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Abstrakt  

  
Communities är ett hett ämne som idag ständigt diskuteras i media. 
Människor blir mer och mer benägna att interagera online och mängden 
med online communities ökar i takt med detta. I Sverige finns en 
community som heter Lunarstorm som har blivit ett fenomen som inte har 
skådats någon annanstans. Med sina 1,3 miljoner användare är det absolut 
störst i Sverige idag.  
Jag har i min uppsats tagit fram ett antal faktorer ur litteraturen som är 
avgörande för ett online communities framgång. Jag har även gjort en 
empirisk studie av företaget Lunarstorm och webbplatsen Lunarstorm. 
Jag har sedan i analysen använt mig av framgångsfaktorerna för att kunna 
dra slutsatser om hur Lunarstorm har kunnat bli ett sådant fenomen. Det 
som har framkommit av undersökningarna är att det framför allt är tre 
faktorer som har givit Lunarstorm den plats i rampljuset som det har idag, 
nätverkseffekter, att vara först, att de har skapat ett helt koncept och inte 
bara är en webbplats.  
 
 
 
Nyckelord: Online communities, framgångs faktorer, Lunarstorm 

 3



 
 
 

 Abstract 
  

Online communities are today widely discussed in media and a very 
popular subject. People all around the world are more and more willing to 
interact online and the number of online communities are rising with this. 
Today we have a community in Sweden that is called Lunarstorm, this 
has become a phenomen not seen anywhere else. Whit its 1,3 million 
users, it is the absolut biggest in Sweden today.  
I have in my essay found a number of factors in the litteratur that are 
essential for an online communities succes. I have also done an empirical 
study on Lunarstorm as a company and Lunarstorm as a webbsite. I have 
then in my analys part applyed my success factors on Lunarstorm, to be 
able to make conclusions about why Lunarstorm have become such a 
success. What I can see from my researches there is especially three 
things that makes Lunarstorm speciell, and that is networkeffects, to be 
the first one and the entire koncept of Lunarstorm.  
 
 
Key Words: Online communities, success factors, Lunarstorm 
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1 Inledning 
I inledningen kommer jag att ta upp bakgrunden till mitt arbete, även en kort beskrivning av 
online communities och vad det är och hur det har utvecklats. Jag kommer även att ha med syfte, 
målgrupp och en frågeställning för arbetet. 

1.1Bakgrund 
En sökning i en vanlig sökmotor på Internet efter ordet ”Lunarstorm” ger ungefär 43 000 sidor, 
många artiklar som skriver om Lunarstorm och vilket fenomen det har blivit i Sverige. Varje dag 
surfar ungefär 360 000 människor i Sverige in på sidan. I skiktet 12-18 har 80% av alla ungdomar 
i Sverige en egen sida på Lunarstorm.  

 
Lunarstorm är ett så kallat community som riktar sig till ungdomar i åldern 12-24. Communities 
finns till för att människor ska träffas och umgås på nätet, möta likasinnade, diskutera och vara 
ungefär som i den ”riktiga” världen, fast på Internet. (www.Lunarstorm.com)  
 
Hela iden med communities började i slutet av 70-talet när de första hemdatorerna kom, och 
kring 1980 fanns det en mängd olika märken och modeller på marknaden. Ganska snart så 
började datorintresserade privatpersoner ställa en dator hemma som andra kunde ringa till med 
modem. Det kallades "Bulletin Board System" (BBS) på svenska kallar vi det "elektronisk 
anslagstavla". En BBS var i första hand en plats för utbyte av program och olika textdokument, 
men också för personliga meddelanden och gruppdiskussioner mellan BBS:ens användare.  
 
Det som kan sägas idag vara en av de mest kända virtuella gemenskaperna i världen är The Well 
och den dök upp 1985. Det var ett litet antal människor på USA:s västkust som ville skapa en ny 
typ av forum för samhällsdebatt och diskussion, det växte sig sedan större och större, mer eller 
mindre av en slump. (Croon, Ågren 1998) 
 
Både de professionella och hobbyinriktade diskussionsforumen växte sig under 80-talet större 
och större. Datorerna blev billigare och tillgängliga för allt fler. Datorintresserade ungdomar såg 
uppkopplingen som det allra senaste sättet att träffa sina vänner på. Men fortfarande var det en 
begränsad krets som kunde kommunicerade elektroniskt. I första hand var det unga killar med 
intresse för programmering som sökte sig samman för att diskutera kodning. Fortfarande i slutet 
av nittiotalet hade gränssnitten inte förändrats i någon större utsträckning. Systemen var 
textbaserade och byggde på kryptiska tangentbordskommandon.  
 
Det grafiska gränssnittet revolutionerade däremot det sociala surfandet. När community-systemen 
byggdes som webbsidor med färg och form krävdes det inte längre en utvecklad datorkunskap för 
att delta. Det var bara att peka och klicka i sin vanliga webbläsare. 
(Hult & Strömberg) 
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I dag finns det tusentals diskussions forum och virtuella världar på Internet och Lunarstorm är 
den absolut största i Sverige idag.   
Howard Rheingold som är en av de största forskarna inom community världen, skriver i en 
artikel i The Future den 3 februari 2005: 
 

“If those cool-hunters who hang out in Harajuku and Harlem don't 
speak Swedish, they probably don't know about LunarStorm, an equally 
likely if less celebrated habitat of young culture-makers. I can't think of 
an institution, brand or subculture anywhere in the world that could 
compare with LunarStorm's mindshare among Swedish youth.” 

 
Lunarstorm är ett företag med 50 anställda och hade under 2004 en omsättning på 50,1 
miljoner kronor, de vänder sig till barn och vuxna i ålder 12-24.  
Lunarstorm har blivit en självklarhet för ungdomar i Sverige i dag, men varför har det blivit 
ett sådant fenomen, och varför väljer ungdomar att surfa in på just Lunarstorm? 
  

1.2 Syfte 
Med tanke på det man har kunnat läsa i bakgrunden till min uppsats förstår man att online 
communities är något som är på framfart och något som blir allt mer populärt att vara en del av 
och även att utveckla. Detta är något som under senare tid har uppmärksammats en hel del i 
media, både i positiva och negativa ordalag, vilket gör ämnet än mer intressant att studera.  

Det finns idag en mängd olika online communities på Internet, några är framgångsrika andra är 
mindre framgångsrika, vissa försvinner innan de ens har börjat och andra växer sig stora och blir 
som små mindre samhällen. 
Huvudsyftet med min uppsats är därför att försöka belysa vad det är för egenskaper som gör ett 
online community framgångsrikt. Lunarstorm är det största och mest framgångsrika online 
communityn som finns i Sverige idag. Därför kommer min studie att göras på Lunarstorm för att 
ta reda på vad det är som har gjort Lunarstorm till Sveriges populäraste community. 
 
 

1.3 Problemformulering 
Den absolut största online community som finns i Sverige i dag är Lunarstorm. Min 
frågeställning är: 
 

- Vad är det hos Lunarstorm som har gjort webbplatsen så extremt framgångsrik? 
 
En aspekt på framgången som jag vill belysa något extra är : 
 

- Varför väljer användarna att stanna på Lunarstorm? 
 
