doorstep. It is nice to know or to converse 

with people from all over the world. It's so small.  Oh! I have been to Epcot center in 

Disney world Florida. So I have been all over the world. Hehehe” (killenterror, Feb 5, 

2014) 

“I know I’m not a genius (named ironically) as I am in college at the age of 28 lol.  I’d 

like to say it’s a good college here in NYC but then again I know some idiots have 

graduated from here too (such as Obama).” (geniusman25, Mar 6, 2014) 

“Hi team it's fascinating to see the ages, jobs and places were we all come from. 

I'm a Kiwi (from New Zealand) and need to balance out the couple of Aussies that have 

unfortunately infiltrated the Alliance. I joined Elders at the start of guilds because the 

name suited my age - 51 actually. I thought I was the grandad until Foxy said he was 

older.... 

I live in Christchurch New Zealnd and yes we are still recovering from the massive 



 

 

92 

series of earthquakes (over 14,000 of them in reality) that flatten our city 3 years ago.  

Still love it here and BN is somewhat of an addiction.” (CaptWilly, Officer, Jul 25, 

2014) 

I och med detta har de drivande faktorerna genomgåtts och det är dags att öppna ögonen 

för hotet för leverantören. Det finns nämligen flera faktorer som skapar risk för negativt 

engagemang och vissa har redan gått så långt att negativt engagemang har påbörjats och 

genomförts. Negativt engagemang är något som flera forskare inom konsument 

engagemang påpekar att inte får glömmas (Kumar et al. 2010; van Doorn 2011; Brodie 

och Hollebeek 2011).  

4.6 Negativt engagemang, hotet för leverantören 

Som framkommit finns det många aspekter som främjar engagemang men ett stort 

problem är att företag ofta fokuserar endast på dessa aspekter och glömmer bort hotet, 

det vill säga konsumenternas negativa engagemang. Bland annat Kumar et al. (2010) 

och van Doorn et al. (2010) påminner om hur viktigt negativt engagemang är men trots 

detta glömmer till och med forskare inom området bort detta. Till exempel Brodie et al. 

(2011), vilka presenterar de fem grundläggande beståndsdelarna av 

konsumentengagemang poängterar inte denna aspekt i märkbar utsträckning. Van Doorn 

(2011) åberopar detta och senare fyller Brodie och Hollebeek (2011) på denna aspekt 

som svar på van Doorns (2011) kommentarer. 

Med andra ord har till och med ledande forskare inom ämnet svårt att minnas det 

negativa engagemanget trots att det är livsviktigt för företag att kunna hantera, vilket 

även i denna fallstudie är klart och vi kommer att se att tillverkarna av BN inte alltid 

gjort detta vilket lett till diverse problem. Jag har delat upp aspekterna bakom det 

negativa engagemanget och lagt upp underrubriker enligt detta. Jag går nu kort igenom 

dessa hot för leverantören varefter resultat- och analysdelen av avhandlingen 

sammanfattas och en egen modell för konsumentengagemang för digitala tjänster som 

använder sig av en freemium-affärsmodell föreslås på basis av resultaten av denna 

avhandling. 

            4.6.1 Tidsförbrukning 

Även om tidsaspekten ses som något positivt bland många konsumenter av spelet BN, 

finns det också en stor skara konsumenter som ser flera aspekter av spelet som för 
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tidskrävande. Man märker klart att det blivit ett så stort problem att många spelare 

lämnar spelet på grund av detta och andra upplever en så stor stress av spelet att det 

lägger spår på deras verkliga liv. 

Då den bindande faktorn presenterades var det flera konsumenter som ansåg att en 

engagerande aspekt av spelet är att man kan fly verkligheten för en stund. Både på 

bloggen och bland intervjuerna finns det dock massor av kommentarer av konsumenter 

som påpekar att det blivit för mycket. Spelarna lägger ner så mycket tid på spelet att det 

börjar orsaka problem i livet. Nedan bara ett par exempel av typiska kommentarer från 

intervjuerna. 

“Negatives-- would be time and devotions to the guild, might cause people to get in 

trouble with daily livings and other real life duties.” (Bighung) 

“Neg - eats up time for real life.” (mynghan0) 

“…Some events create real life friction due to the length of the event and the required 

commitment to achieve a positive outcome.” (GlobalWarring) 

”I already put in a lot of time to guild activities and putting in more would be too much 

of a time burden on my family.” (Foxx59) 

“… I cant play the game and leave my responsibilities behind” (muss69) 

På bloggen var tonen liknande och man märkte i de flesta fallen där medlemmar slutade 

spela spelet och berättade sina farväl för resten av guilden att orsakerna bakom alltför 

ofta var tidsbrist och dess påverkan på spelarnas riktiga liv. Till exempel situationen för 

fishy1 nedan beskriver detta väl. 

“… Unfortunately, my real life is undergoing major changes right now that are severely 

limiting my BN game time. My workload has increased tremendously as I have taken on 

major administrative responsibilities. Living apart from my wife has also become 

difficult, so she quit her full time job so we can be together all the time. As a result, the 

amount of time I spend on BN has been falling for the last several weeks, and the trend 

is going to continue and get worse. After the last Boss Strike and the SW invasion, I 

realized that I can no longer perform to my expectations and I will become a hindrance 

to the guild in the future...” (fishy1, May 15, 2014) 

I kommentarerna uttrycker spelarna att detta säkert kommer att ske allesamman i något 

skede, något som speltillverkarna borde reagera på eftersom detta händer spelare som är 

högt engagerade och som då de lämnar guilden anser att det inte finns mycket för dem 

mera kvar i spelet. 
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“Fish, we understand. I guess it will happen to all of us in our time…” (lubu222, May 

15, 2014) 

Jimmythecpap och CatflapThug beskriver liknande situationer i sina farväl på bloggen. 

“…Regrettably for me, my increasing work and family obligations prevent me from 

contributing to the guild in any significant manner…” (jimmythecpap, Mar 5, 2014) 

“…I have not experienced burnout, but real life problems are prohibiting me from 

playing this game…” (CatflapThug, Jul 11, 2014) 

Speltillverkaren har sitt finger i spelet här och kan ses som delaktig till att konsumenter 

av BN uttrycker problem med tiden spelet kräver. Då tillverkare utvecklat 

evenemangen, verkar det som om de inte tänkt allt hela vägen ut. För det första varar 

evenemangen i flera dagar och för det andra pågår de också under vardagar, det vill säga 

då de flesta arbetar eller går i skola. Om man vill klara sig bra i evenemangen kräver det 

att man sitter fastklistrad i så många timmar som möjligt. 

Man märker på konsumenternas kommentarer både på bloggen och i intervjuerna att det 

största problemet med tiden härstammar från dessa evenemang. Nedan ett par exempel 

för att stöda dessa argument. 

 “I really don't like the invasions. To me the invasions have to be played on Z2's terms 

by checking in every hour. I'm not able to do very well in them either. I try, but my 

schedule doesn't allow me to be very competitive for the invasions.” (Phoenixmoo, 

Officer, Apr 24, 2014) 

“I don't like the invasion events. I work long hours during I the week and have my kids 

at the weekend. I don't mind putting aside a few hours in an evening to rack up some 

boss strike points but there's no way I can log in every hour to clear out invasions.” 

(shadraxx, Apr 29, 2014) 

Förutom tidsproblem på grund av evenemangen finns det också de som anser att spelets 

tempo överlag är för långsamt som tacokiller20 nedan. 

“…going from level 1 to level 70 shouldn't take about 2 years as it did for me…” 

(tacokiller20) 

Speltillverkarna borde vara på sin alert och lyssna på sina konsumenter eftersom de 

klart förlorar värdefulla, långvariga konsumenter med hjälp av sina nya tidskrävande 

lanseringar. Man kunde kanske skapa evenemang som inte på detta sätt skapar ett måste 

att vara online hela tiden, utan vilket många påpekat som positivt, att man då det passar 

en själv kunde logga in och hjälpa guilden på lika villkor som alla andra. Nu påverkar 
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ens verkliga liv helt och hållet hur bra man kan kontribuera i evenemangen vilket 

konsumenterna verkar motstå. 

4.6.2 Mänsklig kontakt/kemi 

En aspekt som man inte pratade om på bloggen utan lyfte upp under intervjuerna var 

den mänskliga kontakten eller kemin i spelet och dess betydelse. Då speltillverkarna 

skapat möjligheten för spelarna att samla sig i guilder och bilda större gemenskaper har 

de samtidigt förlorat kontrollen över sina spelares kontakt med varandra då de inte 

skapat ordentliga plattformer för kommunikation inom spelet. Som tidigare presenterats 

har man inom guilder flyttat sin kommunikation till tredje partens tjänsteleverantörer. 

Man har som tjänsteleverantör överlåtit ansvaret för kommunikationen till gemene guild 

och samtidigt skapat en tickande bomb för sig själv. Det att gemene guild nu sköter 

kommunikationen betyder att gemene guild har skapat egna regler och risken finns att 

konsumenter lämnar spelet BN av den enkla orsaken att guilden sparkat ut dem. 

Guilderna har fått en enorm betydelse för konsumenterna av BN och ledningen i guilden 

blir tvungen att lösa konflikter inom guilden och göra beslut som kan betyda att 

speltillverkaren förlorar konsumenter. CaptWilly förklarar nedan hur ledningen har 

behövt kasta ut spelare ur guilden. 

“… Many of the problems of guild life revolve around RL issues impacting play and 

behaviour in chat etc. We have had to remove one or two players who disrupted the 

chat and 'friendly and clean' feel of the guild. We try hard to make the game safe for 

younger (still at school) players hence we have developed a code of conduct and expect 

people to stick with it.” (CaptWilly) 

Han menar också att risken finns att många lämnar spelet tillsammans med en person 

som blivit utvisad eftersom de skapat starka band med varandra. Om en slutar spela kan 

det i värsta fall betyda att flera gör samma beslut. Nedan ett exempel där spelare lämnar 

spelet tillsammans med en officerare som blivit utvisad. Det kunde lika väl varit så att 

officeraren slutat spela helt och hållet och dragit med sig alla de övriga spelarna till 

samma beslut, ett stort hot som speltillverkaren inte har någon kontroll över. 

”I've done a lot lately such as transferring to ATC when they lost about 12 players to 

another guild when we were forced to kick an ATC officer out (the other followed him). 

I'm taking a break now.” (CaptWilly) 
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Andra utrycker att de inte känner sig lika bundna till spelet eftersom andra spelare 

lämnar guilden. 

“… I do not feel as socially attached as I used to be - many folks have left” (RustyGIII) 

Nuvarande ledaren, dvenger påpekar också i intervjun att den sociala aspekten av spelet 

kan leda till problematiska människor där man behöver ha diverse kunskaper över hur 

man hanterar människor i allmänhet, speciellt i rollen som ledare. 

“… On the negative side, social interaction can lead to “troublesome” people. 

Language barriers exists. As leader (or officer), you need to have a certain set of people 

skills to deal with issues only allowed in text” (dvenger) 

Som nämnt har speltillverkarna självmant skapat ett stort hot genom lanserandet av 

guilderna och genom att inte erbjuda väl utvecklade plattformar för kommunikation 

inom spelet. Ledarna av guilderna har getts stort ansvar och denna person tillsammans 

med officerarna verkar vara ansvariga för mycket av spelarnas engagemang. Detta är 

också ett stort hot för ifall ledaren en dag plötsligt försvinner, finns det en stor risk att en 

stor skara konsumenter passiverar sig. 

       4.6.3 Pay to play/win och pengar 

Pengar var också en aspekt ur den bindande faktorn som konsumenterna av BN inte 

verkade ha större problem med, vilket visar att speltillverkarna gjort mycket rätt tidigare 

med vad de tar betalt för och hur med freemium-affärsmodellen. Dock har senare 

tendenser mot en betala för att vinna eller ”pay to win” modell uppmärksammats av 

konsumenterna och de har tagit mycket illa upp av detta. 

Ur intervjuerna framkom mera raka och beskrivande kommentarer över denna oro bland 

konsumenterna. CaptWilly beskriver hur guilderna till och med gick ihop med andra 

guilder för att få en större röst emot speltillverkaren för att beskriva deras negativa syn 

på den nya trenden. 

“… It was clearly a pay-to-win event that upset just about everyone - a blatant money 

grab by Z2. The playing community revolted and ATC was at the front of creating a 

Groupme chat for leaders and officers of as many guilds to discuss the direction of the 

game. The result was a partition to scrap future pay-to-win events signed by about 50 

odd guilds. It worked in that there has not been another Arena type event. So 

cooperation now goes beyond just our home guild, or Alliance of 4 guilds, to the whole 
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community - Z2 have created a monster to try and keep them honest to develop features 

we, the players, want.” (CapWilly) 

Andra konsumenter delar CaptWillys åsikt inom intervjuerna. 

“…Arena events are bad at the moment…” (PurpleMynxie) 

“…the new arena play event is basically pay to play…” (iLikeMaui_com) 

 “Recently the game introduced features that were designed more to get money out of 

customers. The best free games should allow any player that works hard to enjoy the 

benefits of those who are willing to spend, but the feature, known as the Arena 

Challenge, was clearly pay to win.” (sstegy) 

Xenos_m är också på samma spår men menar att speltillverkarna också utöver 

arenaevenemanget börjat fiska så mycket pengar som möjligt av spelarna. 

”The game has taken a negative turn. A year ago spending some money could make a 

difference (get some good units that will last for a lot time). Now Z2 has made an 

attempt to get "as much money as possible, as soon as possible". This has lead to 

creating new units every month that will become obsolete in a few months. The game 

has way too many units that make strategy meaningless. Furthermore the "Arena" event 

was a clear "pay to play" event that changed the game. I think the developers are killing 

the game aiming to maximize profits. It might be a good strategy if they plan to focus on 

their new games... I think I am going to be soon a former BN player” (xenos_m) 

Kostnaderna för premiumvalutan, det vill säga nanopods anses också av en del av 

respondenterna vara för höga. Man anser att man helt enkelt inte har råd att spendera 

riktiga pengar eller som randomplayer1 och dvenger nedan menar att man märkt att 

spelet kostat alltför mycket för spelarna. I dessa fall kan man dock argumentera att 

freemium-modellen fungerat eftersom konsumenterna spenderat och märker först nu då 

andra börjar bli arga över de nya misslyckade sätten att ta betalt av spelarna att de lagt 

ner mycket pengar på spelet. 

