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Abstrakt 

Syftet är att undersöka den virtuella världen Entropia Universe och utröna hur ett värde 

skapas för konsumenten, varför man väljer att spela ett onlinespel och vilken av logikerna – 

Goods-Dominant eller Service-Dominant logiken – som är den lämpligaste för att få insikt i 

samt en förståelse för värdeskapande i Entropia Universe. 

 

Genom en kvalitativ studie i förening med intervjuer med ett urval av spelare fångade vi 

individernas uppfattningar och upplevelser i den kontext som vardera korrespondent befann 

sig i. Vi konstaterade att de sociala faktorerna är en stor del av upplevelsen i den virtuella 

världen Entropia Universe eftersom människorna kan skapa ett helt nytt liv där de sociala 

aspekterna fungerar precis som i det verkliga livet. Spelare som valt att sätta in pengar i 

Entropia Universe tyckte att upplevelsen de får genom att interagera med objekten som 

erbjuds i den virtuella världen värdesätts så högt att det är värt de insatta pengarna, vilket 

ledde till att vi tycker att Service-Dominant logiken är den som passar bäst för att förstå 

värdeskapande för konsumenten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Med den nya tekniken som finns tillgänglig i dagens moderna samhälle skapas det nya sätt för 

människor att kommunicera med varandra och även nya möjligheter till upplevelser. 

Människan har sedan långt tid tillbaka strävat efter upplevelser som ger en känsla av 

tillfredställelse. Vi går på konserter, fotbollsmatcher, bioföreställningar med mera för att det 

erbjuder en upplevelse som tillfredsställer. Hur dessa upplevelser tillfredsställer oss är skiljer 

sig från person till person och är därför väldigt individuellt. Det kan till exempel vara så att 

man blir väldigt glad när det fotbollslag man hejar på vinner en match, att man gråter när man 

tittar på en sorglig film eftersom man känner att man kan leva sig in i filmen eller att man får 

en adrenalinkick när man hoppar bungyjump.  

En ny typ av upplevelse är onlinespel som möjliggör det för människor att interagera med 

andra individer eller grupper och tillsammans kunna skapa en tillfredställande upplevelse i en 

virtuell miljö. Detta har under de senaste åren blivit en stor industri i 

mångmiljardbeloppsklassen. Tittar man på det största onlinespelet World of Warcraft (WoW) 

inbringade det under år 2007 en vinst på en halv miljard USD
1
. I spelet WoW utgörs den 

huvudsakliga delen av inkomsten av en prenumerationsavgift som erläggs månatligen av 

spelets användare. Samtidigt finns det miljontals människor runt om i världen som ägnar sig 

åt att spela andra onlinespel, vars antal ökar varje år. 

Men hur ser det ut om man istället för att betala en prenumerationsavgift kan ladda ner ett 

onlinespel gratis men, för att kunna interagera med det som skapar en upplevelse i den 

virtuella miljön, istället får erlägga riktiga pengar för köp av varor i den virtuella världen? Det 

är just en sådan tjänst som företaget MindArk erbjuder i den virtuella världen Entropia 

Universe. Entropia Universe valutan PED är direkt kopplad till den amerikanska dollarn (10 

PED = 1 USD) och spelarna väljer att sätta in pengar för att inhandla varor som enbart 

existerar i den virtuella världen. En annan faktor som skiljer Entropia Universe från andra 

onlinespel är möjligheterna att ta ut pengarna från sitt konto i den virtuella världen och sedan 

använda dem i den riktiga världen. 

 

                                                           
1
 http://www.idg.se/2.1085/1.193127/world-of-warcraft---en-miljardindustri 
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Även om Entropia Universe har långt ifrån lika stort antal användare som WoW är det många 

som väljer att spela spelet. Vissa användare sätter tom in enorma summor pengar för att köpa 

objekten som försäljs i spelet. Det har handlat om så stora summor att försäljningen av 

virtuella objekt i spelet till och med har skapat rubriker runt om i världen. I december 2004 

sålde tillverkaren av Entropia Universe, MindArk, en virtuell ö för 26 500 USD till en spelare 

som gick under benämningen Zachurm "Deathifier" Emegen. Vid tillfället var denna ö det 

dyraste virtuella objekt som någonsin sålts på Internet
2
. I oktober 2005 skapades nya rubriker 

då MindArk sålde en rymdstation till en spelare som gick under benämningen Jon "Neverdie" 

Jacobs för 100 000 USD
3
. Händelsen hamnade i Guinness världsrekordsbok som det dyraste 

virtuella objekt som någonsin sålts
4
. 

Eftersom nämnda spelare och även andra har valt att sätta in pengar i Entropia Universe måste 

de rimligen känna att de får någon form av värde för dessa depositioner. Vi tyckte att detta 

verkade vara ett relativt outforskat område och bestämde oss för att försöka utröna hur just 

värdet skapas för konsumenten inom Entropia Universe. 

I den virtuella världen Entropia Universe utgör allt konsumenten interagerar med ett verktyg 

för skapande av en upplevelse. Företaget MindArk tillhandahåller mjukvaran och sedan är det 

upp till konsumenten att sätta in pengar för att kunna köpa och använda de olika objekt/varor 

som finns i den virtuella världen. Konsumenten blir därför en medskapare av upplevelsen. 

Men, som vi nämnt ovan, har alla objekt man interagerar med en ekonomisk faktor. Detta gör 

att de som spelar Entropia Universe blir tvungna att planera sitt spelande på samma sätt som 

om de drev ett företag, eftersom alla beslut som tas influeras av de ekonomiska faktorerna. 

Man måste hushålla med de resurser man har till sitt förfogande i den virtuella världen och få 

någon form av värde. Med anledning härav anser vi att Entropia Universe kan inordnas under 

kategorin företagsekonomi när man analyserar strukturen för hur den virtuella världen 

Entropia Universe är uppbyggd. 

Att använda sig av företagsekonomiska kunskaper vid analys av ett onlinespel är någon ny 

företeelse. Det som däremot är nytt är kopplingen mellan valutan i spelet och den reella 

valutan USD. Denna koppling gjorde att vi började fundera om man spelar för att få del av en 

upplevelse eller för att få del av de ekonomiska möjligheterna som erbjuds i den virtuella 

                                                           
2
 ftp://ftp.entropiauniverse.com/press_releases/PR_Treasure%20Island%20Winner_12.04.pdf 

3
 ftp://ftp.mindark.se/pr/October-26-2005.pdf 

4
 ftp://ftp.mindark.se/pr/Guinness_World_Records_Book_2008.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Jacobs_(online_personality)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Jacobs_(online_personality)
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världen Entropia Universe. Personer som sätter in pengar måste få en form av värde för att de 

ska fortsätta att spela och sätta in pengar. 

Man kan nu ställa sig frågan vilken av logikerna, Goods-Dominant logiken (G-D logiken) 

eller Service-Dominant logiken (S-D logiken) som kan användas bäst för att kunna förstå hur 

värdet skapas för konsumenterna som interagerar med den produkt som MindArk 

tillhandahåller. 

För att också kunna förstå varför vissa personer har valt att spela Entropia Universe och varför 

de fortsätter att spela samt sätta in pengar krävs det även att man förstår de bakomliggande 

faktorer som påverkar en person att vilja spela ett onlinespel.  

1.2 Problemformulering 

Det finns nuförtiden en hel del olika typer av onlinespel för vilka man antingen betalar en 

summa pengar i form av prenumeration till skaparna av spelet eller till de som tillhandahåller 

tjänsten. Entropia Universe är något unikt i sig, eftersom skaparna av spelet ger ut spelet 

gratis till sina användare emedan de olika objekt/varor som finns i den virtuella världen har ett 

värde som är kopplat till USD. Detta gör att man har en möjlighet att välja ifall man vill 

utforska den virtuella världen utan att behöva köpa saker eller ifall man vill sätta in pengar 

och köpa de olika objekt/varor som finns tillgängliga, samt ta del av olika möjligheter och 

upplevelser som dessa objekt/varor tillhandahåller. I Entropia Universe finns det även 

möjligheter att tjäna pengar genom att utöva någon eller några olika yrken som finns att välja 

bland. Det man köper i den virtuella världen är sådant som man inte kan använda eller ta på i 

det riktiga livet. Ändå är det många som väljer just att sätta in pengar, till och med stora 

summor, i spelet och köpa dessa olika objekt/varor. Detta fick oss att fundera på vad det är 

som ger personerna som spelar Entropia Universe sådant värde att de väljer att sätta in pengar 

och köpa sådant som inte är verkligt. På vilket sätt skapas värdet för personer som sätter in 

pengar? Eftersom de objekt/varor som man köper i den virtuella världen inte är något som 

man kan ta på eller använda i det riktiga livet, kan man då använda sig av G-D logiken för att 

kunna förstå hur värdet skapas i Entropia Universe? Måste man kanske överge G-D logiken 

och istället söka svar hos S-D logiken för att få en sådan förståelse? Detta ledde oss även till 

funderingar kring vilka faktorer som lockar människor att spela onlinespelet Entropia 

Universe. Kan dessa faktorer vara kopplade till värdeskapande och i så fall på vilket sätt? 
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Vi tycker att den virtuella världen Entropia Universe är ett intressant område att utforska inom 

ämnet företagsekonomi eftersom den unik i sig men har visat sig vara en väldigt lukrativt 

affärsidé som verkar kräva att man har förståelse för värdeskapande hos konsumenten samt 

för vilka faktorer som gör att människorna väljer att köpa eller använda sig av den här typen 

av produkter, nämligen onlinespel. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka den virtuella världen Entropia Universe och 

utröna varför personer som spelar väljer att sätta in pengar spelet. Eftersom de som valt just 

Entropia Universe måste känna att de får ett värde från spelet som gör det värt att sätta in 

pengar i spelet vill vi undersöka hur detta värde skapas. När det gäller värdeskapande för 

konsumenten kan man använda sig av G-D logiken eller S-D logiken för att förstå detta och vi 

vill även ta reda på vilken av logiken som lämpar sig bäst för analys av Entropia Universe. 

Det blir då även viktigt för oss att söka de faktorer som påverkar människor att spela 

onlinespelet Entropia Universe och ifall man kan koppla dessa faktorer till värdeskapande. 

Anledningen till att vi valde Entropia Universe är att spelet är unikt i sig när det gäller 

onlinespel eftersom dess valuta i spelet är direkt kopplat till den verkliga ekonomin och USD. 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete kommer att avgränsas till Entropia Universe och omfatta en undersökning av hur 

ett värde skapas för spelare som väljer att sätta in pengar i spelet samt vilka faktorer som 

påverkar spelarna till att välja att spela ett onlinespel. 

1.5 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redovisa metoderna, kvantitativt- eller kvalitativt studie, vilken 

metod vi valt att tillämpa och varför vi anser att just den metoden lämpar sig bäst för vårt 

arbete. 

En kvantitativ studie innebär oftast att man insamlar en stor mängd data i exempelvis form av 

siffror, resultat, personer med mera. Man använder sig av den kvantitativa metoden när man 

vill undersöka spridningen av värdena och sambandet mellan dessa. En kvantitativ studie 

brukar vara mer strukturerad än en kvalitativ studie då tyngdpunkten i denna oftast ligger i en 
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prövning av olika teorier för att fastställa vilken teori som passar bäst. Denna typ av studie har 

ett deduktivt synsätt. 

En kvalitativ studie innebär att forskaren vill få reda på individernas uppfattningar och 

upplevelser i den kontext som individerna befinner sig i
5
. I vårt fall, i den virtuella världen 

Entropia Universe, måste man ta reda på vad personerna som befinner sig i den upplever. 

Forskaren försöker fånga verkligheten hos individerna och tolka resultatet utifrån förvalda 

frågor. I en kvalitativ studie skapar man resultat och drar slutsatser från en kvalitativ analys 

där individer står för svaren utifrån deras livsvärld och denna studie lämpar sig därför bäst till 

att förstå hur individer upplever samt förhåller sig till skilda fenomenen. Detta gör att vi 

tycker att en kvalitativ studie lämpar sig bäst för vårt arbete eftersom vi vill förstå vilka 

upplevelser som finns för individerna i den kontext de befinner sig i, nämligen i Entropia 

Universe. Genom en deduktiv förhållning kan vi även få reda på om våra teorier om 

värdeskapande fungerar i den virtuella världen. 

1.6 Undersökningsmetodik 

Vi har valt en fallstudie som forskningsstrategi eftersom vi ville få en bättre insikt i det 

enskilda fallet som ska undersökas. Eftersom fallet vi ämnar undersöka är komplext och 

beroende av den miljön som individerna befinner sig i, är en fallstudie lämplig 

forskningsstrategi att välja
6
. 

Fallstudien i vårt arbete består av vetenskapliga rapporter, studie av publikationer på olika 

internetsidor, litteraturstudier och insamling av statistiskt material i form av frågor genom 

intervjuer med spelare i Entropia Universe. Vi ställde även frågor till 30 slumpmässigt valda 

individer i den virtuella världen av Entropia Universe. 

Intervjuerna gjordes i syfte att försöka skapa en bild av upplevelserna utifrån det perspektiv 

spelarna i Entropia Universe har. Fallstudier bedrivs oftast med intervjuer där syftet är att få 

fram egenskaper som är unika för fallet man vill undersöka. Den typen av intervju som vi har 

valt är icke-standardiserad intervju där ordningsföljden mellan frågorna inte är bestämd. 

