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Abstract 

Power Challenge is a company located in the university town of Linköping. Their main 
business is development of games. They recently merged with a company called Manager 
Zone. About one year ago Power Challenge had only about five employees. Today there are 
more than fifty people working there. The company has developed a football game called 
Power Soccer. Apart from constantly improving that game, they are also developing a car 
game.  

The purpose with this study was to find a method to make the recruitment of new users to 
Power Soccer more efficient. The method that is used today on the website is just a simple 
one were the users invite their friends by email. A few alternative methods were investigated 
and a solution was comprised. 

To get a better picture of the market, a research was done of all the competitors. They were 
analyzed to see how they had solved the problem with effective user recruitment. Some social 
networks were also analyzed. This was done, because they have grown exponentially in a 
very short time. 

User interviews were made with help from independent test persons. The design and usability 
of the new user recruitment system was evaluated. Even though the new system is more 
advanced, the simplicity should be maintained.   

When the new recruitment system was implemented, statistics were collected and then 
compared with the old system. The parameters compared were the average number of mail 
sent on each day and the maximum number of mails sent out during any day. 

The result was not quite as expected. The numbers of mails sent out during one day increased 
significantly. On the other hand the average numbers of mails sent per month, were leveled or 
had decreased a bit. Due to lack of time, one of the contribution causes to this result was the 
implementation of a bonus system. This is something that should be done in the future to help 
increase the number of new players.  

 

 
 

 



2 

 

Sammanfattning  
 
Power Challenge är ett spelföretag som är beläget i Linköping. Nyligen slog de sig samman 

med det Karlskronabaserade Manager Zone. För ett drygt år sedan bestod Power Challenge av 

cirka fem anställda men har idag expanderat till omkring 50 personer. Företaget har utvecklat 

ett fotbollsspel som heter Power Soccer. För närvarande håller de på att, förutom att ständigt 

vidareutveckla fotbollsspelet, bland annat utveckla ett bilspel. 

Syftet med denna studie var att på något sätt försöka effektivisera rekryteringen av nya 

spelare till fotbollsspelet Power Soccer. För närvarande används en metod där vänner bjuds in 

genom att spelare skickar mail till dem via Power Challenges hemsida. Fler alternativa 

metoder undersöktes och en lösning togs fram. 

För att få en överblick av hur situationen på marknaden ser ut gjordes en konkurrentanalys. 

Några potentiella konkurrenter till Power Challenge undersöktes för att se hur de hade löst 

problemen med att effektivt rekrytera nya användare. I expanderingssynpunkt undersöktes 

även några sociala nätverk. Detta eftersom de på relativt kort tid har blivit väldigt stora. 

Med hjälp av oberoende testpersoner utfördes användarintervjuer. Med hjälp av dessa 

utvärderades designen och användarvänligheten på det nya rekryteringssystemet. Tanken var 

att trots att det nya rekryteringssystemet är mer avancerat än det föregående ska det vara lätt 

att använda. 

Efter att ett nytt rekryteringssystem hade implementerats togs statistik fram både från det 

gamla och från det nya rekryteringssystemet. Statistiken jämfördes med avseende på antal 

tipsmail som i snitt skickades ut per dag och det maximala antalet som skickats ut under 

någon dag.  

Resultatet blev dock inte helt önskvärt. Det maximala antalet som skickats ut någon dag hade 

visserligen ökat betydligt men snittet per månad låg kvar på samma nivå eller hade till och 

med minskat en aning. En bidragande orsak till att detta var att implementering av ett 

belöningssystem inte gjordes fullt ut. Detta är något som bör göras i framtiden för att öka 

antalet nya spelare. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Företaget Power Challenge tillverkar fotbollsspelet Power Football som är ett multiplayer-

fotbollsspel där användaren styr spelarna i realtid i 3D. Spelet spelas över Internet och det är 

möjligt att både spela enstaka matcher och att delta i turneringar. Någon programvara behöver 

således inte laddas ner utan allt spelande sker direkt via företagets webbplats. Företaget får 

massor av nya användare varje dag trots att det inte har fokuserat så mycket på att nå ut till 

nya spelare. De tror därför att antalet nya användare skulle kunna öka ännu mer med hjälp av 

bättre system för att kunna komma i kontakt med nya potentiella spelare. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att studera hur bra den nuvarande metoden är för att 

rekrytera nya spelare och undersöka om det finns någon metod som är bättre för denna 

uppgift. Finns det någon lärdom som kan dras av hur de största aktörerna på marknaden gör 

och har löst denna uppgift? Målet är att komma med en teknisk lösning på något nytt system 

som gör att det är lättare att komma i kontakt med nya användare och på så sätt öka antalet 

nya användare, samt även se fördelar med att implementera färdiga system. Vidare är målet 

även att utveckla ett bonussystem som gör att befintliga användare tjänar på att rekrytera nya 

spelare och att användarna på så sätt aktivt bidrar till rekryteringen av nya användare.  

 

1.3 Metod 
Inledningsvis kommer en teoretisk förstudie att göras. Då kommer en beskrivning av vilka 

metoder som konkurrenter på marknaden använder för rekrytering via Internet. Den 

efterföljande utvecklingsfasen kommer att innehålla förslag på förbättringar och förändringar 

både tekniskt och designmässigt för Power Challenges funktioner för användarrekrytering via 

Internet. Designförslag kommer att tas fram. Sedan kommer intervjuer att göras med personer 

i Power Challenges målgrupp. Utifrån dessa kommer sedan nya mer avancerade 

rekryteringsfunktioner att implementeras. Avslutningsvis kommer en analytisk jämförelse 

mellan det nuvarande systemet och ett nytt att göras. I analysen kommer antalet användare att 

stå i fokus. 
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1.4 Avgränsningar 
I samband med formuleringen av syftet gjordes en rad avgränsningar för det som skall 

undersökas under arbetets gång. De rekryteringsmetoder som ska undersökas är endast 

rekrytering via Internet, alltså inte några alternativa rekryteringsmetoder. Till en början var 

det tänkt att även några alternativa metoder till Internetrekrytering skulle undersökas, såsom 

rekrytering via SMS eller MMS. Men detta väljs alltså bort då Power Challenges i huvudsak 

fokuserar på online-rekrytering när det gäller nya spelare. En annan avgränsning är att 

examensarbetet motsvarar omkring 20 veckors heltidsarbete. Då arbetet är tidsbegränsat 

kommer feedback över hur bra de nya metoderna fungerar inte kunna erhållas över något 

längre tidsintervall utan endast under ett par veckor.  

 

1.5 Disposition 
Strukturen på rapporten kommer i stora drag att följa de standarder [1] som används vid 

rapportskrivning. Först kommer en bakgrundsdel i rapporten. Den innefattar den bakgrund 

som behövs för att få en god kunskap inom ämnet användbarhet.  

Denna del följs av en analysdel. Där kommer det att undersökas hur andra liknande 

konkurrenter har löst problemet med en effektiv rekrytering. Analysen innefattar även i vilken 

utsträckning konkurrenterna tillhandahåller ett belöningssystem för de användare som lyckas 

locka nya spelare till deras spel. Detta görs för att få en överblick om det finns några bra 

lösningar på marknaden som skulle kunna tillämpas och eventuellt förbättras.  

Utifrån dessa kommer det att på ett objektiv sätt undersökas vilka som är de bästa metoderna 

för att nå ut till nya användare. Ett belöningssystem för de som lyckas bjuda in nya spelare 

kommer utvecklas samt även ett gränssnitt som är det bästa tänkbara för detta ändamål.  

Analysdelen följs av en resultatdel där det noga kommer att beskrivas vilka metoder för 

användarrekrytering som anses vara de bästa och varför det är så. I resultatdelen presenteras 

det resultat som har uppstått samt om det var väntat. Om resultaten inte blev som väntat, 

varför blev det så? 

Rapporten avslutas med en diskussionsdel med rekommendationer till Power Challenge och 

förslag till eventuella förändringar. 
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2. TEORETISK FÖRSTUDIE 
 
I detta kapitel beskrivs teorier som används under arbetet. Teorierna innefattar vad som är en 

användbar produkt samt hur ett gränssnitt bör designas och utvärderas.                  

 

2.1 Användbarhet 
Det brukar sägas att en användbar produkt är osynlig och att den blir tydlig först när det 

uppstår brister i användbarheten. Om många av besökarna lämnar en webbsida redan efter det 

första besöket är det troligt att det är något fel på användbarheten. Det är mycket upp till varje 

enskild användare vad som uppfattas som användbart. 

Om produkten uppfyller beställarens och målgruppens krav har den en hög användbarhet. De 

saker som bör tas hänsyn till när en användbar produkt skapas är: 

• Det mänskliga perceptionssystemet. 

• I vilket sammanhang som produkten ska användas. 

• Den nytta produkten förväntas ge. 

Det mänskliga perceptionssystemet innefattar de egenskaper som användarna av produkten 

har. Det kan vara generella egenskaper såsom deras uppfattning att se mönster samt uppfatta 

och komma ihåg information. Det kan även vara något mer specifika egenskaper så som 

målgruppens värderingar, kunskaper, attityder och förväntningar. Detta måste tas hänsyn till i 

produktens utformning. Hos interaktiva produkter som webbsidor är det användaren själv som 

väljer om han eller hon vill använda produkten. För att få många nya kunder och inte tappa 

befintliga är det därför viktigt att produkten är enkel att använda. Detta görs genom att 

begrepp som är bekanta för användarna används. Det kan vara utformning efter ett visst 

mönster eller olika ikoner av något slag. I övrigt kan även hjälpfunktioner stödja lärandet [2]. 