 “It sucks too much money out of my pocket…” (randomplayer1) 

“…after realizing how much I have spent (especially since my wife plays too so double 

the expenses :( ), I do not wish to play another freemium game…” (dvenger) 

Yesmancase menar att klyftan mellan de som betalar i spelet och de som väljer att inte 

använda riktiga pengar har blivit för stor vilket i slutändan kommer att resultera i att det 

blir svårt att få nya spelare in i spelet vilket är viktigt för att freemium-modellen skall 

hållas i liv. 
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“…there's still a huge gap between F2P players and P2P players : i mean non nano 

users can't cope with nano units which most of the times are super overpowered. i think 

Z2 should introduce new valuable units, so that even common player will be able to face 

BS and P2P players a bit more easily. I know that profit is the reason why BN exist, but 

i think that enlarging the range of players that can competitively take part in the event 

will stimulate the system to attract new player and not only those willing to pay” 

(Yesmancase) 

4.6.4 Repetitivt för spelare på hög nivå 

Bredden och mångfalden av tjänsten var en högt engagerande faktor för konsumenter av 

spelet BN. Bland alla respondenter och kommentarer på bloggen fanns också de som 

spelat spelet länge och som anser att spelet börjat bli för repetitivt. En hel tråd på 

bloggen som dessutom var väl besökt och där det fanns många kommentarer behandlade 

hur man skall få det roliga tillbaka i spelet eftersom allt blivit så repetitivt. Mike, som 

påbörjat tråden slutar sitt inlägg såhär: 

“For me fun is doing something new and challenging. The only fun I now have from the 

game is to fight some PVP, especially against clever opponents and try to win the AS 

without losing a unit (and of course not using nanos to heal units). see another post: 

atc.boards.net/thread/1196/trying-beat-losing-unit  

Even the BS is not fun anymore, since it ends up a repeatable process. Still is fun at the 

beginning when we try the best formations against encounters. 

Any ideas of how to put fun back into the game? (my wife has a rather brute idea: 

"maybe you should stop play this game!")” (Mike, Officer, Apr 30, 2014) 

I intervjuerna fanns också material för att backa upp denna potential till negativt 

engagemang. Spelarna anser att innovationen tagit slut hos speltillverkaren även om de 

själv ser att spelet har massor med möjligheter. Man skriver också att speltillverkarna 

borde fokusera på nytt material så att de som spelat igenom allt hålls som spelare i 

fortsättningen också. 

“…now its a bit repetitive, they should constantly expand the functions so that advanced 

players keep playing” (Max75008) 

 “Negative: lack innovation…” (OpusLuciferi) 

”The game seems to have endless possibilities but it is always the same fights, same 

events and even recycled prizes.” (Hfarrell2) 

4.6.5 Orättvis omgivning och risk för fusk 

Orättvis miljö och risk för fusk är allvarliga risker. Det finns inte mycket som antyder 

att liknande problem är allmänna i spelet BN men dock förekommer det en del problem. 

http://atc.boards.net/thread/1196/trying-beat-losing-unit
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Purplemynxie menar i intervjun att det inte är roligt att veta att övriga spelare i BN har 

hittat på sätt att fuska och han påstår att vissa till exempel kommer åt oändligt med 

premiumvalutan nanopods. 

“… ability for other players to cheat/hack is a problem. It makes it not fun to know that 

someone can just get unlimited nanos or other resources.” (PurpleMynxie) 

Dock sysslar man med utnyttjanden av fel i programmeringen inom guilden till exempel 

genom r4fting (ett sätt att utnyttja fel i programmeringen, nämnt efter spelaren som 

hittade på utnyttjandet), som beskrivits tidigare. Dessutom talar man om att dela med 

sig av sina lösenord till varandra så att övriga medlemmar kan spela med de andras 

konton medan de själva sover för att klara sig bättre i evenemanget invasion event. 

Detta oroar dock en del spelare på bloggen som exemplet nedan visar. 

 “Also, are we sure that is allowed under the user agreements? I would hate to have 

that lead to suspension of any ATC accounts. It's all fun and games until you lose your 

entire army. It's kind of like running into Cookie Monster! Aaaaaaaaaaaaah! *num num 

num num...” (Phytoalexin, Feb 27, 2014) 

Man är medvetna om att övriga guilder sysslar med denna typ av fuskande. 

“… Some of our members reported that there were comments on the z2 forum 

indicating that these top guilds shared account passwords so that members that were 

away from the game could still have their invasions killed.” (geniusman25, Feb 24, 

2014) 

I samma veva värnar man om att vara försiktiga med att dela med sig av sina lösenord 

eftersom det funnits människor som stjäl lösenord och hela konton. 

“Anyone who posted their account password here needs to change it immediately.  

A new member may have been involved with a previous acct hack.” (rmccarty22, Mar 

17, 2014) 

En stor faktor för främjande av orättvisa som medlemmarna av guilden talar om relativt 

mycket på bloggen är problemet med att endast en del av medlemmarna får pris i form 

av premiumvalutan nanopods om guilden klarar sig bra i evenemanget invasion event. 

Till exempel Mike nedan beskriver problemet och anser att sättet att distribuera priset 

borde förnyas. 

“I hate the fact that the rewards are only for the top 20! I think it’s unfair for a player 

that contributed to the guild not to get rewards! I think Z2 should spread the based on 

points %!” (Mike, Officer, Feb 24, 2014) 
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Inom intervjuerna beskriver respondenter också att de inte upplever att de blir 

tillräckligt uppmärksammade. Detta gäller speciellt de som lagt ner mycket riktiga 

pengar på spelet. Till exempel killenterror anser att spelare som lagt ner mycket pengar 

på spelet någon gång borde få gratis nanopods. 

“… People who have purchased so much should get free units/nano pods.” 

(killenterror) 

Som tidigare diskuterades i spelets mångfald upplever också en del av guildens spelare 

att det är orättvist att en del spelare slumpmässigt får priser som inte andra får. 

Möjligheten att få en av spelets bästa enheter, som endast kan fås genom att slå bossen, 

är bara 2%. Vissa har vunnit bossen till och med 50 gånger och inte fått någon frag, som 

enheten kallas. Andra har fått en på första försöket. Denna typ av pris är rätt farlig att 

planera och skapar stor risk för svartsjuka och känsla av orättvisa bland spelarna. 

Allt som allt kan man dock säga att det fanns rätt lite snack om orättvisa men det är 

farligt att blunda helt även för de små tecknen på detta.  

4.6.6 Övriga faktorer för negativt engagemang 

De största enskilda orsakerna till negativt engagemang bland respondenter och datan 

överlag har nu presenterats. Det finns dock flera andra små aspekter som nämns här och 

där i datan. Här tänkte jag ännu ta upp ett par framstickande sådana aspekter. 

För det första menar ett par spelare att BN kunde vara grafiskt vackrare än det är för 

tillfället. Dock läser jag ofta mellan raderna hos de övriga spelarna att de gillar just det 

att grafiken och stämningen är en aning avvikande från det ”normala” 

“... Other games are more graphic and look better then BN” (Battlenationsguy24) 

Några få påpekar att det kunde finnas mera möjligheter till att personifiera sin egen bas 

utseende. ILikeMaui_com skriver till exempel att han anser att denna aspekt har 

förlorats från speltillverkarnas gamla spel Trade Nations. 

“… a lot of detail that brought players to Z2 has also been lost.. like decorate your land 

and it gives you a bonus.. there is slight decorations but not enough to really 

individualize game play.” (iLikeMaui_com) 
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Bighung tar upp en intressant negativ aspekt då han påpekar att han saknar verklig 

kontakt med människor. 

“Negatives-- time and money. Lack of real life interaction with people.” (Bighung) 

En viktig aspekt som påpekas då och då är att spelarna önskar att speltillverkarna skulle 

satsa på och förbättra de egenskaper av spelet som redan finns. Till exempel Bryanj36 

och MojoRisin nedan lyfter upp denna problematik. 

“I hate that I cant get rid of old obsolete nits!! I have to scroll thru units I haven't used 

in years and I can't do anything with them. Super lame. They should let us upgrade them 

or trash them or sell them back.” (Bryanj36) 

”Before they evolve, I'd like to see basic functionality improved…” (MojoRisin) 

Som en sista aspekt relaterat till negativt engagemang nämns det av en del spelare att 

speltillverkarna är långsamma på att reagera på problem eller fel i spelet. Till exempel 

dvengers inlägg nedan från bloggen beskriver ett sådant fall. 

“In case you are unaware there is an update 3.5.1.1 that is supposed to "fix" the white 

circles. If you haven't done yet try updating it...but too little too late Z2! (I'm sure many 

of you are giving Z2 a one finger salute!)” (dvenger, Officer, May 26, 2014) 

Som framkommit finns det en hel del hot för speltillverkaren. Största delen av hoten 

som presenterats och som alltså tangerats i datan härstammar från speltillverkaren och 

deras ageranden eller avsaknad av agerande. Det är viktigt att satsa på engagerande 

egenskaper som till exempel lanserande av guilden och evenemangen kopplade till 

dessa. Dock måste man alltid tänka på hurdana negativa konsekvenser detta kan föra 

med sig och planera vad man kan göra åt dessa problem så att man kan agera så snabbt 

som möjligt om problem uppstår. Van Doorn (2011) påminnelse till Brodie et al. (2011) 

om negativt konsumentengagemang kan i och med denna del av resultaten påpekas vara 

ytterst korrekta och på sin plats. Negativt engagemang kan snabbt förstöra mycket om 

producenter inte har planerat för hur de skall handskas med detta. 
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4.7 Sammanfattning av resultat och analys 

För att göra sammanfattningen mera visuellt framträdande, presenterar jag i figur 9 

nedan en modell över konsumentengagemang för digitala tjänster som använder sig av 

en freemium-affärsmodel. Denna modell sammanfattar de resultat som presenterats och 

analyserats ovan. 

 

 
 
Som framkom i genomgången av teorin, finns det inte en enhetlig definition av 

begreppet konsumentengagemang och som belystes i problemområdet finns det 

sparsamt med forskning kring konceptet kopplat till digitala tjänster. Denna avhandling 

söker svar på vad som engagerar konsumenter inom digitala tjänster som använder sig 

av en freemium-affärsmodel. 

I figur 9 ovan presenteras en modell över konsumentengagemang baserad på resultaten 

som avhandlingen visar. Här finns flera intressanta aspekter att påpeka. Här 

Figur 9: Konsumentengagemang för digitala tjänster som använder sig av en 

freemium-affärsmodel. Den yttre cirkeln är det negativa engagemanget. 
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framkommer mycket av det som tidigare forskning presenterat, men också nya aspekter, 

kopplade till och igenkännande för onlinevärlden sticker ut ur resultaten. 

Klart blev det genast från början då gemenskapen behandlades att tidigare forsking som 

hävdar att konsumentengagemang endast handlar om beteende, det vill säga den 

endimensionella forskningen som bland annat van Doorn et al. (2010) står för kan 

bestridas. Genomgående, kopplat till alla beståndsdelar framkom nämligen i denna 

avhandlings resultat att bland annat känslor spelar en stor roll i konsumenternas 

engagemang och därmed pekar resultaten i denna avhandling starkt på 

konsumentengagemang som ett flerdimensionellt koncept och stöder därmed bland 

annat Vivek et al. (2012) flerdimensionella syn på konceptet. 

Dessutom menar van Doorn et al. (2010) samt Verhoef et al. (2010) att 

konsumentengagemang endast handlar om beteende utöver köpsituationen. Denna 

avhandling stöder dock Kumar et al. (2010) tankesätt, som hävdar att 

konsumentengagemang skall inkludera transaktionsbeteende också. I resultaten ovan 

kunde vi se att transaktionsbeteende var inbakat i konsumenternas engagemang till 

exempel genom att man diskuterar sina transaktioner med varandra för att berätta för 

övriga konsumenter om transaktionerna var värda sin slant eller inte. Dessutom lockade 

det nya ”pay to play/win” försöket i arenaevenemanget många spelare att engagera sig 

negativt. Transaktionsbeteende är på basis av denna avhandlings resultat därmed klart 

inkluderat i konceptet konsumentengagemang. 

Tillbaka till figur 9. Runt konceptet konsumentengagemang finner vi fyra stycken 

huvudfaktorer bakom engagemang hos konsumenter som använder sig av digitala 

tjänster som baserar sig på en freemium-affärsmodel. Dessa faktorer är gemenskapen, 

bredden och mångfalden av tjänsten, egna utvecklingen av tjänsten samt tiden och 

pengarna tjänsten kräver. Den svarta cirkeln som binder ihop dessa fyra faktorer innehar 

alla de övriga faktorerna bakom konsumenternas engagemang som diskuterades i 

resultaten ovan. De svarta pilarna innanför denna cirkel beskriver att alla dessa faktorer 

samspelar och förstärker varandra, vilket van Doorn et al. (2010) också belyste i sin 

modell över konsumentengagemang. 
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Gemenskapen var i detta fall den starkaste faktorn för konsumentengagemang. Allt 

hängde dock inte bara ihop rakt med spelet i sig självt utan man märkte på 

konsumenternas kommentarer och inlägg att de vill vara anslutna till andra konsumenter 

och kunna diskutera samt dela med sig av sina känslor och tankar med andra. Dessutom 

steg multinationaliteten starkt upp nära kopplat till gemenskapen. Detta tycks vara något 

som dagens onlinegeneration verkar söka. 

I denna avhandlings resultat kunde vi läsa kommentarer som till exempel att spelet var 

konsumentens ”spel Facebook” och vi såg att många delade med sig av känsliga detaljer 

ur sitt liv med gemenskapen och upplevde att de fick bra stöd av gemenskapen. 

Gemenskapen är en faktor som tidigare forsking inte lyfter upp som en enskild faktor 

bakom konsumentengagemang men inbäddar det i flera övriga faktorer som till exempel 

Kumar et al. (2010) som tangerar gemenskapen då de bland annat pratar om ”codesign” 

och beskriver hur människor är uppkopplade med varandra i dagens läge. 

I denna avhandling var gemenskapen den viktigaste enskilda faktorn och mycket tyder 

på att detta allmänt är något konsumenter söker ur onlinetjänster som använder sig av en 

freemium-affärsmodel. På bloggtjänster vill man skapa diskussion och få sin klara skara 

av anhängare, i spel vill man spela med andra, på rekryteringstjänster som linkedin vill 

man skapa sin gemenskap som man kan vara uppkopplade till, på nyhetstjänster vill 

man kunna diskutera med övriga konsumenter kring nyheter och så vidare. Här kom en 

första ny aspekt som denna avhandling bidrar med i och med att den lyfter upp 

gemenskap som en stark enskild faktor bakom konsumentengagemang. 