Genom att göra på detta vis samlar vi in det som kallas för mjuk data. Det gör att vi får en 

bättre bild av korrespondentens upplevelser utan att denna ska kunna påverkas genom en viss 

bestämd ordning på frågorna. På samma sätt genomfördes intervjuerna genom att 

                                                           
5
 Arbnor, I., m.fl., företagsekonomisk metodlära, Lund: Studentlitteratur, 1994. 

6
 Saunders, M., m.fl., Research methods for business students, Essex: Pearson Education Limited, 2009. 
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slumpmässigt välja individer i spelet som skulle besvara frågorna. Vi tror att det på detta vis 

blir lättare att fånga en individs åsikter och inte åsikter från en viss grupp av de spelare som 

finns i Entropia Universe. Vi lade inte någon vikt vid könsfördelning av korrespondenterna. 

Vi valde att inte göra det eftersom en spelare, när denne skapar sin avatar (skapelsen som 

representerar den riktiga människan) i början av vistelsen i Entropia Universe, kan välja om 

han eller hon vill ha en manlig eller kvinnlig avatar. Det hade således varit svårt för oss att 

avgöra om avataren återspeglar den riktiga individen. Vidare har vi inte funnit belägg för att 

göra någon skillnad i könsfördelningen eftersom vi har valt att göra studien utifrån de 

individer som redan valt att spela Entropia Universe. Däremot bestämde vi för oss för att 

endast ta med de individer som har uppnått en grad av färdigheter i spelet. Detta på grund av 

att vi vill veta hur värdet skapas för de individer som väljer att sätta in pengar i Entropia 

Universe men även de som väljer att inte göra och trots detta lyckas tjäna pengar i spelet, 

vilket möjliggör för dem att ta del av de olika upplevelser som objekten i Entropia Universe 

erbjuder. För att kunna styrka detta gjordes en scanning av individens avatar med ett speciellt 

verktyg i Entropia Universe där man kan se vilka färdighetsnivåer avataren har. Intervjuerna 

som genomfördes var både på svenska och engelska beroende på språk som individen talade 

och vi har översatt frågorna samt svaren enligt vår kunskap i det engelska språket. 

Eftersom vi har velat fånga individens egen upplevelse för att få reda på hur värdet skapas och 

vad som lockar att spela ett onlinespel, valde vi att ha öppna frågor. Den fasta typen av frågor 

har redan förbestämda svarsalternativ och vi tyckte att det var bäst att låta individerna svara 

med egna ord och beskrivningar. Eftersom värdeskapande är något väldigt unikt för varje 

individ hade den fasta typen av frågor inte kunnat ge oss en bra bild av hur individerna får ett 

värde från Entropia Universe. 

För att försäkra oss om att vi hade alla svar kvar när vi skulle gå igenom dessa vid senare 

tillfälle använde vi oss av en direkt-chatt (enskild konversation med en avatar) funktion som 

finns i spelet samt tog bildupptagningar från intervjun genom så kallade screenshots. Direkt-

chatt funktionen underlättade även för oss att ställa frågorna utan att behöva göra det i den 

öppna chatt-fönstret, detta för att förhindra att övriga spelare i omgivningen skulle läsa 

intervjuerna i förväg eller läsa svaren från den tidigare korrespondenten, vilket skulle ha 

kunnat påverka nästa korrespondentens svar.  
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2 Teori 

2.1 Nya marknader med tjänster och upplevelser som produkter 

Sedan en mycket lång tid tillbaka har företagen försökt att förstå vad som driver köparna att 

köpa en produkt. Detta har synnerligen varit ett viktigt område att utforska för företag som 

vill profitera och även skapa en fördel gentemot sina konkurrenter. Om man vet vad som 

lockar kunderna till att köpa produkten kan marknadsföringen konstrueras så att man har 

störst sannolikhet att lyckas sälja den framgångsrikt
7
. 

I dagens moderna tid har man kunnat se att levnadsstandarden i länder med en bra ekonomi 

har höjts och människor letar efter nya sätt att få en tillfredställelse i livet utöver den vanliga 

produktkonsumtionen. Människorna börjar då söka sig till upplevelser som ger en annan sorts 

tillfredställelse än den tillfredställelse man får av vanliga produkter. 

Människan har alltid försökt uppfylla de mest väsentliga behov som får henne att må bra. När 

dessa behov är uppfyllda söker människan nya behov att uppfylla. Det kan vara allt ifrån ett 

sätt att underlätta vardagliga sysslor genom att köpa en diskmaskin, något som ger oss en 

känsla av välbehag när vi sitter och tar en fika med vänner på ett café, eller genom att köpa en 

dyr sportig bil som ska förmedla en viss bild av oss själva. 

I och med att konsumenterna letar efter nya sätt att tillfredsställa sina nya behov ser företagen 

att den vanliga produkten kanske inte räcker till för att locka kunderna. Detta har lett till att 

företagen behöver skapa nya sätt för att få sina produkter att bli attraktiva. Det nya sättet kan 

yttra sig i form av upplevelser. Det kan vara allt ifrån att börja sälja upplevelser för att få 

kunder som sedan ska även kunna köpa de vanliga produkter men det kan också vara så att de 

erbjuder vanliga produkter tillsammans med en upplevelse eller skapar någon form av event 

till kunden så att kunden kommer till stället där produkterna säljs emedan kunden ändå finner 

det värt att betala för detta event
8
. Detta ledder till att företagen som säljer något mer utöver 

det vanliga sticker ut från mängden och kan få ett övertag. 

För att ett företag ska kunna överleva på en marknad med konkurrens från andra företag inom 

samma marknad krävs det att man har konsumenter av just det företagets produkter eller 

tjänster. Men även om företaget vill expandera sin verksamhet eller få en större dominans på 

                                                           
7
 Graham, John R., The new individualism that's shaping customer behavior, Business Journal Serving Southern 

Tier 1996, Vol. 10, Issue 1 
8
 Pine, B., m.fl., Welcome to the experience economy, Harvard business review, 1998, 97-105. 
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marknaden krävs det att företaget är innovativt och kan erbjuda något utöver det vanliga för 

att locka nya kunder. 

Att företagen säljer tjänster eller upplevelser är inget nytt fenomen. Däremot har det under 

några årtionden forskats om och analyserats kring den gamla G-D logiken ifråga om den 

verkligen är lämpad för tjänster och upplevelser. G-D logiken har sin fokus på produkten och 

koncentreras på att locka kunder att vilja köpa produkten. Inom G-D logiken handlar mycket 

av teorin om marknadsföring och att på så sätt kunna locka kunderna att köpa produkten. Den 

gamla marknadsföringsmetoden utgick ifrån de så kallade fyra P:na –  produkt, pris, plats och 

påverkan – och sökte på så viss tillfredsställa de olika behov som finns på de olika 

marknadssegment som företaget inriktade sig på
9
. Teorin är även känd som teorin om 

marknadsmix. Inom G-D logiken menar man att produkten redan har ett värde för 

konsumenten då den tillverkas och det gäller att locka och visa för konsumenten, genom 

marknadsföringen, att denne behöver just det värde som produkten har. Man kan säga att G-D 

logiken var ämnad för produkter i form av varor, saker som konsumenten kunde ta på och 

använda. Ett vanligt dataspel skulle kunna hamna inom ramen för G-D logiken eftersom 

konsumenten köper en färdig produkt med ett bestämt ändamål. Konsumenten måste ändå 

interagera med produkten för att kunna få ut det som produkten erbjuder. Däremot har inte 

konsumenten många möjligheter att påverka innehållet i produkten. I dataspelen finns oftast 

en bestämd väg att följa och enda möjligheten konsumenten har är att följa denna och kunna 

få den upplevelsen som producenten skapat. 

På senare tid, tack vare den tekniska utvecklingen, har företagen haft ett större behov av att 

kunna erbjuda tjänster och upplever för att tillfredsställa konsumenternas nya behov. Det 

krävs att företagen förstår konsumenten för att genom detta kunna få ett övertag på 

marknaden. Det är ju trots allt så att de företag som lyckas är företag som har flexibilitet och 

kan anpassa sig till utvecklingen samt som tar till vara på de olika möjligheter som ges
10

. Men 

den tekniska utvecklingen har också gjort att företag som erbjuder upplevelser och tjänster 

kan erbjuda nya och mer avancerade upplevelser samt tjänster som gör det svårare för företag 

att förstå konsumenten. Detta gjorde att man började komma fram till en ny logik som skulle 

kunna tillämpas på tjänster och upplevelser men även på vanliga produkter. Den nya logiken 

kallas för S-D logiken. 

                                                           
9
 Kotler, P., m.fl., Principles of Marketing. Essex: Pearson Education Limited, 2001. 
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I den nya S-D logiken tar man avsteg från G-D logiken som har sin fokus på produkten och 

fokus riktas istället på kunden. Man menar att produkten i sig inte har något värde för 

konsumenten utan att det är konsumenten som i samproduktion med tillverkaren skapar värdet 

i produkten eller tjänsten. I S-D logiken anses själva erbjudandet av en produkt/vara en tjänst i 

sig
11

. Det krävs kunskap om hur man bäst erbjuder en produkt till konsumenten vilket gör att i 

S-D logiken anses själva erbjudan av produkten som en tjänst. 

Man kan inte lägga värde i varan under tillverkningen hos producenten enligt S-D logiken. 

Varan får värde hos kunden när varan väl används eller förbrukas, value-in-use (värde vid 

användande)
12

. Men i S-D logiken har man även tagit företagen, producenterna av varan eller 

tjänsten till samproduktion av värdet eftersom man i S-D logiken ser kunskaper som en 

fundamental källa till skapandet av övertaget på marknaden. Kunskaperna och samskapande 

av värdet anses även vara decentraliserade över hela det komplexa system som råder på 

marknaden med alla parter i det. Eftersom företaget som har producerat produkten eller 

tjänsten har expertisen kring detta är det viktigt att företagen finns med när man skapar värde i 

produkten eller tjänsten. Genom att konsumenten får vara med i samproduktionen av 

produkten eller tjänsten kan även konsumenten påverka vad denne kommer att få i utbyte och 

värde från produkten eller tjänsten
13

. 

I G-D logiken kunde företagen inte veta vad konsumenterna gör med sina produkter efter att 

utbytet skett och man sade då att kunskapen om vad konsumenterna gör med produkten var i 

en black-box
14

. Genom S-D logiken kan man få viktig information från konsumenterna vid 

själva skapandet av produkten och tjänsten men även efter det att utbytet har skett. Detta kan 

vara mycket viktig information för företaget när företaget vill förbättra eller uppdatera sina 

produkter eller tjänster. Även när ett företag ska marknadsföra det som säljs är det viktigt att 

företaget har rätt information för att marknadsföringen ska bli så effektiv som möjligt. Det 

finns även de som menar att det behövs ett paradigmskifte från G-D logiken eftersom den inte 

längre är den mest optimala för dagens handel och marknadsföring med tjänster och 

upplevelser 
15

. 
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 Lusch, R., m.fl., Service-Dominant Logic as a foundation for a general theory, 2006, 406-420. 
12
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14
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 Grönroos, C., From Marketing Mix to Relationship Marketing, 1994, 9-29. 

    Grönroos, C., Service Management and Marketing, 2000. 
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Om man undersöker hur en produkt som Entropia Universe – vilken är något som enbart finns 

i en virtuell värld men vilken människor är villiga att betala för ett virtuellt objekt – verkar 

inte G-D logiken som lämplig för att kunna förstå detta eftersom Entropia Universe är en 

invecklad produkt där man har att beakta många faktorer som påverkar konsumenten. Man 

måste ha kunskap om hur logikerna är uppbyggda, alltså vad som är fundamentalt för dessa, 

för att kunna se vilken som är bäst lämpad för en produkt som Entropia Universe. Inom G-D 

logiken har man de fyra P:na som har sitt fokus på produkten och inte på konsumenten. 

Eftersom produkten Entropia Universe är en invecklad produkt borde det inte vara så lätt att 

applicera G-D logiken på den då den nämnda logiken verkar vara inriktad på enkla produkter 

med bestämda funktioner och ändamål för konsumenten. 

Inom S-D logiken finns åtta fundamentala punkter som skulle kunna underlätta förståelsen för 

en produkt som Entropia Universe. 

Lusch R. och Vargo S. sammanfattar S-D logiken i följande åtta punkter
12

: 

1. The application of specialized skill(s) and knowledge is the fundamental unit of 

exchange: 

 Service is exchanged for service. 

2. Indirect exchange masks the fundamental unit of exchange: 

 Microspecialization, organizations, goods, and money obscure the service-for-

service nature of exchange. 

3. Goods are distribution mechanism for service provision: 

 ”Activities render service; things render service” goods are appliances. 

4. Knowledge is the fundamental source of competitive advantage: 

 Operant resources, especially know-how, are the essential component of 

differentiation. 

5. All economies are service economies: 

 Service is only now becoming more apparent with increased specialization and 

outsourcing; it has always been what is exchanged. 

6. The customer is always a co-creator of value: 

 There is no value until an offering is used- experience and perception are 

essential to value determination. 

7. The enterprise can only make value propositions: 
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 Since value is always determined by the customer (value-in-use), it cannot be 

embedded through manufacturing (value-in-exchange). 

8. A service-centered view is customer oriented and relational: 

 Operant resources being used for the benefit of the customer places the 

customer inherently in the center of value creation and implies relationship. 

I G-D logiken fokuserade man på produkten och på hur man skulle locka kunderna att köpa 

produkten. Marknadsföringen och företagsekonomin var också inriktade på produkten och hur 

man skulle göra den eftertraktad för konsumenterna. Man försökte förstå sig på kundernas 

köpbeteende för att kunna sälja produkten och göra vinst. G-D logiken går att använda när 

man har en produkt som konsumenten behöver men informationen från konsumenten som är 

användbar går förlorad. 