Givetvis ligger det under begreppet framgång att människor väljer att stanna på webbplatsen, 
dock är det intressant att belysa ytterligare, då det ligger mer i begreppet framgång än att 
människor stannar på webbplatsen.  
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1.4 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till de som har ett intresse för communities, för att i min uppsats kunna ta del 
av en samfattning på vad som krävs för att en community ska bli framgångsrikt. Den riktar sig 
även till de som har ett speciellt intresserade av Lunarstorm då detta är ett begrepp som belyses 
extra.  

1.5 Avgränsning 
Mitt fokus i uppsatsen kommer att vara att se vilka faktorer det är som gör ett community 
framgångsrikt. Jag kommer inte att gå in på underliggande tekniker alltså hur en community är 
konstruerad. Jag avgränsar mig även till att endast titta på Lunarstorm istället för ett flertal av de 
communityn som finns, för att kunna få en djupare och intressantare bild av det.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd av 7 kapitel, där kapitel två behandlar den metod jag har använt mig av 
och bland annat presenterar vetenskapsteorier men även mitt eget tillvägagångssätt.  
Kapitel 3 presenterar de teoretiska bilder som uppsatsen stödjer sig på, det innehåller bland annat 
fakta om vad ett online community är och vad som bör finnas där för att communityn ska vara 
attraktivt för människor. 
Kapitel 4 är en presentation av den empiri jag har funnit. Där finns först en förklaring av 
Lunarstorm som företag,  en beskrivning av Lunarstorm som webbplats och sedan en mindre 
enkätundersökning som är gjort på webbplatsen.  
Kapitel 5 består av en analys och diskussion där de fakta som har tagits fram i teoridelen ställs 
mot de jag har funnit i empiri delen. Ett antal framgångsfaktorer tas fram ur litteraturen och är 
grunden för analysmodellen.  
I kapitel 6 drar jag slutsatser utifrån det jag har resonerat om i analys och diskussions delen.  
Kapitel 7 består av en reflektion över mitt arbete och även förslag på fortsatta studier.  
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2. Metod 
När en uppsats som ska vara vetenskaplig skrivs, ska ett vetenskaplig angreppssätt och metod 
användas. Detta för att det resultat som framkommer ska kunna vägas mot andras resultat. Jag 
kommer därför att i detta kapitel att ta upp allmän vetenskapsteori men även hur jag själv har 
gått tillväga när jag skrivit min uppsats. 
 

2.1 Vetenskapsteori 
2.1.1 Kvalitativ och Kvantitativ  

Det kvalitativa perspektivet kännetecknas av att den som utför studien oftast  från början inte vet 
exakt vilket resultat det kan resultera i. Därför bör den som utför studien kunna vara följsam mot 
det som studeras och även kunna tänka sig att ändra val av metod under projektets gång. Det som 
studeras handlar om kvalitet och inte om ett visst antal, fördelning eller ett exakt mätvärde. 
Resultaten kan vara nya aspekter på ett problem. 
En kvantitativ analys innebär att det intressanta är mätbara och logiska fakta som går att 
generalisera och dra slutsatser om helheten utifrån de delar  har fått fram. I en kvantitativ analys 
finns det  på förhand bestämda tänkbara slutsatser. Det kvantitativa perspektivet är ofta mycket 
enklare och betydligt mindre resurskrävande än det kvalitativa perspektivet. 

2.1.2 Induktion och deduktion  
Induktion innebär att det dras allmänna, generella slutsatser utifrån den empiriska fakta som 
tagits fram. En förutsättning för induktion är alltså kvantifiering. Här härleds slutsatser utifrån 
erfarenheter och händelser sedan dras en slutsats. Även om det är erfarenheter som det grundar 
sig på behöver resultatet inte alltid vara sant, eftersom endast verkan utan orsak är synlig. 
Deduktion däremot innebär att det dras en logisk slutsats som endast kan betraktas som giltig om 
den är logiskt samhängande. Här dras en slutsats utifrån ett visst antal premisser. Den säger 
ingenting om ifall de premisser som ingår är sanna eller inte, bara att det är möjligt att samkoppla 
dem till den slutsats som dras. (Thurén 2000) 
 

2.1.3 Positivism och hermeneutik 
Det finns två huvudinriktningar inom vetenskapen och dessa är Positivism och hermeneutik.  
Positivismen kommer ifrån naturvetenskapen, men har spritt sig även till andra områden. 
Positivister tror på absolut kunskap. Enligt Thurén(2000) är positivismens lösning på 
sanningsproblemet denna: 
 

Om man rensar bort allt man trott sig veta men som man egentligen inte 
vet, då får man kvar en kärna av säker kunskap, ”hård fakta”.  

 
Enligt positivismen har vi endast två källor till kunskap och det är det vi kan iaktta med våra 
sinnen och det som vi kan räkna ut med våran logik.  
 
 
 
Hermeneutiken har en humanistisk inriktning. Här använder man sig mer av sina egna minnen, 
sina egna upplevelser och sin egen förförståelse. Förförståelse är ett viktigt begrepp inom 
hermeneutiken och med det menas att man inte endast uppfattar verkligheten genom 
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sinnesintryck. Det man tror är uteslutande sinneintryck innehåller oftast mycket tolkning.  Man 
kan säga att positivismen använder sig av ”hård data”, det som kan ses och kännas. Medan 
Hermeneutiker använder sig av ”mjuk data”, det som upplevs och tolkas. 
 

2.1.4 Metodtillämpning 
Jag har valt att använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt med ett induktivt angreppssätt 
och en kvalitativ metodik i min rapport. I min undersökning har jag tittat på en webbplats där 
människor interagerar och vilka teorier som finns angående denna typ av webbplatser. Mina egna 
erfarenheter och tolkningar kommer att vara betydande i mina observationer. Därav det 
hermeneutiska förhållningssättet. Ett induktivt angreppssätt kändes också självklart, då det är 
mycket egna observationer och erfarenheter som jag drar slutsatser utifrån.  En kvalitativ 
undersökning blev det eftersom jag valde att använda mig av det hermeneutiska angreppssättet. 
Jag drar sannolika slutsatser utifrån de observationer jag har gjort.  
 

2.2 Att utvärdera en community 
För att undersöka hur lyckat ett community har blivit efter det att det har implementerats behöves 
det någon typ av metod. Det finns en hel mängd olika metoder som kan användas, vilken som ska 
väljas beror givetvis på av vilken anledning utvärderingen ska göras.  
Enligt Preece (2000) finns det 5 olika typer av utvärderingar.  
 

1. Expertutlåtande 
2. Undersökningar 
3. Observationer 
4. Experimentell och användartestning 
5. Loggning  

 
Innan den riktiga undersökningen börjar kan det vara bra att lära känna den miljö som ska 
undersökas, detta kan enligt Preece (2000) göras genom att observera och delta i den community 
som är tänkt till undersökningen. Detta gör att  de som ska göra studien kan fokusera sina frågor 
mer och även se om de är användbara.  
Preece (2000) anser att det sedan ska göras en pilot studie, en mindre version av sin studie, innan  
den riktiga startas, detta för att testa tekniken, och för att upptäcka problem i förtid så att de kan 
rättas till redan innan.  
Det är också viktigt att tänka igenom hur mycket fakta som ska samlas in, hur många som ska 
involveras och när  den ska sluta.  
 