I vilket sammanhang som ska produkten användas i handlar om att produkten måste anpassas 

till användningsområdet. Två likadana produkter kan vara tvungna att se helt olika ut eftersom 

de ska användas i olika sammanhang. Ett bra exempel på detta är webbsidor. 

Den nytta som produkten ska ge innefattar användarens nytta och nyttan för dem som erbjuder 

produkten. Exempel på detta är förenkling, effektivisering eller rent nöje. Det är inte bara 

användarna som förväntar sig nytta utan även de som tillhandahåller produkterna. För dem 

kan det vara ekonomisk vinning eller verksamhetsnytta. Om en produkt inte uppfyller den 

förväntade nyttan kan den inte anses ha hög användbarhet [3]. 

Begreppet användbarhet har förändrats. Förut låg det fokus nästan enbart på det mänskliga 

systemet men nu läggs det även stor vikt på i vilket sammanhang som produkten ska användas 

[4]. Om en produkt inte uppfyller den nyttan som den förväntas göra är det inte en användbar 

produkt även om den är väl anpassad till sammanhanget och det mänskliga systemet. 
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Till skillnad från egenskaper som färg och funktion är inte användbarhet objektivt observerbar 

utan den uppstår först när produkten används. Då brukar det talas om begreppet 

användningskvalitet. Fokus sätts då på användningen av produkten och inte på själva 

produkten.  

Användbarhet kan beskrivas på många olika sätt och enligt en ISO-definition [5] beskrivs den 

enligt följande:  

”Usability is the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 

goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”  

Denna definition anser att lösningarna måste anpassas till målgrupperna, användnings- 

situationen och sedan den nytta som målgruppen förväntar sig. Att målgruppens behov 

tillgodoses är huvudfokus hos ISO-definitionen. 

Hur en användare använder produkter kan variera kraftigt mellan olika grupper. Det är därför 

som en indelning av olika målgrupper måste göras. För att lättast göra detta görs en 

målgruppsanalys. Upplevd nytta för en målgrupp behöver alltså inte vara upplevd nytta för en 

annan målgrupp trots att det är samma produkt. En design av en produkt kan vara enkel och 

behaglig för en målgrupp medan den kan uppfattas som svår och opraktisk av en annan.  

Definitionen av en målgrupp kan ses som en grupp användare med liknande förväntningar på 

produkten. Det som slutligen avgör målgruppen är bland annat kunskap, erfarenhet, 

användningsfrekvens, ålder, kön, värderingar och mål.  

Med användbarhetskvalitet menas hur bra en produkt fungerar i användbarhetssituationen. 

Något annat som ofta nämns i dessa sammanhang är användningsgrad. Det beskriver i hur 

stor omfattning som produkten används i den målgrupp som har definierats som användare. 

Då användningsgrad är beroende av användarens kunskaper och förståelse för produkten leder 

inte användbara produkter alltid till hög användningsgrad. Ett annat sätt för att öka 

användningsgraden är att marknadsföra produkten bra eller att tillämpa ett bonussystem. För 

att en hög användningsgrad ska bibehållas måste produkten däremot oftast ha en hög 

användbarhet [4].  
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2.2 Design av gränssnitt 

När ett gränssnitt designas fokuseras det ofta mer på produktens tekniska kvalitet och 

produktens användningskvalitet blir lidande. För att säkra användbarhetskvalitet hos en 
produkt är det viktigt att ha följande två saker i åtanke: 

• att bygga rätt produkt 

• att bygga produkten rätt 

Att bygga rätt produkt innebär att den produkt som skapas ger den effekt som önskas. Detta 

görs genom att beställaren först formulerar vad han eller hon anser att produkten ska göra. 

Under utvecklingsprocessen fattas det en mängd olika beslut angående design och strategiska 

val. Att ta rätt beslut görs bäst genom att ha god förståelse över produktens sammanhang. 

Med detta menas dels ekonomiskt, organisatoriskt, men även saker som berör produktens 
användningssituation samt målgruppens värderingar. 

Att bygga produkten rätt innebär att se till att produkten uppfyller de krav som finns på 

materialegenskaper och funktioner. Det finns några riktlinjer [6] för hur utvecklingsprocessen 

ska bedrivas för att säkra produkter med hög användbarhet. Några av de riktlinjer som kan 
användas är: 

• att tidigt fokusera på användare och deras uppgifter 

• att utvärdera prototyper med riktiga användare  

• att utvecklingen hela tiden bör bara iterativ 

 

2.3 Utvärdering av gränssnitt 

Expertutvärdering är en metod för att utvärdera användargränssnitt. Denna teknik kan avgöra 

om en produkt är anpassad för det mänskliga systemet. Det innebär att en översyn görs av ett 

befintligt eller nytt förslag till ett användargränssnitt. Den är baserad på kunskaper om hur 

människans minne, syn och tanke fungerar. Men även hur ett användargränssnitt ska utformas 

för att dessa egenskaper ska tas hänsyn till på bästa sätt. Det hela syftet är att med liten insats 

finna eventuella problem i användbarheten. När expertutvärderingen är färdig är alla brister 

beskrivna samt lämpliga åtgärder för att rätta till dessa [4]. En expertutvärdering kan göras 
både på ett färdigt gränssnitt och på en pappersprototyp. Den görs lämpligen i fyra steg.  

• Steg 1: att definiera vilket syfte och vilken omfattning produkten ska ha 

• Steg 2: gå igenom produktens innehåll och utformning 

• Steg 3: utvärdera 

• Steg 4: rapportera 
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I det första steget under en expertutvärdering förutsätts det att den person som ska göra själva 

utvärderingen får tillräcklig information. Det ska innefatta information om målgrupperna, 

användningssituationen, samt även vilket syfte produkten har. På bästa sätt sker detta genom 

en gemensam diskussion med beställaren. Tillsammans definieras sedan vilken omfattning 

och inriktning som utvärderingen kommer att ha. Här bestäms om det räcker med endast 

problembeskrivning eller om även designförslag ska inkluderas. Sedan bokas en tid för 
redovisning. 

Det andra steget innefattar en genomgång av produktens innehåll och utformning. Någon som 

har ansvar för gränssnittet kan demonstrera produkten och förklara vilka delar som beställaren 
har betonat som särskilt viktiga.  

Utvärderingen sker i det tredje steget. Den går till på det sättet att den person som gör 

expertutvärderingen ställer sig de frågor som han eller hon tror att användarna har. Först 

utförs de vanligaste uppgifterna för den målgrupp som kategoriseras som viktigast. En rapport 

skrivs löpande allt eftersom utvärderingen pågår. Det är viktigt att det i rapporten framgår om 
ett problem är av en typ som måste åtgärdas eller borde åtgärdas.  

Slutligen ska resultatet presenteras. Om utvärderingen innehåller olika förslag på ny design 

ska förslagens fördelar och nackdelar tas upp. Då vissa problem med användbarheten 

upptäcks först vid körning av systemet rekommenderas att göra ett användningstest med 

riktigt användare [7]. 

Ett användningstest går ut på att på kostnadseffektivt sätt se hur ett system fungerar i 

användning. Testet går till på så sätt att användaren uppmanas att resonera högt kring de 

frågor som handledaren som leder förhöret ställer. Vid behov ställer handledaren frågor för att 

få klarhet hur den som utför testet tänker. Testet är utformat så att det ska ge handledaren 

information om vad användaren har för bild av produkten. Det är inte alltid som testet 

beskriver vilka åtgärder som bör vidtas men det beskriver tydligt vilka problemen som finns 

och hur de uppkom [8].  

När intervjuer med användare utförs är det viktigt att bara fråga en sak i taget. Frågorna ska 

inte vara ledande. De ska endast ställas om det är väsentliga för intervjun. Det är även viktigt 
att försöka hålla frågorna korta [9] eftersom: 

- korta frågor tvingar intervjuaren att endast ta med det som är väsentligt. 

- det minskar risken att den som intervjuad överlastas med frågor. 

- risken att den intervjuade tappar bort den inledande delen av frågan då fokus läggs på 
den senare delen. 

Vissa intervjuer kan misslyckas då den som leder intervjun vill ha svar på för många frågor. 
Det är därför viktigt att bestämma vad som är huvudfråga [10]. 
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3. NULÄGESBESKRIVNING 
 
I dagsläget ger Power Challenge inga förmåner till dem som bidrar till att nya användare 

registrerar sig på hemsidan och börjar spela fotbollsspelet Power Football. För att få antalet 

nya användare att öka är det därför lämpligt att införa någon form av system där en aktiv 

spelare själv tjänar något på att rekrytera nya användare till spelet. 

För närvarande har Power Challenge följande metod för rekrytering via Internet (se figur 1).   