Med den nya teknologin som underlättar kommunikation och som även har hjälpt att skapa 

nya typer av produkter i form av tjänster och upplevelser kan man inte längre fokusera på 

produkten. Eftersom tjänster och upplevelser behöver konsumenten som ska kunna använda 

tjänsten och kunna ha upplevelsen som erbjuds kan G-D logiken inte längre tillämpas när 

företagen ska få en optimal förståelse hur man bäst marknadsför eller effektiviserar en tjänst 

eller en upplevelse. Om företagen inte har förståelse för hur konsumenterna reagerar på 

tjänsten och upplevelsen blir det svårt att förstå sig på marknaden och man får den så kallade 

black-box effekten. Genom att konsumenten står i fokus samt även finns med vid skapandet 

av produkten och upplevelsen får företagen kunskap om vad konsumenten värdesätter och hur 

man tillfredsställer dennes behov istället för att som tidigare skapa en produkt med ett 

specifikt ändamål. Detta är en viktig kunskap som skapar konkurrensfördelar gentemot andra 

företag. I S-D logiken är kunskap en viktig resurs som måste tas till vara och som kan 

inhämtas från alla parter som finns på marknaden. Kunskapen finns inte enbart i företagen 

som producerar produkten utan är istället decentraliserad över hela kedjan av parter 

involverade i marknaden och är en resurs som måste utnyttjas om företaget ska kunna ha ett 

övertag och ha större sannolikhet att lyckas. 

2.2 Varför man spelar i ett online spel 

Man brukar säga att varje person är unik men det finns vissa saker som gör vissa människor 

mer lika varandra, exempelvis deras intressen. Tittar man på fotbollssupportrar har de kanske 

olika bakgrunder, olika typer av jobb med mera, men de har ett gemensamt intresse och 
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passion för fotbollen. På samma sätt förhåller det sig med onlinespelarna. De har ett 

gemensamt intresse av att spela onlinespel med andra människor. I det här avsnittet kommer 

de faktorer som påverkar en människa till att vilja spela ett online spel att analyseras. Vi 

kommer även att gå in på vad det är som gör att onlinespelarna spelar ett onlinespel. 

Eftersom dagens teknik har möjliggjort för många människor att kunna använda en dator och 

använda sig av internet har detta även gjort att forskare har blivit intresserade av att veta hur 

människor accepterar denna nya teknik och vad det är som hela tiden lockar människor att 

använda den. Detta kan också vara till fördel för företagen som skapar och tillhandahåller 

denna typ av produkter och tjänster. Det har gjorts en hel del forskning kring detta ämne tack 

vare att ämnet IT var så populärt under IT-bubblan. Med hjälp av modellen, Technology 

Acceptance Model (TAM), har man forskat i hur människor förhåller sig till acceptansen av 

IT användandet
16

. Eftersom Entropia Universe också är ett medel där information förmedlas 

till dess användare, genom själva mjukvaran eller från andra spelare, så hamnar den inom 

kategorin för IT. 

När det gäller onlinespelare har man i en studie tagit med faktorer som Flow experiences 

(flödesupplevelse) och sociala influenser i TAM för att förklara beteendet hos användare av 

onlinespel
17

. 

M. Csikszentmihalyi är den som först introducerade konceptet Flow och definierade det som 

”en holistisk upplevelse som människor känner när de agerar med fullständig involvering”
18

. 

För att en person ska få en Flow upplevelse finns det några faktorer som definierar den, 

nämligen kontroll, uppmärksamhet, nyfikenhet, njutning och ett verkligt intresse. Dessa 

faktorer kan man hitta inom strukturen för ett onlinespel. När dessa faktorer är uppfyllda 

hamnar man i ett Flow-tillstånd. I Flow-tillståndet blir personerna helt absorberade av den 

aktivitet de gör och förlorar självmedvetandet, vilket i sin tur gör att de får en känsla av 

kontroll över den miljön de befinner sig i. Studier har även gjorts med Flow för att försöka 

förklara det som många upplever när man som åskådare deltar i sportevenemang, tittar på film 

eller lyssnar på en konsert, men även för att förklara upplevelsen hos konsumenten i ett online 

                                                           
16

 Bajaj, A., m.fl., A feedback model to understand information system usage, 1998, 213–224. 

    Lin, J., m.fl., Toward an understanding of the behavioral intention to use a web site, 2000, 197–208. 

    Mathieson, K., Predicting user intentions, 1991, 173–191. 

    Moon, J., m.fl., Extending the TAM for a world-wide-web context, 2001, 217–230. 
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 Hsu, L., m.fl., Why do people play on-line games?, 2004, 853–868. 
18

 Csikzentmihalyi, M., Flow, the Psychology of Optimal Experience, 1990. 
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miljö
19

. Eftersom MindArk vill ge konsumenterna som interagerar med objekten i den 

virtuella världen en upplevelse så borde Flow-tillståndet vara en faktor som måste tas i 

beaktning när man undersöker varför man väljer Entropia Universe. 

I en online miljö där människor interagerar med andra har de sociala influenserna en stor 

påverkan och de kan bidra till att förstå hur människor agerar i den. Det finns många teorier 

som antyder detta och man menar även att, från ett socialpsykologiskt perspektiv, personerna 

som befinner sig i en miljö, som kräver interaktion med andra, kommer att påverkas av andra 

personer i den miljön. Eftersom människor som spelar ett onlinespel interagerar med andra 

skulle dessa kunna påverkas av andra spelare i onlinespelet. En person som är medlem i en 

grupp tenderar att foga sig efter gruppens normer, som i sin tur influerar personens 

uppfattningsförmåga och beteende
20

. Gruppmedlemmen påverkas på så sätt att informationen 

den får från andra medlemmar i gruppen kommer att uppfattas som bevis för något som är 

verkligt eller sant, men även att anpassa sig så att beteendet passar in med de övriga i 

gruppen. Genom att anpassas till gruppens normer förväntar sig gruppmedlemmen att få 

belöningar eller uppskattning från gruppen, samt också att förhöja sig i sin kunskap eller 

position hos den berörda gruppen men även att undvika bestraffning 
21

. Eftersom en del av 

upplevelsen som MindArk vill skapa i Entropia Universe är att man själv måste ta reda på hur 

allting fungerar och är strukturerat i den virtuella världen så kan man inhämta den 

informationen från andra spelare som har upptäckt hur vissa saker fungerar och som delar 

med sig av den informationen till andra. 

Människor interagerar med andra eftersom det är en normal egenskap hos människor, att vilja 

umgås och socialisera med andra individer. Men människor har alltid sökt efter en gemenskap 

med andra och på så sätt även skapa en identitet och behörighet. Genom att anpassa sitt 

beteende och värderingar på sätt som överensstämmer med de övriga i gruppen får personen 

en gruppsamhörighet där informationen eller vägledning kommer från gruppen eller någon av 

dess medlemmar
22

. På så sätt hjälper gruppens medlemmar till att forma individen så att den 

lättare passar in i gruppen och accepteras som en av deras egna. 

                                                           
19

 Csikszentmihalyi, M., m.fl., Optimal experience in work and leisure, 1989, 815–822. 

    Novak, T., m.fl., Measuring the customer experience in on-line environments, 2000, 22–42. 
20
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 Deutsch, M., m.fl., A study of normative and informational social influences …, 1995, 624–636. 
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    Goodwin, C., A social-influence theory of consumer cooperation, 1987, 378–381. 
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Även om personerna i en virtuell värld som ett onlinespel kanske aldrig möts i det verkliga 

livet korresponderar upplevelsen av interaktionen med andra människor med den i det 

verkliga livet. Känslor och reaktioner som man kan få genom interaktion med någon annan i 

det verkliga livet finns även i den virtuella världen. Detta på grund av att Flow-tillståndet 

möjliggör detta. Men det kan också vara på så vis att personer som i vanliga fall har svårt att 

vara sociala i det verkliga livet får det lättare att interagera i den virtuella världen. Om detta 

beror på att man får en tillfredställande känsla av att slippa möta den andra personen i 

verkligheten är något som vi inte kommer att gå in på då vi tycker att det berör mer de 

psykologiska aspekterna kring en eventuell socialfobi. 

2.3 Skapande av värde för konsumenten 

Med G-D logiken antog man att konsumenten fick värdet från produkten eller varan som 

denna köpte, och som redan hade ett värde inbakad i produkten från tillverkningen. Detta är 

inte så svårt att förstå om man följer G-D logiken, dvs. att värdet för kunden blir något som är 

användbart, något man kan ta på. När man istället har en produkt som inte har en direkt 

funktion och istället är en upplevelse samt är något som man inte direkt kan ta på, blir det 

svårare med G-D logikens sätt att tolka hur konsumenten får värde från produkten. Man måste 

då se hur tjänsten eller upplevelsen skapar ett värde för konsumenten genom att tillfredsställa 

andra behov än att underlätta vardagen. Eftersom produkten Entropia Universe är en 

upplevelse, borde det krävas en interaktion med konsumenten. Det är också konsumenten som 

kommer att uppleva den upplevelse som produkten vill förmedla och borde därför vara något 

individuellt. 

Då det krävs en interaktion mellan konsumenten och produkten som företaget tillhandahåller 

för att konsumenten ska kunna få upplevelse borde det finnas en koppling mellan 

konsumenten och företaget för att förstå hur värdet skapas för konsumenten. Inom S-D 

logiken har man tagit till sig det eftersom man menar att värdet för konsumenten kommer 

genom ett samskapande av värde mellan producenten och konsumenten. Uttrycket 

samskapare av värde har används under den senaste tiden för konsumenter inom management 

och marknadsföring, något som tyder på behovet att se konsumenten som en del av 

värdeskapande
23

. 
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Grönroos (2008) menar att kunderna egentligen inte är intresserade av de varor, produkter 

eller tjänster de köper och konsumerar, utan istället av vad de kan göra med det de har 

införskaffat eller köpt, alltså vad de får ut från det
24

. Det kan alltså vara något som är 

personligt för konsumenten men som skapar det värde som konsumenten blir tillfredsställt av. 

Det behöver alltså inte vara något som är direkt användbart för konsumenten. Det kan vara ett 

klädesplagg som ger en bättre självkänsla eller självidentifiering gentemot andra i dennes 

omgivning. Eftersom värdet för konsumenten är något personligt som kan variera mellan 

olika individer borde inte värdet finnas i produkten när den skapas. 

Eftersom i fallet med Entropia Universe själva produkten är en upplevelse och inte något med 

en bestämd funktion måste man använda sig av value-in-use för att förstå hur konsumenten 

får värde från produkten. Konsumenten måste då kunna använda, ha någon form av syfte eller 

uppleva något med produkten eller tjänsten för att den ska kunna skapa värde för denne. Man 

kan ta ett exempel som innefattar både syfte och upplevelse: ett företag som tillverkar 

gräsklippare vänder sig till husägare som har en trädgård. Syftet med produkten i detta fall är 

att underlätta vardagen för denne genom gräsklipparen. Har man inte en trädgård då kanske 

man har en lägenhet och gräsklipparen har inget syfte för denne. Husägaren upplever inte 

något med produkten, gräsklipparen, förrän denne interagerar med produkten som då som 

syfte har att underlätta en vardagssyssla. Enligt S-D logiken menar man att det även i 

samskapandet av värde inte finns något värde förrän man har gett ett erbjudande av tjänsten 

eller produkten och dessa har används eller upplevts och att även uppfattningsförmågan är en 

väsentlig del vid fastställandet av värdet
25

. Det kan vara så att konsumenten får 

tillfredställelse genom att produkten, tjänsten eller upplevelsen, underlättar vardagen, gör 

konsumenten glad, ger en känsla av acceptans, uppskattning från andra, förhöjd känsla av sig 

själv, med mera. Konsumenten måste då interagera med produkten eller tjänsten, value-in-use, 

för att ett värde ska kunna skapas
26

. Detta gör att det krävs från konsumenten att denne har 

kunskap och färdigheter för att kunna interagera med produkten eller tjänsten. Om 

konsumenten inte har de kunskaper som krävs för att förstå eller kunna interagera med 

produkten har produkten ingen relevans för konsumenten och troligen har denne inte heller 

något intresse för produkten. Företaget som med kunskaper, färdigheter och eventuella 

råvaror har skapat produkten eller tjänsten blir medskapare av värdet endast tillsammans med 

konsumenten som då kan förmedla på vilket sätt denne får ett värde från produkten eller 
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tjänsten. Företaget bidrar till att underlättar värdeskapande för konsumenten i vad man kan 

kalla för en symbios mellan parterna. Symbiosen kan man säga utgörs av att företaget och 

konsumenten utbyter kunskaper och interagerar, då företaget som skapade produkten måste 

förmedla syftet med produkten och hur den används emedan konsumenten måste interagera 

med produkten för att få en upplevelse som denne sedan förmedlar tillbaka till företaget. 

Symbiosen gäller även alla andra inblandade parter, från leverantörer av råvaror, företaget 

med kunskaper och färdigheter som skapar produkten eller tjänsten till konsumenten, vilken i 

sin tur konsumerar produkten eller tjänsten. Eftersom företaget som skapar produkten kan 

behöva råvaror och kunskap från dess leverantörer finns det en interaktion mellan dessa som 

också kräver att alla parter får något värde i utbyte så att produktions- och konsumtionscykeln 

kan fortsätta. På så sätt blir det viktigare för parterna att förstå värdet som skapas när 

produkten eller tjänsten konsumeras än det värde som parterna får vid utbytet parterna 

emellan, oftast i form av pengar
27

. Detta skapar ett erbjudande- eller ett tjänstesystem mellan 

parterna för värdeskapande. Samskapandet av värdet blir en del hos alla parter men är ändå 

till fördel för konsumenten som blir den som slutligen kommer att konsumera produkten eller 

tjänsten och som kommer att stå för efterfrågan av produkten
28

. Genom att företaget som 

skapar produkten eller tjänsten förstår hur värdeskapande är en del av den information som 

inhämtas från konsumenten bidrar det till att företaget kan utforma sina erbjudanden på ett 

sätt som tilltalar konsumenten. Det är trots allt så att företaget endast kan ge ett erbjudande till 

konsumenten som i sin tur väljer att acceptera eller att avvisa erbjudandet
29

. 