 
 
 
 
Det finns också alltid olika anledningar till varför en studie ska göras ur olika perspektiv 
beroende på vem som vill ha studien. Enligt Preece (2000) finns det 3 olika perspektiv som de 
ska tänkas på. 

1. Utvecklare av communityn 
2. Organisationens chef 
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3. Studenter och forskare 
 
Den första typen av utvärderingar Preece tar upp är expertutlåtanden, detta är oftast viktigare 
under utvecklingen än efteråt. De är ofta snabba och inte så dyra eftersom att det inte krävs någon 
speciell utrustning.  
Nästa typ var undersökningar, dessa kan göras antingen genom enkäter eller genom intervjuer. 
Många intervjuer görs idag via e-mail. Digitala enkäter är bra eftersom att det är lätt att samställa 
svaren från en mängd olika människor. Svaren kommer ofta fort. Kostnaden är relativt låg. 
Intervjuer ger ungefär samma svar som enkäter, men metoderna för att ställa frågor är lite olika.  
Observationer är ofta ett första steg oberoende av vilken metod man sedan har tänkt använda sig 
av. Dessa kan vara svåra att se över och även att dokumentera. På något sätt måste det som 
observeras skrivas ned på ett papper eller fångas på video.  
Loggning används ofta eftersom att data på nätet lätt kan bli loggad.  Här måste återigen den som 
gör loggningen gå igenom vad det egentligen är som är det intressanta, eftersom att det ofta finns 
väldigt mycket olika typer av fakta att tillgå. 
Experiment, för att kunna börja göra ett experiment krävs det att  det finns en hypotes, för att 
experimentet antingen ska förklara att hypotesen stämmer eller inte stämmer.  
 
Det finns också enligt Preece (2000) två stycken ytterliga tekniker som ofta bara används av 
studenter och forskare. 
 
Innehålls analys – som är en systematisk, pålitligt sätt att koda innehållet till en teoretiskt 
meningsfull samling av kategorier som utesluter varandra. En av de viktigaste aspekterna i 
innehålls analys är att göra meningsfulla kategorier som inte överlappar varandra.  
 
Avhandlings analys – tittar mer på kontexten än på innehållet.  

 
2.2.1  Mitt tillvägagångssätt för datainsamling 

Den data jag har använt mig av är införskaffat genom huvudsakligen 3 olika sätt. Det ena är 
genom rena observationer, där jag har studerat hur det faktiskt ser ut på communityn, och genom 
mina observationer har jag gjort en analys.  
Jag har även använt mig av rapporter och artiklar från tidningar och även annan litteratur i ämnet.  
Jag har också gjort en enkätundersökning  på Lunarstorm för att undersöka varför folk egentligen 
befinner sig där.  
 
 
  
 
 
 
3. Teori 
I denna del kommer jag ta upp grundläggande teorier om communities, utveckling av 
communities och vilka egenskaper ett bra community bör ha.  
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3.1 Online Communities  
Det finns mängder med olika typer av communities på nätet, men vad är egentligen ett online 
community? 
Om man utgår från den definitionen som community gurun Howard Rheingold använder sig av i 
sin bok The virtual community är den som följer:  
 

”In cyberspace, we chat and argue, engage in intellectual discourse, 
perform acts of commerce, exchange knowledge, share emotional 
support, make plans, brainstorm, gossip, feud, fall in love, find friends 
and lose them, play games and metagames, flirt … We do everything 
people do when people get together, but we do it with words on computer 
screens, leaving our bodies behind … our identities commingle and 
interact electronically, independent of local time or location” 

 
Han tar här med det faktum att vi vill kunna göra allting på nätet som vi gör i verkliga livet, trots 
avsaknaden av fysisk kontakt.  
 
Preece (2000) har en definition som är följande: 
 

An online community consist of: 
• People, who interact socially as they strive to satisfy their own needs or 

perfom special roles. 
• A shared purpose, such as an interest, need, information exchange, or 

service that provides a reason for the community. 
• Policies, in the form of tacit assumptions, rituals, protocols, rules, and 

laws that guide people´s interactions.  
• Computer sysmtes, to support and mediate social interaction and 

facilitate a sense of togetherness.  
 
Precis som Preece skriver även Wellman & Gulia (1999) att det är viktigt att de som finns på en 
community har delade intressen men även att de känner samhörighet med personerna som är där 
och att de känner att de hör dit och är en del av gemenskapen. En annan viktig aspekt verkar vara 
att personliga relationer bildas. 
 
Enligt Smith (1999) är konceptet ”collective goods” det klister som binder sam ett community till 
ett community. Att varje grupp av människor har något gemensamt som binder dem samma för 
att de inser att det finns något värdefullt som de kan uppnå endast om de förbinder sig med 
varandra. Att leta efter en grupps collective goods, är det samma som att leta efter de element 
som binder en grupp av människor samma. Smith har gjort fältstudier på BBS:en the Well som är 
ett av de första communityn i världen, han skriver att det finns 3 typer av collective goods som 
binder just The Well samman, och det är, det sociala nätverket, alla fakta som finns och 
gemenskapen.  
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Många definitioner för samma sak, alla definitionerna har förstås några gemensamma nämnare 
och det som framträder mest är att samhörigheten är något som är väldigt viktigt. 

3.2 Människor 
I alla typer av communities finns det personer som är mer och mindre viktiga. De förändras 
beroende på vilka människor som kommer in och vilka som lämnar. Vissa karaktärer är mer 
dominerande än andra, vilket kan göra att vissa användare är rädda att t.ex. posta meddelanden 
eftersom de är rädda att bli feltolkade eller inte förstådda. (Preece 2000).  
Det är dock vanligare att de som är på communityn är vänlig mot varandra och använder 
communityn för att få hjälp av andra och för att hjälpa varandra. Även grupper som inte är 
designade för att  de ska stötta varandra brukar trots detta vara det. Användarna kan som sagt få 
mycket hjälp av de som finns i communityn, men ofta måste  de vända sig till olika personer i 
communityn för att få hjälp med olika typer av problem (Wellman 1999). Detta betyder att den 
som är medlem på communityn måste hålla en mängd relationer vid liv för att ha en vid variation 
av resurser, och risken finns då att de flesta relationer blir ganska ytliga och svaga, kanske bara 
för stunden. 
 
I communities finns det många olika typer av människor som kan delas in i olika kategorier. 
Preece (2000) har redogjort för några av dessa. 
 

- Moderatorer: Dessa hjälper till att få communityn att fungera som den ska. Oftast har de 
som uppgift att se till att människor uppför sig resonabelt och att all aktivitet fungerar 
som den ska. Men de har även uppgifter som: Se till att gruppen fokuserar på det den 
finns till för, titta på meddelanden och ta bort de som inte hör dit, kunna svara på frågor 
som kommer upp ofta osv. 

- Professionella: Är människor som är experter inom området och oftast finns på 
communityn vid förutbestämda tillfällen och tider för att människorna ska få en chans att 
få svar på sina frågor.  