Den nästa faktorn, det vill säga bredden och mångfalden av tjänsten, i denna avhandling 

kallad den behållande faktorn, är en ny aspekt som forsking kring 

konsumentengagemang inte direkt tagit fasta på. För dagens onlinegeneration skall 

saker ske snabbt, nya uppdateringar skall komma konstant och utvecklingen skall vara 

snabb. I resultaten av denna avhandling såg vi hur bredden och mångfalden av tjänsten 

var viktiga faktorer för konsumenternas engagemang. Konsumenterna blev snabbt arga 

om fel inte korrigerades snabbt eller om spelet började stagnera. Dessutom var man sur 

över att gamla problem inte fixades. BN har dock klarat av att förnya sig gång på gång 

vilket flera konsumenter konstaterade och menade också att de aldrig förr spelat ett spel 

under en så lång tid som de spelat det här spelet. 
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Bredden och mångfalden är därmed en mycket viktig faktor bakom 

konsumentengagemang bland digitala tjänster. Som presenteras i bilaga 2, om konceptet 

freemium, upplever flera traditionella tjänsteleverantörer, som tidningar ett hårt tryck att 

flytta till digitala tjänster. Till exempel Hufvudstadsbladet tog rätt tidigt i bruk sin e-

tidning men är långt efter i utvecklingen av tjänsten. I jämförelse har till exempel 

Helsingin Sanomat prövat på freemiumformatet och utvecklat sin egna digitala version 

av tidningen. Snabb utveckling och bredd av tjänsten så att konsumenterna upplever att 

de får något mervärde av att spendera en slant på tjänsten är en av de viktigaste 

faktorerna bakom konsumentengagemang, något som tidigare forskning kring konceptet 

inte belyser. 

Den tredje faktorn i figur 9 är den egna utvecklingen av tjänsten. Detta är något som 

tidigare forskning lagt mycket vikt på (Kumar et al. 2010; van Doorn et al. 2010; Vivek 

et al. 2012) och denna avhandlings resultat stöder till fullo. Denna avhandlings resultat 

visar hur konsumenter tar utvecklingen av tjänsten i sina egna händer om inte 

tjänsteleverantören utvecklar de aspekter man vill ha utvecklade. Konsumenterna gick 

så långt som att koppla tredje partens tjänsteleverantörer för att möjliggöra bättre 

kommunikation mellan medlemmarna i guilden. Då speltillverkaren inte utvecklat 

tillräckligt med nya utmaningar började medlemmarna av guilden utveckla nya 

evenemang med mera. Fascinerande resultat som verkligen bevisar hur viktigt denna 

faktor är som också Kumar et al. (2010) konsumentens kunskapsvärde kategori av totalt 

engagemangvärde behandlar. 

Den sista faktorn i figur 9 är tiden och pengarna, det vill säga den bindande faktorn. 

Detta är något som tidigare forskning tangerar då till exempel van Doorn et al. (2010) 

menar att konsumenternas resurser så som tid och pengar påverkar deras 

engagemangbeteende. I denna avhandlings resultat kom det fram att flera konsumenter 

anser att de inte kan sluta spela eftersom de lagt ner/investerat så mycket tid och pengar 

på spelet. Många pratade dessutom om tiden i terapiliknande sätt då de menade att de 

får en möjlighet att fly verkligheten genom spelet och därmed lämna vardagen bakom 

sig för en stund. 

Dessa fyra aspekter är i figur 9 sammankopplade i en cirkel. De svarta strecken som 

håller ihop cirkeln står för de övriga aspekterna och att dessa faktorer är 
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sammankopplade. De inre svarta pilarna står sedan för att alla dessa faktorer förstärker 

varandra och hjälper åt att bilda konsumentens engagemang i digitala freemium tjänster. 

Jag har låtit bli att dela in faktorerna i initiativ och resultat som både van Doorn et al. 

(2010) och Vivek et al. (2012) gjort eftersom jag anser som van Doorn et al. (2010) att 

man måste dra en pil tillbaka från resultaten till initiativen, eftersom resultaten av 

engagemanget förvandlas till initiativ för ytterligare engagemang. Till exempel 

gemenskapen är ett resultat av att konsumenterna i spelet gått med i guilder. 

Gemenskapen i sin tur fungerar som initiativ för ytterligare flera olika typer av 

konsumentengagemang, bland annat till egna utvecklingen av tjänsten som 

gemenskapen i min fallstudie håller på med. 

Till sist har vi den yttre röda cirkeln med sina pilar mot den inre cirkeln i figur 9. Denna 

röda cirkel står för det negativa engagemanget, det vill säga hotet för ytterligare 

engagemang. Detta är något tidigare forsking inte involverat i sina modeller. Dock 

pratar till exempel Kumar et al. (2010) samt van Doorn et al. (2010) mycket om negativt 

engagemang och Van Doorn (2011) påpekar till och med att Brodie et al. (2011) inte 

tagit fasta på det negativa engagemanget i sina fem beståndsdelar av 

konsumentengagemang. I denna avhandlings resultat blev det klart att bakom varje 

faktor finns det risker för negativt engagemang som kan tränga in och förstöra 

konsumentengagemanget för den enskilda konsumenten. Det kan handla om mycket 

små drag i det stora hela som förstör hela upplevelsen av tjänsten då konsumenterna 

anser att de blivit fel behandlade och i dessa fall knäcks den enhetliga inre cirkeln av 

engagemang och alla de sammanhängande bitarna fallerar vilket bidrar till att 

konsumenten lämnar tjänsteleverantören. Detta betyder, vilket tidigare forskning 

påpekar, att tjänsteleverantörerna måste vara på sin vakt och ha färdiga planer för hur de 

fort kan reparera fel de orsakat. Den röda cirkeln med hotet finns runt hela figur 9 just 

på grund av att det kan vara kopplat till vilken faktor som helst. Så länge den inre 

cirkeln är väl förstärkt och tjänsteleverantören har försvarsmekanismer mot det 

inträngande negativa engagemanget kommer inte hotet åt att rubba den inre cirkeln. 

Figur 9 fungerar med andra ord som en sammanfattning av resultat- och analysdelen av 

avhandlingen och som en god första modell över konsumentengagemang i digitala 

tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodel. Vilket framkommit bekräftar 
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modellen mycket av tidigare forskning kring konceptet konsumentengagemang och 

lyfter även upp nya aspekter vilka är värda att lägga fokus på. Dessutom ger modellen 

en klarare visuell bild över konceptet än tidigare modeller levererat. I nästa del av 

avhandlingen förs en bredare diskussion över avhandlingen som en helhet och förslag 

till fortsatt forskning presenteras. 
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5. Diskussion och förslag till fortsatt forskning 

Syftet med denna avhandling har varit att studera konsumenters engagemang inom 

digitala tjänster, som använder sig av en freemium-affärsmodell. I denna avhandling 

söktes alltså svar på vad som skapar engagerade konsumenter inom digitala tjänster som 

använder sig av en freemium-affärsmodell. Forskningsfrågorna jag sökte svar på denna 

avhandling löd som följer: 

Vad är det som engagerar konsumenter inom digitala freemium-tjänster?  

Hurdan form av engagemang uttrycker konsumenter inom digitala tjänster 

som använder sig av en freemium affärsmodell? 

Vad betalar konsumenter för och varför inom dessa freemium-tjänster? 

I den teoretiska referensramen presenterades tidigare forskning kring engagemang och 

hur det kom sig att forskningen tog inriktningen mot konsumentengagemang. För att 

besvara syftet och forskningsfrågorna valdes fallstudiespelet Battle Nations, BN, av 

mobilspelsleverantören Z2 och gemenskapen eller guilden ATC-Elders bestående av 

kring 200 medlemmar som urval för avhandlingen. Jag valde att analysera deras blogg 

samt göra en elektronisk intervju och valde sedan lämpade metoder för att kunna 

analysera denna stora massa med data. 

Resultaten talar för sig själv, respondenterna öppnade sig i de elektroniska intervjuerna 

och på bloggen förs allmänt öppen och livlig diskussion vilket förenklade stödandet av 

argumenten i avhandlingen. Spelargemenskapen verkar vara en gemenskap villig att 

ställa upp och hjälpa vad än det är frågan och. Jag var glad över att 39 personer ställde 

upp på den elektroniska intervjun. Det var roligt att se att de inte gjorde det enbart för 

priset de kunde vinna utan att största delen faktiskt inte ens ville delta i utlottningen av 

prisen. Av de som vann tog dessutom få emot priset. 

Området som avhandlingen fokuserar på är nytt inom disciplinen 

konsumentengagemang och tidigare forskning kring konceptet har fokuserat väldigt lite 

på den digitala omgivningen. Mera forskning kring konceptet har önskats i den 

akademiska världen vilket diskuterats i den teoretiska referensramen. Freemium-

affärsmodellen gör allt större framsteg och jag anser att forskning kring 
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konsumentengagemang kopplat till denna affärsmodell därför var ytterst aktuell och 

nödvändig. 

Resultaten i avhandlingen sammanställdes i figur 9 i slutet av resultat- och analysdelen 

av avhandlingen. Det kom fram mycket som tidigare forskning tagit fasta på, som att det 

är viktigt att involvera sina konsumenter i utveckling av tjänsten. Ifall detta inte sker 

kan det gå så långt som datan i denna avhandling visade. Konsumenterna tar 

utvecklingen i egna händer och börjar använda tredje partens tjänsteleverantörer och 

börjar dessutom utveckla egna evenemang för att få mera utmaning i spelet. 

Avhandlingen presenterar också flera nya aspekter för konsumentengagemang. Bredden 

och mångfalden i tjänsten är något som tidigare forskning inte noterat och kopplat till 

detta är det viktigt att förnya tjänsten snabbt inom digitala världen, som avhandlingen 

fokuserar på. Också gemenskapens styrka är något som tidigare forskning inte lagt lika 

stor fokus på som resultaten i denna avhandling skulle kräva. I figur 9 görs en ny typ av 

visualisering av konceptet där bland annat det negativa engagemanget klart framhävs, 

vilket tidigare modeller av konceptet inte visualiserat. Dessutom delas inte faktorerna in 

i initiativ och konsekvenser av konsumentengagemang eftersom de fungerar som både 

och, och de förstärker varandra. 

Forskningsfrågorna besvaras i sin helhet. De två första besvaras direkt i modellen i figur 

9. Gemenskapen och bredden och mångfalden av tjänsten inkluderande takten av 

förnyelse var mycket starka engagemangskapande faktorer. Också möjligheten för 

konsumenterna att själva utveckla tjänsten ansågs viktig samt tiden och pengarna de lagt 

ner på tjänsten fungerade som en stark bindande faktor som gör att konsumenterna 

fortsätter att engagera sig i tjänsten. 

Vad konsumenterna betalar för och varför kommer fram i resultat- och analysdelen, där 

det visar sig att tjänsteleverantören klart lyckats med sin freemium-affärsmodell 

eftersom de flesta konsumenterna menar att de inte lägger ut pengar på övriga mobilspel 

men lika många ändå lägger pengar på spelet Battle Nations. Så länge betalandet är en 

del av spelupplevelsen och klart ger något mervärde för konsumenten verkar det vara ok 

att betala men då man försökte börja med en så kallad ”pay to win” modell där man 

alltså måste använda riktiga pengar för at klara sig bra i evenemang började 
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konsumenterna aktivera sig i negativt engagemang vilket lett till att många lämnat 

tjänsten och funderar på att lämna tjänsten.  

5.1 Resultatens betydelse för företagsledning 

Ur denna avhandlings resultat kommer flera viktiga aspekter fram för företagsledning 

som levererar digitala tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodel. Som nyss 

diskuteras är det väldigt viktigt att väl planera vad man tar betalt för och hur. Ifall man 

gör detta utan eftertanke fallerar hela freemium-modellen och konsumenterna lämnar 

ens tjänster bakom sig. 

En annan aspekt som är viktig för företagsledningen att ta i beaktande är det negativa 

engagemanget. Vilket denna avhandlings resultat visar, kan små fel starta negativt 

engagemang som sedan kan orsaka att konsumenters engagemangcirkel (figur 9) knäcks 

och börjar fallera då de enskillda delarna som nämnts stöder och förstärker varandra. 

Detta lilla fel kan sedan orsaka att konsumenten lämnar tjänsten. Detta betyder att 

tjänsteleverantören hela tiden måste tänka på konsekvenserna av sina handlingar och 

fundera färdigt och förutse vad som kan hända för att snabbt åtgärda felen. Ifall detta 

görs väl kan konsumenten anse att tjänsten är ännu bättre än tidigare eftersom de då 

upplever att tjänsteleverantören verkligen bryr sig. 

I avhandlingens data var det dock tydligt att tjänsteleverantören reagerade långsamt då 

konsumenterna blev arga på arenaevenemangen som var ”pay to win”-evenemang. 

Tjänsteleverantören lät det gå så långt att flera av spelets största guilder gick ihop och 

skrev under klagomål till spelleverantören. Flera enskilda konsumenter hade ändå 

hunnit sluta spelandet. Dock är de som har blivit kvar nöjda i och med att 

tjänsteleverantören inte lanserat nya liknande evenemang och man anser därför att man 

förstått varandra. 

En annan viktig aspekt för företagsledningen är att resultaten visar att konsumenterna 

vill att tjänsterna förnyar sig snabbt och att bredden och mångfalden är viktig. 

Onlinegenerationen är inte redo att sitta och vänta på nya uppdaterade versioner eller 

mera material. De kräver det genast gå det gamla är genomgått och bekant. Takten av 

förnyelse är därmed en viktig aspekt att hålla bakom örat för denna typ av 

tjänsteleverantörer. 
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Gemenskap verkar vara en mycket viktig aspekt för konsumenter av digitala 

freemiumtjänster. Man verkar vilja vara uppkopplad till övriga konsumenter och ha 

möjlighet att diskutera med dessa. Detta är också något som företagsledning som 

erbjuder denna typ av tjänster borde ta i beaktande och göra möjligt på sina plattformer. 

Att låta sina konsumenter delta i utvecklingen av tjänsten är något som kanske är en 

självklarhet i detta skede för de flesta företagsledare. Dock visar resultaten i denna 

avhandling att detta inte är klart för alla. Det kan gå så långt att konsumenterna själva, 

utan leverantörens möjlighet att påverka börjar utveckla tjänsten. Konsumenterna i 

denna avhandling förde över delar av sitt engagemang till tredje partens 

tjänsteleverantörer och vidareutvecklade sättet att spela spelet där, var 

tjänsteleverantören inte har någon kontroll över vad som händer. Det är alltså viktigt att 

möjliggöra öppen kommunikation mellan leverantören och konsumenten och skapa 

plattformer där konsumenterna öppet kan föra fram sina önskemål och tillsammans med 

leverantören utveckla tjänsten. På detta sätt upplever konsumenten att hens tankar och 

input värdesätts och att hen kan föra en öppen dialog med tjänsteleverantören där 

leverantören får mycket tips över hur man kan utveckla tjänsten, en ”win-win” situation 

för bägge parter. 