Sättet som företaget interagerar med konsumenten eller förmedlar information på kan se ut på 

olika sätt. Det kan exempelvis vara muntligt eller skriftligt. När det gäller Entropia Universe 

interagerar företaget med konsumenterna och förmedlar information genom den virtuella 

universumschat-fönster där olika förbestämda meddelanden ger en information om 

interaktionen mellan mjukvaran som företaget tillhandahåller och konsumenten.
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3 Empiri 

3.1 Struktur i den virtuella världen 

Eftersom Entropia Universe är en unik produkt som ska skapa en upplevelse hos konsumenten 

men där samtidigt all interaktion är kopplad till den riktiga ekonomin anser vi att det är 

mycket viktigt att så noggrant som möjligt redovisa strukturen i produkten, för att man ska 

kunna få förståelse för hur upplevelsen och värdet för konsumenten skapas.  

I den virtuella världen finns det olika sätt att interagera med själva spelet och med de andra 

deltagarna. Dessa kan kombineras med varandra men de kan även utföras individuellt. 

I följande avsnitt kommer en utförlig beskrivning av hur de olika yrken i den virtuella världen 

är strukturerade, vilka egenskaper som påverkar ekonomin för varje individ och hur detta 

påverkar andra spelare samt MindArk. 

Viktigt att påpeka här är att det i fråga om strukturen är en del av upplevelser som MindArk 

vill skapa med Entropia Universe inte finns några officiella beskrivningar. Det är upp till 

spelaren att utforska hur Entropia Universe är strukturerad och komma fram till teorier och 

efterforskningar som stödjer teorierna. 

Ända sedan Entropia Universe startades och spelare började försöka förstå sig på spelet har 

det skapats forum, handledningar och webbsidor. Dessa skapades av spelarna som under 

många år dokumenterat sina forskningar i syfte att dela med sig av informationen i hopp om 

att kunna skapa en bättre upplevelse för alla spelare och kunna inspirera andra att själva 

forska kring strukturen av Entropia Universe samt dela med sig av den nya informationen.  

MindArk stödjer denna teori att spelarna själva undersöker strukturen i spelet och att spelarna 

delar med sig av sina kunskaper till andra genom Mentorprogrammet som finns i spelet
30

. 

Som spelare med kunskap kan man ta till sig ”disciples”, lärjungar, som man vägleder i 

spelet. När lärjungarna nått en viss nivå i kunskap i den specifika yrkeskategorin belönas 

mentorn med något från yrkeskategorin. Denna belöning kan vara ett vapen, tilläggsplatta till 

en rustning eller någon utrustning som alla har initialerna ”ME” i slutet på namnet och står 

för Mentor Edition. Dessa Mentor Edition gåvor är förbättrade versioner av den ursprungliga 

versionen och ska uppmuntra spelare till att hjälpa nya spelare. Man kan endast ta nya spelare 
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med få kunskaper som lärjungar, detta för att förhindra att veteraner hjälps åt för att få 

belöningarna. 

3.2 Yrken 

I den virtuella världen Entropia Universe finns för närvarande 72 ”officiella” yrken att välja 

mellan
31

. Yrkena är indelade i tre kategorier, nämligen jägare, tillverkare och att 

utbrytare/grävare av mineraler från marken. Det har emellertid uppkommit två andra yrken 

som skapats av spelare som såg möjligheten att tjäna pengar utanför de ramar som skapades 

av MindArk. De inofficiella yrkena är Pker (personnel killer) och försäljare (trader). Som 

Pker har man som yrke att döda andra spelare och ta deras byten medan man som försäljare 

liksom i verkligheten köper samt säljer varor och tjänar pengar på mellanskillnaden.  

För de tre förstnämnda yrkeskategorierna finns bestämda regler avseende hur dessa får utövas. 

Reglerna är skapade så att de gäller för alla tre yrken, dock med vissa modifikationer för 

respektive yrke. Gemensamt för alla är att det krävs någon form av ekonomi (pengar) i spelet 

för att man ska kunna utöva någon av dem. Strukturen är uppbyggd på så vis att det finns 

olika ”svårighetsgrader” för yrkena. Vad som menas med svårighetsgrader är att det krävs 

”skills”, färdigheter, för att kunna utföra en nivå eller avancera till en högre nivå. Om jag tar 

ett exempel från yrket tillverkare så finns det tio olika svårighetsgrader inom varje kategori 

för yrket. De olika kategorierna kommer att tas upp under varje specifik yrke. För den första 

svårighetsgraden 1 krävs det färdigheter för att kunna utföra denna framgångsrikt. Man 

uppnår dessa färdigheter när man utövar yrket. När man har tillräckligt med färdigheter kan 

man avancera till nästa nivå och så vidare. Visserligen finns möjligheten att utöva en högre 

svårighetsgrad än den man har färdigheter till men detta kommer sannolikt att resultera i dålig 

framgång som i sin tur leder till förlust av pengar. Hur detta resulterar i förlust av pengar 

kommer att tas upp längre fram vid genomgång av respektive yrke. Ett annat kännetecken 

som är gemensamt för de officiella yrkena är att ju högre svårighetsgrad man utövar, desto 

mer resurser/pengar krävs det. 

Även om Entropia Universe inte har någon åldersgräns då det inte förekommer några inslag 

av våld kan man ändå säga att det finns krav på en matematisk kunskap för att kunna förstå 

sig på spelet som därför torde vara bättre lämpad för en mer vuxen målgrupp. 
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När man hittar något av värde, dödar ett djur/robot, hittar mineraler, tillverkar något av värde, 

hittar något nytt eller dödar många andra spelare vid utövandet de olika yrkeskategorierna, 

kan man få äran att uppmärksammas. 

Två sätt att uppmärksamma spelare på är genom Global och Hall Of Fame (HOF). För Global 

krävs att utbytet av ens yrkesutövning är minst 50 PEDs men att det understiger kategorin 

HOF. För kategorin HOF gäller samma förutsättningar som för Global men härutöver krävs 

att utbytet av ens yrkesutövning motsvarar 100 av de största utbytena som spelarna har 

lyckats uppnå under de senaste 24 timmarna. Både Global och HOF visas i chattfönstret så att 

alla spelare kan se vad som har blivit dödat, tillverkat, hittats och av vem. Vad gäller HOFs 

kan man se listan när som helst avseende de senaste 24 timmarna medan en global visas 

endast vid det tillfälle då man uppfyller kriterierna för det. Inom de olika kategorierna finns 

även en lista, All Time High (ATH), som visar de 100 största HOFs inom varje yrke sedan 

listan registrerats. Förutom texten som visar detta i chatfönstret har man sett till att andra 

sinnen också påverkas. Det är genom att spelaren hör olika ljud och ser olika effekter på 

skärmen när detta inträffar. Vid en global hör man trumpeter samtidigt som en gul ljusstråle 

skapar en virvel runt spelaren. För en HOF hör man ett musikstycke med applåder och 

visslingar samtidigt som den gula ljusstrålen är större och virveln är ovanför spelaren. Detta är 

skapat för att förhöja den upplevelsen som spelaren får när den11 gör något av större värde. 

Samtidigt får även andra spelare som finns i närheten höra och se vad som har hänt, vilket kan 

tänkas förhöja känslan och upplevelsen ännu mer. 
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Bild 1. Byte från Argonaut Adult som hade ett värde för att klassas i HOF-listan 

3.2.1 Jägare 

Yrket jägare är kanske det mest utövade yrket i Entropia Universe eftersom det är enklast att 

förstå sig på. Precis som i det verkliga livet behöver man ett vapen och ett djur att döda för att 

kallas jägare. Kunskap är en annan viktig egenskap som krävs både inom Entropia Universe 

samt det verkliga livet för att utöva yrket jägare. 

När man utövar yrket jägare kan man välja att jaga ensam eller att jaga i en grupp med andra 

spelare. När man jagar i grupp har man möjligheten att namnge gruppen så att, om man skulle 

hitta något av värde som klassas inom Global eller HOF alla spelare kan se detta i 

chattfönstret. 
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3.2.1.1 Djur 

Det finns för närvarande 125 olika djur/robotar
32

 i Entropia Universe. Dessa har upptäcks och 

kan jagas och dödas för att man ska få ”loot”, byte från djuren
33

. Av dessa 125 som har 

upptäcks kan man jaga endast 112. 13 av de 125 djuren har enbart synts till under olika typer 

av events som har anordnats av MindArk och har därför endast kunna jagas under en 

begränsad period. Ett fåtal av dessa djur har skapats av spelare som har hittat de olika delar
34

 

som krävs för att skapa DNA
35

 av djuret och introducera detta på markområden ägda av 

respektive spelare. 

Varje djur eller robot har tio olika nivåer av ”maturities” (mognader) som är olika typer av 

svårighetsgrader. Under olika typer av events har MindArk utökat svårighetsgrader för vissa 

djur eller robotar och lagt upp till fem nya nivåer. 

De olika djuren eller robotar gör en viss typ av skada eller en kombination av skador. Ju högre 

svårighetsgrad ett djur har desto större skada orsakar det (och orsakar därmed fler 

skadepoäng) och desto svårare är det att döda (det har alltså fler livspoäng [healthpoints]). När 

man använder ett vapen för att döda ett djur spelar det dock ingen roll vilken typ av skada 

vapnet gör. Skadans omfattning för varje skott som träffar djuret är densamma även om olika 

vapen gör olika typer av skador. När man jagar får man även olika typer av defensiva skills. 

Vissa byten har större sannolikhet att ge flera skills av en viss typ än andra byten. 

Något som är också viktigt att veta är om de olika djur/robotar som man ska jaga har 

möjlighet att regenerera sina livspoäng. Det finns variationer bland de olika djur/robotar i hur 

snabbt de regenererar sina livspoäng varför det är viktigt att tänka på val av vapen när man 

ska jaga. Använder man ett vapen som orsakar mindre skada och därför orsakar färre 

skadepoäng per sekund än vad djuret/roboten regenererar i livspoäng kommer man bara att 

slösa pengar på djuren/roboten då det/den inte kommer att kunna dödas med det vapnet. 

Viktigt att påpeka är att när man har dödat sitt byte kan det endast tas av den personen som 

har dödat bytet. Samma gäller när man jagar i grupp men där har alla gruppmedlemmar 

äganderätt till del av bytet. När man jagar i grupp finns det därför olika regler som man kan 

tillämpa för att fastställa hur fördelningen av bytet kommer att ske.  
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Från djuren kan man också utvinna vibrant sweat som är svett från djuret. Genom att använda 

ett specialverktyg, som man får gratis från MindArk när man registrerar sig som spelare i 

Entropia Universe, kan man alltså extrahera svett från djuret. Svett från djuret används 

tillsammans med en mineral Force Nexus för att tillverka Mind Essence som kan användas 

som ammunition till olika objekt. Att extrahera svett från djur är helt gratis. Verktyget går 

aldrig sönder så man kan använda det obegränsat. Däremot kan man inte använda det på 

samtliga djur och absolut inte på robotar. Beroende på den mognadsgrad djuret har utvinner 

man olika mängder av vibrant sweat, som samlas upp i flaskor. Processen är väldigt 

tidskrävande då det krävs ett flertal försök innan man lyckas extrahera något svett. Men här 

har också färdigheter betydelse eftersom ju fler färdigheter man har desto mer effektiv blir 

man. Däremot är värdet per flaska svett väldigt lågt och det krävs ofta flera timmars arbete 

innan man lyckas komma upp till ett värde motsvarande en USD. 

 

Bild 2. Yrket jägare. Ett kadaver från en Atrox på väg att ”loot:as” 

3.2.1.2 Vapen 

För att kunna bli en jägare i Entropia Universe måste man alltså ha ett vapen med vilket man 

ska döda djur/robottar. Inom kategorin vapen finns det för närvarande 19 olika typer att tillgå 
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och sammanlagt 675 olika vapen
36

. Det som finns att tillgå är sex olika typer av 

närstridsvapen, tre olika typer av pistoler, två olika typer av mindre gevär, fyra olika typer av 

större gevär, en kanon, två olika typer av tankekraftvapen och två olika typer av ”support 

vapen” som är en sorts granatkastare och missilgevär. Skillnaderna mellan de olika 

kategorierna är vilken typ av ammunition som behövs för att använda vapnet, vilken typ av 

stridsform de har samt vilken räckvidd de har. 

Vapnets struktur är generellt konstruerat så att ett vapen som orsakar lite skada och således 

resulterar i få skadepoäng kräver låg förbrukning av ammunition. Vapen förfaller också varje 

gång man använder dem och även här är förbrukningen lägre ju mindre skadepoäng vapnet 

orsakar. Strukturen är sådan att när vapnet är fullt reparerat har man störst sannolikhet att göra 

maximal skada och orsaka flest skadepoäng med det. Vapnets potential att uppnå maximal 

antal skadepoäng sjunker procentuellt i takt med att vapnet förfaller. Ett exempel på detta är 

att ett vapen som har förfallit så pass mycket att det endast har 50 procent av dess totala värde 

har sannolikhet att göra maximal skada och orsaka maximalt antal skadepoäng uppgående till 

endast 50 procent.  Samma gäller för färdigheter – ju fler skadepoäng vapnet gör desto fler 

färdigheter krävs det. Färdigheterna är också något som påverkar hur effektivt man kan 

hantera ett vapen. De olika vapen kräver olika typer av färdigheter beroende på vilken 

kategori vapnet tillhör. Som tidigare nämnts krävs det att man har tillräckligt med färdigheter 

för det vapnet man använder. Vapen som orsakar störst skada och orsakar fler skadepoäng 

kräver fler färdigheter för att vapnet ska kunna användas på effektivast möjligt sätt. Har man 

inte tillräckligt med färdigheter innebär det att man missar målet i större utsträckning och 

sannolikheten att man orsakar maximal skada och maximalt antal skadepoäng är lägre än med 

ett vapen för vilket man har tillräckliga färdigheter att hantera. Detta resulterar i en högre 

användningskostnad för just det vapen. 