- Lurkers: Är en person som finns på communityn men som håller sig tyst och bara 
observerar det som händer där, utan att lägga sig i eller kommentera. Ofta kan andra 
människor som faktiskt deltar i communityn ogilla dessa då de inte interagerar med de 
andra, vilket är grundläggande för att communityn ska kunna finnas till.  

- Deltagare: Vanliga deltagare som deltar i diskussioner och bidrar med någonting till 
communityn förutom att bara just finnas där.  

 
Vissa typer av användare är oftare förekommande än andra, trots det finns nästan alla typer i alla 
communityn dock i olika stora mängder.  
 
 

3.2.1 Andra användartyper  
Det finns även andra sätt att dela upp de användartyper som finns. Kim (2000) tar upp det på ett 
lite annorlunda sätt än Preece, i stället för att dela upp dem på vad de är till för på communityn 
kan de delas upp efter sitt beteende på communityn. Detta kan de ansvariga utnyttja vid 
utvecklandet och skötseln. Richard Bartle (1996), en utvecklare av MUDs, presenterar i sin 
artikel Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players who suit muds fyra typer av spelare som han 
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identifierat i MUDs om spel, Kim anser att dessa även kan användas på alla typer av online 
communities. De fyra är: 
 
- Achievers – Dessa vill vara bäst på någonting och kämpar för att kunna vara med i toppen,. Till 
exempel i olika spel eller topplistor av något slag, de är ofta stolta över vad de har nått i den 
hierarki som finns och hur fort de har lyckats komma dit. 
 - Explorers – Sätter en ära i att veta allt och njuter av att hamna i situationer där deras kunskap 
söks och uppskattas, de letar efter buggar och liknande i programmen för att få rätta till det. Dom 
är stolta över sin kunskap om allting in i minsta detalj och njuter när några nyare frågar dem om 
hjälp. 
- Socializers- Intresserar sig för människor och att ha ett förhållande till dessa. Dom vill vara 
med i centrum och uppskattar att ha en stor umgängeskrets.  
- Killers - Får kickar av att dominera i en situation, det kan till exempel ta sig uttryck i att bryta 
mot regler, spamma ner ett diskussionsforum eller vara överlägsen mot nykomlingar.  
 
Att kunna både ta emot och hantera dessa olika typer av medlemmar är viktigt. 
 

3.3 Design principer 
Malin Lundqvist och Henrik Skotth skriver i sin uppsats Online communities att det finns många 
likheter angående design principer i litteratur för att nå framgång med ditt online community, och 
även mycket som skiljer sig åt. Men om  man tittar på de stora författarna inom community 
världen, finns det 4 stora områden som alla återkommer till på ena eller andra sättet vad gäller 
design och det är: 
 
1. Att utvecklaren av ett Online community bör tänka på att redan från början veta vilken grupp 
av användare som communityn avser vara till för. Alltså vilken målgrupp communityn har.  
2. Det bör finnas en administratörsfunktion som är väl anpassad till communityns behov och 
erbjuda konfliktlösningshjälp, straffunktioner och/eller övervakning. 
3. Den tredje aspekten att ta hänsyn till är att det bör finnas aktiva medlemmar på online 
communityn redan från början. 
4. En fjärde aspekt som tas upp gäller kontinuitet och samhörighet. De som befinner sig på 
communityn känna igen sig och känna samhörighet med de andra som finns där. 
 

3.3.1 Målgrupp 
Vid utvecklandet av ett community är det viktigt att veta vilka den är utvecklad för. Vilka är 
communityn till för, och vad är det egentligen de vill göra? Enligt Preece (2000) måste de som 
utvecklar sidan fundera över vilka olika typer av människor som kan tänkas besöka communityn, 
men även vilka roller såsom t. ex moderatorer som kommer att finnas där, som kanske behöver 
speciella verktyg. Att ha en specificerad målgrupp är grundläggande för att en community ska 
lyckas och för att den ska kunna ha bästa tänkbara användbarhet.  
Vid utvecklingen av mjukvara är det nödvändigt att ha en förståelse för användarnas behov, vilka 
bestämmer funktionalitet och användbarhet. Har du koll på vilken målgrupp du vänder dig till är 
det lättare att utveckla mjukvara som är anpassad för just den gruppen, och det är större chans att 
ditt community blir framgångsrikt.  
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3.3.2 Administration 
Enligt Preece (2000) är privatliv, säkerhet och copyright väldigt grundläggande för att en 
community ska kunna fungera tillfredställande.  
När ett företag har tillgång till privat information kan det vara väldigt frestande att sälja den 
informationen vidare till ett tredjepartsföretag. De som befinner sig på communities vill därför 
veta att personlig information, som namn adress och telefonnummer, saker som intresserar dem 
osv. inte kommer att ges ut till någon annan utan att de själva har sagt att det är okej. Att ha 
specifika policies som försäkrar medlemmarnas privatliv är viktigt.  
Även Kollock(1996) skriver om det viktiga i att administrera webbplatsen på rätt sätt. Det är 
viktigt att varje grupp av människor har samma syn på vilka regler och normer det är som gäller 
för just den gruppen. Han skriver även att medlemmarna på communityn ska kunna vara med och 
modifiera reglerna för att känna att de är delaktiga. De ska även finnas ett system som ser över 
och kommer med åtgärder om medlemmar inte uppför sig riktigt rätt.  
 

3.3.3 Aktivitet 
Det bör finnas aktiva medlemmar på en community redan när den startar. Finns det ser de till att 
communityn är aktiv och andra personer som kommer dit och återvänder sedan igen efter första 
besöket. Att communityn är aktiv och levande är en förutsättning för att den inte ska gå under 
innan den ens har startat. (Preece, 2000). Då finns det människor där direkt som kan ge 
intressanta och provokativa kommentarer till meddelanden som skrivs. Det gäller inte att bara ha 
likasinnade, utan människor med olika åsikter för att inspirera till vidare diskussioner (Kollock, 
1996). 
 

3.3.4 Samhörighet och kontinuitet 
Enligt Wellman & Gulia (1999) använder de som är medlemmar sig inte enbart av Communities 
för att söka information utom även för kompanjonskap, social support och att få en känsla av att 
höra till. Samhörigheten är med andra ord viktigt, att det alltid finns någon tillgänglig att samtala 
med. Många communities är från början endast till för att de som är där ska kunna finna och 
utbyta information, men har sedan utvecklads till ett forum där likasinnade möts och diskuterar 
och argumenterar.  
Kollock (1996) skriver att det är viktigt att besökare kommer att mötas igen, vet de som besöker 
communityn om att inte kommer att mötas igen finns det stor risk att de två som möts uppför sig 
själviskt. För att lyckas med en community måste de som utvecklar communityn se till att 
interaktionen som en gång har uppstått kan uppstå igen. Besökare måste även kunna identifiera 
den andra personen, så att de kan uppföra sig mot den på rätt sätt, och även för att veta när de 
stöter på varandra nästa gång, att de faktiskt har sett varandra tidigare. Han påpekar även att det 
är viktigt att en grupp måste vara väl definierad så att det är enkelt att säga vilka som hör dit eller 
inte.  
Preece (2000) skriver att en community som har klart satta mål för varför communityn finns till, 
verkar attrahera människor med liknande mål, med andra ord för att de då kan känna samhörighet 
med de andra som finns där. 
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3.4 Gåvor 
Rheingold (1998) skriver om hur han upplever The Well som något som han kallar för en gåvo 
ekonomi. Där människor gör saker för varandra för att bygga något mellan dem, inte för att få ut 
något av den andra. När det fungerar så på en community får alla ut något litet extra av det.  
Han skriver även vidare: 
 

The person I help might never be in a position to help me, but someone else 
might be. 