En sista aspekt för företagsledningen att tänka på är tidsaspekten. Man måste tänka på 

tidskraven ur konsumentens synvinkel. I denna avhandling kunde vi se hur 

evenemangen som tjänsteleverantören skapat pågår i flera dagar och också under 

vardagar. För att kunna nå bra resultat krävs att man deltar dygnet runt vilket vanliga 

konsumenter med sina dagliga arbetsuppgifter med mera kan ha svårt att göra. 

5.2 Studiens begränsningar 

Alla studier har sina styrkor och sina begränsningar, även så med denna studie. Studien 

har fokuserat på ett visst område av freemium digitala tjänster, det vill säga mobilspel, 

på grund av att övriga tjänster tagit modell härifrån och därför ansågs det lämpligt att 

besvara syftet genom att fokusera på detta segment för att få en bredare förståelse av 

helheten. Eftersom det med kvalitativa studier är meningen att skaffa en bredare 

förståelse för fenomen och inte kunna generalisera resultat som med kvantitativa 

studier, ansågs detta vara det rätta sättet att besvara avhandlingens syfte. 
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Som med alla kvalitativa studier kan det argumenteras att forskaren inte varit objektiv 

vid insamlingen av data, med andra ord att hen har påverkat resultaten i en viss riktning. 

Vilket beskrivits i metoddelen av avhandlingen har flera åtgärder tagits för att påverkan 

skall vara så liten som möjligt. Bland annat har data samlats in genom intervjuer och 

genom att läsa guildens blogg, det vill säga flera källor har använts. Dessutom har 

skribentens tidigare koppling till urvalet i spelet presenterats öppet och diskuterats. 

Eftersom det inte tidigare forskats kring konsumentengagemang inom digitala tjänster 

som använder sig av en freemium-affärsmodel fanns det ingen färdig modell att till 

exempel bygga intervjuerna på. På grund av studiens explorativa karaktär gjordes därför 

beslutet att göra en induktiv studie. Resultaten utmynnade sedan i nya insikter kring 

konsumentengagemang inom digitala tjänster som använder sig av en freemium-

affärsmodell. 

Eftersom syftet var att söka svar på vad som skapar engagerade konsumenter inom 

digitala tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodell var det viktigt att få en 

bred syn kring konsumentengagemang inom området. Modellen som studien utmynnat i 

och som samtidigt summerar resultaten i avhandlingen måste ses som en modell som 

öppnar dörren för vidare forskning inom området där vidare forskning sedan kan 

bekräfta eller förkasta diverse faktorer som denna avhandling kommit fram till.  

5.3 Förslag till fortsatta studier 

Denna avhandling öppnar forskning av konsumentengagemang för digitala tjänster som 

använder sig av en freemium-affärsmodell. Det efterfrågas i tidigare forskning överlag 

forskning kring konceptet inom onlinevärlden, där forskningen som tidigare nämnt varit 

sparsam. Onlineklimatet förändrar sig snabbt och nya affärsmodeller som freemium-

modellen förändrar spelplanen för tjänsteleverantörerna ytterligare. Här behöver både 

den akademiska världen och företagledning förståelse för hur konsumenter tänker och 

gör sina köpbeslut och överlag varför och hur de engagerar sig i diverse online tjänster. 

Allt flera tjänster flyttar online och där befinner sig framtiden för allt flera spelare på 

marknaden. Som i inledningen av avhandlingen presenterades, är spelklimatet här 

väldigt rått, då det finns otaliga spelare och då barriärerna att byta tjänsteleverantör är 

minimala. 
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Något unikt har Battle Nations som klarar av att hålla massor av konsumenter högt 

engagerade i flera år. Här finns klart något att lära sig från och förstå, vilket denna 

avhandling fokuserat på. Nu vore det intressant att testa det denna avhandling visat på 

övriga tjänster inom samma kategori och varför inte se hur det skiljer sig från 

konsumentengagemang inom övriga digitala tjänster. 

Tidigare forskning inom konsumentengagemang skriker efter mer forskning inom 

ämnet. Denna avhandling har påbörjat och öppnat dörren för att förstå konsumenters 

engagemang av digitala tjänster som använder sig av en freemium-affärsmodell. Allt 

pekar på att freemium-affärsmodellen blir allt vanligare. Därför är det viktigt att förstå 

hur konsumenter engagerar sig inom denna typ av tjänster och vilka riskerna är för 

negativt engagemang, något som snabbt kan ta kål på tjänsteleverantören. 
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(Akash: 2014) 

Figur B2: Del 2 av skillnad mellan gammaldags prisbarriär och freemium 

modellen (Akash:2014) 
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FREEMIUM-AFFÄRSMODELLEN 
 
I denna bilaga kommer den så kallade freemium-affärsmodellen, som även mobilspelet 

Battle Nations använder sig av, att presenteras och diskuteras. Battle Nations utgör 

fallstudien i avhandlingen. Först kommer innebörden att presenteras och en förklaring 

över varifrån begreppet härstammar att ges. Efter detta kommer tidigare användning, 

innan dess utbredning till mobilspel att behandlas. Sedan ges en överblick över 

affärsmodellens utbredning till mobilspelssektorn. Efter det diskuteras sedan vad som 

bör tänkas på vid användning av modellen och vanliga problem som uppstår vid 

användning av modellen. Till slut diskuteras de negativa aspekterna av modellen.  

Vad betyder freemium och varifrån härstammar ordet? 
 
Med begreppet freemium-affärsmodellen avses en marknadsföringsstrategi som 

innefattar att man ger bort en avskalad eller förenklad version av sin service och tar 

sedan betalt i hopp om att konsumenterna skall köpa hela versionen i något skede. På 

det här sättet presenteras betydelsen av freemium-affärsmodellen i tidskriften 

Management Today (2011). I samma artikel nämns det att affärsmodellen härstammar 

från 2006, och identifierades av en bloggare och riskkapitalist från New York som heter 

Fred Wilson. Det sägs att denna man bad sina läsare att namnge affärsmodellen. En av 

läsarna, Jarid Lukin, sägs ha föreslagit ”freemium” (Management Today: 2011). 

Då freemium-affärsmodellen har börjat användas för digitalt innehåll och speciellt 

mobilspel håller inte denna definition hela vägen. Det kan nämligen också handla om att 

ge iväg en hel produkt i den bemärkelsen att det till exempel går att spela hela spelet 

igenom utan att betala en enda slant (Kumar: 2014; Martin: 2012; Crappell och Morin: 

2014). Inom mobilspelet handlar det om att kunna skapa något tyngande mervärde för 

konsumenterna i form av premiuminnehåll som alltså förhöjer konsumenternas 

upplevelse. Det talas mycket om att man måste förstå sig på psykologin bakom spelen 

för att kunna förstå hur man skall tjäna pengar på freemium-modellen (International 

Business Times: 2013; Hum: 2014; Akash: 2014). 

I sin korthet avser man alltså att man ger iväg något gratis i hopp om att kunna få 

kunden att betala efter en positiv upplevelse. Många företag får också in pengar genom 

att göra reklam i sina spel men det anses inte vara lika lönsamt som att ha betalande 

konsumenter (Kumar: 2014; Martin: 2012). Det uppges kräva en rätt liten andel 
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betalande kunder för att uppnå större intäkter än reklam ger företagen (Martin: 2012; 

Kumar: 2014). 

Tidigare användning av freemium-affärsmodellen 
 
Freemium-affärsmodellen har tidigare använts på diverse olika sätt. Det har bland annat 

varit populärt att skicka en produkt per post till konsumenter gratis och sedan låtit dem 

själva bestämma vad de vill betala (Carpenter: 2007). Carpenter menar att denna typ av 

praxis var speciellt omtyckt bland icke vinstbringande insamlingskampanjer. Det menas 

i artikeln att genom att skicka en konkret sak till ”konsumenten” har man engagerat 

denne med mycket mer än bara ord skulle göra. Ett exempel ur artikeln ses i citatet 

nedan där en icke vinstbringande organisation har skickat ett sugrör till konsumenter för 

att symbolisera vad ett blint barn fått uppleva genom organisationens verksamhet: 

” One example of an inexpensive but effective donation-request freemium 

has been sent by a charity for deaf and blind children, Sargeant says. The 

potential donor receives a letter and a drinking straw apparently from a 

child who was sent on a vacation by the charity. The letter describes the 

vacation and how much they enjoyed a special piña colada or smoothie. 

"Then you think, 'Wow, I guess if I were a blind child, something small like 

that could be a highlight for me as well,' " Sargeant says” (Carpenter: 

2007) 

Man menar i artikeln att väl utförda kampanjer kunde hämta in 15 dollar i donationer 

för varje dollar man använt (Carpenter: 2007). Andra områden där freemium-

affärsmodellen kunde användas var till exempel musiklärare som gav iväg en gratis 

musiklektion i hopp om att kunna generera en så bra upplevelse att kunden vill stanna 

(Crappel och Morin: 2014). Man kunde till och med se givande av gratis smakprover i 

vanliga varuhandeln som användning av denna freemium-modell. Här ger man något 

gratis i hopp om att konsumenten väljer att betala eller konsumera denna produkt i 

fortsättningen. 

Freemium-modellen inom den digitala eran 
 
I och med att allt fler produkter och service kan levereras digitalt idag har det blivit allt 

mer populärt med freemium-affärsmodellen. Som tidigare diskuteras finns det ett 
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enormt utbud av digital service på applikationsbutikerna och det blir allt svårare att stå 

ut från mängden. Kumar (2014) samt Martin (2012) betonar båda två att ifall man inte 

använder sig av freemium-modellen kommer någon annan att använda sig av den. Det 

blir snabbt svårt att konkurrera mot en annan leverantör som erbjuder sin service gratis. 

Till exempel musiker har börjat använda affärsmodellen för att ge iväg sin musik gratis 

till konsumenterna i hopp om att på det sättet höras och spridas till nya konsumenter och 

därmed sälja mer konsertbiljetter (Crappel och Morin: 2014). Medierna har också 

påverkats stort av digitalisering och speciellt papperstidningens digitalisering har skapat 

behov för nya sätt att leverera innehållet och ta betalt för det. Tidningarna har fått det 

svårt eftersom konsumenter är vana att få digitalt innehåll gratis. Detta har resulterat i 

att tidningarna behövt pröva på nya affärsmodeller. Många tidningshus bestämde sig för 

att ge iväg hela sitt innehåll gratis och tjäna på marknadsföring (Levy och Bensinger: 

2009). Dock har flera prövat på att införa en betalmur, som gör att konsumenten måste 

betala för att komma åt innehållet (Levy och Bensinger: 2009).  

Sakta men säkert har mediebranschen vågat börjat pröva freemium-affärsmodellen. Till 

exempel The Economist i USA har klarat sig fint genom att ge iväg en begränsad 

åtkomst till sin fulla tjänst till konsumenterna. Konsumenterna får på detta vis tillgång 

till en viss mängd artiklar per vecka och får använda alla de funktioner som de som 

prenumererar (Media Industry Newsletter: 2013). I artikeln menar man att The 

Economist utgör ett bra exempel på en tidsskrift som lärt sig hur spelindustrin ofta 

använder sig av affärsmodellen i fråga i sina mobilspel. Också tidningar i Finland har 

börjat inse att denna modell kan fungera och vi kan se att till exempel Helsingin 

Sanomat och Kauppalehti använder sig av en liknande modell som The Economist och 

låter konsumenter läsa ett visst antal artiklar under ett visst tidsintervall.  

Det finns flera övriga branscher som utnyttjat freemium-modellen. Till exempel 

företaget AVG Technologies ger iväg sitt antivirus program gratis och erbjuder sedan 

ytterligare betalprodukter till sina kunder (Gold: 2013). Branschen där användningen av 

denna affärsmodell har blomstrat allra bäst och blivit allt mer populär är ändå 

mobilspelsbranschen. 
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Freemium-modellen inom mobilspel 
 
År 2011 skriver man att freemium kommer att vara mera än bara ett trendigt ord 

(Business Wire: 2011). Man menar i samma artikel, att redan under det året, var 88 

procent av de topp rankade 250 applikationer för Apples operativsystem iOS gratis att 

ladda ner. Dessutom nämns det att de hämtade in pengar antingen via reklam eller via så 

kallade in app purchases, vilket betyder att man betalar inom spelet (Business Wire: 

2011). Vidare nämner man att trenden kommer att fortsätta i samma riktning år 2012. 

Dan Laughlin, Senior Director of Business Development, på Flurry, ett företag bland 

annat aktiv inom analys av mobilapplikationsmarknaden, beskriver år 2012 tyngden av 

denna affärsmodell på följande sätt: 

” The free-to-play business model (a.k.a. freemium), where consumers 

download and play the ‘core loop’ of a game for free, but then pay for 

virtual goods and currency through micro-transactions, is the most 

prolific business model in the new era of digital distribution” 

(International Business Times: 2012b) 

Lomas (2014) bevisar i sin skrift att denna trend verkligen har fortsatt och hänvisar till 

statistik från statistiktjänsten App Annie. Lomas skriver nämligen att mobilspel som 

använder sig av freemium-affärsmodellen hämtade in hela 93 procent av de totala 

intäkterna bland mobilspel. Hon menar att detta var en ökning från 2012, då dessa spel 

stod för cirka 86 procent av intäkterna.  

Som nämnt i avhandlingen visade också Gartner’s (2014) utsikter på att denna modell 

kommer att öka i populäritet och att man väntar sig att hela 94,5 procent av alla 

applikations nerladdningar kommer att vara gratis innan 2017. Lomas (2014) nämner 

även att företaget App Annie meddelar att freemium-affärsmodellen håller på att 

etablera sig och därmed bli allt vanligare inom övriga kategorier än mobilspel, som 

kommunikation, dejting, musik och nyheter. 