På senare tid har det introducerats en ny typ av vapen, ”Limited (L)”, som är begränsat och 

irreparabelt efter att förbrukats. För att göra denna typ av vapen attraktiv har de en så kallad 

”SIB” (Skill Increase Bonus), som betyder att man vid användning av ett sådant vapen 

snabbare får färdigheter än med ett icke L-vapen. Samtidigt har alla L-vapen ändrad struktur 

så att de hela tiden har 100 procent sannolikhet att göra maximal skada och orsaka maximalt 

antal skadepoäng oavsett hur mycket värde vapnet har kvar. Detta gäller endast om man har 

tillräckligt med färdigheter för det specifika vapnet. 
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Vapen kan införskaffas på tre olika sätt. Det finns ett mindre gevär och en pistol, båda för 

nybörjare med låga skadepoäng, som kan köpas i Trade Terminalen där man även kan köpa 

ammunition och sådant. Man kan även tillverka ett vapen eller hitta ett när man dödar ett djur 

och tar byte från det, men vissa specifika vapen kan man även få via mentorsprogrammet. 

Det finns vissa vapen som har förbättrats så att de till exempel kan orsaka omfattande skada, 

har lång räckvidd och förfaller i väldigt liten utsträckning. Dessa vapen är väldigt efterfrågade 

och väldigt svårt att finna. Det finns endast ett fåtal av dessa i hela Entropia Universe. Ett 

exempel på ett sådant vapen är ”Improved A-3 Justifier Mk.II, Second Golden Age Edition” 

som beräknas ha ett marknadsvärde om 20 000 USD
37

. 

3.2.1.3 Vapenutrustning 

Till vapen finns en mängd olika typer av utrustningar som kan adderas till vapnet och som ger 

olika fördelar. Det finns tre olika kategorier inom vapenutrustning och dessa tre är förstärkare, 

kikarsikten och lasersikten. För laser- och kikarsikten är konstruktionen likadan genom att de 

ger en förbättring vid användningen av vapnet
38

. De olika laser- och kikarsikten ger 

procentuell ökning av färdighetsmodifikationer, vilka gör att man kan använda vapnet på ett 

bättre sätt. Man kan säga att vapenutrustningens syfte är att fungera som 

färdighetsmodifikation och som gör att man kan använda vapnet som om man hade högre 

färdighetsnivå än vad man egentligen har. Kikarsiktet fungerar också som ett vanligt sikte och 

gör att man kan se på långt håll och räckvidden varierar med typen av kikarsiktet.  
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Bild 3. Vapen Sollomate Opalo SGA Edition med diverse vapenutrustning 

Laser- och kikarsikten förfaller varje gång de används men i jämförelse med vapnets 

förbrukningsgrad är laser- och kikarsiktens förfallograd låg. 

När man adderar vapenförstärkarna till ett vapen ökar antalet skadepoäng det vapnet orsakar. 

Det finns två kategorier av vapenförstärkare, nämligen Laser och BLP, som också refererar 

till vilken typ av ammunition som ska användas till vapnet. Inom vapenförstärkarna finns det 

även L-förstärkare som inte kan repareras. Ekonomin avseende vapenförstärkare är 

konstruerad så att ju fler skadepoäng de genererar desto mer kostar de att använda. 

Förstärkarna förfaller lite varje gång man använder dessa men de förbrukar också ammunition 

utöver den ammunition som vapnet kräver. Hur mycket de förfaller och hur mycket 

ammunition som behövs härutöver är beroende av antalet extra skadepoäng de genererar till 

vapnet. Om en vapenförstärkare adderar många skadepoäng till vapnet och kräver endast lite 

extra i ammunition, förfaller vapenförstärkaren i större utsträckning varje gång man använder 

den. Om vapenförstärkaren kräver istället extra mycket ammunition, förfaller den i mindre 

utsträckning. Sedan finns det förstärkare som har lägre kostnad i jämförelse med det 

skadepoäng de adderar till vapnet och det är dessa som är väldigt efterfrågade. Ett exempel på 

detta är en förstärkare inom kategorin Laser, Omegaton A204, som enligt en internetsida som 

registrerar spelets auktioner såldes i mars 2010 för över 1 600 USD
39

. 
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Viktigt också att påpeka är att MindArk för ett par år sedan gjorde vissa ändringar så att den 

vapenförstärkare man använder till vapnet inte får orsaka fler skadepoäng än motsvarande 

hälften av vapnets totala skadepoäng. Skulle man använda en vapenförstärkare vars 

skadepoäng överstiger hälften av vapnets totala skadepoäng kommer dessa överskottspoäng 

reduceras så att man endast kan använda en bråkdel av dem. Det innebär alltså en ekonomisk 

förlust att använda en förstärkare till ett vapen som inte klarar av denna. 

3.2.1.4  Rustningar 

Förutom de olika vapen som jägaren har till sitt förfogande för att döda ett byte har man även 

olika typer av rustningar att tillgå som hjälpmedel. Det finns 106 olika typer av rustningar i 

Entropia Universe
 40

. Tre av dessa rustningar finns endast tillgängliga för de anställda på 

MindArk. Rustningarna har olika typer av skydd eller en kombination av dessa. Ju högre 

skydd en rustning har, desto större är efterfrågan och ett högre pris för denna. Ett exempel på 

detta är ”Supremacy Armor Set, Second Golden Age Edition” som beräknas ha ett värde 

motsvarande 10 000 USD
35

.  I likhet med vad som gäller för vapen förfaller även rustningarna 

när man använder dessa. Det är alltså när rustningen absorberar skadan som den förfaller. 

MindArk införde för några år sedan en 2,0 PEC (Project Entropia Cents) förbrukning av 

rustningen varje gång man tar på sig denna. En rustning består numera av sju delar. Dessa är 

skydd för fötter (foot guards), skenben (shins guards), låren (thigh guards), övre delen av 

kroppen (harness), armar (arm guards), händerna i form av handskar (gloves) och för huvudet 

i form av ansiktsmask eller hjälm (face guards eller helmets)
41

. 
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Bild 4. Rustningar Hermes & Vigilante under pågående robotanfall 

Som ovan nämnt har rustningarna samma struktur som vapen, dvs. rustningen förfaller i takt 

med de skadepoäng den absorberar. Rustningarna har olika grader av hållbarhet som är en 

indikation på hur mycket rustningen förfaller när den absorberar skadepoäng. Dock är det 

konstruerat så att en rustning förfaller när den absorberar skadepoäng vilket betyder att om 

man blir träffad av något som orsakar en skada som ens rustning inte har skydd för förfaller 

den inte. Också rustningarna absorberar maximalt antal skadepoäng när den är fullt reparerad 

och skyddet minskar procentuellt i takt med att den förfaller. 

Rustningar har också ett minimumförfall
42

. Ett exempel på detta är följande. Om en rustning 

skyddar mot 99 skadepoäng i tre olika kategorier och har ett förfall på fem PEC per 

skadepoäng den absorberar kan dess minimala förfall vara 15 PEC, alltså en skadepoäng i 

varje kategori. Den förfaller därför minst 15 PEC oavsett om den absorberar en, två eller tre 

skadepoäng från djuret/roboten. Det blir därför viktigt, ur ett ekonomiskt perspektiv, att se till 

att man väljer rätt rustning beroende på vilket djur man ska jaga men även beroende på vilken 
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svårighetsgrad av djuret/roboten man väljer. Det betyder att om man har en mycket dyr 

rustning som skyddar i stor omfattning och använder den vid närkontakt med ett djur som 

orsakar väldigt lite skada blir det mindre lönsamt än om man använder en billig rustning som 

skyddar lite eller tillräckligt för det specifika djur/robot man jagar. 

Det finns också tilläggsplattor som man kan montera på sin rustning. Man kan dock endast 

montera en platta per del av rustningen. Det finns för närvarande 31 olika tilläggsplattor att 

utnyttja som ger tilläggsskydd i de olika skadekategorierna. Plattorna går att få från bytet, från 

mentorsprogrammet eller att tillverka. 

I kategorin rustningar och tilläggsplattor finns det, L-rustningar och L-plattor som fungerar på 

samma sätt som L-vapen. 

3.2.1.5  Utrustning läkningsverktyg 

Ett annat hjälpmedel som finns att använda vid utövningen yrket jägare är läkningsverktyg. 

Läkningsverktyg fungerar på så vis att man får livspoäng när man använder dessa. 

Läkningsverktygen är konstruerade på samma sätt som vapen och rustningar, de förfaller när 

man använder dessa. Ju fler livspoäng man får från dem eller ju högre antal gånger man kan 

använda dem per minut desto snabbare förfaller de. De har också större sannolikhet att ge 

maximalt antal livspoäng när de är fullt reparerade. Här finns det också begränsade L-

läkningsverktyg som fungerar på samma sätt som L-vapen och L-rustningar. 

Läkningsverktygen används i olika sammanhang, t.ex. när man vill vara ekonomisk och jaga 

specifik robot/djur utan att använda rustning eftersom rustningen kanske förfaller mer och 

kostar mer att reparera än vad det kostar att använda läkningsverktyget. Det kan också vara så 

att man jagar någonting som orsakar större skada än vad rustningen klarar av att skydda mot 

och man behöver läka sig själv. 

De mest eftertraktade läkningsverktygen är de som ger högst livspoäng per sekund. Ett 

exempel på detta är Omegaton Fast Aid Pack SGA Edition Modified och Improved som gör 

76,95 respektive 62,50 livspoäng per sekund och beräknas ha ett marknadsvärde på mellan 

15 000 till 30 000 USD
35

. 
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Bild 5. Läkningsutrustning T1 används vid skada orsakad av djur Tripudion young. 

Det finns för närvarande tre olika typer av läkningsverktyg, vanligaste är det som förfaller 

endast vid användningen. Den andra kategorin Mind Force, en typ av tankekraft, och kräver 

just färdigheter i den kategorin för att användas korrekt. Kategorin kräver även ammunition i 

form av Mind Essence för att kunna användas. Den sista kategorin av läkningsverktyg är 

egentligen inte ett läkningsverktyg utan ett återupplivningsverktyg och fungerar precis som 

namnet säger nämligen att den återupplivar döda spelare. Den ingår också i kategorin Mind 

Force då den kräver just de färdigheterna och Mind Essence som ammunition för att 

användas. 

 Läkningsverktyg kan hittas som byte hos djur/robot man dödar, men en del av dem kan också 

tillverkas. Dessutom finns en att köpa i Trade Terminalen och en annan är ett unikt pris från, 

Coover's Personal Nurse
43

, en tävling arrangerad av MindArk. 
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3.2.2 Utvinnare av mineraler 

Inom yrket Miner, utvinnare av mineraler, söker man efter, deposits, mineralfynd i marken. 

Man kan leta efter mineraler nästan överallt. De enda ställen man inte kan leta efter mineraler 

är i vattnet, kraftiga bergsluttningar och på asteroiden Crystal Palace. Det finns två kategorier 

av mineraler som kan utvinnas från marken. De två kategorierna är Ores och Enmatters varav 

den första är malm och innefattar olika typer av stenar och den andra är olika typer av gaser, 

vätskor, kristaller, rötter och några organismer. De olika mineraler som utvinns måste 

raffineras för att kunna användas vid tillverkning av vapen, rustningar, kläder, utrustningar, 

dekorationer med mera. I kategorin Ores finns det för närvarande 45 olika typer av 

mineraler
44

. När det gäller Enmatters så finns det endast 28 olika typer
45

. 

Eftersom mineralerna används vid tillverkningen av diverse saker som finns i Entropia 

Universe kan efterfrågan på vissa av mineralerna vara väldigt stor. För de mineraler som 

används vid tillverkningen av efterfrågade saker eller för de som är svåra att hitta kan värdet 

stiga väldigt högt. Ett exempel på detta är mineralen Dunkel Particle som tillhör kategorin 

Enmatter och som har ett värde på marknaden av över 3800 procent
46

.  

3.2.2.1 Detektorer 

För att kunna hitta dessa mineralfynd krävs det utrustning som söker och detekterar fyndet. 

Utrustningen finns för de två olika kategorier av mineraler och man kan endast söka fyndet 

inom den kategorin som detektorn är avsedd för. Det finns alltså Orefinders och 

Enmatterfinders som respektive kräver viss typ av ammunition för att kunna användas och det 

finns 63 olika detektorer inom vardera kategorin
47

. Oredetektorer kräver bomber för att kunna 

användas. Man använder en bomb per gång och varje bomb kostar 1 PED. För 

Enmatterdetektorer krävs det probes (sonder) och även här använder man en sond per gång, 

vilket kostar 50 PECs. Både bomber och sonder kan köpas från Trade Terminalen. De olika 

detektorer klarar av olika djup vid sökning efter mineralfyndet under markplan, samt olika 

avstånd i ett cirkulärt område, som de söker inom. Det gäller därför att man har koll på det 

området där man senast har sökt efter mineralfynd. Ju djupare en detektor klarar av att söka 

efter mineralfynd desto mer förfaller den. Den förfaller således i mindre omfattning om man 
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 http://www.entropedia.info/Chart.aspx?chart=Material (type Ore) 
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 http://www.entropedia.info/Chart.aspx?chart=Material (type Enmatter) 
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 http://www.entropedia.info/Info.aspx?chart=Material&name=Dunkel_particle 
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söker närmare markplan. På samma sätt som för vapen kräver detektorer för sökning i större 

djup fler färdigheter för att kunna användas korrekt. Har man inte tillräckligt med färdigheter 

kan man inte använda dess maximala potential och hela djupet kan inte utnyttjas. Även vad 

gäller detektorer finns det L-detektorer som inte kan repareras och som fungerar på samma 

sätt som L-vapen och L-rustningar. 