 
Har någon ett problem, postar den helt enkelt en fråga, sen väntar han på att få svar. Ibland fås 
det svart, ibland inte. Belöningen för att kunna det rätta svaret och ta sig tid att skriva in det, är 
endast symboliskt men inte oviktigt. De som kommer med bra och välformulerade svar vinner 
prestige inför alla andra som finns på communityn.  
 
Även Kollock (1999) tar upp gåvoekonomin. Normalt sett när någon i den ”vanliga” världen ger 
bort gåvor, finns det oftast en underförstådd skyldighet att den kommer att bli återgäldad  på 
något sätt i framtiden. Det är inte tvunget, men ett förhållande där den ena bara tar och den andra 
bara ger fungerar oftast inte. Systemet med att dela med sig på communities är mycket mer 
riskfyllt och mycket mer generöst än det vanliga sättet att ge bort gåvor på. Generöst för att den 
som ger bort gåvan inte förväntar sig att få något tillbaka av personen i fråga, men riskfyllt för att 
det finns en risk att de inte får något tillbaka av någon, och att  de tröttnar på att dela med sig av 
information.  
Kollock skriver att några av de saker som kan vara motiverande för att en person ska dela med 
sig av sin kunskap kan vara, att personen tror att den ska få användbar hjälp och information 
tillbaka på något sätt. Vissa undersökningar har visat att de som regelbundet ger ut information 
och råd ofta får tillbaka svar på egna frågor väldigt fort.  
Precis som Rheingold, skriver även Kollock (1996) att en annan möjlighet till att personer delar 
med sig är att de kan vinna prestige inför de andra på communityn,  
En tredje möjlighet är  att personer delar med sig för att de leder till en känsla av effektivitet, att 
de  har någon slags effekt på omgivningen.  
De som är på ett community delar med andra ord inte med sig bara för att hjälpa andra, men de 
förväntar sig heller inte att få någonting tillbaka utav just den personen. Det de får tillbaka får de 
på andra sätt. De ser ett självintresse i att hjälpa till.  
En sista generell anledning som han nämner kan ledas tillbaka till det jag skrev tidigare om 
samhörigheten, att de känner sig som en grupp, och de vill dela med sig för att det är det som är 
det bästa för gruppen.  
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3.5 Nätverkseffekter 
Något annat som kan vara viktigt att ta upp i samband med communities och hur man lyckas på 
nätet är nätverkseffekter. När värdet på en viss produkt stiger beroende på hur många som 
använder sig av produkten kallas det för en nätverkseffekt. Som exempel kan telefaxen nämnas. 
Innan 1982 hade nästan ingen en telefax, fem år senare ägde de flesta företagen en sådan. Om 
endast ett fåtal äger en informationsteknologiprodukt begränsas dess användning. Ju fler som 
anskaffar produkten desto större blir användningsområdet (Shapiro, Varian, 1998). 
Online communities tjänar starkt på nätverkseffekter då värdet att ingå i dem stiger när de blir 
större. Alla nätverk tjänar på nätverkseffekter så länge de inte begränsas av sin egen kapacitet. 
Desto större samlingsplatsen blir desto mer intressant blir det för nya medlemmar att gå med.  
Många online communities uppmuntrar besökare att bli medlemmar genom att låta delar av 
webbplatserna eller vissa funktioner vara tillgängliga endast för dem som är medlemmar 
 

Enligt Metcalfs lag så är användbarheten av ett nätverk lika med antalet användare i kvadrat. Med 
andra ord, desto större antal människor som använder ett nätverk eller webbsida, desto mer 
värdefull blir den – vilket i sin tur lockar ännu fler användare. De flesta har en tendens av att vilja 
vara med i de nätverk som är det största och vinnande. (Nielsen, 1999) 

3.6 Att mäta framgång 
Internet består av stora mängder data, det kallas därför ofta enligt Cothrel (2000) för det mest 
mätbara affärsmediet. De vanligaste mätningarna som görs på ett Online Community är till 
exempel antalet unika besökare, antal sidvisningar, hur länge medlemmar är där, antalet 
registrerade medlemmar och antalet meddelanden som skickas per dag/vecka/månad. Dessa 
mätningar beskriver vad som händer, men säger inte så mycket om vad de egentligen betyder för 
organisationen. De är aktivitetsmått som beskriver hur communityn mår och kan hjälpa till vid 
skötseln av den. Det går även att mäta det finansiella värdet och vilka ämnen som är intressantast 
för användare. Att mäta vilka ämnen och vilka diskussioner som drar till sig mest uppmärksamhet 
kan dock vara svårt att mäta.  Men dessa värden säger egentligen ingenting om hur communityn 
har lyckats eller om det är framgångsrikt.  

Så vad menar man då med framgång? Enligt Preece (2002) finns det tre faktorer som ska räknas 
in i framgångsbegreppet när man talar om Online communities och det är användbarhet, förmåga 
att vara social och deras påverkan på interaktionen mellan medlemmarna på ett communitie.  
Framgång är alltså inte bara hur många medlemmar man har eller antal meddelanden som skickas 
på en dag, utom även hur sidan har lyckats med att få medlemmarna att interagera och 
kommunicera. 
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4. Empiri 
Här kommer jag att göra en beskrivning av företaget Lunarstorm. Både rent företagsmässigt, 
men även göra en beskrivningsmodell av hur sidan är upplagt och vad som finns där för de som 
besöker den. Jag kommer även att redogöra för den enkätundersökning jag har utfört på 
Lunarstorm.  

4.1 Beskrivning av företaget 
Lunarstorm var den första online communityn som startades i 
Europa den hette då Stajl Plajs och året var 1996. Vid 
millennieskiftet bildades bolaget LunarWorks AB och 
mötesplatsen bytte namn till Lunarstorm.  

MARS 2005 
 
Antal sidvisningar: 
1 100 987 613 
 
Antal sidvisningar/besök: 
49 
 
Unika besökare Månad: 
3 717 337 
 
Unika besökare Vecka: 
1 206 000 
 
Unika besökare Dag: 
357 000 
 
Antal besök Månad: 
22 357 666 
 
Antal besök Dag: 
721 000 
 
Spenderad tid / besök: 
22 min 
 
Spenderad tid besökare / dag: 
45 min 
 
Sidvisningar / dag Löpsedel: 
840 000 
Källa: SiteCensus, mars 2005, unika 
webbläsare. 