Det finns klara fördelar med att använda freemium-modellen. Nedan i figur B1 och B2 

finner vi en förenklad version över möjligheterna till extra intäkter vid användning av 

freemium-modellen. Illustrationerna är tagna ur Akash (2014) inlägg. I figur B1, högst 

uppe funderar tre konsumenter, Larry, Barry och Gary över hur de värdesätter ett spel. 
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Det uppfattade värdet nämns för var och en av konsumenterna. Nere till vänster i figur 

B1, illustreras sedan ett exempel där spelet de nyss beräknat sitt uppfattade värde på, 

säljs för ett fast engångspris på 15$. Denna barriär gör att både Larry och Barry, som 

har ett mindre uppfattat värde än 15$ inte köper spelet. Gary å andra sidan anser säkert 

spelet vara ett kap då han värdesatt spelet på 20$ och köper därmed spelet.  

Nere till höger i figur B1, porträtteras sedan en situation där samma spel istället ges iväg 

gratis. Nu finns det inte längre inte någon barriär för någon av konsumenterna att skaffa 

spelet eftersom alla uppfattar spelets värde högre än det skänks iväg för. Därmed väljer 

alla att skaffa spelet. I figur B2 har sedan ännu konsumenterna Harry och Carry 

inkluderats. Här visas det i nedersta sektionen av figuren att ifall man ger iväg spelet 

gratis och istället tar betalt inom spelet för diverse innehåll, borde man kunna få 

konsumenterna att sätta ner lika mycket pengar som deras uppfattade värde var från 

början. Ifall man lyckas med detta, syns det i figuren att man tjänar betydligt mer på 

dessa konsumenter än man hade gjort ifall man haft ett fast pris som i slutändan skulle 

ha betytt att spelare som värdesatte spelet mindre än det fasta priset inte skulle köpa 

spelet och spelare som värdesatte spelet till mer än det fasta priset skulle man förlora 

pengar på som man annars kunnat tjäna med en freemium-modell. 

Figur B1: Skillnad mellan gammaldags prisbarriär och 

freemium modellen (Akash: 2014) 
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Dessa figurer ger en förenklad bild av varför det kan löna sig att använda sig av en 

freemium-affärsmodell. Hur man bör implementera modellen är en betydligt svårare 

fråga och tankar kring detta kommer att diskuteras till nästa. 

Vad bör tänkas på vid användning av freemium-modellen? 
 
Det svåra i det hela blir hur man skall använda affärsmodellen. Vineet Kumar, professor 

vid Harvard Business School, har forskat i ämnet i flera år. Han skriver att även om 

modellen är etablerad och populär, har många som applicerat modellen misslyckats 

fatalt (Kumar: 2014). Han menar att detta främst har gällt nystartade företag men menar 

att modellen även allmänt ofta är missförstådd.   

Kumar (2014) delar med sig av flera råd utifrån vad han kommit fram till genom sin 

forskning om den i fråga varande modellen. Som första råd nämner Kumar att man 

noggrant måste fundera på vad man ger gratis till sina konsumenter och vad man tar 

betalt för. Han illustrerar problemet genom att förklara att ifall man inte lockar 

konsumenter till sig, betyder det högst antagligen att man inte ger en tillräckligt 

Figur B2: Del 2 av skillnad mellan gammaldags prisbarriär och freemium modellen 

(Akash: 2014) 
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attraherande del av sin service gratis till konsumenterna och deras intresse försvinner 

därför och inga nya kunder lockas. Däremot har man det motsatta problemet ifall 

servicen lockar stora mängder konsumenter men ingen betalar för en bättre upplevelse. 

Kumar (2014) menar att man ständigt måste balansera mellan vad man ger gratis och 

vad man tar betalt för. Zoller (2011) diskuterar också samma sak och menar att 

freemium-modellen är attraktiv att använda men svår att använda rätt. Hon menar att 

man måste vara försiktig med prissättningen av premium innehållet. Ifall man sätter det 

för högt förlorar man betalare och ifall man sätter det för lågt förlorar man potentiella 

resurser.  

Även Martin (2012) tar upp samma problematik och menar utöver detta också att 

företagen måste klart ange vad som ges iväg gratis och vad som konsumenten kan vänta 

sig genom att betala för premium innehållet. Här tangerar vi dock redan Kumars (2014) 

andra råd om att se till att konsumenten verkligen förstår värdet på premiuminnehållet. 

Både Kumar (2014) och Martin (2012) lyfter starkt fram denna punkt i sina skrifter. 

Kumar (2014) tar fram exemplet Dropbox samt LinkedIn. Det förstnämnda är en tjänst 

som du gratis får ta i bruk. Då får du 2 gigabyte lagringsutrymme gratis. Ifall du vill 

spara större dokument som foton på tjänsten behöver du snabbt mera utrymme. Då kan 

du välja att uppgradera genom att betala antingen 9,99€ per månad alternativt 99€ per år 

för att få åtkomst till 100 gigabyte lagringsutrymme. Med tjänsten LinkedIn, ett socialt 

nätverk där användarna laddar upp CV:n och dylikt och kan komma i kontakt med 

arbetsgivare, är det betydligt svårare för konsumenten att se nyttan över att betala för 

premium-innehållet. Kumar (2014) menar att även om LinkedIn har varit en succé, 

kunde det ha gjorts ett betydligt bättre arbete med att klart kommunicera nyttan för 

konsumenten av att köpa premiuminnehållet. 

Följande viktiga fråga som Kumar (2014) anser att man bör tänka på är hur stor andel av 

ens kundsegment man vill att skall förvandlas från icke betalande konsumenter till 

betalande konsumenter. Kumar menar att man enkelt kunde tro att en stor del 

automatiskt betyder att ens freemium-modell har lyckats. Ofta är det alls inte fallet. I 

sina studier har han kommit fram till att det vanligaste bland företagen är att mellan två 

till fem procent av konsumenterna förvandlas till betalande konsumenter. Även Zoller 

(2011) skriver att det vanliga intervallet rör sig mellan två till tio procent av alla 
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gratiskonsumenter. Kumar (2014) menar att ifall den procentuella andelen vore mycket 

hög, säg 50 procent, kan det antyda att din service inte är fängslande. Antagligen 

betyder det att man inte genererar mycket nya konsumenter, vilket vi såg i figurerna 2 

och 3, är meningen med freemium-modellen. Kumar (2014) påstår därför att det vore 

bäst att satsa på en lämplig procentuell andel av konsumenter man vill förvandla till 

betalare samtidigt som man lockar många nya konsumenter till sin service. 

Kumar (2014) nämner vidare livscykeln för uppgradering till premiumkonsumenter och 

menar att företag måste förstå att de som först tar sig an ens tjänster är sådana 

konsumenter vars uppfattade värde av tjänsten är klar och därmed genast tar sig an 

tjänsten (early adaptors) och är redo att betala för det. Kumar menar till exempel då det 

är frågan om LinkedIn, var det företag som var intresserade av den hjälp som tjänsten 

kunde erbjuda i rekryteringssyften. Kumar (2014) skriver vidare att man måste minnas 

att efter att dessa early adaptors hittat ens tjänst börjar även övriga konsumenter 

strömma in som inte är lika ivriga som de förstnämnda. Dessa har svårt att se premium 

tjänstens fördelar och är därför även mer priskänsliga än de förstnämnda (late adaptors).  

Då man efter en tid klarar av att övertyga dessa konsumenter om fördelarna och 

möjligtvis utvecklar tjänsten så att det bättre motsvarar det uppfattade värde dessa 

konsumenter söker efter, kommer kurvan med nya premiumuppgraderingar att 

småningom börja peka uppåt enligt Kumar (2014). Med andra ord ser man mycket 

uppgraderingar till betalkunder i början, vartefter kurvan börjar sjunka en aning då mer 

priskänsliga kunder anländer. Kumar menar till slut berörande kurvan att en viktig sak 

att hålla i minnet är att alla nya konsumenter utgör en kostnad för företaget även om 

man inte betalat något för att få dem in i företaget, vilket är en av grundidéerna med 

freemium-affärsmodellen. Kumar (2014) påminner att även om kostnaderna är 

marginella kräver dessa nya konsumenter kundservice samt minimum plats på servrar, 

vilket också kostar. Det som Kumar vill komma fram till här är att många företag 

glömmer att reservera pengar för att handskas med dessa problem. 

Kumar (2014) påminner också om att ens konsumenters värde inte endast kan mätas 

monetärt. Han menar att de som inte själva börjar betala för tjänsten ofta lockar övriga 

användare till tjänsten. Han påstår att en icke betalande konsument ofta är värd mellan 

15-25 procent av en betalande kund. Detta värde härstammar till största delen från att 
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dessa konsumenter rekommenderar tjänsten till nya konsumenter. Martin (2012) talar 

om samma sak i sin artikel och påpekar att det på grund av detta är populärt av företag 

som använder sig av freemium-modellen att vara aktiva på sociala nätverk vilket 

underlättar nuvarande konsumenters jobb att rekommendera tjänsten man erbjuder. 

Till slut menar både Kumar (2014) och Martin (2012) att företag som väljer att använda 

sig av freemium-affärsmodellen måste vara hängivna till att konstant uppdatera sin 

erbjudna tjänst. Om detta inte händer, så att intresset bevaras hos konsumenterna är det 

lätt hänt att konsumenterna tröttnar på ens tjänst och väljer någon annan istället. 

Dessutom påpekas det i International Business Times (2012) att till exempel 

mobilspelen snabbt måste kunna leverera det man lovat sina konsumenter. Sean Decker, 

EA:s (Electronic Arts) Vice VD menar att om man inte lyckas med detta kommer man 

misslyckas med freemium-modellen. 

En aspekt som varken lyfts upp av Kumar (2014) eller Martin (2012) är psykologin 

bakom konsumenternas val. Till exempel i International Business Times (2013) säger en 

spelkonsult, Lovell, att man måste skifta konsumentens tankesätt från icke betalare till 

betalare genom att erbjuda en produkt/tjänst i spelet som ger så mycket förhöjt värde åt 

spelaren att det vore lustigt om han eller hon lät bli att köpa detta. Lovell menar att om 

man en gång får konsumenten att köpa har de genomgått ett skifte i sitt tankesätt. Även 

Hum (2014) skriver i sin blogg om hur psykologin som ligger bakom mobilspel som 

använder sig av freemium-modellen kan höja ens resultat. Han talar bland annat om att 

man måste kunna erbjuda relevanta belöningar till sina konsumenter samt se till att hålla 

dem engagerade, vilket både Kumar (2014) samt Martin (2012) också lyfte upp. 

Som Kumar (2014) nämnde har många missförstått denna affärsmodell vilket har lett till 

missnöje med freemium-modellen. Nedan presenteras kort negativa syner gentemot 

affärsmodellen. 

Negativa aspekter av freemium-modellen 
 
Även om freemium-modellen används flitigt och upplevs inneha flera positiva aspekter 

finns det läger som lyfter fram de negativa aspekterna. Ett av de största problemen 

härstammar från hur moraliskt och etiskt rätt det är att inbädda betalningar i spel som 

också barn spelar. Många föräldrar både utrikes och inrikes har fått massiva räkningar 
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på till och med flera tusen euro då barn köpt premiuminnehåll i freemium-spel som 

marknadsförts som gratis spel (International Business Times: 2013; Pelkonen: 2014; 

Laakso och Auvinen: 2014; Saarinen: 2013).  

Det konstateras att ett av de största problemen ligger i det att man kan utföra inköp i 15 

minuter efter att man inskaffat något med sin apparat och bestyrkt sitt lösenord, innan 

lösenordet frågas på nytt för ett ytterligare inköp (International Business Times: 2013; 

Pelkonen: 2014; Saarinen: 2013). I en artikel i Helsingin Sanomat (Saarinen: 2013) 

nämner dock verkställande direktören Ilkka Paananen från mobilspelföretaget SuperCell 

att fall som dessa är rätt ovanliga. Paananen nämner till exempel att föregående månad 

hade SuperCell haft elva fall då barn köpt någonting i spelet utan lov. Då SuperCell, 

med sitt spel Clash of Clans har över 8,5 miljoner spelare dagligen menar Paananen att 

problemet är rätt litet och menar att SuperCell i fall som dessa alltid återbetalar 

pengarna till familjen.  

Han menar dessutom att SuperCell i ett annat spel har lagt till en extra försäkring genom 

att tvinga spelare att bestyrka vad som står på rutan om spelaren använt mer än 150€ på 

15 minuter. Dessa fall av missbruk återkommer med jämna mellanrum i nyheterna och 

till exempel i mars 2014 kunde vi läsa att en 8 år gammal pojke lyckats skaffa en nästan 

7100€ stor räkning för sina föräldrar genom att ha gjort inköp i spelet Clash of Clans, då 

han funnit föräldrarnas lösenord till applikationsbutiken (Laakso och Auvinen: 2014). 

Problemet blir även större då summorna som frågas efter i spelen inte är utmärkta med 

någon valuta, det vill säga att barn kan ha svårt att urskilja att det frågas efter riktiga 

pengar (International Business Times: 2013). Dessutom har spelen marknadsförts som 

gratis ännu i början av 2014 (Pelkonen: 2014). Dock har både Google Play och senare 

också Apple med sin iStore slutat använda ordet gratis eller ”free” vid marknadsföring 

av mobilapplikationer som använder sig av en freemium-affärsmodell, efter 

påtryckningar från EU-kommissionen (Pullinen: 2014). 

Ett annat stort problem är vad Martin (2012) i sin artikel kallar ”... the need for greed.” 

(Martin: 2012). Det menas i artikeln att många företag blint antar att, eftersom 

konsumenterna verkar nöjda, finns det ännu ytterligare intäkter att hämta och försöker 

därmed utnyttja situationen med att ta så mycket betalt som möjligt av sina 
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konsumenter. Ett spel som heter Dungeon Keeper, av den stora speltillverkaren EA 

(Elecronic arts), har överförts i mobilspelsformat och skapat stora rabalder just på grund 

av detta bland såväl spelare som spelrecensenter (Akash: 2014; Rich: 2014).  

Flera recensenter är också rädda för vad som händer speltillverkare på grund av 

freemium-affärsmodellen. De menar att spelen farligt snabbt rör sig mot en ”betala för 

att vinna” modell samt menar att många spelföretag tar till allt mer otrevliga sätt för att 

kunna få pengar ur sina konsumenter (Rich: 2014; Nash: 2014; Hum: 2014). Nash 

(2014) skriver att problemet ligger i att spelbolagen som applicerar freemium-modellen 

lägger hinder överallt som du måste betala för att komma förbi eller för att försnabba 

spelets gång. Detta kostar ingenting för speltillverkarna utan är en klok strategi för att ta 

in pengar. Före freemium-modellens ankomst, då man betalade en engångssumma 

betalade spelarna för en upplevelse som kunde ta en lång tid att knäcka eftersom spelen 

var väl designade.  