                                         
 

Figur 1 - Nuvarande flödesschema för Power Challenges rekryteringsfunktion 
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Användaren klickar på ”tell-a-friend” och fyller i sitt namn, därefter fylls epostadressen till 

den kompis ska tipsas i. Det hela är väldigt enkelt och det enda som behövs är epostadressen 

till en kompis. En egen registrering krävs alltså inte för att kunna tipsa nya användare utan 

vem som helst kan göra det. Efter att inloggning har skett finns länken ”refer-a-friend” under 

”community” högst upp i menyn. Det går även att tipsa en ny användare utan att själv vara 

inloggad. Det görs alltså ingen skillnad på om en användare är inloggad eller inte när nya tips 

ska skickas ut. Detta hör ihop med att det inte existerar något bonussystem för dem som 

refererar andra och bidrar till att spelet Power Football får fler användare. Det finns inte heller 

något skydd som förhindrar botar att skicka ut mail från hemsidan. 

Det spelar inte heller någon roll om kompisens e-postadress redan är registrerad. Det går att 

tipsa alla, oavsett om de är medlemmar. Den feedback som ges när ett tips har skickats iväg är 

minimal. Det står endast en rad där Power Challenge tackar för att deras budskap sprids. 

I dagsläget skickas tipsmailet ut från en no-reply-adress. Enligt de tillfrågade i intervjun är det 

istället bättre om det ser ut som att mailet kommer från en kompis e-postadress. Det är då 

betydligt större chans att den som fått mailet läser igenom allt och intresserar sig för 

innehållet. Det som krävs är att en ny funktion skapas som letar upp och lägger till den 

inloggade användarens epostadress i mailet. Intervjun bevisade att personer är mer mottagliga 

för information som kommer från personer de känner. 

För närvarande innehåller det mail som skickas ut endast några rader text med en inbjudan till 

en match i Power Football (se figur 3). Där står det också vem som har bjudit in till matchen. 

Mailet innehåller även en bakgrundsbild som visar fotbollsplan samt en direktlänk till 

hemsidan. 
 

 

       
 

Figur 2 - Det gamla mailutskicket 
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4. KONKURRENTANALYS 
 

I det här avsnittet undersöks hur några av de andra aktörerna på marknaden har utfört effektiv 

användarrekrytering. Även hur de ställer sig till förmåner av olika slag då en användare lyckas 

värva nya användare till communities eller spelet. Här studeras några av de största aktörerna 

på marknaden och några inte lika stora för att få en representativ bild av hur marknaden ser ut 

för tillfället. De två stora ämnesgrupperna som kommer att undersökas lite närmare är 

konkurrenter som utvecklar liknande spel och några av de största sociala nätverken. 

Undersökningar kommer att visa vilka metoder som de olika aktörerna använder sig av och 

om det finns något som kan användas och eventuellt vidareutvecklas. Spelaktörerna studeras 

ur ren konkurrenssynvinkel medan de sociala nätverken studeras eftersom många av dem har 

lyckats bli väldigt stora på kort tid. 
I arbetet har följande spelsidor granskats: 

• GameTribe (www.gametribe.com)  
• Football Superstars (www.footballsuperstars.com) 
• FreeStyle Basketball (www.freestyle.sierraonline.com) 
• Second Life www.secondlife.com) 

Bland populära communities har följande studerats: 

• FaceBook (www.facebook.com) 
• LinkedIn (www.linkedin.com) 
• MySpace (www.myspace.com) 
• Flickr (www.flickr.com) 
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4.1 GameTribe 

Gametribe.com är en hemsida som har en speldel och en communitydel, inte alls olik Power 

Challenges egen. En väsentlig skillnad är att efter det att registrering skett, tvingas användaren 

att ladda hem en fil med deras spel och sedan installera den på sin dator. Det går således inte 

att spela direkt från webbplatsen. Själva spelandet görs däremot online och där går det att 

spela både med och mot flertalet andra användare. De erbjuder flera olika spel varav ett är ett 

fotbollsspel i 3D. I detta spel har varje användare varsin egen spelare och inte ett eget lag. 

 
Rekryteringsmetod 

Flödesschema för spelsidan GameTribe ser ut enligt figur 3 och händelseförloppet kan 

beskrivas enligt följande. Det börjar med att någon handling ska utföras. I detta fall är det att 

tipsa en kompis. Inloggning krävs således inte för att kunna tipsa utan endast att klicka på 

Invite-knappen. Efter detta ställs användaren inför en fråga, nämligen om kompisens e-

postadress är känd eller inte. Detta är ett måste när det enda sättet som erbjuds att tipsa honom 

eller henne är just via e-post. Om inte e-postadressen är känd måste den letas upp. Annars är 

det bara att skriva in e-postadress, mottagarens namn, vem som tipsar om spelet samt vilket av 

Game Tribes spel som tipset gäller. När detta är inskrivet skickas tipset iväg. Då kollas den e-

postadress som användaren skrivit in mot befintliga adresser i databasen. Det går nämligen 

inte att tipsa en person som redan är registrerad. Därför erhålls feedback om tipset har lyckats 

eller inte. Om det skulle vara så att e-postadressen redan finns i databasen erhålls ett 

meddelande om att tipset misslyckades. I annat fall erhålls ett meddelande om att kompisen 

har fått ett tipsmail. Mailet innehåller en text om att den tipsade har blivit utmanad och vilket 

spel utmaningen gäller. Det gå att tipsa upp till fem olika användare på en och samma gång. 

Vill du tipsa ännu fler är det bara att skicka ytterligare ett tipsmail.  
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Figur 3 - Flödesschema för GameTribe 

 

 

Rekryteringsförmåner 
Denna sida ger inga förmåner för den som lyckas värva nya användare till spelen. GameTribe 

ger inte heller någon förmån för den som själv skapar ett konto och registrerar sig på 

hemsidan. 
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4.2 Football Superstars 

Footballsuperstars.com är en helt nystartad spelidé. Tanken är att användaren styr och tränar 

upp en spelare och inte ett helt lag. Detta spel kretsar inte bara kring fotboll utan livet som 

fotbollsspelare. Förutom att spela matcher med sin spelare ska användaren även leta sponsorer 

och se till att spelaren har en livsstil som superstjärna med lyxiga kläder, bilar och hus. Spelet 

är ännu inte släppt och går inte att testa. Själva speldelen kommer vara i 3D. Det går att välja 

att spela från tre mot tre till fulla lag med elva spelare i varje. Precis som föregående spel har 

även Football Superstars en communitydel där olika saker kan diskuteras och svar kan ges på 

de frågor som berör spelet.  

 
Rekryteringsmetod 
Flödesschema för Football Superstars ser ut enligt figur 4 och händelseförloppet kan 

beskrivas enligt följande. När en kompis ska tipsas måste den som tipsar skriva in sin egen e-

postadress samt kompisens namn och e-postadress. Anledningen till att användaren måste 

skriva in sin adress är att det är viktigt att veta vem som skickat tipset. När e-postadresserna 

skrivs in kommer det att noteras hos Football Superstars vem som har fått tipset och vem som 

är avsändaren. Om användaren själv inte är registrerad kommer det upp ett felmeddelande 

som talar om att registrering krävs för att kunna tipsa andra. Är användaren däremot 

registrerad så erhålls feedback att tipset har lyckats. Kompisen har nu fått ett mail med 

uppgifter hur han/hon ska bära sig åt för att registrera sig. Det går att tipsa upp till åtta 

användare på en och samma gång. Anmälan till Football Superstars nyhetsbrev sker 

automatisk då en ny användare registrerat sig. 

Mailet innehåller en kort presentation om vad Football Superstars är och vad det finns för 

rekryterings- och registreringsbonusar. Det ingår även en länk med en genväg till 

registreringsdelen på deras hemsida. Det går att tipsa en och samma användare flera gånger 

och det tas ingen hänsyn till om användaren redan är registrerad eller inte. 
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Figur 4 - Flödesschema för Football Superstars 
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Rekryteringsförmåner 
Denna hemsida har ett väl utvecklat system för diverse förmåner vid både registrering och 

värvning av nya användare. Fokus har lagts på just detta. Football Superstars bonusar kan 

delas upp i tre olika kategorier: registreringsbonusar, värvningsbonusar och allmänna bonusar. 

Tanken med detta är att användarna aktivt ska göra allt för att sprida Football Superstars 

spelidé. 

Registreringsbonusar 
Det är förmåner som erhålls vid registrering och skapande av ett konto på hemsidan. Först och 

främst får spelaren ett par ”virtuella fotbollsskor” som kan användas i spelet. Om registrering 

skett innan ett visst datum är användaren automatiskt med i utlottningen av en klocka värd 

1000$. 

Värvningsbonusar 
Den person som lyckas tipsa flest nya användare före ett visst datum vinner en dator från 

företaget Alienware. Allt som behöver göras för att automatiskt komma med i utlottningen är 

att tipsa en vän. Det finns även en chans att få ett ”premium-medlemskap” i deras spel. Detta 

erhålls då minst fem nya användare har tipsats. Ett krav är dock att de måste registrera sig via 

länken som de får i mailet. Det räcker således inte bara med att tipsa vänner utan de måste 

även registrera sig. 

Allmänna bonusar 
Bonusen går ut på att spela in ett videoclip på sin favoritmålgest och lägga upp den på 

Internet. De två vinnarna får en 42'' LCD HD TV samt en resa till England där de får chans att 

med hjälp av motioncaptureteknik applicera målgesten i spelet. Det går alltså att få spelarna i 

spelet att göra din egen målgest när de gör mål. Videoclipen ska läggas upp på hemsidan 

youtube.com. De både priserna utses på olika sätt. Det ena utses av en panel bestående av folk 

från företaget. Det andra priset tilldelas det tävlingsbidrag som får högst ranking på hemsidan 

youtubes omröstningar. Det är alltså upp till var och en att rösta fram sin favoritmålgest. 