 

Fakta Lunarstorm Mars 

LunarWorks AB har sitt huvudkontor i Varberg och är det 
företag som idag driver webbplatsen Lunarstorm. Idag finns 
det ungefär 50 anställda, varav 7 är anställda endast för att 
jobba med säkerheten.  
Jämfört med 2003 ökade Lunarstorm under 2004 sin 
omsättning med 31 procent, till 50,1 miljoner kronor. De 
områden Lunarstorm tjänar mest pengar på är områdena 
konsument och marknad.  
Konsument är avdelningen som säljer produkter och tjänster 
direkt till medlemmarna. 
Marknad är en kommersiella affärsenheten av LunarWorks AB 
som har ansvar för kontakten mellan företag, organisationer, 
föreningar  och Lunarstormsmedlemmar. Lunarstorm Marknad 
möjliggör för dem att marknadsföra sina produkter och 
tjänster, utföra undersökningar och även att sälja produkter 
direkt till medlemmarna på Lunarstorm. 
(www.Lunarstorm.se). 
 
 
Idag är Lunarstorm en av Sveriges största Internetsajter och 
framförallt Sveriges största gemensamma mötesplats för 
Sveriges ungdomar. Lunarstorm är en självklar och ofta en 
mycket viktig del i över 1 miljon ungdomars sociala nätverk 
och vardag. 

 
 
På Lunarstorm pågår dygnet runt samma typ av samtal som ungdomar har i den verkligen 
världens. Här kan ungdomarna även göra sin röst hörd.  
 
Lunarstorm har idag dryga 1,3 miljoner aktiva medlemmar i Sverige och når ut till 75 procent av  
alla ungdomar i målgruppen 15-20 år. Medelåldern ligger på 18 år och det är 53 procent tjejer 
och 47 procent killar. Hälften av alla medlemmar är 18 år eller äldre.  
Ungefär 360 000 unika besöker dagligen Lunarstorm och de spenderar i genomsnitt ungefär 44 
minuter på sajten. Varje månad har Lunarstorm ungefär 1 miljard sidvisningar, det är mer än 
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någon annan sajt i Norden och det är lika mycket som de fem efterföljande största internetsajterna 
i Sverige har tillsams.  
 
Grundare till Lunarstorm är Rickard Ericsson och enligt en intervju på webbplatsen Online 
learning communities, anser han att hela Lunarstorm bygger på att det är medlemmarna själva 
som skapar innehållet, dels i kommunikationen men också i andra funktioner. I den frågan gör 
Lunarstorm lite annat än många andra dotcombolag. T.ex. är alla vykort ritade av 
lunarmedlemmar och lunarlåten är även skriven och inspelad av medlemmar. Lunarstorm får hela 
tiden tips och ideer om hur sidan kan utvecklas, dels genom de diskussionsforum som finns på 
Lunarstorm men även genom mejl och regelbundna undersökningar.  
En av de viktigaste funktionerna enligt Rickard Ericsson är diskusbossarna som ser till att 
diskussioner fungerar som de ska och går till på ett schysst sätt. Många anser det enligt Rickard 
Ericsson vara en ära att få vara diskusboss och att medlemmarna måste ansöka om att få bli det. 
Något annat som är viktigt är att det finns en inbyggd filterfunktion som innebär att vissa 
nyckelord är spärrade, som t.ex. ord inom områdena rasism, nazism och pornografi. Använder 
någon användare några av dessa ord vid en inmatning får användaren en automatisk varning, det 
sätts då även en flagga hos administratören, så att denna sedan kan kolla igenom inlägget för att 
se om det bör tas bort eller inte. 
Ett av grundkoncepten är att alla ska känna sig trygga och att användarna inte ska kunna riskera 
att bli kränkta, därför är Lunarstorms regler många gånger hårdare än brottsbalken. Det händer 
men är ganska sällsynt att medlemmar blir utslängda, det första som sker är att de får en varning 
och handlar det om något allvarligt så blir medlemmen polisanmäld.  
 
För att marknadsföra sig själva har Lunarstorm alltid använt sig av okonventionella metoder, som 
t.ex. Virusmarknadsföring (får ut budskapet om en vara en tjänst som andra sedan sprider vidare), 
dialogmarknadsföring (personlig dialog med kunden) och kanske framförallt 
relationsmarknadsföring (skapa en relation med besökarna).  
 

4.1.1 Konkurrens 
Lunarstorm är den största communityn som finns i Sverige idag, men långt ifrån den enda. De 
finns 3 online communityn som kan sägas är Lunarstorms främsta konkurrenter om att vara den 
största och dessa är: 
 
– Helgon, med 120.000 användare, startade sommaren 2001. 
- Vilda Webben, med 540.000 användare, startade 1999. 
- Playahead - med 1.100.000 användare 
 
 
Den enda som egentligen kanske kan räknas som en konkurrent är Playahead, som faktiskt börjar 
knappa in på Lunarstorm rent medlems mässigt och som har precis samma målgrupp som 
Lunarstorm. Tillskillnad från Lunarstorm har de inte ett lika stort företag bakom sig. De har inte 
heller använt sig av medveten marknadsföring för att få medlemmar att ansluta sig till sidan, 
enligt en artikel i Helsingborgs Dagblad den 16 mars 2003, vet de själva inte varifrån alla 
användarna kom, helt plötsligt hade de en halv miljon användare. Lunarstorm har även ”lånat” 
några av sina funktioner från playaheads idéer. 
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Playahead syns inte i media på samma sätt som Lunarstorm. Även om intresset för den sajten har 
blivit större under det senaste halvåret/året. 
 

Dock går det att läsa på Lunarstorms inloggningssida den 8 maj 2005: 
 

Det finns ett 60-tal webbcommunities i Sverige, men Lunarstorm är populärast. 
Närmare bestämt 1000% större än närmaste konkurrenten Helgon. 

 
På vilket vis Helgon skulle kunna vara den närmaste konkurrenten framgår inte. Ett medvetet sätt 
att inte göra reklam för den egentligen största konkurrenten eller helt enkelt bara ignorans mot 
playahead? 

 

4.2 Enkät 
För att kunna ta del av vad medlemmarna på Lunarstorm tycker om Lunarstorm gjorde jag en 
mindre enkätundersökning för att få några svar på mina funderingar. Jag skickade ut frågorna till 
50 medlemmar och fick svar av 38, medlemmarna var från hela landet och i olika åldersgrupper 
och kön.  
 
Fråga nummer 1: Varför har du valt att bli medlem på just Lunarstorm? 
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Som det är enkelt att se svarade de flesta att den enda anledningen till att de har blivit 
medlemmar är att alla andra var det. Grupptryck kan kanske egentligen jämställas med att alla 
andra var det. Några hade varit medlemmar så pass länge att de inte minns varför de en gång 
valde att gå med.  
Övriga anledningar var tex. att det var en slump. 

 
Fråga nummer 2: Är du medlem på några andra communities än Lunarstorm? Om ja, 
vilka? 
Alla som svarade på enkäten var aktiva även på andra communities. De två communities som var 
vanligast att de var medlem på förutom Lunarstorm var Helgon.net och playahead.com, dessa är 
även två av de tre som i storleksordning  ligger närmast Lunarstorm i Sverige. 
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Fråga nummer 3: Vad gör Lunarstorm till en så attraktiv community? 
 