 

Bild 6. Detektor Ziplex Z20 OreSeeker (L). Detonering av Omegaton Seismic Bomb 

Nar man hittar ett mineralfynd får man automatiskt en utgrävningsplats, en liten svävande 

maskin som håller kvar signalen mellan fyndet och den svävande maskinen så att man kan 

extrahera fyndet. Endast den som har hittat fyndet kan göra anspråk på detta. Om någon annan 

avatar försöker ta mineralerna så nekas denne detta och denne erhåller information om vem 

som äger fyndet. 

Man får också automatiskt ett ägarbevis för mineralfyndet till sitt inventarium där den även 

ger information om hur lång tid man har på sig att extrahera mineralerna samt koordinater till 

mineralfyndet där man kan hitta det. 
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Skulle man hitta ett mineralfynd som motsvarar mer än 4000 PEDs får man automatiskt ett 

torn istället för den lilla svävande maskinen. Tornet finns kvar för alltid eller till dess man har 

hämtat alla mineraler. Istället för att behöva utgräva mineraler i olika omgångar får man en 

batch, omgång, av mineraler varje 24 timmar. 

Det finns även förstärkare till detektorer som gör att fyndet man har hittat blir större. Det finns 

34 olika typer av förstärkare, 14 till vardera Ore och Enmatter
48

. Förstärkarna fungerar på så 

sätt att ju mer de förstärker mineralfyndet, desto mera förfaller förstärkarna. Till skillnad från 

de övriga objekt i Entropia Universe så är de flesta förstärkarna L-klassificerade och dessa 

tillverkas. Endast ett fåtal förstärkare som inte är L har kunnat hittas tillsammans med ett 

mineralfynd. Dessa är mycket eftertraktade och har ett högt värde. 

3.2.2.2 Mineralutgrävare 

När man väl har lyckats hitta ett mineralfynd måste man även ha en utgrävare för att få ut 

mineralfyndet från marken. På samma sätt som detektorerna finns det två olika typer av 

utgrävare, en för varje kategori och totalt 37 utgrävare
49

. 

Det finns olika typer av utgrävare och det som skiljer dem åt är hur många gånger man kan 

använda vardera per minut, hur mycket verkningskraft de har (dvs. hur mycket av 

mineralfyndet man lyckas få varje gång man använder dem) och även hur mycket de förfaller. 

Så som gäller för detektorerna och det djup de kan användas på krävs det även för utgrävarna 

att man har tillräckligt med färdigheter för att kunna använda dessa. Ju mer verkningskraft 

utgrävaren har, desto mer förfaller den och kräver fler färdigheter. Det gäller därför att 

använda en utgrävare för vilken man har tillräckliga färdigheter för att det ska vara 

ekonomiskt lönsamt. Om man hittar ett litet fynd och använder en utgrävare med stor 

verkningskraft kanske kostnaden för att få upp mineralerna gör att värdet av fyndet blir 

väldigt litet. 
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Bild 7. Utgrävning av ett mineralfynd med utgrävaren OreMiner OM-101 

Tiden man har på sig att utgräva sina mineraler varierar beroende på hur stort mineralfynd 

man har hittat. Tiden man får är i regel väldigt omfattande och man kan utgräva mineralerna i 

lugn och ro. Men det finns tillfällen då man behöver utgräva sina mineraler så snabbt som 

möjligt. Ett sådant exempel är då man befinner sig i en speciell zon där spelare kan döda 

andra spelare och ta deras pengar samt de olika fynd de har fått från djur eller mineraler. 

Skulle man välja att leta efter mineraler just där och hitta ett mineralfynd så är det bra att få 

upp sina mineraler snabbt för att hinna gå ut från zonen och inte riskera att förlorar dessa. 

3.2.3 Tillverkare 

Tillverkarna är de som står för tillgången av objekten till spelarna, objekt som inte går att hitta 

vid fällning av djur eller vid mineralfynd. För att kunna bli tillverkare krävs det maskiner och 

råvaror. Maskiner som används vid tillverkning av de olika objekten finns att hitta i varje stad 

eller outpost. Råvarorna som används är antingen de som man hittar i loot sedan man dödat 

djur/robot eller mineralerna som man hittar i mineralfyndet. 
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Bild 8. Yrke tillverkare. Tillverkning av rustningen Pioneer Harness 

När man väl ska tillverka det önskvärda objektet kan man göra olika val i maskinen. Om det 

är könsbestämda objekt, som kläder eller rustningar, kan man välja vilket specifikt objekt man 

vill tillverka. Förutom det valet har man även möjlighet att välja om man antingen vill 

tillverka så många enheter av objektet som möjligt (om det är en sådan typ av objekt som 

tillåter detta) eller att tillverka ett objekt som blir så fullt reparerad som möjligt när försöket 

lyckas. Både när det gäller antalet objekt och tillståndet krävs det fler färdigheter än om man 

hade valt det andra alternativet. Det gäller därför att prioritera vilket val som passar en bäst så 

att man får ut högsta möjliga vinst från det. För vissa sällsynta objekt som är L-klassificerade 

kanske man väljer att få dem så fullt reparerade som möjligt. 

När man tillverkar objekt och lyckas får man det objekt man ville tillverka. När man 

misslyckas kan man antingen misslyckas men ändå lyckas rädda en del av råvarorna eller 

misslyckas helt varvid råvarorna förbrukas. Förutom objektet som man lyckas tillverka eller 

vissa råvaror som man lyckas rädda kan man även få rester efter råvarorna i form av residue, 

men man kan även hitta ädelstenar. Det finns olika typer av ädelstenar med olika värde. 

Rester som man får från råvaror efter tillverkningen skiljer sig åt beroende på vilka råvaror 
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man har använt. Dessa rester kan användas som ett tillägg till råvarorna och ju fler rester man 

adderar till tillverkningsprocessen, desto mer ökar chanserna till att få fullt reparerat objekt. 

3.2.3.1 Blueprint 

Förutom maskiner och råvaror behöver man också ha Blueprint, ritning för det objekt man vill 

tillverka. I Blueprint finns det information om de råvaror som behövs samt vilken mängd och 

svårighetsgrad. Blueprints finns i olika kategorier och svårighetsnivåer. För närvarande finns 

det totalt 1450 olika Blueprints fördelade i 16 kategorier och svårighetsnivåer från ett till tio
50

. 

De olika kategorier som finns är vapen, vapenutrustningar, rustningar, tilläggsplattor till 

rustningar, material, kläder, detektorer, detektorförstärkare, utgrävare, skyltar till reklam, 

dekorationer, möbler, läkningsverktyg, annorlunda verktyg, scanners och behållare för objekt. 

 

Bild 9. Blueprintsböcker med tillhörande Blueprints 

Svårighetsnivåerna för Blueprints är utformade så att ju högre nivå ett Blueprint har desto mer 

kostar den, alltså materialen som behövs har ett högre värde eller är av större kvantitet. Det 
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gäller även i det här yrket att ha tillräckligt med färdigheter för att kunna använda Blueprinten 

effektivt. Det finns också Blueprint för olika objekt som har ett högt värde, det vill säga att de 

är bättre i sin kategori och därför eftertraktade bland spelarna. Till sådana Blueprints kan 

råvarorna vara sällsynta. 

Det finns också vissa Blueprint som är L-klassificerade vilket betyder att man har ett 

begränsat antal försök att tillverka objektet. Efter att det gällande antalet försök har förbrukats 

kommer inte Blueprinten att finnas kvar bland ens inventarie. 

Blueprints kan hittas vid tillverkningen av objekt när man har tur att hitta dessa i maskinerna. 

Det finns ett fåtal Blueprints som går att köpa från Trade Terminalen men dessa är endast av 

den allra lägsta svårighetsgraden. Det krävs det också att man köper böcker att förvara 

Blueprints i och det krävs att det är en bok för rätt kategori av Blueprints. 
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4 Resultat 

Flertalet av de personer som vi intervjuade hade spelat Entropia Universe i mer än ett års tid 

(se diagram 1). När det gäller frågan hur ofta de loggar in i Entropia Universe fick vi svaret att 

dessa försökte logga in så ofta det gick och att det blev nästan varje dag. Antalet timmar som 

varje individ lade ned på Entropia Universe varierade men de flesta spenderade åtminstone ett 

par timmar per inloggningstillfälle i spelet (se diagram 2). Vissa spelare kunde spendera 

många timmar i spelet beroende på om de i förväg hade planerat vad de skulle ägna sig åt i 

den virtuella världen eller om de bara skulle träffa och interagera med andra inloggade 

spelare. De hade också varit i kontakt med någon annan form av onlinespel tidigare eller var 

samtidigt aktiva i dessa. Vi fick också reda på att anledningen till varför de valt just Entropia 

Universe var att de tyckte att det verkade spännande och intressant samt att det skilde sig från 

de övriga onlinespel (se diagram 3). En annan faktor var också att man kunde ladda ned spelet 

(programvaran) gratis och utforska den virtuella världen utan att behöva betala för det. De 

kunde alltså prova på, med vissa begränsningar, hur det var att vara i den virtuella världen 

innan de bestämde sig för att fortsätta eller inte, sätta in pengar eller inte. Många tyckte också 

att det var väldigt lockande med möjligheten att kunna tjäna pengar i spelet. 

  

Diagram 1(v.). Resultat till frågan: Hur länge har du spelat Entropia Universe?  

Diagram 2(h.). Antal timmar korrespondenterna var inloggad i Entropia Universe per 

tillfälle. 
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Diagram 3. Varför korrespondenterna valt Entropia Universe. 

När man skapar sin avatar i Entropia Universe är möjligheterna nästintill oändliga avseende 

de olika kombinationer man kan välja bland och resultatet kan man nog säga blir unik. 

Eftersom möjligheterna för hur ens avatar ska se ut är många undrade vi om man väljer att 

försöka efterlikna sig själv eller om man väljer att skapa en avatar som inte alls liknar en 

själv. Svaret vi fick var att majoriteten hade skapat en avatar som ska efterlikna personen 

bakom avataren (se diagram 4). Många av korrespondenterna svarade också att deras avatar, 

som de hade skapat, skulle efterlikna den riktiga individen i det verkliga livet fast något 

modifierad, en sorts förbättrad version. När vi bad dem utveckla vad de menade förklarade det 

att avataren hade de attribut som de inte hade i det verkliga livet, så som längd, ögonfärg, 

kroppsbyggnad med mera. På så sätt kunde de identifiera sig själva med avataren men med en 

bättre självbild av dem själva. Personerna hade alltså gett sin avatar det de önskade att de hade 

i verkligheten. Det fanns dock vissa som hade valt kvinnlig avatar trots att de var män. När vi 

frågade varför de hade valt det berättade de att anledningen var att de hade läst på olika forum 

och tagit del av informationen där innan de började spela. De hade sett att de objekt i Entropia 

Universe som var könsbestämda var billigare för den kvinnliga avataren än för den manliga 

avataren. Det var alltså av ekonomiska skäl de gjort det. Däremot var den kvinnliga avataren 

de skapat en version av vad de tyckte om hos en kvinna i det verkliga livet. På ett sätt kan 

man säga att det var deras drömkvinna de hade skapat i spelet och kläderna de valt till henne 

motsvarade vad de tyckte var tilldragande för just en sådan kvinna. 
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Diagram 4. Avatarernas utseende jämfört med spelaren bakom denna. 

När vi frågade om interaktionen med andra tyckte alla att det var väldigt viktigt på flera olika 

sätt. Många uttryckte också att det var viktigt med kunskap i det engelska språket för att 

kunna kommunicera på ett bra sätt. Men även om de inte hade bra kunskap i det engelska 

språket så tyckte de att den blev allt bättre genom kommunikationen med andra och att de 

genom interaktionen kunde lära sig språket. Många hade inte heller möjligheten att öva i det 

verkliga livet och såg det som en fördel att kunna lära sig det i Entropia Universe genom att 

interagera med andra.  

Handel menar de är ett så viktigt inslag i Entropia Universe att man måste kunna uttrycka sig 

på ett korrekt sätt så att man inte blir missförstådd. Kan man inte uttrycka sig på ett bra sätt 

kan det innebära att man inte kan eller har svårt att sälja eller köpa de saker man vill ha eller 

har. Detta särskilt om man ska försöka tjäna extra slantar genom att förhandla med den andra 

parten. 

De flesta tyckte också att deltagande och medlemskap i en society var ett bra sätt att lära sig 

hur saker och ting fungerar samt att få bra information och tips från medlemmarna. De 

uttryckte även vikten av att det skulle vara en society som passar en själv för att det ska 

fungera på ett bra sätt. De sökte gärna någon society som hade medlemmar som de tyckte var 

ärliga, roliga och hjälpsamma. Att vara med i en society kunde löna sig på flera sätt. Det 
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kunde vara så att de fick bra vänner genom societyn och de kände även efter en tid att de 

kunde lita på de andra medlemmarna. Ibland så pass mycket att de kunde tänka sig att låna ut 

sina objekt till dem, även om dessa objekt kunde ha ett högt värde. De berättade även att 

tilliten kunde uppstå genom att man jagade i grupper med andra medlemmar från societyn. 

Man hittade objekt med högt värde samt endast en person i gruppen fick objektet till sitt 

inventarium. Eftersom de före jakten kommit överens om formerna för fördelning av bytet 

mellan gruppmedlemmarna som medverkade vid jakten litade de på att denne skulle sälja 

bytet och därefter fördela vinsten bland de övriga motsvarande deras andel av bytet. Genom 

att detta inträffade vid ett flertal tillfälle kunde de på så sätt se att personen inte var, enligt vad 

de uttryckte, girig och skulle förstöra vänskapen för pengar. De poängterade också att de 

summor de pratade om inte uppgick till mer än 50-100 USD.  De visste inte hur reaktionerna 

skulle bli om det kom att handla om större summor.  