Omröstningen håller på i cirka sex månader.  

 



20 

 

4.3 FreeStyle Basketball  

FreeStyle Basketball är ett basketspel i 3D. Det spelas i multiplayer via Internet. Spelidén 

bygger på att en basketspelare tränas upp och spelar matcher mot andra. Det går att spela en 

mot en, två mot två eller tremannalag. Det går att designa sin spelare efter eget huvud och ge 

den nya tillbehör såsom exempelvis nya kläder. Spelet innehåller som övriga även en 

forumdel. Där diskuteras spelet med andra spelare. Det finns således flera likheter med Power 

Challenges eget fotbollsspel.  

Rekryteringsmetod 
Flödesschema för FreeStyle Basketball ser ut enligt figur 5 och händelseförloppet kan 

beskrivas enligt följande. Det börjar med att användaren klickar Invite-a-friend för att tipsa 

någon om detta spel. Där tas det alltså för givet att kompisens e-postadress redan är känd. Om 

den inte är det måste den tas fram. Den är ju ett måste för dessa typer av tips. När detta är 

gjort måste ett captcha-test utföras. Det är en sorts ”robotfälla”. Det är ett test som är väldigt 

lätt att lösa för oss människor men svårt att lösa för datorer. Tanken är att testet ska undvika 

att olika typer av botar registrerar sig för att kunna skicka ut spam. Det går endast tipsa en 

användare i taget. Finns det fler personer som användaren skulle vilja tipsa måste denna göra 

procedur upprepas. 
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Figur 5 - Flödesschema för FreeStyle Basketball 

 

Rekryteringsförmåner 
Enligt utförda tester hamnar tipsmailet i skräpkorgen hos webbmailklient hotmail. I och med 

detta kan FreeStyle Basketball gå miste om en stor mängd potentiella användare. Det är 

viktigt att mailklienten inte uppfattar tipset som ett spam och då automatiskt lägger det i 

skräpkorgen. Det existerar ingen bonus när en ny användare registrerar sig. Inte heller när ett 

tips skickas iväg till en vän erhålls någon bonus. Däremot får den som blir tipsad 5,000 poäng 

när han eller hon registrerar sig. Detta för att användaren ska få en bra start på sitt spelande. 
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4.4 Second Life 

Second Life är ett 3D-spel som spelas över Internet. Spelet består av en virtuell värld där 

miljontals användare kan interagera med varandra. Spelet skapades 2003 och det finns för 

närvarande nästan 10 miljoner användare världen över. En väsentlig skillnad jämfört med 

vanliga traditionella multiplayspel är att användarna själva kan skapa nya virtuella objekt och 

sedan ge dem olika egenskaper. Det går både att växla in riktiga pengar till spelets valuta och 

tvärtom. 

 
Rekryteringsmetod 
Ett flödesschema för att tipsa nya användare för onlinespelet Second Life kan se ut enligt 

figur 6 och händelseförloppet kan beskrivas enligt följande. Först och främst krävs inloggning 

för att kunna tipsa nya användare om spelet. Den personen som skickar ut tipset måste alltså 

själv vara registrerad och inloggad på hemsidan. För att sedan tipsa nya användare finns det 

fyra olika metoder att använda sig av. 

• Skicka vykort 

Denna funktion går ut på att varje gång en etablerad spelare skickar ett vykort från 

spelet skickas det med en länk och en kod som talar om vem som har tipsat. Vykorten 

skickas genom att spelaren trycker Ctrl-Shift-S. 

• Bygg SLurl 

Som användare finns det möjlighet att bygga en ”Second Life”-url (SLurl). Exakt vad 

den ska innehålla bestämmer användaren själv. Det kan till exempel vara information 

om ett land som spelaren äger eller någonting som spelaren har byggt i spelet. Denna 

SLurl kan sedan publiceras i diskussionsforum eller skickas ut via e-post. Denna Slurl 

innehåller en kod som mottagarna måste ange när de skapar egna konton. 

• Använd formulär 

Precis som de flesta andra sidorna kan användaren även tipsa via ett formulär. Där 

anges det egna namnnet och e-postadressen samt e-postadresserna till dem som ska 

tipsas. Det går att tipsa upp till fem nya användare på en och samma gång. Det finns 

även möjlighet att skriva ett personligt meddelande i formuläret. 

• Skapa en URL 

Det går även att marknadsföra Second Life genom att använda sig av en URL från 

secondlife.com. Det enda som behöver göras är att ange en personlig referenskod när 

en egen URL skapas. Länkarna kan sedan användas tillsammans med banners på 

exempelvis en hemsida eller blogg. 
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Figur 6 - Flödesschema för Second Life 

 

 
 

Rekryteringsförmåner 
Second Life har en fördel för dem som lyckas värva nya spelare. De som tipsar en ny 

användare får 2000 L$. Det är den valuta som används i spelet. Utbetalningen kommer att ske 

i tre olika steg.  

• 500 L$ delas ut cirka 31-35 dagar efter att den tipsade användaren har uppgraderat sitt 
konto till ett Premiumkonto. 

• 500 L$ kommer att betalas ut en månad efter att den tipsade användaren gjort sin 
första inbetalning. 

• 1000 L$ kommer att betalas ut en månad efter det att den tipsade användaren gjort sin 
andra inbetalning. 
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4.5 Facebook 

Facebook är en av de största communitysidorna. Där kan användarna skapa sin egen profil 

med text och bilder. Sedan går det att lägga till vänner och interagera med dem. Det finns 

möjlighet att gå med i olika grupper och nätverk, exempelvis så kanske användarens 

gymnasieskola har en egen grupp. Då kan användaren gå med där och söka upp gamla 

klasskompisar och lägga till dem som vänner. Det finns även möjlighet att lägga till mängder 
av applikationer, bland annat småspel.  

Facebook har funnits några år och antalet användare har vuxit explosionsartat. Det är dock nu 

på senare tid som det har blivit stort här i Sverige. I oktober 2007 fanns det omkring 42 

miljoner användare världen över och antalet ökar fortfarande. Facebook får cirka 100 000 nya 

användare per dag. Det är mycket som tyder på att om denna utveckling håller i sig. Det som 

är unikt med sidan är att 50 % av de registrerade användarna kommer tillbaka till hemsidan 

och är inloggade varje dag. Omkring en till två miljoner användare är hela tiden inloggade på 

sidan.  

 

Rekryteringsmetod 
Flödesschema för Facebook ser ut enligt figur 7 och händelseförloppet kan beskrivas enligt 

följande. Innan användaren skapar konto på hemsidan skrivs användarens e-postadress och 

lösenord in för att se om några av användarens e-postkontakter har ett Facebookkonto. Före 

detta måste användaren göra ett captchatest för att förhindra att botar skapar falska konton och 

skickar ut spam. Testet går ut på att användaren får en bild med några slumpvis valda 

bokstäver på och sedan skriver ner dessa i ett fält. Fördelen med dess tester är att detta är 

något som måste göra av en mänsklig användare. Vidare finns det sedan möjlighet att söka 

efter namn, e-postadress eller avgångsår från en speciell skola. 

Då ett konto är skapat och användaren har loggat in finns det olika metoder att tipsa vänner, 

bland annat att söka efter en kompis namn. Är kompisen inte registrerad på hemsidan skrivs 

mailadressen in och ett tips skickas till honom eller henne. Det går även att tipsa vänner 

genom att klicka på knappen Invite Your Friends. Där går det att separat bjuda in kompisar 

genom att skriva in deras e-postdress och sedan skriva in valfritt meddelande till dem. När 

tipset är skickat erhålls feedback att tipsat har gått fram. Ett tredje sätt att tipsa vänner är att 

importera alla mailadresser som användaren har på sin hotmail, gmail, yahoomail eller msn. 

När detta sätt används skickas det automatiskt ut ett mail till de kontakter som finns på listan. 

Självklart går det att välja vilka kontakter som ska få meddelande. Valproceduren sker genom 

att en checkbox fylls i framför e-postadresser som användaren vill skicka till. I utskicket finns 

den profilbild som användaren har på Facebook samt information om hur många vänner 
personen har och hur många bilder han eller hon lagt upp. 
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Figur 7 - Flödesschema Facebook 

 

Rekryteringsförmåner 
Facebook har inga förmåner för dem som lyckas värva nya användare. Eftersom hela deras 

community är gratis så finns det inte lika stort värde i att ge extra förmåner. I och med att 

Facebook har blivit så stort är det inga problem att få nya användare. Facebook är således inte 

beroende av att användarna ska tjäna något på att tipsa vänner. 
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4.6 LinkedIn 

LinkedIn är en community för att hitta gamla och nuvarande klasskompisar och 

arbetskollegor. De gör det möjligt att på ett enkelt sätt att hålla kontakten med många. Tanken 

är att användarna ska lägga upp information om sin utbildning och olika arbeten de har haft. 