Det som de flesta såg som viktigt och som gjorde communityn till attraktiv var att det är lätt att 
hålla kontakt med vänner. Det var även positivt att det finns så många olika funktioner vilket gör 
att allting en användare kan tänkas vilja göra eller behöva finns där. Det ses även som viktigt att 
webbplatsen håller hög standard vad gäller information och uppdateringar. 
 
Fråga nummer 4: Finns det något som du inte gillar med Lunarstorm som community? 
Många ansåg att Lunarstorm är segt, och det var helt klart något som var negativt för 
webbplatsen. Det ansågs även negativt att det finns så mycket betalfunktioner, det ses som ett sätt 
att lura av människor pengar på, och då främst ungdomar.  
Det är även ofta en barnslig attityd där inne som ibland gör det svårt att hålla diskussioner och 
liknande på den höga nivå som användarna ibland skulle vilja. 

 
Fråga nummer 5: Har du läst den policy och de riktlinjer som måste läsas innan du blir 
medlem på Lunarstorm? 
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Och anser du att det är viktigt att de finns? 
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Det var relativt många som hade läst riktlinjerna och även relativt många som ansåg att det var 
viktigt att de finns. Det var dock ett antal som inte hade läst dem och inte heller brydde sig om att 
de fanns. De var fler användare som ansåg att det var viktigt att det fanns en policy och riktlinjer, 
än det var användare som hade läst dem. 
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4.3 Beskrivningsmodell av sidan Lunarstorm 
 

 
 
 Första sidan på Lunarstorm. Med en numrering för ge en bättre förståelse för vad de olika 
funktionerna är så att jag kan hänvisa till numren i texten. 
 

4.3.1 Förklaring av de centrala funktionerna 
Det centrala i Lunarstorm är det som kallas Mitt krypin (nummer 1), och det är det som är själva 
identiteten hos just den medlemmen. Krypinet är som ett eget litet community, där kan 
användaren skriva dagbok, de kan skriva i gästboken, de kan se vilka som har besökt ens egna 
krypin, de kan även ladda upp saker, och denna funktion kallas prylar. Det är även möjligt att se 
vilka det är som har tittat på just dina prylar. Detta är inte enbart för att användarna ska kunna ha 
kontroll på vilka som besöker just sin sida utan även för att inspirera till att skapa nya kontakter. 
Det mesta bygger inte bara på att användarna ska skicka och ta emot mejl från sina vänner, utan 
att de även ska våga skapa nya bekantskaper.   
Längst upp på sidan har Lunarstorm samlat de fyra vanligaste och mest använda funktionerna 
(nummer 2) dessa är gästbok, mejl, diskus och vänner. Dessa lyser även när du loggar in om 
något nytt har hänt i något som du är inblandad i.  
I diskusen kan användarna diskutera i princip vad som helst. För att diskussioner ska hållas på en 
någorlunda nivå och för att det ska vara rätt ämne som diskuteras på rätt ställe, finns det 
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diskusbossar som håller kontroll på diskussionerna och stoppar dem om de går för långt eller 
håller sig utanför det tilltänkta ämnet.  
Under vänner rubriken kan användaren samla en mängd vänner och sedan sätta in dem i olika 
kategorier skriva omdömen om dem osv. För att hitta nya och gamla människor finns det en sök 
hjälp, både en avancerad och en något mindre avancerad sådan.  
 
 
WZUP (nummer 3) och annonser är två av de sätt som Lunarstorm tjänar pengar på. Frågan i 
wzup har antingen något företag beställt eller så är det Lunarstorm själva som ställer dem, detta 
görs det sedan statistik på som används i olika samhang. Reklam och marknadsföring är något 
som förekommer i stora mängder på Lunarstorm och detta är något som medlemmarna enligt 
Lunarstorm själva är positivt inställda till, från reklambannern kommer man in till dessa företags 
krypin där finns mer information om vad reklamen egentligen gäller. Lajv (nummer 4) är även 
det en stor funktion, där skickar användaren ett meddelande från sin mobiltelefon som alla som är 
inloggade kan ta del av, detta kostar dock pengar, andra betal funktioner är PRO som gör att du 
kan göra ditt kryp-in snyggare och en mängd andra fördelar. 
En annan funktion som bör nämnas är status, allting du gör eller deltar i på Lunarstorm ger dig 
statuspoäng. Desto aktivare du är, desto högre status får du.  
För att få en full förteckning över alla funktioner se bilaga 1.  
 
För att vidare beskriva Lunarstorm tänker jag använda mig av de 4 designprinciper jag använde 
mig av i teori delen. 

4.3.2 Målgrupp 
Lunarstorms målgrupp är ungdomar någonstans mellan 12-24, och medelåldern är 18 år. 
Utformningen och designen på Lunarstorm är dock sådan att det är enkelt att tänka sig att 
åldersgruppen som Lunarstorm egentligen har tänkt vända sig till är något yngre.  

 
4.3.3 Administration 

Lunarstorms första sida består av information och nyheter. All information som finns på sidan är 
högst aktuell och uppdateras nästan oftare än de som är där hinner med att läsa det.  
När någon ska registrerar sig som medlem på Lunarstorm måste den personen acceptera tydliga 
användar regler.  
På alla sidor där medlemmarna själva kan mata in information uppmärksammas de på reglerna 
och då speciellt de regler som rör hets mot folkgrupp. Det finns även funktioner för att anmäla de 
som gör något fel enligt Lunarstorm eller de som helt enkelt bryter mot lagen.  
Det finns även en säkerhetspolicy, en personuppgiftspolicy och en cookiepolicy, och en guide för 
hur du ska uppföra dig på nätet.  
Speciella sidor specifikt utformade för föräldrar och lärare finns också, för att de ska förstå vad 
barnen sysslar med. För skolor finns det ett speciellt telefonnummer de kan använda sig av på 
kontorstid för att få svar på sina frågor. Lunarstorm har även ett samarbete med rädda barnens 
hotline. På sitt egna krypin kan medlemmarna också som användare blockera de användare som 
de inte tycker sköter sig på rätt sätt där.  
Lunarstorm har rätt att använda sig av de uppgifter medlemmarna lämnar ut på sidan, t.ex. hur de 
svarar i olika frågor eller andra saker, men de statistiska materialet kan inte ledas tillbaka till 
specifika personer. Lunarstorm skyddar saker som personuppgifter och adresser och liknande. 
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Enligt Lunarstorm själva är det bara ett begränsat antal personer som har tillgång till dessa 
uppgifter.  
Lunarstorm är en av Sveriges mest trafikerade sajter och på grund av detta är den ibland mycket 
tungladdad, speciellt på kvällar och helger då många vistas på sidan samtidigt. Lunarstorm har en 
kraftfull serverpark, men trots det blir det ibland problem. Det är väldigt ojämnt hur lång tid det 
tar att komma in. 
 

4.3.4 Aktivitet 
För att lyckas är det viktigt att det finns aktivitet på sidan redan innan den startar. Lunarstorm 
utvecklades ur sajten StajlPlejs, så på ett sätt är det möjligt att räkna det som att det fanns 
aktivitet på Lunarstorm redan innan sajten började. 
Aktiviteten på Lunarstorm idag är stor, under ett normalt dygn skickas över 3,5 miljoner 
textinlägg över sajten. 