 

Bild 8. Vänner som interagerar med varandra i den virtuella världen Entropia Universe. 

Endast ett fåtal korrespondenter svarade att de endast kunde lita på vissa människor i Entropia 

Universe så pass mycket att de kunde tänka sig att låna ut saker som hade ett högre värde än 

200 USD. De som kunde tänka sig att göra det förklarade att de hade känt avataren i flera år 

och kanske till och med träffat personen bakom avataren i det verkliga livet. 

Att kunna få tillgång till rätt information från societyn tyckte många var en viktig faktor 

eftersom de, genom att ha rätt information kunde undvika att bli lurade av andra spelare och 
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på så sätt kanske lida allvarliga konsekvenser i spelet. De sade att det tyvärr finns sådana 

personer i den virtuella världen, personer som vill lura andra för deras egen vinnings skull. 

Men har man rätt information så kan man undvika det. 

Ett viktigt inslag som påvisade att MindArk har tänkt mycket på interaktionen med andra är 

att, eftersom man inte verbalt kan prata med andra utan endast genom textning, man har 

möjlighet att uttrycka sina känslor och tonen i den konversation man har med andra genom att 

ens avatar kan göra en hel del ljud och kroppsrörelser som imiterar känslor och tillstånd. På så 

sätt blir det även lättare för spelare att känna det som om avataren är mer levande och verklig. 

När vi frågade korrespondenterna om de kände att de på något sätt hade blivit påverkade av 

andra medlemmar i societyn svarade de flesta till en början att de inte trodde det men efter ett 

tag tyckte de flesta att de nog har gjort det ändå (se diagram 5). De menade att de hade fått 

mål som societyn hade, mål som de annars kanske inte hade tänkt på eller tyckt var så viktiga. 

När vi frågade om de kunde ge exempel på vad det var för nya mål som kom från societyn 

fick vi flera alternativ, men det svar som förekom mest var att de som nytt mål hade fått att 

strävan efter flertalet färdigheter i det yrke som de hade så att societyn skulle bli starkare i 

förhållande till andra och kanske till och med hamna i listan för de 50 societys med flest 

färdigheter i spelet. De sa även att de strävade efter att införskaffa färdigheter och objekt för 

det yrke som societyn hade som primärt syfte. Det fanns de som hade som mål att specialisera 

sig inom yrket pk:er, alltså att jaga andra avatarer och på så sätt vissa sin society som en stark 

sådan i förhållande till andra societyn. 
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Diagram 5. Korrespondenternas påverkan av andra individer? 

När det gäller upplevelser de fick genom vistelsen i den virtuella världen fick vi väldigt 

många förslag på vilken typ av upplevelse de kände och motivation till den. Vi har 

sammanställt svaren och kommit fram till att det finns generella faktorer som bidrar till en 

upplevelse för de som befinner sig i Entropia Universe (se diagram 6). Många tyckte om 

spänningen vid utövandet av något av yrkena som finns tillgängliga och om möjligheten att 

kunna hitta något som har ett högt värde. Detta samtidigt som de tyckte att det var allmänt 

roligt att utöva just något eller flertalet av yrkena. De tyckte att det var väldigt spännande att 

inte veta vilka byten de skulle finna i nästa djur de fäller eller vilken mineral de kommer att 

hitta vid nästa bomb de använder, vilken mängd av mineralfyndet de kommer att utvinna samt 

om de skulle lyckas att tillverka ett objekt vid nästa försök och om de skulle de hitta någon ny 

Blueprint eller ädelstenar. De menade också att en viktig faktor till den spänning de upplevde 

är att man inte vet hur det fungerar med vilket byte man får, om man hittar ett mineralfynd 

samt om man lyckas tillverka objektet eller inte. Det är en del av den upplevelse som 

MindArk vill förmedla, svarade de. Man måste själv försöka ta reda på hur allting fungerar i 

den virtuella världen och spänningen i att testa sina teorier och se om man är på rätt väg 

tyckte de var en utmaning de ville ta sig an. De uttryckte också att de kände sig helt tagna av 

processen med att känna spänning i det de gör och vissa menade också att de nästan kände sig 

besatta av att vilja komma på hur just vinstfördelningen fungerar. Samtidigt kände de sig helt 

slukade av aktiviteten och upplevde att de under tiden de ägnade sig åt utövandet av yrket, var 
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så inne i det att de helt kunde tappa fokus på det som hände i det verkliga livet. En person 

berättade att hans flickvän ringde till hans mobil under tiden han befann sig ute på jakt. Flera 

timmar senare kom han på att han hade slutat att prata och lyssna på henne eftersom han var 

tagen av det han höll på med i den virtuella världen. Det visade sig att hon hade lagt på flera 

timmar tidigare. 

 

Diagram 6. Sammanställning av vad för upplevelser korrespondenterna fick i Entropia 

Universe. 

Men härutöver uttryckte korrespondenterna också att det är väldigt givande att utöva yrkena 

och få färdigheter så att de kunde avancera inom dessa. De menade att de ville ha så många 

färdigheter inom yrket som möjligt för att de ska kunna använda olika objekt som kan göra 

det ekonomiskt lönsamt att utöva yrket. Vi bad dem närmare förklara på vilket sätt det skulle 

vara mer lönsamt och de svarade på följande vis. Om man endast har färdigheter för att utöva 

något av yrkena på en låg nivå är möjligheterna till att tjäna stora pengar på det inte lika stora 

som om man befinner sig på en hög nivå. Samtidigt påpekade de att det ändå känns som om 

det vore ett lotteri där man inte vet vem som kommer att hitta något värdefullt men att 

chanserna ökar ju högre upp man kom i svårighetsnivåerna. En annan sak som vi tyckte var 

viktig i informationen vi fick var att de som hade avancerat till en högre nivå inom flera yrken 

tyckte att det blev ännu roligare att man kunde kombinera flertalet yrken med varandra. De 

menade att om man själv kunde införskaffa råvaror till att tillverka ett vapen, rustningar, 
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utrustning, istället för att behöva köpa det från andra kunde de spara pengar på det eftersom 

de slipper betala för den extra kostnad som råvarorna har på grund av marknadsvärdet för 

eftertraktade saker. Genom att tillverka sakerna slapp de också marknadsvärdet för de saker 

de tillverkade och behövde inte köpa dem från andra. På så vis kände de att de hade full 

kontroll över hela marknadskedjan och kunde ägna sig åt att göra det de tyckte var roligt i 

Entropia Universe, nämligen att utöva yrkena. Men de påpekade också att för att komma dit 

de är idag i sina färdigheter har det krävs ett kapital. Under den tid som de har lagt ned på att 

komma dit har de förlorat pengar som de hoppas kunna få tillbaka nu när de kan utöva yrkena 

på ett mer lönsamt sätt och på en högre svårighetsnivå. 

De tyckte också att det var väldigt givande för självkänslan att avancera inom 

svårighetsnivåerna och ha möjligheten att använda sig av saker som är ämnade för de högre 

svårighetsnivåerna. De tyckte att det kändes coolt, häftigt, att kunna använda dyra vapen, 

rustningar och utrustningar. 

En moment i den virtuella världen som gav en upplevelse av glädje eller lycka var när de fick 

en global eller HOF eller hittade något nytt i den virtuella världen. De förklarade att känslan 

av att höra ljudet från trumpeterna/musiken när de väl får en global eller HOF är obeskrivlig 

men att det bäst kunde förklaras med att det var mycket glädje i upplevelsen. Speciellt om de 

lyckades hitta något som anses ha ett högt värde bland de andra spelarna. Men även om de 

inte fick en global eller HOF utan lyckades hitta något som hade ett värde för dem gav mycket 

glädje. Samtidigt är det alltid bättre, menade de, att få en global eller HOF eftersom detta syns 

i det allmänna chatt-fönstret och då kunde även alla andra se det. 

Inuti i den virtuella världen kunde vi se en mängd olika typer av kläder och kombinationer av 

dessa som avatarerna hade på sig och vi bestämde oss för att även fråga dessa varför de hade 

köpt dessa kläder när de inte verkade ha något annat syfte med dem än att just bära dem och 

synas i dessa (se diagram 7). Svaren vi fick var att precis som i det verkliga livet så köptes 

kläderna för att andra ska se dessa. Det gav en bättre självkänsla i förhållande till andra 

spelare. De förklarade också att man får en form av status när man har olika kläder på sig. Det 

kunde vara så att man köpt sällsynta eller dyra klädesplagg men det kunde också vara på det 

viset att plaggen antigen är färgade med dyra och sällsynta färger eller tillverkade av dyra och 

eftertraktade textiler, något som ökade värdet på kläderna. Några av korrespondenterna sade 

även att de har en månatlig budget som oavkortat går till kläder och modet i den virtuella 

världen. 
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Diagram 7. Korrespondenternas svar till varför de spenderat pengar på kläder i Entropia 

Universe. 

MindArk skapade för en tid sedan en videoreklam för Entropia Universe där företaget säger 

att man kan tjäna pengar genom att interagera i den virtuella världen. Det gjorde att vi frågade 

om korrespondenterna har tjänat pengar i jämförelse med hur mycket de hade satt in i 

Entropia Universe. Svaret vi fick var inte den vi hade förväntat oss eftersom en väldigt liten 

del av korrespondenterna sade att de hade lyckats tjäna pengar i den virtuella världen (se 

diagram 8). De flesta svarade att de hade förlorat pengar om de jämförde värdet på deras 

inventarium och värdet på färdigheter som de hade fått. Vissa svarade också att de inte visste 

helt säkert men att de trodde att värdet de hade motsvarade den summa pengar de satt in i 

Entropia Universe. Vi ställde då en följdfråga om varför de i så fall fortsätter att sätta in 

pengar när de tydligen inte fick lika mycket tillbaka, i form av pengar vill det säga. De 

korrigerade oss och sade att de visst hade fått det. Inte i form av pengar som de kunde ta ut 

men istället hade de fått valuta för pengarna. Valutan för pengarna som de menade att de hade 

fått utgörs av alla de många timmar de hade spenderat i den virtuella världen och upplevelsen 

de fått från denna. De tyckte att de hade fått så pass många positiva upplevelser genom att 

sätta in pengar och interagera med objekten i spelet att det övervägde pengaförlusten. Vissa 

menade att de hade betalat för en upplevelse, på samma sätt som när de går och betalar för att 

se en film eller lyssna på en konsert.  
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Diagram 8. Ekonomiska förhållanden för korrespondenterna. 

Vi frågade även spelarna ifall de kände att de kunde påverka något i den virtuella världen 

vilket till vår förvåning de inte ansåg sig kunna göra. Anledningen till detta är att allt bestäms 

av MindArk som sedan informerar spelarna om eventuella förändringar eller förbättringar i 

den virtuella världen. De får alltså inte medverka i besluten kring vad som ska förändras eller 

förbättras. Många tyckte också att det hade varit bättre om de hade kunnat vara delaktiga i 

processen eftersom de genast kan berätta vad de tycker och tänker om förändringarna (se 

diagram 9). Det finns en hel del saker som har förändrats under åren sedan Entropia Universe 

startat, saker som de flesta tycker har varit dåliga för den virtuella världen och upplevelsen i 

den. Ett exempel på detta uppgav många vara att när man tidigare vid jakten av djur det alltid 

fanns något byte oavsett hur litet detta var. Sedan ändrade MindArk på det så att man nu kan 

hitta djur som inte alls har något byte. MindArk menade att det var en förbättring eftersom de 

kunde addera bytet så att man fick några större byten istället för många små. Spelarna tyckte 

dock att det betydligt försämrade upplevelsen när man hoppas kunna hitta något bra men 

istället inte hittar något alls. De menar också att de under en lång tid har försökt påpeka detta 

för MindArk men utan att det har gett något resultat. 

Men MindArk har blivit lite bättre i sitt försök till kommunikation med spelarna konstaterade 

de. Detta genom att det nu ”ska” finnas representanter från MindArk som aktivt ska läsa på 

forumet och kunna ta till sig åsikter och kritik från dess användare. De menar även att de inte 
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tycker att de upplever att det har gett någon resultat. Vissa sade även att de tycker att 

MindArk verkar lyssna mer på de personerna som investerar stora summor pengar och inte 

lika mycket på de vanliga personerna med relativt små resurser. Vissa hänvisade till forumet 

där man på senare tid uppmärksammat en ökning av missnöje bland användarna. Missnöjet 

kom från nyare spelare men även från veteraner i spelet. De berättade att man upplever en 

minskning av sådana objekt som man tidigare kunnat hitta i spelet vilket har lett till att den 

positiva upplevelsen i form av möjligheten att hitta objekten har försvunnit. De menade att om 

man inte längre har något att se fram emot, när man utövar yrken, försvinner en stor del av 

den upplevelsen som gör det värt att sätta in pengar i spelet. 

 

Diagram 9. Korrespondenternas uppfattning ifall MindArk är lyhörd mot sina konsumenter. 
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5 Analys 

I avsnittet resultat kan vi konstatera att den sociala interaktionen mellan spelarna i den 

virtuella världen är något av stor betydelse för vistelsen där. De flesta såg det också som en 

naturlig del av att spela ett onlinespel. Eftersom Entropia Universe är en MMORPG (Massive 

Multiplayer Online Role Playing Game) så kommer man att ha någon form av kontakt eller 

behöva interagera med andra människor så för att onlinespel ska vara framgångsrikt och 

tilltalande för konsumenterna måste det finnas ett bra sätt att hantera dessa interaktioner. 

MindArk har förstått detta och sett till att integrera det på ett bra sätt i Entropia Universe. 

Spelaren har även möjligheten att visa känslor i den virtuella världen med olika typer av 

rörelser, gester och ljud från avataren som den andra som denne interagerar med kan ta del av 

och sedan tolka. 