Då kan företag enkelt söka efter de tjänster de är ute efter. Det gör att LinkedIn är mer inriktat 

mot businesshållet än vad exempelvis Facebook är. LinkedIn innehåller massor av olika 

nätverk med diverse experter som är villiga att dela med sig av sina tips. För närvarande har 

LinkedIn över 15 miljoner registrerade användare och antalet växer hela tiden. 

 
Rekryteringsmetod 
Flödesschema för LinkedIn ser ut enligt figur 8 och händelseförloppet kan beskrivas enligt 

följande. För de första krävs ett konto på LinkedIn för att kunna tipsa nya användare. Det 

finns sedan tre olika metoder att använda sig av. Antingen går det att tipsa genom att fylla i e-

postadress till en kompis. Då skickas en default-text där det står att någon vill tipsa om 

LinkedIn. Den texten går även att redigera för att göra inbjudan mer personlig. Det går att 

rekommendera upp till sex vänner på en och samma gång. 

Ett annat alternativ är att titta om några av användarenas webbmailkontakter har registrerat 

konto på LinkedIn. De webbmails som stöds är (Gmail, hotmail, AoL.) Det görs genom att 

användaren loggar in med sina inloggningsuppgifter för webbmailen. Det finns en funktion 

hos LinkedIn som automatiskt söker igenom och jämför e-postadresserna på 

webbmailkontaktlistan med dem som finns i databasen hos LinkedIn. Finns några e-

postadresser på listan som ännu inte har registrerat konto hos LinkedIn finns möjlighet att 

bjuda in dem via e-post. Ett enkelt system finns där en checkbox fylls i framför de e-

postadresser på kontaktlistan som valts till att bjudas in. 

Om användaren inte har en webbmail utan bara en vanlig mailklient som exempelvis Outlook, 

eller Mac OS Adress Book finns möjlighet att exportera kontaktlistan till en fil och sedan 

ladda upp den på LinkedIns server. De formaten som stöds är csv, .txt, .vcf. Det finns 

noggranna instruktioner på hemsidan hur detta ska gå till för respektive adressboksklient.  
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Figur 8 - Flödesschema LinkedIn 

 

 
Rekryteringsförmåner 
Linkedin ger ingen bonus för värvning av nya användare. Företaget är så pass stort och har 

blivit det genom att personer har tipsat varandra, båda via mail och genom att berätta om idén. 

LinkedIn är inte beroende av att personer ska tipsa andra för att få fördelar utan att enbart idén 

ses som en fördel. Det är därför en belöning i sig att få tillgång till den. 
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4.7 MySpace 

Myspace är en av de största internetcommunities som finns. Sidan är extra stor bland musiker 

och musikintresserade då det erbjuds möjligheter att lägga upp egen musik där. Många ser det 

därför som en möjlighet att själv kunna på ett enkelt sätt publicera sig själv och nå ut till 

väldigt många människor. Det är inte bara musikintresserade som använder sig av MySpace 

utan många använder bara deras community för att hitta nya vänner och hålla kontakt med 

gamla. För närvarande har MySpace en drygt 200 miljoner registrerade konton från användare 

världen över.  

 
Rekryteringsmetod 
Rekrytering via Internet hos MySpace kan tänkas ha ett flödesschema som ser ut enligt figur 9 

och ett händelseförlopp som beskrivs enligt följande. Innan det går att tipsa någon om 

MySpace krävs det att användaren själv är inloggad på sidan. Då måste alltså han eller hon 

först själv ha registrerat ett konto där tidigare. När kontot är registrerat och användaren är 

inloggad finns det två olika sätt att bjuda in nya användare på. Antingen via mail eller så finns 

möjligheten att ladda upp mailkontaktlistan och sedan välja ut vilka kontakter som ska få ett 

tips. Att tipsa via e-post går till precis som vanligt, e-postadressen till den som ska tipsas 

skrivs in och en inbjudan skickas. Det finns även möjlighet att se status på de inbjudna. Där 

går det att se om de ännu inte har registrerat sig. I så fall finns det möjlighet att skicka en 

påminnelse till dem. När användaren söker igenom sin mailkontaktlista går det att se vilka av 

de egna kontakter som redan är registrerade. Denna funktion är egentligen inte en vanlig 

funktion för att tipsa nya användare utan mer för att komma i kontakt med redan befintliga. 
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Figur 9 - Flödesschema MySpace 

 

 

Rekryteringsförmåner 
Likt flera andra sidor för sociala nätverk har inte heller MySpace någon sorts erbjudande för 

dem som lyckas värva nya användare. Jämfört med exempelvis olika spelsidor är MySpace 

inte beroende av att hela tiden få in nya användare. Företaget har blivit så stort att det lever på 

just detta. Ofta hör blivande användare talas om hemsidan och beslutar sig för att själva 

registrera sig. 
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4.8 Flickr 

Flickr är en webbtjänst där det går att skapa fotoalbum och lägga upp bilder. Det går att välja 

om albumen ska vara privata eller publika (dvs. så att alla kan se dem). Hemsidan räknas även 

som en community då det finns möjlighet för användarna att diskutera varandras bilder och 

kommentera dem. Numera ägs Flickr av det amerikanska företaget Yahoo. Det innebär att alla 

måste ha ett Yahoo-konto för att kunna registrera sig på denna webbtjänst. En undersökning 

gjordes i september 2007 visar att Flickr var den sjunde mest besökta hemsidan bland så 

kallade sociala nätverk. 

 
Rekryteringsmetod 
Flödesschema för Flickr ser ut enligt figur 10 och händelseförloppet kan beskrivas enligt 

följande.  För att kunna bjuda in vänner till Flickr krävs det ett registrerat konto där. Eftersom 

det nu tillhör Yahoo krävs även ett Yahoo-ID för att kunna logga in. Det som erbjuds är att 

logga in via mail. Det går att skicka inbjudningar till tre personer åt gången. Det går även att 

ändra defaulttexten (den på förhand förvalda texten) som kommer stå i mailet till något mer 

personligt. Precis som hos de övriga hemsidorna erhålls feedback när ett mail skickats. Det 

går även att se vad det är för status på de inbjudna. Det vill säga om de har registrerat sig eller 

inte. Om de inte har det finns det möjlighet att skicka påminnelser till dem. 
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Figur 10 - Flödesschema Flickr 

 

Rekryteringsförmåner 
Flickr har som övriga stora communities inget system där det erhålls någon förmån för de 

användare som bidrar till att flera registrerar sig och börjar använda sig av deras webbtjänst. 
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5. ANALYS 

5.1 Förslag till rekryteringsmetoder för Power Challenge 

5.1.1 Rekryteringssystem 
De olika rekryteringsförslagen som används av konkurrenterna är i nuläget mail, importera 

kontaktlista eller tipsa via sociala nätverk. Det absolut vanligaste är rekrytering via mail och 

används av alla konkurrenterna. I mailet står det vem som tipset kommer ifrån samt vad det 

rör sig om för spel eller webbtjänst. För att han eller hon som tipsar ska få någon förmån 

måste den nya användaren registrera sig via en länk som medföljer i mailet. Denna funktion är 

något som alla hemsidor använder sig av. De flesta så kallade tipsmail som skickas ut är 

mycket enkla och vissa kan liknas vid spam vid första anblicken. Bland de hemsidor som 

analyserades var det endast Facebook, LinkedIn och MySpace som hade ett väl utvecklat 

mailutskick.  De övriga bestod bara av någon enstaka rad med en på förhand bestämd text. 

Detta gjorde att det uppfattades som opersonligt. Det fanns några undantag: på vissa hemsidor 

går det att skriva ett personligt meddelande och hos bland annat Facebook följde det med en 

bild på användaren som tipsat samt lite information om honom eller henne. Det gör det hela 

mycket mer personligt och lättare för användaren att ta till sig. Enligt intervjun är det mycket 

större chans att ett tipsmail besvaras om det är personligt. Det kan exempelvis innehålla bilder 

och lite information om den person som tipsat. Därför kan det vara bra att vara personlig vid 

skapandet av ett effektivt tipsmail. 

En annan metod för rekrytering via Internet är att importera kontaktlistan från webbmail och 

sedan tipsa kontakterna via mail. Det går till så att en användare loggar in med sitt 

användarnamn och lösenord för webbmailen och sen importeras dessa kontakter. Efter det 

väljer användaren ut vilka av mailkontakterna som en inbjudan ska skickas ut till. Fördelar 

med denna typ av rekryteringsmetod är att det på ett enkelt sätt kan nå ut till väldigt många. 

Användaren sparar således tid jämfört med att skicka ut enskilda mail till varje person och 

antalet personer som användaren tipsar kan bli fler. En sådan funktion i Power Challenges 
rekryteringssytem torde kunna få antalet skickade tipsmail att öka markant. 

Att tipsa via sociala nätverk är en relativt ny och obeprövad metod. Den fungerar ungefär som 

att importera mailkontaktlistan men istället importeras en lista med kontakter från något 

socialt nätverk. På samma sätt som med mailkontaktlistan får nu användaren upp vännernas 

namn och profilbilder i stället för e-postdresser. Sedan får användarna markera i checkboxar 

vilka vänner som han eller hon väljer att skicka ut ett personligt meddelande till. Skillnaden 

jämfört med de tidigare metoderna är att tipsmailet nu hamnar i personens inkorg i det sociala 

nätverket i stället för i den vanliga mailen.  