Nash (2014) menar att konsumenterna klart idag röstar för freemium-modellen vilket är 

oroväckande för spelbolag som producerar större spelproduktioner. Även Hum (2014) 

tangerar samma problematik genom att lyfta fram till exempel de löjligt långa 

väntetiderna som spelare av spelet Clash of Clans måste stå ut med då de vill 

uppgradera diverse byggnader i spelet. Uppgraderingarna kan ta över två veckor att 

slutföras. De som har pengar kan då välja att betala med juveler för att få byggnaden 

färdig genast. Hum (2014) nämner även spelet Candy Crush Saga, där spelare har upp 

till fem liv eller försök att komma igenom en nivå i spelet. Om man förlorat liv tar det 

upp till 30 minuter för livet att komma tillbaka. Då kan man också välja att köpa sig liv. 

I det spelet har de även hittat på att låta spelaren be sina vänner på sociala medier att 

donera ett liv åt dem. Med andra ord ber spelföretaget spelare att gratis berätta för 

övriga spelare att spelaren spelar spelet. Dessa med jämna mellanrum anländande 

meddelanden har säkert berört de flesta av oss som använder sig av sociala medier och 

kan av många upplevas som mycket störande och påträngande. Som Kumar (2014) 

menade med sina råd borde dessa företag noggrant hela tiden överväga prissättningen på 

sina premiumtjänster så att till exempel de övriga spelarnas intresse inte faller på grund 

av att de upplever spelet som orättvist då någon kan betala för att spela igenom spelet. 
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Sammanfattning av freemium-affärsmodellen 
 
I denna bilaga behandlades den så kallade freemium-affärsmodellen som visat sig bli 

allt mer populär på grund av digitaliseringen av diverse tjänster. I korthet går modellen 

ut på att låta konsumenten gratis ladda ner en applikation och senare låta konsumenten 

betala för premium innehåll inne i applikationen, för att förhöja upplevelsen av 

användningen av applikationen på ett eller annat sätt. Speciellt mobilspelstillverkare har 

lyckats väl med denna modell som har både sina positiva och enligt många även 

negativa aspekter vilka behandlats i detta kapitel. 

Mobilspelet som valts som fallstudie för avhandlingen hör till denna kategori av spel 

och erbjuder alltså möjlighet att inskaffa premiuminnehåll inne i spelet. Det 

konstaterades i genomgången av modellen i denna bilaga att det krävs en stor bas av 

kunder för att modellen skall fungera. För att man skall lyckas med denna freemium-

affärsmodell behöver man alltså engagerade konsumenter som återkommer till tjänsten. 

För att uppnå engagerade konsumenter blir det viktigt att förstå sig på sina konsumenter 

och vad de upplever för värde genom användningen av din tjänst.  

  



 

 

134 

Källförteckning Bilaga 1 
 
Akash Jain (2014): What’s Freemium Gaming? http://pn.ispirt.in/whats-freemium-

gaming/. Publicerat 10.02.2014. Hämtat 19.02.2015 

Business Wire (2011): Freemium Revolution Will Continue in 2012, According to ABI 

Research. Business Wire (English). 12/20/2011. 

 

Carpenter Caitlin (2007): 'Freemiums' fill mailboxes. Christian Science Monitor. 

11/19/2007, Vol. 99 Nr 247, s13-14. 2s. 

 

Crappel Courtney och Morin Joy (2014): Studio Marketing Possibilities In The 

Emerging Freemium World. American Music Teacher. Des2014/Jan2015, Vol. 64 Nr 3, 

s12-15. 4s. 

 

Gartner Inc. (2014): Gartner Says Less Than 0.01 Percent of Consumer Mobile Apps 

Will Be Considered a Financial Success by Their Developers Through 2018. 

www.gartner.com. Publicerat 13.01.2014. Hämtat 19.02.2015. 

 

Gold Donald H. (2013): AVG Targets Online Fears With 'Freemium' Approach. 

Investors Business Daily. 8/ 6/2013, sB10. 1s. 

 

Hum Samuel (2014): How The Psychology Behind Freemium Games Can Improve Your 

Business. http://blog.referralcandy.com. Publicerat 20.01.2014. Hämtat 24.02.2015. 

 

International Business Times (2012): Zynga, Kixeye and Rovio Are Freemium Pace 

Setters, But What's The Money-Making Model? International Business Times. 

2012,09.15. 

 

International Business Times (2012b): Flurry: Freemium Games Make Up 80% Of 

$10B Mobile App Market In 2012. International Business Times. 2012/12/13. 

 

International Business Times (2013): Freemium, In-App Purchases and the Psychology 

of Gaming. Thu, 26 Sep 2013 

 

Kumar Vineet (2014): Making “Freemium” Work. Harvard Business Review. 

May2014, Vol. 92 Nr 5, s27-29. 3s 

 

Laakso Silva och Auvinen Henni (2014): Vanhempien sokki: 8-vuotiaan pelistä 7 000 

euron lasku. www.iltalehti.fi. Publicerat 28.03.2014. Hämtat 26.02.2015. 

 

Levy Ari och Bensinger Greg (2009): LinkedIn Joins ESPN, Skype in Shifting from Free 

to 'Freemium'. BusinessWeek.com. 12/21/2009, s3-3. 1s. 

 

Lomas Natasha (2014): App Annie 2013 Index Flags Up Freemium’s Onward March & 

Why Many Devs Still Go iOS First. www.techcrunch.com. Publicerat 31.01.2014. 

Hämtat 25.02.2015. 

 

http://pn.ispirt.in/whats-freemium-gaming/
http://pn.ispirt.in/whats-freemium-gaming/
http://www.gartner.com/
http://blog.referralcandy.com/
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~bth%7C%7Cjdb~~bthjnh%7C%7Css~~JN%20%22Harvard%20Business%20Review%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.iltalehti.fi/
http://www.techcrunch.com/


 

 

135 

Management Today (2011): WORDS-WORTH FREEMIUM. Maj, 2011, s13-13. 1/3s. 

 

Martin Erik J. (2012): THE FREEMIUM FRENZY. EContent. Nov2012, Vol. 35 Nr. 9, 

s20-25. 6s. 

 

Media Industry Newsletter (2013): Freemium Done Right: "The Economist" for iPhone. 

The Real People of "People" Inspire More Contests and Create Content. Media 

Industry Newsletter. 3/25/2013, Vol. 66 Nr 12, s6-6. 1s. 

 

Nash Ted (2014): Are Freemium Apps Killing Game Developers? 

www.developereconomics.com. Publicerat 02.12.2014. Hämtat 26.02.2015. 

 

Pelkonen Linda (2014): Lapsi aiheutti 6000 €:n yllätyslaskun – varoitus: ”Piikki jää 

auki”. www.uusisuomi.fi. Publicerat 01.10.2014. Hämtat 26.02.2015. 

 

Pullinen Jussi (2014): Supercellin pelit eivät enää ole "ilmaisia" – EU-komissio painosti 

sovelluskaupat muuttamaan freemium-pelien hintamerkintöjä. www.nyt.fi. Publicerat 

20.11.2014. Hämtat 26.02.2015. 

 

Rich Rob (2014): Pricing Games on the App Store – Premium isn’t Dead, Freemium is 

Here to Stay, and it’s Everybody’s Fault. www.148apps.com. Publicerat 25.02.2014. 

Hämtat 26.02.2015. 

 

Saarinen Juhani (2013): Lasten peleistä satojen eurojen yllätyslaskut. www.hs.fi. 

Publicerat 06.05.2013. Hämtat 26.02.2015 

 

Zoller Eden (2011): Winning with 'freemium' content. Telecom Asia. Apr2011, Vol. 22 

Nr 3, s30-30. 1s. 
 

http://www.developereconomics.com/
http://www.uusisuomi.fi/
http://www.nyt.fi/
http://www.148apps.com/
http://www.hs.fi/


 

 

136 

2. Fallstudie Battle Nations 
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR BILAGA 2 

 

 

Fallstudie Battle Nations 

 

 
Kort om spelföretaget Z2Live 

 

 
Mobilspelet Battle Nations 

 
Den inbäddade berättelsen  
 
Karaktärerna i spelet 
 
Resurserna i spelet samt premiumvalutan, nanopods 

Premiumvalutan nanopods 

Stadsbyggningsaspekten i spelet 
 
Anfallsaspekten i spelet 
 
Guilden ATC/Elders II samt samhörighetsaspekten i spelet  

Guilden ATC 

Samlingsaspekten i spelet 
 
Evenemangsaspekten i spelet 
 
Den mobila aspekten 
 

Sammanfattning av fallstudiespelet Battle Nations 
 
 
Källförteckning bilaga 2 

  



 

 

137 

FALLSTUDIE BATTLE NATIONS 
 
Freemium-mobilspelet Battle Nations är utgivet av spelbolaget Z2Live 17.11.2011 

(Z2.com; Hollington: 2011). Spelföretaget beskriver själv det som ett spel med en rolig 

berättelse inbäddad samt med karaktärer man kommer att minnas. Dessutom skriver de 

att man kan spela över 500 uppdrag, strida mot andra spelare, samla på över 200 unika 

trupper samt bygga upp sin stad och försvara den mot andra spelare. Utöver detta kan 

man samlas med övriga spelare i diverse grupper, kallade guilder i spelet och genom 

dessa delta i återkommande evenemang ämnade för guilder för en chans att vinna fina 

priser. Z2Live nämner också på sin webbplats att spelet för tillfället har över en halv 

miljard spelsessioner. 

I denna bilaga kommer fallstudien att presenteras. Först ges en kort presentation av 

själva spelbolaget som lanserat spelet Battle Nations. Efter detta ges en överblick över 

vad spelet går ut på, uppdelat i olika aspekter av spelet. Till sist följer en kort 

sammanfattning. Här får man en heltäckande syn över spelet Battle Nations vilket 

hjälper i genomgången av avhandlingens resultat och analys. 

Kort om spelföretaget Z2Live 
 
Spelföretaget Z2Live är långt ifrån lika känt som flera övriga mobilspelsskapare som till 

exempel finländska Rovio med sina Angry Birds-spel, eller SuperCell med sin stora hit, 

Clash of Clans (Webster: 2011). Även Grunn (2013) talar om spelet ur denna synvinkel 

då han fokuserar på spelrecensioner av spel som av en eller annan orsak får lite 

uppmärksamhet även om de enligt honom vore värda mer synlighet. Dock menar 

Webster (2011) att Z2Live klarar sig rätt bra, då deras tidigare spel ofta hittas bland de 

mest inkomstbringande spelen på Apples iOS operativsystem. 

Innan Battle Nations lanserades hade Z2Live två spel på marknaden (Webster 2011). 

Dessa var Trade Nations och Metalstorm. Trade Nations var ett så kallat interaktivt 

stadsbyggnadsspel, där spelare byggde en stad och måste handskas med resurser. 

Dessutom kunde man idka byte av resurser med sina vänner i spelet. Z2Lives andra spel 

Metalstorm är ett flygstridsspel i 3D.  

Den dåtida operativa chefen hos Z2Live, Lou Fasulo menar att man bestämde sig för att 

utveckla spelet Battle Nations efter spelarnas önskemål (Webster 2011). Han menar att 
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spelarna hela tiden önskade möjligheten att kunna anfalla sina medspelare i spelet Trade 

Nations. Fasulo menar att Trade Nations dock inte kändes som det rätta spelet för en 

sådan inriktning, varför man bestämde sig att utveckla Battle Nations. Att spelets namn 

är likt det äldre var ingen slump. Man ville skapa ett varumärke som igenkändes genom 

tidigare framgångarna med spelet Trade Nations (Webster 2011). 

Förutom dessa spel har Z2Live lanserat mobilspelet Nitro, som är ett bilspel i 3D där 

man tävlar mot övriga spelare. Operativa chefen Fasulo avslöjar spelbolagets strategi då 

han menar att Z2Live inte har någon ambition att lansera nya spel varje månad, utan 

istället vill bygga varumärken som spelare kan sysselsätta sig med och återkomma till i 

flera års tid (Webster 2011). 

Alla Z2Lives mobilspel är freemium-spel. Då Z2Lives spel ofta hittas bland de bäst 

inkomstbringande spelen kan man påstå att de tycks göra mycket rätt genom 

användningen av denna omtalade affärsmodell. Dessutom visar Z2Live med sitt Battle 

Nations spel att man kan skapa en spännande berättelse inbyggt i spelet även om man 

går freemium-vägen. Detta är något som flera resecenter prisar Battle Nations för och 

menar att får spelet att stå ut ur mängden övriga freemium-mobilspel (Grunn: 2013; 

Campbell: 2011). 

Spelet Battle Nations finns att ladda ner på de största applikationsbutikerna AppStore 

samt Google Play. Spelet fanns för länge endast tillgängligt för Apples portabla 

produkter men marknadsföringschefen för Z2Live menar att man vill föra ut Battle 

Nations på så många plattformer som möjligt och man valde att börja med att låta 

Apples Mac-datoranvändare få tillgång till spelet genom operativsystemet OS X 

(Brown: 2012). Senare lanserade man spelet också på Google Play applikationsbutiken 

och år 2014 valde man till och med att göra det möjligt för PC-användare att spela 

spelet genom att lansera spelet på online speltjänsten Steam (PR Newswire: 2014).  

Mobilspelet Battle Nations 
 
Jag har själv spelat mobilspelet Battle Nations sedan det lanserades för över tre år sedan 

och kommer därför att kunna ge en rätt så detaljerad överblick över fallstudiespelet. 

Battle Nations är det enda mobilspelet som lyckats hålla mig engagerad i en så lång tid. 
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Jag konsumerar också flera övriga mobilspel, som Clash of Clans, Star Wars 

Commander, Boom Beach, Angry Birds spelen av Rovio samt poker. 

Det är något speciellt som gjort att jag hållit mig engagerad i såpass lång tid. Speciellt 

samhörighetsaspekten i Battle Nations slukade mig och jag blev riktigt fascinerad av hur 

dedikerade mina medspelare var gentemot guilden. Detta var till slut orsaken till att jag 

valde Battle Nations som min fallstudie och varför jag ville forska i ämnet. Nu 

presenteras Battle Nations del för del så att läsaren skall få ett grepp om spelet och 

därmed enklare kunna följa med vad respondenterna talar om i avhandlingen då 

resultaten presenteras och analyseras. 