Då Entropia Universe baseras på den verkliga ekonomin har även detta tagits med i den 

viktiga delen av interaktionen med andra genom att spelarna kan bedriva handel med andra 

spelare. Många av korrespondenterna ansåg också att handel är ett viktigt inslag i vistelsen i 

den virtuella världen vilket antyder att den sociala aspekten är något som MindArk har haft 

stor fokus på även vad gäller i ekonomin. 

Om man ser på upplevelsedelen i Entropia Universe har MindArk även tagit med den sociala 

aspekten i strukturen. Detta visar sig så att man har gjort det möjligt för spelare att utöva vissa 

yrken tillsammans och på så sätt interagera med varandra samt tillsammans samskapa 

upplevelsen. Det gäller till exempel då man jagar i en grupp och man tillsammans måste 

bestämma strategi för hur man ska gå till väga. Man måste i grupp ta i beaktning vilket djur 

man klarar av att döda, om det är ekonomiskt lönsamt, med mera. 

En annan viktig del av den sociala aspekten i Entropia Universe har tagits direkt från den 

verkliga världen, nämligen utseendet. Precis som utseende är viktig del av livet för många i 

den riktiga världen är det även så i Entropia Universe där människor spenderar pengar för att 

försöka se bra ut för andra spelare. 

I Entropia Universe finns det en mängd olika kläder och kombinationer av dessa att tillgå 

vilket leder till att utbudet för denna typ av efterfrågan bemöts av MindArk. Detta har, som vi 

även sett i resultaten, en viktig roll för personen bakom avataren då det kan ge denne en bättre 

självkänsla och en större acceptans bland andra spelare samt till med för den society man är 

medlem av. 
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Då vi även sett att många valt att gå med i ett society för att kunna ta del av de fördelar som 

finns där är det viktigt för en potentiell medlem av en society att bli accepterad. Rätt kläder 

kan vara ett bidragande faktor till sådan acceptans. 

Vi kan även här se hur MindArk har tänkt på vikten av de sociala aspekterna för ett onlinespel 

som har ekonomin knuten till den verkliga ekonomin. Genom att man söker sig till en society 

har man olika krav från societyn som man måste tillmötesgå för att kunna bli accepterad av 

denna. När man väl är medlem i den så kan man komma att påverkas av dess medlemmar 

samt även höja kvalitén för societyn och dess medlemmar. Det kan vara en framgångsrik 

society med ett rykte om sig som alla medlemmar måste se till att upprätthålla. Det kan vara i 

form av att se bra ut, ha dyra kläder och saker, för att vissa andra societys att man har makt 

och status i den virtuella världen Entropia Universe. Detta kan leda till att gruppmedlemmen 

av societyn blir tvungen att investera mer pengar för att känna sig accepterad av de andra 

medlemmarna i societyn. För MindArks del kan detta innebära större inkomster som har 

genererats av en efterfrågan skapad av dess egna konsumenter. 

För en del av de som vistas i den virtuella världen Entropia Universe kan den sociala aspekten 

bli en mycket viktig och verklig del av dennes liv. Vi har fått veta att när man går med i en 

society kan bandet mellan medlemmarna bli så starka att man känner en samhörighet och tillit 

som är mycket stark. Vissa av korrespondenterna berättade att de kunde anförtro andra 

föremål i den virtuella världen, föremål med ett högt ekonomiskt värde. Detta får oss att tro 

att den upplevelsen som fås genom interaktionen med andra i Entropia Universe ger en 

upplevelse som är väldigt stark och verklig för dess användare. 

Men räcker den upplevelsen som den sociala aspekten erbjuder för att man ska tycka att det är 

värt att investera pengar i en virtuell värld? Kanske till en viss grad med inte i längden. Det 

blir därför viktigt att förse konsumenterna med andra upplevelser som tillfredsställer fler 

behov för att dessa ska förbli intresserade av produkten som erbjuds. 

Strukturen i Entropia Universe är konstruerad på så vis att man har möjlighet att interagera 

med många olika objekt och på så sätt kunna skapa flera olika upplevelser som ska 

tillfredsställa dess användare. 

Vi har i empiridelen sett hur strukturen för Entropia Universe ser ut och hur många olika 

möjligheter det finns för en användare, av de objekt som erbjuds, att kunna skapa en 

upplevelse från interaktionen med dessa. 
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MindArk har skapat strukturen för Entropia Universe så att alla de objekt som man interagerar 

med har en ekonomisk faktor. Användare som interagerar med dessa objekt måste ha en 

förståelse för detta vilket leder till att man skapar en nyfikenhet som måste tillfredsställas. 

Spelarna måste förstå hur de olika objekt som finns fungerar för att de ska kunna använda 

dessa på ett optimalt sätt och kunna nyttja de egenskaper som objekten erbjuder. MindArk vill 

att man själv ska ta reda på hur allting fungerar och företaget verkar ha gjort detta med en 

förståelse för hur detta påverkar spelarna. Det ger en behaglig utmaning som även blir en del 

av den upplevelse som man kan skapa i den virtuella världen Entropia Universe. 

Om vi tar yrket jägare som exempel måste en utövare av yrket införskaffa kunskap i hur man 

går tillväga för att kunna göra detta. Det gäller att ta reda på vilket djur man vill jaga, inom 

vilka områden det går att hitta, hur många Health Points det har, vilket vapen ska man 

använda, om man behöver rustning för att klara av att döda det, om man behöver extra 

utrustning i form av läkningsverktyg, om det är lönsamt att jaga det djuret, med mera. Detta 

väcker många frågor i en jägare som måste besvaras innan man kan påbörja utövningen av 

yrket. Det ger även spelaren en känsla av spänning när man väl lyckas skapa strategi för hur 

man ska gå tillväga för att jaga djuret och upptäcka vilket byte man får efter all tid som har 

lagts ned på detta. Allt detta strategiskapande har ändå en ekonomisk bakgrund där man måste 

se till att utövandet av yrket är lönsamt, det vill säga att man tjänar pengar på det eller att det 

åtminstone går runt ekonomiskt. Gör man inte det kommer det sannolikt att krävas ytterligare 

en insättning av pengar på kontot i Entropia Universe.  

Vi kan se från resultatet från korrespondenterna att de flesta inte har tjänat några pengar och 

att nästan 2/3 har förlorat pengar. Ändå ansåg de att det var värt att fortsätta att spela och göra 

nya insättningar på sitt konto i Entropia Universe. Upplevelsen som kommer från att 

interagera med de olika objekten är så stark att det är värt pengarna. 

Genom att strukturen i Entropia Universe är väldigt invecklad så ger den möjligheten, om inte 

det till och med är ett måste, att fördjupa sig i hur saker och ting fungerar och sträva efter att 

förbättras inom det eller de yrken man valt att utöva. Intensiteten i detta är så pass stor att man 

kan hamna i ett Flow-tillstånd. Vi fick veta det i exemplet där en spelare hamnat i Flow-

tillståndet och samma stund alienerat sig från den verkliga världen samt hänget sig till hundra 

procent till upplevelsen som fanns i den virtuella världen Entropia Universe. 

Vi kan även se att några av de saker som definierar Flow-tillståndet finns i Entropia Universe, 

nämligen kontroll, uppmärksamhet, nyfikenhet, njutning och ett verkligt intresse. 
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Det finns så många olika upplevelser som man kan skapa i Entropia Universe genom att 

interagera med de olika objekten och med andra spelare. Från sammanställningen vi gjorde 

kunde vi se de mest generella upplevelser som spelarna kände att de fick. Vi kunde konstatera 

att den största upplevelsen som spelarna upplevde var spänning. Vi kan koppla detta till det vi 

tidigare skrev om Flow-tillståndet som spelarna befann sig i när de interagerade med de olika 

objekten i Entropia Universe. 

En annan var pengar, nämligen möjligheten att tjäna pengar eller att hitta något med högt 

värde. Inom de olika yrkena som finns tillgängliga finns det en möjlighet att tjäna pengar och 

hitta något som värderas högt av de som befinner sig i Entropia Universe. Även om vi fick 

veta att fallet för nästan 2/3 av korrespondenterna var det motsatta, verkar det ändå vara en av 

de upplevelser spelare hade. Man kan säga att de upplevde det utan att egentligen ha upplevt 

det. Möjligheten till det eller önskemålet om att få uppleva det var så pass stor att det gav dem 

en känsla av att uppleva det. 

Värdet för konsumenterna kunde vi genom teoriavsnittet se är något väldigt unikt som varje 

individ upplever individuellt. Det är även individen som sätter ett värde för något denne 

tycker ger en positiv känsla eller upplevelse. Det är vad som Entropia Universe erbjuder sina 

kunder, en positiv upplevelse. På samma sätt som när man går på en fotbollsmatch och ser sitt 

lag spela ger det en upplevelse, oavsett om ens lag vinner eller förlorar ger det en positiv 

upplevelse i sig att ha sett sitt lag spela. Även om man inte självklart går med vinst i Entropia 

Universe ger det spelarna en positiv känsla att kunna interagera med de olika objekt som finns 

att tillgå. 

Vi har därför kommit fram till att värdet för en spelare kommer från de olika upplevelser som 

anses vara positiva och värda de pengar man valt att sätta in på sitt konto i Entropia Universe. 

Dessa upplevelser kommer från strukturen för den virtuella världen Entropia Universe där 

spänning, nöjet och de sociala aspekterna gör det möjligt för konsumenterna att kunna skapa 

sig en positiv upplevelse som värderas högt. 

Eftersom det MindArk erbjuder sina konsumenter, när de vistas i den virtuella världen 

Entropia Universe, är upplevelser blir det svårt att definiera hur värdet skapas med 

tillämpning av G-D logiken. G-D logikens grund är att förstå vad som får konsumenter att 

vilja köpa en produkt och produkten där har redan ett värde som skapats när denna tillverkats. 

Eftersom en upplevelse är något individuellt där konsumenten sätter ett värde på upplevelsen 

måste man istället förstå vad det är som skapar värde i en upplevelse för konsumenten. Det 
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blir då bäst att använda sig av grunderna för S-D logiken där konsumenten är medskapare av 

värdet. Företaget som erbjuder upplevelsen bidrar med kunskap för att upplevelsen ska kunna 

skapas och är därmed även medskapare av värdet för konsumenten. Företaget måste även ha 

en förståelse för vad konsumenten upplever efter att denna konsumerar produkten för att 

undvika den så kallade black-box effekten. Det gäller för företaget att vara lyhört mot 

konsumenten så att ett positivt värde kan skapas för konsumenten. Vi tycker att det är något 

som MindArk måste bli bättre på då vi har fått veta att konsumenterna upplever allt större 

missnöje. Detta är något som är mycket viktigt att adressera i god tid för att undvika en 

ökning av missnöjda kunder, något som kan resultera i förlust av konsumenter och 

följaktligen av intäkter för företaget. 

Vi finner att G-D logiken inte är lämplig för att förstå hur värdet skapas för en konsument av 

en produkt som Entropia Universe. Man måste använda sig av S-D logiken som tar med alla 

delar av det som finns i produkten Entropia Universe och förstå på vilket sätt värdet skapas 

för den upplevelse som konsumenterna upplever.  
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6 Slutsats 

MindArk har skapat en unik produkt genom Entropia Universe som är kopplad till den 

verkliga ekonomin i en virtuell värld där dess konsumenter erbjuds möjligheten att skapa 

många typer av upplevelser genom att interagera med de olika objekt som finns att tillgå. 

Upplevelserna som finns skapas av konsumenten och en viktig del av upplevelserna är den 

sociala aspekten, som yttrar sig genom att spelare interagerar med andra i den virtuella 

världen Entropia Universe. Detta är något som är mycket viktigt vid en vistelse i den virtuella 

världen och som MindArk har förstått och använd sig utav. 

Det är upplevelserna som uppfattas som positiva som gör att konsumenten tycker att det är 

värt de pengar som denne investerar i Entropia Universe. Det är på detta sätt som ett värde där 

produkten är en upplevelse skapas för en konsument. Upplevelsen är något väldigt 

individuellt och det krävs en förståelse för hur värdet skapas för att företaget som erbjuder 

denna upplevelse ska kunna leverera det konsumenten vill få ut av upplevelsen. S-D logiken 

är den logiken som är bäst lämpad för att förstå värdeskapandet för den produkten som 

MindArk erbjuder. 

I dagens moderna tid kommer efterfrågan på att tillfredsställa olika typer av behov som 

upplevelser att öka och det blir därför viktigt för företagen som vill överleva på en hård 

marknad med många konkurrenter att förstå hur värdet skapas för konsumenten. MindArk har 

förstått detta och därför lyckats skapa en sådan lukrativ produkt. 
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8 Bilaga 

8.1 Frågor till korrespondenterna 

1. Hur länge har du spelat Entropia Universe? 

2. Hur ofta och hur länge vistas du i den virtuella världen Entropia 

Universe? 

3. Har du haft kontakt med något annat onlinespel före Entropia Universe? 

4. Varför valde du just Entropia Universe? 

5. Skapade du din avatar så att den liknar dig i det verkliga livet? 

6. Vad tycker du om att interagera med andra individer i Entropia Universe? 

7. Anser du att du på något sätt har påverkats av andra individer i Entropia 

Universe? 

8. Vad, om något, upplever du i Entropia Universe? 

9. Anser du att de olika objekten i den virtuella världen påverkar dig 

emotionell? 

10. När du utövar något av yrkena, känner du att du blir fokuserad på det du 

gör? 

11. Varför har du spenderat pengar på att köpa kläder i den virtuella världen? 

12. Anser du att du har tjänat pengar i Entropia Universe? 

13. Tycker du att du kan påverka innehållet i Entropia Universe? 

14. Tycker du att MindArk är lyhörd mot sina användare? 

 