Att tipsa nya användare genom exempelvis SMS är inte vanligt förekommande. Möjligtvis 

kanske detta kan fungera som ett komplement i framtiden. I dagsläget är det via mail som de 

flesta rekryteringarna förekommer. Det är en nackdel eftersom tanken är att den nya 

användaren ska registrera sig så fort han eller hon får mailet. Det är ju inte säkert att den som 
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får ett meddelande sitter vid datorn just då. En annan nackdel är att det dessutom tillkommer 

operatörskostnader för SMS. 

 

5.1.2 Belöningssystem 

Utifrån studien av de olika aktörerna är det framförallt företag som vill marknadsföra sina 

spel som har funnit belöningsmetoder effektiva. Eftersom det i många olika sorters spel 

handlar om att få sin karaktär eller sitt lag så bra som möjligt uppskattas lite hjälp på vägen. 

Det är där diverse förmåner och belöningar kommer in i bilden och kan uppmuntra till 

rekrytering av nya användare. 

Några av de belöningar som är vanligt förekommande på dessa hemsidor som har analyserats 

är att få någon form av ”poäng” som kan användas i spelet. Detta är den vanligaste typen av 

bonus när det gäller onlinespel av olika slag.  

Analysen av de sociala nätverken visar att de överlag inte använder sig av någon form av 

belöningssystem. De sociala nätverken som till exempel Facebook och MySpace är alltså inte 

beroende av att ge förmåner till dem som tipsar vänner på samma sätt som spelsidor är. Om 

det är så att en användare gillar ett visst socialt nätverk kommer den personen att berätta om 

det för vänner och bekanta och därmed sprids det vidare. Syfte med ett socialt nätverk är ju att 

hålla kontakt med vänner och bekanta. På vissa sådana hemsidor kan det även ses som status 

att ha många vänner. Det kan ses som en belöning i sig att få en kompis till på listan. Trots att 

Power Challenge har en väl utvecklad forumdel där spelet kan diskuteras är det inte denna del 

som är i fokus utan det är själva spelet. För att hela tiden expandera och få nya användare 

finns därför behovet av ett belöningssystem. 

En tänkbar rekryteringsbonus för Power Challenge är att ge alla som tipsar en klubbdress som 

det egna laget kan ha i spelet. På så sätt blir det lite mer exklusivt att ha tipsat en ny användare 

samt att det syns i spelet. Detta är en engångsbonus. Det går alltså inte få fler dresser genom 

att du rekryterar fler vänner. En tänkbar förmån är att om den som tipsas dessutom köper ett 

”Club Membership”-medlemskap så kommer den som skickade tipset också få några dagars 

”Club Membership”. Om användaren redan är ”Club Member” kommer medlemskapet att 

förlängas med så många dagar. En tänkbar möjlighet är att om någon får prova på ett ”Club 

Membership” och han eller hon gillar de tjänsterna finns chansen att personen i fråga senare 

själv väljer att köpa det. Ett ”Club Membership” innebär att användarna får tillgång till flera 

funktioner i spelet, bland annat flera olika typer av laguppställningar och klubbdresser. 

En bra idé är då att göra som spelet Football Superstars gör. De erbjuder ett gratis 

premiummedlemsskap för alla användare som lyckats tipsa fem vänner. Detta är något som 

kan fungera även för Power Challenge. Om användaren själv tycker om ett spel och gärna vill 

vara premiummedlem och få tillgång till massor av extrafunktioner är detta en tänkbar 

lösning. Dessutom får den användaren som lyckas värva flest nya medlemmar före ett visst 

datum en PC-dator från företaget Alienware. Allt detta är för att spelarna ska bli mer 
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motiverade till att tipsa fler och fler. Det är bra att ha en bonus redan för första användaren 

som rekryteras. Många användare kan säkert komma på just en kompis som de tror skulle 

kunna tänka sig vara intresserad av att registrera sig men att däremot värva fem eller tio 

stycken kan vara svårare. Att därför ha en lite mindre bonus som kan erhållas redan vid den 
första personen som tipsas är därför något att rekommendera.  

Andra tänkbara förmåner för både dem som refererar andra och som själva blir nya användare 

är att de kan vara med i utlottningar av olika slag. Tänkbara vinster som skulle kunna lottas ut 

är exempelvis en spelkonsoll eller någon månads Club Membership. Ett pris till den enskilda 

användaren som lyckas tipsa flest användare under en viss tid skulle också kunna vara en 

möjlighet. Likt det som Football Superstars använder sig av. Det är viktigt att poängtera att 

de personer som tipsas måste registrera sig. Det räcker alltså inte med att de får en inbjudan. 

Registreringen sker via länken som medföljer i mailet. Det är således väldigt lätt att se vem 

som tipsat vem. En person ska inte heller kunna registrera sig flera gånger med en och samma 

mailadress. Registrering och inloggning på hemsidan är en självklarhet i och med det nya 

systemet för rekrytering via Internet. När användaren har tipsat någon som sedan registrerar 

sig kommer den personen automatiskt att läggas till på användarens vännerlista (buddylist). 

Detta för att det ska underlätta för alla att kunna spela matcher mot varandra och lätt kunna 

kommunicera i spelet. 

 

5.2 Framtagning av designförslag 

När förslag på designen av det nya rekryteringssystemet och mailutskicket för Power 

Challenge skulle tas fram beslutades det att designen skulle likna den övriga hemsidan så 

mycket som möjligt. Designförslaget gäller både det grafiska upplägget på hur den delen av 

hemsidan som innehåller rekryteringsdelen ska se ut och designen på mailet som kommer 

skickas ut till de användare som tipsas. Designförslagen visas i bilaga 1. 

När en befintlig användare ska rekrytera en vän kommer det finnas möjligheter att välja vad 

mailet ska innehålla. De valmöjligheter som kommer att finnas är att lägga till lagets 

klubbmärke (badge), en repris (highlight) som användaren valt att spara, det egna lagets 

statistik eller klubbdress.  

Statistikdelen kommer att bestå av uppgifter som vilken division den som tipsar spelar i, vad 

han eller hon har för ranking, vinstprocent och namnet på lagets bästa målskytt. Om 

användaren väljer att lägga till dessa saker kommer de att visas i mailet för den som blir 

tipsad. Det är viktigt att det inte blir komplicerat för användaren att designa sitt mailutskick 

för då finns risken att användaren inte gör det. Därför finns det checkboxar som användaren 

enkelt klickar i för att lägga till saker i mailet. Detta presenteras med hjälp av bilder eftersom 

det ofta lättare att kommunicera med än bara text [11]. 
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Figur 11 - Valbara tilläggsmöjligheter till mailutskicket 

 

Det nya tipsmailet kommer, förutom de valbara sakerna, även att innehålla en liten text som 

talar om att den tipsade har blivit utmanad till spel och vem utmanaren är. Texten innehåller 

också lite information om vad Power Football är för sorts spel. I mailet finns som tidigare en 

direktlänk till hemsidan. När användaren klickar på denna kommer han eller hon direkt till 

registreringsdelen på hemsidan. Användarnamnet på den som tipsat kommer hela tiden vara 

kopplat till den nya användaren, på så sätt är det lättare att erhålla en rekryteringsbonus. 

 

                       
 

Figur 12 - Förslag till hur det nya tipsmailet kan se ut. 

 

För att uppfylla de krav som användarna har är det viktigt att bygga rätt produkt. I Power 

Challenges fall saknas en funktion för att snabbt och enkelt kunna nå ut till många vänner på 
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en och samma gång. Gränssnittet bör därför designas på ett sådant sätt att detta är möjligt. 

Enligt de intervjuer som gjordes finns ett behov av att öka antalet möjligheter att tipsa sina 

vänner på.  

 

Ett tänkbart flödesschema för en vidareutvecklad funktion för rekrytering via Internet kan se 

ut enligt figur 14. Eftersom ett belöningssystem är tänkt att införas vid tips av nya användare 

är det viktigt att se vilken användare som har tipsat. Detta görs enklast genom att en länk till 

registreringssidan skickas med i tipsmailet. Länken kommer i sin tur att vara kopplad till den 

användare som skickade iväg tipset. Detta betyder alltså att den som skickar iväg tipset måste 

vara registrerad användare på hemsidan samt vara inloggad. Detta betyder alltså att 

funktionen att tipsa andra måste ligga inne i spelet efter det att loggning skett.  
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Figur 13 - Nytt tänkbart flödesschema för den nya utvecklade rekryteringsfunktionen 
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För att på ett smidigt och enkelt sätt kunna tipsa flera vänner på samma gång finns två olika 

möjligheter som de stora aktörerna använde sig av. En möjlighet är att importera kontaktlistan 

från exempelvis msn, gmail och Yahoo liknande den funktionen som Facebook, LinkedIn och 

MySpace använder sig av. På detta sätt går det snabbt att få upp alla kontakter på en lista. 

Sedan väljs de som ska få ett tipsmail ut genom att användaren klickar i en checkbox framför 

deras namn (se figur 15). I och med detta undviks problem med att någon av misstag skickar 

tips till fel personer. 

Annan möjlighet att nå ut till flera vänner på en och samma gång att bjuda in dem genom 

sociala nätverk så som MySpace och Facebook (se figur 16). Fördelen med detta är att det går 

att nå ut till en stor potentiell grupp användare. I stället för att de kommer få ett mail kommer 

de då få ett personligt brev i inkorgen i det sociala nätverket. I detta brev finns det en länk till 

Power Challenges hemsida liknande den som skickas ut vid tips via e-post. 