Den inbäddade berättelsen  
 
Alla övriga mobilspel inom liknande genre som Battle Nations som jag spelat kastar in 

en karaktär vars enda uppgift är att berätta åt dig att du skall använda riktiga pengar på 

spelet. Battle Nations är undantaget. Här har Z2Live satsat på en välskriven och rolig 

berättelse om expansionen och växande av ett imperium. För att minnas detaljer av 

berättelsen har jag delvis stött mig på en spelrecension av Grunn (2013). 

Man spelar själv i spelet som ledaren ”the commander” av ”95th rifle company of the 

third army” och får i början av spelet kontroll över en egen slätt av land med begränsade 

resurser (Grunn: 2013). Här börjar man bygga sin egen bas, eller ”outpost” som det 

kallas i spelet. I berättelsen är syftet att förstärka de norra territorierna av imperiet mot 

de lokala hoten. Dessutom hjälper man till att söka en speciell uranium-liknande resurs, 

som imperiet är intresserat av för att kunna krossa rebellerna en gång för alla (Grunn: 

2013). 

Man får i början veta att forna aggressiva ledare har expanderat ”nationens” gränser 

genom erövringar och industrialisering. Den nuvarande kejsaren av imperiet vill bli av 

med de sista rebellerna. Imperiet hade tidigare varit nära att vinna över de sista 

rebellerna, men i sista stund vände imperiets bästa general (General Ashe) sida och 

började strida för rebellerna. Nu har strider mellan imperiet och rebellerna fortsatt i flera 

år. Grunn (2013) 

Denna berättelse utspelar sig på den fiktiva kontinenten Asteria (Grunn 2013). 

Huvudberättelsen följer alltså i detta spår för att förinta de sista rebellerna och övriga 
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lokala besättningar. Dock får man följa de färggranna huvudpersonerna på deras 

personliga äventyr som i ena skedet är humoristiska och i nästa skede dramatiska. 

Uppgifterna är uppdelade i diverse helheter så man kan välja vilken helhet man spelar 

och då man spelat igenom en uppgift eller en helhet löser man upp nya uppgifter eller 

helheter. Man kan kanske likna uppgifterna som kapitel i en bok men alla kapitel hör 

inte alltid till samma bok. Som pris för att ha avklarat en uppgift eller helhet får man 

utöver nya uppgifter, erfarenhetspoäng samt ibland diverse resurser. 

Karaktärerna i spelet 
 
Det finns en stor mängd olika personer som man följer under de fler än 500 olika 

uppdrag som är inbyggda i spelet. Man kan säga att huvudrollerna innehas av egna 

kompaniets ”95th rifle company” huvudpersonerna. Man är alltså själv ledare för detta 

kompani. Övriga huvudpersoner i kompaniet är löjtnant Morgan, ingenjören Floyd, 

sergeant Ramsey, mekanikern Zoey samt vicekorpral Perkins. Alla dessa har förutom 

sina beteckningar och yrken egna speciella personligheter. 

Löjtnant Morgan, som man kan säga är huvudpersonen i spelet, gillar sin alkohol och 

har ofta baksmälla, något som skapar rätt underhållande dialoger i spelet. 

Ingenjören Floyd kan mycket om vetenskap och gillar att skapa diverse maskiner. Han 

ogillar våld och använder endast nedsövande vapen vid anfall. 

Sergeant Ramsey är en grovt byggd soldat. Han ansvarar för tränandet av kompaniets 

militär. Även om han har sitt hårda utseende älskar han katter (en katt vid namn Mr. 

Purrface gör flera framträdanden i berättelserna). Han förälskar sig i en kvinna som 

heter Cassidy. Dialogerna mellan dessa två är rätt underhållande. 

Mekanikern Zoey gillar allt som exploderar och involveras ofta i experiment som 

involverar explosiva risker. En rolig detalj är att hon använder sig av en stor skiftnyckel 

som vapen vid anfall. 

Vicekorpral Perkins är hatad av löjtnant Morgan, som anser att han är inkompetent. Han 

är blyg till sin karaktär och till sitt utseende inte kanske det vanligaste soldatmaterialet 

man kunde tänka sig. Men han lyckas ständigt med sina uppdrag, till och med över 
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förväntningarna. Då Morgan har svårt att kunna tacka honom för detta skapar det rätt 

roliga och emellanåt fåniga sekvenser. 

Utanför egna basen, på ”the frontier” finns övriga baser. Vissa av dessa är trogna 

gentemot imperiet, medan andra inhyser rebeller, eller lokalbefolkning som inte gillar 

imperiets planer på ockupation av området. Närmast sin egen bas hittar man basen 

Recoil Ridge, vars ledare är sheriffen Colt. Härifrån kommer också kvinnan Cassidy, 

som sergeant Ramsey förälskar sig i. Hon är bland annat områdets bästa skytt (Grunn 

2013). Övriga baser i närheten som inhyser personer som återkommer med jämna 

mellanrum är Bernmoth, där domare Pierce är stadsdirektör (Grunn 2013). Han försöker 

jämnt ändra löjtnant Morgans personlighet (Grunn 2013). Basen Trotbeck inhyser Ma 

Pierce, en 107 år gammal moder och ledare av denna bas (Grunn 2013).  

Förutom personerna som nämnts finns det grupperingar av fiender av flera olika slag. 

Första delen av berättelsen är mot ”hostile raiders” som är förbannade på imperiets 

närvaro på deras territorium. Denna gruppering leds av Warlord Gantas. (Battle Nations 

Wiki) 

En gruppering har svikit dessa fiender och formar the ”raider allies”. Denna gruppering 

leds av Elder Taos, som hjälper kompaniet som spelaren styr att krossa grupperingen 

hostile raiders. (Battle Nations Wiki) 

Nästa gruppering fiender är den rebelliska armen som leds av imperiets stora svikare 

general Ashe. Nära relaterade till dessa är grupperingen Silver Wolves, som leds av 

Doug, Bronson och Mr. Stephenson. De två förstnämnda är riktiga tokskallar som alltid 

klantar sig, medan den sistnämnda kan kallas för grupperingens hjärna. (Battle Nations 

Wiki) 

Här var exempel på de mest förekommande karaktärerna i berättelsen. I och med att det 

ständigt kommer nya uppdateringar till spelet, kommer det fler och fler personer med i 

spelet som alla är lika väl genomtänkta och spännande att följa med på äventyren. Den 

senaste stora uppdateringen har introducerat sjöstrider och i och med detta har havet 

lagts till som ett nytt element i spelet inklusive flera nya fiender samt allierade. 
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Resurserna i spelet samt premiumvalutan, nanopods 
 

I jämförelse till övriga spel i liknande kategori har Battle Nations ett mångsidigt utbud 

på olika typer av resurser som behövs för att bygga och avancera i spelet. Basresurserna 

som man samlar in är guld, träd, sten, metall, kol samt olja. Dessa resurser kan man 

sedan raffinera till betong, plankor samt stål. Förutom detta vinner man i strider 

dödsskallar av The Raiders, tänder av vilddjur samt får ”gears och bars” från diverse 

fiender. Dessa kan man igen vidare raffinera till laurel, widget, necklace, eller powder. 

Dessutom kan man senare i spelet börja producera vials, eller flaskor med kemikaler för 

kemiska vapen. Ännu senare i spelet kan du raffinera dessa vials till plasma. 

Då du nått högsta nivån i spelet, det vill säga fått maximalt med erfarenhetpoäng, får du 

silverstjärnor alltid vid ett visst antal extra poäng. Med dessa stjärnor kan du sedan 

skaffa elitsoldater. Dessutom får du nu och då medaljer som krävs för att skaffa diverse 

soldater. 

Premiumvalutan nanopods 

 
Förutom alla dessa resurser kan man med riktiga pengar köpa spelets egen 

premiumvaluta, nanopods. Man kan någon gång vinna några nanopods i spelets 

uppgifter samt få en varje gång man ser på en reklamsnutt vilket man kan välja att göra 

frivilligt. Med dessa resurser kan man försnabba händelser. Då man bygger, odlar mat 

till sina trupper eller utför diverse arbeten, tar det oftast allt från 1 timme till 24 timmar. 

Med en nanopod kan man försnabba processen med 1 timme och därmed försnabba 

processer i spelet. Man kan dessutom köpa specialbyggnader, som endast går att köpa 

med nanopods, vilka ger en stor nytta till spelaren. Bland annat finns det normalt 

sjukhus man kan köpa med de vanliga resurserna och ett avancerat sjukhus som endast 

går att köpa med nanopods vilket låter spelarnas soldater läkas mer än dubbelt snabbare 

efter anfall. Då det tidigare i avhandlingen gicks igenom freemium-affärsmodellen 

talades det om att man måste veta vad man ger gratis så man inte ger för mycket. I 

Battle Nations känns dessa aspekter väl genomtänkta. 

Nanopods kan dessutom användas för att läka sina trupper mitt under en strid, endast då 

man spelar mot datorn, på sina uppdrag. Detta kan vara till stor hjälp för att avancera i 

berättelsen. Vissa soldater, eller fordon kan endast köpas med nanopods och dessa är 
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oftast väldigt häftiga trupper och ofta en aning förbättrade än vad som går att köpas med 

de övriga resurserna i spelet. 

Dessa resurser betalas inne i spelets egen butik, genom så kallade in app purchases. Man 

kan välja allt mellan 40 stycken för 1,99€ till 2800 stycken för 99,99€ (kollat 

01.03.2015 inne i spelet). Dessutom återkommer diverse specialerbjudanden där man 

kan få vissa trupper på köpet.  Man kan alltså snabbt börja använda mycket med pengar 

på spelet även om det ursprungligen är gratis. Jag har själv använt en hel del men tycker 

det är värt det eftersom jag spelat spelet i över tre år. 

Stadsbyggningsaspekten i spelet 
 

I början av spelet har man tillträde till endast en liten del av sin egen bas. Det vill säga 

man kan endast bygga på en liten slätt. Då du får mer erfarenhetspoäng så att du uppnår 

en högre nivå (idag är max nivå 70), får du expandera din bas med en eller flera nya 

rutor. Det land som detta låser upp kan du sedan bygga på. Det finns massor av diverse 

byggnader att välja mellan. Du måste bygga ut bostäder för dina arbetare, som du 

behöver för de olika arbeten som skall göras i din bas. Till exempel om du bygger en ny 

kolgruva kräver det arbetare som arbetar där för att du skall kunna utvinna råvaran. 

Man behöver gruvor, oljepumpar, sågar med mera för att utvinna resurser. Man behöver 

träningsområden för sin militär samt industri för att bygga fordon som pansarvagnar och 

dylikt. Man behöver odlingsjord, klädindustri, matställen mm för att underhålla sin 

militär. Man kan bygga ut vägar för att förbättra råvaruhanteringen. Man måste bygga ut 

varuhus för att kunna lagra sina råvaror. Man behöver sjukhus och reparationsställen för 

armen och dess fordon. Dessutom kan man bygga ut massor med prydnadsföremål och 

därmed göra sin bas prydlig och personlig. Många använder till exempel blommor för 

att bilda en flagga över det land de kommer från.  

Det roliga är att det fortsätter att komma mer och mer föremål man kan bygga. 

Speltillverkarna låter också spelarna pryda upp sin bas inför olika högtider med 

passande föremål. Det är en mycket mångsidig byggnadssimulator som tillåter spelaren 

att bygga en byggnad i taget. Man kan sedan uppgradera byggnaderna för att förbättra 

deras produktion eller avkastning. Man kan också stänga av eller aktivera olika 

byggnader för att styra sina arbetare dit de behövs. 
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Anfallsaspekten i spelet 
 

Med sina insamlade resurser kan man sedan bygga trupper åt sig i de byggnaderna som 

är ämnade till detta. Det finns ett massivt utbud på olika typer av trupper, pansarfordon, 

flygplan, samt skepp i och med den senaste uppdateringen. Dessa trupper har alla unika 

egenskaper.  

Anfallen utförs på en plan med ett rutsystem i tre rader. Beroende på striden kan man 

lägga ett visst antal trupper på spelplanen. Anfallen utförs sedan turvis av spelarna så att 

det först är spelare A:s tur att göra ett anfall eller använda en egenskap hos en trupp. 

Efter detta går spelturen sedan till spelare B som får göra samma sak, varefter det 

fortsätter på samma sätt ända tills ena spelarens spelplan står tom, det vill säga alla 

trupper är utplånade.  

Man kan likna anfallen med schackspel, där trupperna utgör spelpjäser. Skillnaden är att 

det finns massor fler olika typer av dessa spelpjäser i Battle Nations. Det är alltså inte 

frågan om något blodigt krig. Man ser spelplanen snett uppifrån. Spelpjäserna, alltså 

trupperna är mycket mångsidiga och kan tyckas fint animerade. Då man använder 

pjäsen och anfaller eller brukar dess egenskap gör den en animation inom sin egen ruta 

som sedan träffar den rutan på andra sidan planen som spelaren valt att attackera eller 

använda egenskapen på. Vissa trupper har anfallsalternativ som gör att den kan anfalla 

flera rutor på motståndarens plan samtidigt. Dessutom finns det ett otroligt mångsidigt, 

utvecklat och detaljerat schema för vad anfallen påverkar och hur mycket energi truppen 

kan tänkas slå ifrån den andra samt ifall den andra truppen får några övriga skador som 

att den till exempel blir förfrusen, förgiftad eller börjar brinna med mera. Spelare kan 

alltså skipa strategier och bygga upp massor av olika helheter av trupper som biter på 

viss typ av motstånd.  

Då det dessutom introducerades flygande trupper i spelet kom det in ännu en ny 

dimension. Alla trupper kan inte skada de som flyger. Dessutom lanserades nyligen 

stridsfartyg vilket medförde sjöstrider. Detta var ett mycket önskat drag av många Battle 

Nations anhängare. Speltillverkarna svarade än en gång på spelarnas önskemål. 

Spelare i Battle Nations kan alltså välja att strida mot andra riktiga spelare i realtid eller 

strida mot datorn ifall man följer berättelsen eller ifall man utplånar rebeller/vilddjuren 
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nära ens egen bas. Då man strider mot övriga spelare i realtid har Battle Nations ett 

system som alltid hittar en motståndare åt dig och dessutom en motståndare i samma 

nivå som dig. Förövrigt strider spelare också tillsammans med sin guild i evenemang 

som till exempel Boss Strikes eller invasion events som presenteras längre fram. 

Guilden ATC/Elders II samt samhörighetsaspekten i spelet 
 

Samhörighetsaspekten i spelet har blivit en otroligt viktig del av Battle Nations. Då 

möjligheten att bilda guilder lanserades tillade detta en helt ny dimension i spelet. Nu 

kunde spelare samla sig till grupper och börja kommunicera med varandra i den så 

kallade guild-chatten. Jag har valt att inkludera guilden All The Cookies, eller ATC som 

urval i avhandlingen. Då denna guild gått ihop i en allians med guilden Elders har jag 

naturligtvis valt att inkludera också denna i urvalet. Dessa guilder har även farm guilder 

kallade Cookiedough samt Elders II vars medlemmar jag också låter svara på enkäten i 

avhandlingen. 

Guilden ATC 
 

Vissa av dessa guilder, som till exempel ATC, har gått steget längre än många andra 

och skapat egna bloggar för att hålla kontakt med sina medlemmar. ATC har länge varit 

bland de tre bästa grupperna i hela spelet sett till resultatet i de evenemang de deltagit i. 

Då varje grupp består av cirka 100 medlemmar och flera miljoner spelar spelet betyder 

det att ATC måste bestå av spelets mest skickliga och engagerade spelare, för att varje 

gång kunna klara sig så bra i evenemangen som ordnas. Gruppen är uppdelad i normala 

medlemmar, officerare samt en viceledare och en ledare. Ledningen i gruppen har till 

och med sammanställt frågeformulär för rekrytering av de bästa spelarna i Battle 

Nations. De ställer hårda krav på sina medlemmar och skapar strategier tillsammans. 

Senaste vändningen för att nå de allra bästa placeringarna bland dessa guilder var att slå 

ihop gruppen ATC med en annan bra grupp Elders. Allt detta gjordes alltså på spelarnas 

eget initiativ. Speltillverkarna har inte haft något med det här att göra.  

Jag har alltså själv länge varit med i guilden ATC, men ville avstå och nedgradera mig 

till farm-gruppen (Cookiedough) eftersom jag helt enkelt inte hade den tid som 

behövdes då jag blev far till mitt första barn. Jag var alltid mycket fascinerad över 

utvecklingen i spelet och var jag hade hamnat efter alla år. Men jag hade aldrig anat att 

spelarna börjar lägga ner sådan energi och tid som medlemmarna i gruppen ATC gjorde. 
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Det var något helt nytt för mig. Jag tycker det mer och mer började likna bevarandet av 

ett varumärke.  

Guilden ATC började till exempel annonsera gruppen på diverse webbplatser som 

spelare antas besöka, det gjordes statistik på hur gruppen klarade sig, det sattes 

långsiktiga mål och man krävde av officerarna i gruppen att lägga ner mycket tid på att 

hjälpa de som inte klarade sig. Allt för att förbättra imagen. Ledningen meddelade alltid 

att det syntes en klar relation mellan resultaten i de olika evenemangen som guilden 

deltog i och antalet spelare som var intresserade att gå med i gruppen. Målet var såklart 

att ATC skulle vara det mest attraktiva ”varumärket”. Medlemmarna har till och med 

producerat en logo för guilden så den skall igenkännas enklare. 

Idag, då guilden gått i allians med en annan guild, arbetar officerarna hårt för att skapa 

listor över vilka medlemmar som deltar för vilken guild i kommande evenemang. 

Medlemmarna ombes rapportera om möjliga förhinder innan evenemangen, så att de 

allra bästa kan placeras i ATC gruppen för evenemanget. Efter evenemanget återgår alla 

medlemmar sedan till sina ursprungsgrupper. Detta lär kräva mycket jobb av 

officerarna, som måste få allt att gå ihop. 

ATC-guildens första steg ut från själva spelet var att de skapade en egen blogg som gav 

bättre möjlighet till kommunikation mellan medlemmarna. Därifrån har det ständigt 

utvecklats. Nu har de också öppnat konto hos en yttre serviceleverantör för muntlig 

kommunikation mellan medlemmarna. Jag har till och med förstått att spelbolaget har 

kontaktat guilden för att få åsikter om nya framtidsplaner för spelet. 

Samlingsaspekten i spelet 
 

Man kan finna en samlingsaspekt också i Battle Nations. I och med att det finns otaligt 

många unika trupper, eller som tidigare diskuterat ”spelpjäser”, tycker många om att 

samla på de olika pjäserna. Till exempel tyckte jag själv om att samla på de olika 

trupperna. Dessa trupper består till största delen av diverse fordon samt militär av olika 

slag, men det finns också mera exotiska trupper, som till exempel mammutar, gigantiska 

insekter eller så kallade bigfoots.  

Trupperna är fint utvecklade och deras unika egenskaper gör att man vill ha dem alla. 

Vissa av trupperna går dessutom endast att skaffa med spelets premiumvaluta nanopods. 
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Med andra ord kan du använda riktiga pengar för att få en ny spelpjäs i användning. Då 

man satt ner mycket tid i spelet tycker man definitivt att det är värt det.  

Som tidigare nämnts kan dessutom vissa byggnader, samt vissa dekorativa föremål 

endast köpas med riktig valuta. Det kan vara roligt att samla på alla byggnader, vilket 

till exempel jag själv gjort, eller att göra sin bas unik genom inskaffandet av dessa 

föremål. Den dyraste byggnaden, Compaund, kostar hela 1250 nanopods, vilket betyder 

hela 50€ i riktiga pengar (kollat 26.02.2015 inne i spelet). Byggnaden ger spelaren inget 

annat än rum för tio arbetare, vilket är väldigt litet. Men spelaren kan då skryta med att 

äga en byggnad som endast en liten del av alla spelare äger.  

Evenemangsaspekten i spelet 
 

Speltillverkaren har på senare tider av spelets utveckling börjat tillägga diverse 

evenemang. Dessa är främst ämnade för guilderna, men det förekommer också 

evenemang som skall avklaras individuellt, speciellt kring högtiderna. Calimlim (2013) 

skriver i sin recension över lanserandet av Battle Nations version 3.0, och evenemangen 

Boss Strikes, om hur efterlängtat evenemang detta varit för spelarna. Denna åsikt delar 

jag med honom, i och med att guilderna nu fick en betydelse utöver att erbjuda en 

möjlighet för spelare att vara i kontakt med de övriga spelarna. 

Guilderna kunde nu tävla mot varandra i så kallade Boss Strikes där alla individer i 

guilden får poäng för sin kontribution. Boss Striken handlar om att klara av vågor av 

fiender som man sedan får poäng för. Dessa poäng summeras sedan ihop till guildens 

totalpoäng och då man uppnått en ny nivå, får alla i guilden ett pris, antingen i form av 

sällsynta resurser, unika trupper eller i form av nanopods. Det finns 10 egentliga nivåer 

och det krävs exponentiellt mer poäng att klara av en högre nivå. Då man uppnått nivå 

tio får man det finaste priset. Efter detta kan man fortsätta till nästa nivå som sedan ger 

samma pris som nivå 10. ATC-guilden har som bäst klarat sig till nivå 13. Evenemanget 

är alltså skapat så att det skall vara mycket svårt att nå nivå 10 men denna guild klarar 

sig till nivå 13. En stor lockelse var att speltillverkarna samtidigt som Boss Strike 

lanserade flygande trupper (Calimlim 2013). Det speciella var att det endast gick att 

komma åt dessa genom att vinna dem i evenemanget. Alla evenemang ämnat för guilder 

tar mellan tre till fem dygn. För att nå de bästa placeringarna betyder det att 

medlemmarna är så gott som fastklistrade i spelet under dessa dagar. 
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Ett annat stort evenemang bland guilderna är invasion event, där alla medlemmar får 

fiender till sin egen bas som de sedan kan anfalla och får poäng för varje vinst, vilka 

sedan summeras till guildens gemensamma poäng. De bästa guilderna i spelet, får i 

slutet av evenemanget pris i form av nanopods. 

Riktigt nyligen (version 4.6) har det också lanserats en så kallad Arena Challenge event 

(Battle Nations Wiki). Där tävlar guilderna igen mot varandra genom att skaffa poäng. 

Poängen anländer från att medlemmarna deltar i strider mot övriga spelare. Alla 

medlemmar har energi som krävs för att anfalla de övriga spelarna i arenan. Då energin 

är slut måste spelarna antingen vänta, döda fiender (datorer) i sin bas eller också skaffa 

energi med premiumvalutan nanopods. Jag har förstått att spelarna inte varit helt glada 

över detta nya evenemang eftersom här kan guilder som använder riktiga pengar klara 

sig bättre än andra bara på grund av att de köper energi med nanopods.  

Speciellt kring högtider, lanserar också speltillverkarna evenemang för de individuella 

spelarna, ibland med en kort rolig berättelse anknuten till detta. Dessa brukar kräva att 

man bygger någon byggnad med högtidens tema som man sedan måste uppgradera till 

högsta nivå inom en viss tid (upp till 30 dygn). Då man avklarat detta inom utsatt tid får 

man som belöning någon unik trupp, eller resurser till exempel i form av nanopods. 

Den mobila aspekten 
 

Till slut har vi den mobila aspekten av spelet, eftersom vi pratar om ett mobilspel. 

Spelet är utvecklat så att du kan sätta på det, välja en lämplig byggnad att bygga, 

varefter du kan stänga av det och byggnaden byggs även om spelet är avstängt. Likaså 

samlas resurser in i realtid dygnet runt och du måste emellanåt gå in i spelet för att göra 

anspråk på dina insamlade resurser så att de läggs i dina lagerhus.  

Anfallen tar sällan mer än fem minuter, ifall du anfaller andra spelare. Det vill säga, det 

är lämpligt att ta fram spelet i kollektivtrafiken eller på arbetspausen för att få en snabb 

koll över läget och för att kanske roa sig själv en stund genom att spela ett par rundor 

mot andra spelare i realtid. Boss Strike-anfallen tar längre tid eftersom det kommer 

fiender i flera vågor. 
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Sammanfattning av fallstudiespelet Battle Nations 
 
Som säkert märks är Battle Nations ett rätt så mångsidigt spel. Detta är inte vanligt 

bland mobilspel, vilket också flera recensenter ständigt påpekar. Man kan fråga sig 

varför inte denna typ av spel har fått ännu större uppmärksamhet än konkurrenter som 

Clash of Clans av SuperCell.  

Som nämnt var det speciellt guildaspekten i spelet som slukade med mig och gjorde att 

jag ville forska i ämnet. Även om konkurrenten Clash of Clans hämtar in mycket pengar 

skulle jag villa påstå att kunde göra ett mycket bättre jobb på den punkten än de gjort 

med sitt spel. De kunde säkert ha mycket att lära sig av spel som Battle Nations, som 

trots sin mindre publik, lyckats placera sig bland de bäst inkomstbringande spelen.  
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3. Den strukturerade intervjuenkäten i Word format: 
 

Survey for my master thesis: 

How do you create committed consumers in freemium mobile games?  

A case study about customer perceived value of highly committed consumers in the 

freemium mobile game Battle Nations 

 

 

1. Player name (alias enough, example Falc88): 

2. Where are you from: 

3. Gender: 

4. Age: 

5. Member of which guild in Battle Nations: 

On the following questions I would appreciate as detailed answers as possible. 

Mobile gaming habits 

6. What type of devices you play on? 

 

7. What other mobile games than Battle Nations do you play at the moment? 

 

8. Compared to these, what is special with Battle Nations? 

 

9. How much time do you spend on mobile games? 

 

10. How much of that time do you devote to Battle Nations, why so? 

 

11. When and where do you play mobile games?  

 

 

Your Battle Nations experience 

12. How and when did you end up playing Battle Nations? 

 

13. Why have you chosen to continue playing Battle Nations? 
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14. What does Battle Nations mean to you? 

 

15. In what way do you feel emotionally or socially attached to Battle Nations?  

 

Being a member of a guild 

16. What does being a member of the guild mean to you?  

 

17. Please explain in what way you participate in the guilds activities? 

 

18. In what way do you feel emotionally or socially attached to the guild?  

 

19. Do you feel you would need to put more effort in participating in the guilds 

activities? Please explain why. 

 

Spending habits 

20. Have you used any real money to buy nanopods? Elaborate why you have or 

haven’t done this? 

 

21. Do you use real money on other mobile games you play?  

 

22. How do your spending habits differ from Battle Nations, or do they differ at all?  

 

23. Please explain why you believe your spending habits differ/don’t differ from 

other games. 

 

Ending questions 

24. How would you want to see Battle Nations evolving if you considered that 

anything would be possible? 

 

25. Finally, please provide your own view of the positive and negative aspects of 

Battle Nations. Feel free to compare to other games you play or apps you use. 
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How to participate in lottery and send in the survey 

Thank you for helping me with my master thesis by answering this survey. I 

highly appreciate it! 

I assure that the answers will solely be used for the purpose of finishing my 

master thesis. 

 

If you want to take part of the price lottery please attach your email address 

here, 

E-mail: 

 Notice that I will only consider serious contributions in the lottery. The 

survey is only posted on ATC/Elders ProBoards forum. In other words 

you have a good chance of winning one of the prices. The price money 

will be sent with PayPal. Even though you do not have an account it 

shouldn’t be a problem. A notification will come to your email 

address. By following a couple of easy steps you have access to the 

money. 

When finished, please send the word file as an attachment to the email address: 

master1thesis@gmail.com 

 
 

4. Online version av samma strukturerade intervjuenkäten 
 

 Den elektroniska, strukturerade intervjuenkäten är skapad genom 
tjänsten surveymonkey.com. En aning modifierad för att enklare 
kunna sammanställa demografisk data samt frågor med 
svarsalternativ för enklare kategorisering av respondenter. 
Medlemmarena av guilden bad att jag skulle laga en online enkät 
eftersom alla inte har tillgång till Word. Samlar in data till 20.03.2015, 
varefter enkäten stängs. För manuellt in i systemet de svar som anlänt 
i Word format. 
 

 En förhandsvisning av enkäten kan ses genom följande länk: 
 

 https://www.surveymonkey.net/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT
_USE_THIS_LINK_FOR_COLLECTION&sm=Sn8SpQHp2eV_2BzS
ngRzMy1r1bM6MT9M_2BMAdb5sFKATks_3D 

 
 
 

https://www.surveymonkey.net/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FOR_COLLECTION&sm=Sn8SpQHp2eV_2BzSngRzMy1r1bM6MT9M_2BMAdb5sFKATks_3D
https://www.surveymonkey.net/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FOR_COLLECTION&sm=Sn8SpQHp2eV_2BzSngRzMy1r1bM6MT9M_2BMAdb5sFKATks_3D
https://www.surveymonkey.net/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_LINK_FOR_COLLECTION&sm=Sn8SpQHp2eV_2BzSngRzMy1r1bM6MT9M_2BMAdb5sFKATks_3D
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5. Respondenterna i de elektroniska intervjuerna 
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