                                     

 
Figur 14 - Importera kontaktlista från webbmail 

                                            

 

Figur 15 - Importera kontakter via socialt nätverk 
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I och med att det finns tre olika möjligheter att tipsa nya användare, kan användaren välja den 

som passar bäst. Om endast en enskild person ska tipsas är det bäst att bjuda in via mail. Det 

som behöver anges är mottagarens namn och e-postadress. Som redan registrerad användare 

hämtas det egna namnet från databasen. Det behöver alltså inte fyllas i av användaren. 

Fördelar med att ha detta rekryteringssystem jämfört med det befintliga är att det blir betydligt 

lättare att implementera ett belöningssystem.   

 

5.2.1 Implementering 

Undersökningar har gjorts för att hitta det bästa verktyget att använda sig av vid tips av nya 

användare. Först och främst finns det två möjligheter, antingen att börja från grunden och 

själv ta fram de nödvändiga programscripten för dessa funktioner eller så kan man använda 

redan skapat material. Då det redan finns väl fungerande lösningar visade sig den bästa 

lösningen vara att redan använda befintliga script för att importera webbmailkontakter och 

sedan skicka ut mail till dessa. Det finns även väl utvecklade script för att skicka ut tips via 

sociala nätverk. En fördel att använda sig av dessa är att ett väl fungerande script erhålls. Det 

är redan bugg-testat och implementerat på andra hemsidor. Då det är en kostnad i sig att 

utveckla dessa funktioner blir det billigare att göra på detta sätt. Framför allt är det tid som 

sparas. Att få något som redan är färdigt kan ses som en stor fördel eftersom 

utvecklingsprocessen kan ta veckor eller till och med månader. Bland de företag som erbjuder 

dessa tjänster finns det ett som sticker ut ur mängden. 

Företaget heter Octazen Solutions. De har två olika tjänster som de erbjuder. Först och främst 

är det ett script som importerar adressböcker från diverse webbmailklienter. Därefter är det 

enkelt och snabbt att skicka ut ett tips. Det går då att med ett enda mail nå alla egna kontakter. 

Allt som krävs för att importera kontaktlistan är att logga in med de egna 

inloggningsuppgifterna för webbmailen. Dessa funktioner finns även för vanliga mailsystem 

såsom Outlook. Exempelvis använder sig LinkedIn av just Octazens tjänster. Förutom detta 

erbjuder Octazen Solutions en tjänst som heter Invite Sender. Den går ut på att meddelanden 

skickas ut via sociala nätverk och alltså inte via mail. De sociala nätverk som stöds är bland 

annat MySpace, Friendster, Hi5, Facebook och Orkut. Octazen hävdar att uppmärksamheten 

blir större än om ett tips erhållits via mail. Det är alltså troligare att de tipsade provar på 

Power Football om de får tips via något socialt nätverk än om de exempelvis får ett tips via e-

post. Att ha båda dessa två tjänster ökar chanserna ännu mer. De olika plattformar som stöds 

är PHP, .Net och Java. En stor fördel att använda sig av Octazen Solutions är att de erbjuder 

uppdateringar av programvaran. Exempelvis kommer fler och fler webbmail och sociala 

nätverk hela tiden att stödjas. Flera av de andra konkurrenterna erbjuder endast att ett par 

olika webbmailklienter och sociala nätverk stöds. Ju fler olika sociala nätverk och 

webbmailklienter som stöds desto bättre är det eftersom det då finns fler användare som kan 

utnyttja denna funktion. 
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5.3 Användbarhet 
Det är viktigt att ta hänsyn till användarnas kunskap och erfarenhet när ett gränssnitt 

konstrueras. Som tidigare nämnts är det viktigt att designen för det nya rekryteringssystemet 

ska följa den design som Power Challenges hemsida har. Det ska vara lätt för användaren att 

känna igen sig. Färgerna som används är samma som används på resten av hemsidan. 

Typsnittet är också detsamma. Det är viktigt med ett typsnitt som är lättläst. Är ett typsnitt 

svårläst bidrar det att användarna måste anstränga sig betydligt mer för att ta del av hemsidans 

budskap. Problem kan uppstå om hemsidan är anpassad efter något ovanligt typsnitt och 

användaren inte har det på sin dator, då ändras istället det till något typsnitt som användaren 

har [12] och hemsidan ser då inte ut som det på förhand är tänkt. 

Tanken är att inlärningstiden ska vara så kort som möjligt och därför har ett tydligt och enkelt 

gränssnitt tagits fram. Gränssnittet är anpassat till det mänskliga perceptionsssystemet. Ett 

exempel på detta är att längst ner på varje sida finns en sidvisare som visar hur många steg av 

rekryteringsprocessen som är avklarad.  Det är även viktigt att navigationen är enkel. Problem 

med navigationen är en vanlig orsak att en användare ger upp och lämnar hemsidan [13]. 

 

            

Figur 16 - Sidvisaren visar hur långt du har kommit i rekryteringsprocessen 
 

Användbarheten anses vara väl anpassad till sammanhanget eftersom Power Challenges 

målgrupp är personer som förväntas ha stor datorvana. Designen är således utformad för 

personer som är bekanta med denna typ av rekryteringssystem. Det finns några rader text på 

varje sida som beskriver hur rekryteringen går till. Om användaren vill importera sina 

mailkontakter finns en noggrannare beskrivning om hur detta går till eftersom filen med 

mailkontakterna måste vara sparad i ett visst format.  

Den nytta som produkten förväntas ge Power Challenge är framför allt förenkling och 

effektivisering. Tanken är att antal inbjudningar per dag och månad ska öka betydligt när det 

går att bjuda in flera vänner på en och samma gång. Detta innebär då att Power Challenge 

kommer få fler spelare.  En viss del av de inbjudna kommer förmodligen att gilla spelet så 

mycket att de blir ”Club Members” vilket även bidrar till en ekonomisk vinning för Power 

Challenge.  

För Power Challenge är det viktigt att det nya rekryteringssystemet har en hög 

användningsgrad, det vill säga att många använder funktionen. För att uppnå detta bör ett 

bonussystem implementeras så snart som möjligt. 
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Layouten för denna funktion är upplagd så att det finns tre stycken valmöjligheter för 

användaren. Det är att skicka ut tips via mail, att importera sina webmailkontakter och skicka 

ut till alla på en gång och slutligen skicka mail via sociala nätverk som exempelvis Facebook 

och MySpace. Dessa tre delar är avgränsade från varandra med hjälp av ramar, för att 

användaren snabbt ska uppfatta de tre olika valmöjligheterna. Stor vikt läggs vid att det ska 

vara enkelt att tipsa vänner. Om det är för krångligt finns det en risk att flera användare inte 

orkar göra detta. Något som också används för att förenkla användbarheten är ikoner. Både 

webbmailklienternas och de sociala nätverkens loggor används för att användaren enkelt ska 

se var han eller hon ska klicka för att utnyttja respektive tjänst. Allt detta eftersom en 

människa har större förmåga att uppfatta bilder än bara text. 

 

5.4 Utvärdering 

Utvärderingen av gränssnitten för den nya designen gjordes i två steg. Först gjordes en 

expertutvärdering och sedan ett användningstest, varpå resultaten jämfördes.  

Utvärderingen inleddes med att en expertutvärdering utfördes. Under den ställdes de frågor 

som det är troligt att användaren skulle kunna tänkas ha. Detta test gjordes utan användare. 

Efter det första testet gjordes även ett så kallat användningstest. Det gjordes med 

pappersprototyper på gränssnittet. Testet gick ut på att ett antal personer intervjuades 

angående det nya systemets gränssnitt och design. Syftet med testet var att hitta eventuella 

nackdelar och brister i systemet. Frågorna (se bilaga 2) är framtagna för att ge så mycket 

feedback som möjligt.  

För att säkra en hög användbarhet bör uppföljningar av systemet göras en tid efter att det har 

satts i drift. Ett sätt att bibehålla en hög användbarhet kan vara att implementera ett 

bonussystem.  
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6. RESULTAT 
 
I det här avsnittet presenteras resultatet som uppnåddes både med det gamla och det nya 

systemet för internetrekrytering. Det gamla systemet bestod endast av att tipsa via epost 

medan det nya även inkluderade att tipsa genom att importera mailkontaktlistor från webmail 

och att tipsa via sociala nätverk. Resultatet av användarintervjuerna och experterutvärderingen 

kommer också att presenteras här. 

Resultat av expertutvärderingen visade att Power Challenges målgrupp är personer med stor 

datorvana och erfarenhet av liknande system. Då ramarna tydligt avgränsar de olika 

valmöjligheterna är det lätt att skilja dem åt. Eftersom den tilltänka målgruppen förmodligen 

har använt sig av dessa funktioner på andra hemsidor, bör det inte bli några problem med att 

veta hur tillvägagångssättet ska vara. Det finns ikoner som underlättar detta och förhindrar 

oklarheter. Det är troligt att användarna kommer vara mer benägna att referera vänner om det 

själva får något ut av det. Att flera olika möjligheter att bjuda in vänner på finns, borde öka 

antalet inbjudningar.  

Intervjuerna var upplagda så att några personer ur den tilltänkta målgruppen valdes ut och 

besvarade ett antal frågor. Frågorna var utformade så att intervjuaren skulle försöka ta reda på 

hur användarna uppfattade det nya rekryteringssystemet. Frågorna skulle också ge svar på 

vikten av att erhålla någon belöning när vänner refereras. Resultat av användningstesterna 

visade överlag att användarna trodde att de skulle bjuda in fler vänner om det nya systemet 

infördes. Många av de intervjuade poängterade att det är bra att kunna bjuda in många på 

samma gång. Det blir mycket smidigare. Speciellt funktionen att bjuda in via sociala nätverk 

kunde många av de intervjuade tänka sig att använda. Intervjuerna visade att det betyder 

mycket för användarna att tipsmailet innehåller en personlig text samt några bilder. Det 

absolut viktigaste är att det ser ut som att tipsmailet kommer från en kompis email-adress. 

Detta eftersom alla de tillfrågade ansåg att det är betydligt större chans att de besvarar ett mail 

om det kommer från någon de känner. På frågan om det är viktigt att få någon belöning för att 

bjuda in vänner svarade de flesta att de bjuder in för att det är ett roligt spel och att belöning 

kommer i andra hand. Är spelet tillräckligt roligt krävs ingen belöning. De flesta användarna i 

intervjuerna tyckte att det nya rekryteringssystemet var väldigt bra. På frågan om behovet av 

ett nytt rekryteringssystem fanns, var det inte många som ansåg att de hade saknat de 

möjligheter som det nya systemet bjuder. Flera i testet visste inte heller att det gick att bjuda 

in användare genom sociala nätverk men tror att det kan vara oerhört användbart, då det går 

att få kontakt med vänner där på ett bättre sätt än exempelvis via mail. De intervjuade tycker 

att de underlättar och att det är bra att denna funktion finns. 

  

Sammanfattningsvis skiljer sig de två utvärderingsmetoderna inte speciellt mycket. 

Användarna tyckte att det underlättade att använda sig av ikoner istället för enbart text. De 

tror själva att antalet inbjudningar kommer att öka i och med att de finns fler olika möjligheter 

att tipsa vänner på. Den viktiga slutsatsen mellan de två utvärderingarna är att användarna 
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säger sig vara villiga att bjuda in vänner trots att de själva inte erhåller någon belöning. Detta 

är något som på förhand inte var väntat. Det beror på att många som deltog i intervjuerna inte 

vill utnyttja sina kompisar bara för att de själv ska få en fördel av det. 

I december 2007 fanns bara det gamla systemet för användarrekrytering. Det gick då bara att 

tipsa via enkla mailutskick. Den statistik som erhöll med denna metod började räknas från den 

6:e december och visas i figur 17. Antal skickade mail på y-axeln och antal dagar på x-axeln. 

Då räknaren infördes den sjätte december finns alltså ingen statistik från de första sex 

dagarna. För att få ut ett realistiskt värde på antal utskick denna månad tas ett medelvärde från 

dag sex till 31. Medelvärdet blir då cirka 161 utskick per dag under december månad och ett 

maxvärde på 207 utskick per dag. 

 

                 

 
Figur 17 - Antal tipsmail som skickades under december 2007 
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I januari 2008 fanns fortfarande bara den gamla metoden för användarrekrytering. Den 

statistik som noterades då visas i figur 18. Det ger ett snitt på cirka 145 skickade tipsmail per 

dag och ett maxvärde på 197. 

 

 

Figur 18 - Antal tipsmail som skickades under januari 2008 

Februari var den tredje och sista månaden som statistik från den gamla rekryteringsmetoden 
erhölls. Den statistik som noterades då visas i figur 19. Det ger ett snitt på cirka 164 skickade 
tipsmail per dag och ett maxvärde på 212 utskick på dag. 
 

 
              

Figur 19 - Antal tipsmail som skickades under februari 2008 

  

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 dagar

mail / dag

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 dagar

mail / dag



45 

 

I mitten av mars implementerades det nya rekryteringssystemet. Statistiken började samlas in 

från den 14:e mars och presenteras i figur 20. Under andra halvan av mars månad låg snittet 

av utskick på cirka 133 per dag och det maximala antalet mail som skickades ut under en dag 

var 270. 

 

             

Figur 20 - Antal tipsmail som skickades under mars 2008 

 

Eftersom examensarbetet är tidsbegränsat fick insamlingen av statistik avbrytas i mitten av 

april. Detta innebar att endast mindre än 30 dagars statistik av den nya metoden kunde 

erhållas. Under de första dagarna i april låg snittet utskick per dag på cirka 145 och det 

maximala antalet mail som skickades ut på en dag var 234. Resultatet visas i figur 21. 
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Figur 21
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Den positiva slutsatsen av statistiken är att det maximala antalet tips på en enskild dag har 

ökat väsentligt. Det bevisar att användarna på ett smidigt sätt kan nå ut till många av sina 

vänner. 
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Resultatet blev inte som väntat då antalet skickade tipsmail förväntades

ler möjligheter att tipsa kompisar. Denna bild som resultatet gav är dock 

För att få en representativ bild av den bästa metoden är det säkrast att 

statistik över en längre period. Då projekttiden är begränsad är de

de resultatet. Orsaken är att det tar längre tid för användarna att 

npassa sig till en ny funktion.  

Statistiken från det gamla systemet för rekrytering mättes under flera månader

mättes statistik endast under några få veckor. Detta gör att resultatet 

eventuellt kan se annorlunda ut om tiden som statistiken har mätts under ökas.

Den positiva slutsatsen av statistiken är att det maximala antalet tips på en enskild dag har 

Det bevisar att användarna på ett smidigt sätt kan nå ut till många av sina 
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7. SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med denna studie är att försöka se om företaget Power Challenge på något sätt skulle 

kunna effektivisera sin rekrytering av nya användare via Internet, samt att hitta en metod att få 

användarna att aktivt delta i rekryteringen. Power Challenge vill att användarna på ett enkelt 

sätt skulle kunna tipsa många användare på en och samma gång.  

Att resultatet inte blev som väntat kan bero på flera saker. Bland annat är det tiden som 

statistiken mättes under. Från det nya rekryteringssystemet erhölls endast statistik från några 

få veckor jämfört med cirka tre månader från det gamla systemet. Det kan även bero på att 

inte bonussystemet är fullt utvecklat. Det var även tänkt att ett bonussystem skulle 

implementeras där användarna får någon förmån då de rekryterar nya spelare. Detta är något 

som inte fanns tid till att göra fullt ut under tiden för detta examensarbete. Något som däremot 

var positivt var att det maximala antalet tips som skickades ut under en enskild dag ökade 

kraftigt. Det är ett bra bevis på den potential som det nya systemet för användarrekrytering 

har. 

En framtida förbättring är helt klart att införa ett bonussystem. Denna procedur bör inte vara 

alltför avancerad nu när det krävs inloggning för att tipsa kompisar. Det är då lätt att se vem 

tipset skickas ifrån och enkelt att ge den personen någon förmån för detta, eftersom de tipsade 

registrerar sig via en kod som de får i mailet. Koden är i sin tur kopplad till användarnamnet 

på den som skickat ut tipset. Vidare är det viktigt att den som får tipset verkligen registrerar 
sig för att en förmån ska erhållas. Det räcker alltså inte med att endast skicka ut tipsmail.  

Den stora vinsten ligger i om varje användare lyckats tipsa en ny person. Det är därför bra att 

ge en användare en liten bonus redan vid första personen som de lyckas tipsa. Ett bra 

alternativ då skulle kunna vara att ge dem några dagars ”club membership”, alternativt 

förlänga deras befintliga medlemskap. Det bör vara ett erbjudande som varje användare bara 

kan utnyttja en gång. Det är annars troligt att det kan komma att missbrukas för att hela tiden 

få ett förlängt ”club membership”. Då det ska kosta pengar att gå med i och starta egna ligor, 

är en tänkbar förmån att gratis få delta i en liga under en säsong. Användarna skulle även 

kunna få bjuda in ett antal kompisar till sin egen liga då de har skickat ut något tips. Andra 

förslag är att ha utlottningar av olika slag som alla nya medlemmar automatiskt deltar i, även 

de som tipsat ett visst antal nya användare kan får delta i en egen utlottning. Om ett 
bonussystem kommer att få antalet nya användare att öka är något som framtiden får utvisa. 
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9. BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Designförslag 

 

            

 

Figur 22 - Designförslag för gränssnitt 
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Figur 23 - Välj vilka kontakter som ska bjudas in samt de personliga meddelande som ska skickas 
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Figur 24 - Bjud in användare via socialt nätverk 
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Figur 25 - Välj vilka kontakter som ska bjudas in från socialt nätverk 
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Figur 26 - Feedback meddelande som ges vid färdigt tips 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

 

 

 

1. Skulle du själv bjuda in fler vänner med denna funktion jämfört med bara tipsa via mail? 

 

2. Är det större chans att du svarar på mailet om det är mer personligt? 

 

3. Är du mer mottaglig för information om du vet att den kommer från någon du känner? 

 

4. Är du mer benägen att bjuda in personer om du erhåller någon bonus? 

 

5. Finns det ett behov av tjänsten för dig som användare? 

 