4.3.5 Samhörighet och kontinuitet 
För att främja samhörigheten och kontinuiteten finns det på Lunarstorm bland annat en funktion 
som heter Klubbar, där kan användarna träffa andra likasinnade och utbyta tankar om det mesta. 
Detta är en betalfunktion och för att klubben ska finnas kvar krävs det att användarna betalar ett 
visst antal kronor för den per dag.  
Ingen som besöker Lunarstorm eller som har besökt Lunarstorm kan missa den tydliga logotypen, 
den finns med på alla sidor och det är samma färger och utformning på alla sidor, detta för att du 
ska känna igen dig när du återkommer.  
Det finns även något på Lunarstorm som kallas Lunarspråk. Det är ofta simpelt, och liknar något 
slags försök till ett ungdomligare språk. Ofta byts s ut mot z, och istället för att skriva kram blir 
det  kramizar. Språket används inte endast på Lunarstorm, utom har blivit en grund för lite 
larvigare skriftspråk även på andra ställen. 
Hela Lunarstorm är uppbyggt efter denna typ av språk ”lajv”, ”diskus”, ”prylar”, ”rajraj” och 
”mobbegodis”.  
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5. Analys och Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att analysera de fakta jag har fått fram i empiri delen genom att göra 
relevanta teoretiska återkopplingar. 
 
Nästan all litteratur inom området communities är från början av 2000- talet eller något tidigare. 
Det är då enkelt att tänka sig att en hel del tankar borde ha förändrats och att dessa 
framgångsfaktorer kanske ser något annorlunda ut idag.  
Jan Marco Leimeister, Pascal Sidiras och Helmut Krcma gjorde dock 2004 en studie över 
framgångsfaktorer för online communities, där de använde sig av 32 faktorer de hade hittat i den 
litteratur som finns över ämnet, gjorde en undersökning på 160 communities och kom fram till 
vilka som var viktigast för de personer som var användare av communities. De tio viktigaste för 
de som använder sig av webbplatserna blev följande: 
 

1. Att hantera medlemsdata försiktigt. 
2. God stabilitet. 
3. Snabb reaktionstid. 
4. Att nya medlemmar bli guidade av gamla för att förstå webbsidan 
5. Att det finns koder för hur användarna ska uppföra sig. 
6. Att informationen är av uppdaterad karaktär.  
7. Att informationen som finns ska vara av god kvalitet 
8. Att communityn uppmuntrar till interaktion mellan medlemmarna.  
9. Att medlemmarna får vara med och komma med idéer på hur sidan ska utvecklas. 
10. Att användarna ska känna ansvar och förtroende för varandra. 

 
Vid en jämförelse med denna undersökning som är gjord 2004, med den litteratur som fanns 
skriven tidigare kan man se att de inte skiljer sig åt speciellt mycket, de som anses viktigt idag 
stämmer bra in på det som var viktigt när litteraturen inom ämnet skrevs. Dock lades större vikt 
vid att sidan har god stabilitet och snabb reaktionstid, än vad jag har kunnat hitta i litteraturen.  
 
Som en samfattning av det jag har fått fram från litteraturen kan jag säga att det som styr en 
communities framgång är först de fyra deisng principerna med lite modifikation, plus några 
ytterligare saker som jag anser det är viktigt att studera och analysera för att få en rättvis bild av 
webbplatsen som studeras:  

– Målgrupp och Användbarhet 

- Användarnas behov 

– Samhörighet, att användarna känner att de hör hemma och att de passar in.  

- Interaktionen mellan medlemmarna och aktiviteten på communityn. 

– Hur den är administrerad, att det finns policys och riktlinjer och andra viktiga aspekter på 
medlemmars säkerhet.  

- Att  samarbetar och känner ansvar för varandra, gåvoekonomin är med andra ord viktig. 



– Återkommande gäster, att användarna känner igen sig och de personerna som finns på 
communityn. 

 

5.1 Målgrupp och användbarhet 
Enligt Litteraturen är det viktigt att ha en specificerad målgrupp innan utvecklingen av en 
community tar sin början, detta för att det ska vara möjligt att göra en community med bästa 
tänkbara användbarhet (Preece 2000). Lunarstorms målgrupp är ungdomar i åldern 12-24, 
väldefinierad men ganska vid. Vill en person i 24 års ålder ha samma typ av användbarhet som en 
12 åring? Och finner de båda åldersgrupperna samma saker användbara? 
I enkätundersökningen var det många som svarade på frågan om vad de inte gillade med 
Lunarstorm att det var barnslig, att design och utformning såg ut att vara till en yngre målgrupp. 
Medelåldern på Lunarstorm är 18 år, men designen kan tyckas vara vänd till betydligt yngre 
personer. Alltså finns det något annat som är viktigt. Som användare bortser man från den 
ungdomliga designen och det ungdomliga språket och stannar på Lunarstorm. Många av de som 
svarade som var äldre än 18 hade varit medlemmar så pass länge att de inte längre minns varför 
de blev medlemmar, de har helt enkelt bara hängt med, och inte brytt sig så mycket om 
utvecklingen.  
En anledning till att medelåldern är så pass hög trots designen kan bero på att Lunarstorm aldrig 
sedan starten 1996 (då som stajlplejs) någongång lagt av eller varit tvungna att lägga ner, för att 
sedan startas om på nytt, var du medlem på stajlplejs följde du automatiskt med till Lunarstorm. 
Många liknande företag försvann under IT-kraschen i början av 2000-talet, och var tvungna att 
börja om och tappade på det sättet många medlemmar.  
 
Målgruppen är viktig att veta om, men det behöver inte vara så väldigt begränsat, att veta att det 
är en sida för ungdomar som utvecklas räcker. Om  man ska titta på hur bra Lunarstorm har 
lyckats. 

5.2 Användarens behov 
Enligt litteraturen är det möjligt att använda sig av de 4 användartyperna som Richard Bartle 
använde sig av vid beskrivningen av olika Muddar. Dessa bör finnas på en community, och det 
bör funderas över dem när utvecklar communityn. Dessa kan väl placeras in på Lunarstorm.  
 
Achievers – Dessa vill vara bäst på någonting och kämpar för att kunna vara med i toppen. För 
att vara bäst på någonting på Lunarstorm finns det en hel mängd funktioner bland annat 
Statushöjande funktioner. Funktioner där användarna kan ge varandra betyg på hur snygga de har 
gjort sina krypin och så vidare.  
Explorers – Sätter en ära i att veta allt och njuter av att hamna i situationer där deras kunskap 
söks och uppskattas. För att få utlopp för det dom vill göra finns det på Lunarstorm bland annat 
diskus och Lajv. 
Socializers- Intresserar sig av människor och att ha ett förhållande till dessa. Att vara social finns 
det många funktioner för som, hela iden är uppbyggt så att användarna hela tiden ska kunna träffa 
nya kontakter och skapa nya relationer. 
Killers - Får kickar av att dominera i en situation. Dessa får utlopp för det dom behöver på 
ungefär samma sätt som socializers och eftersom att det finns plats för dessa borde det även 
finnas plats för killers. 
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Det är svårt att avgöra om Lunarstorm har funderat på dessa innan de började utveckla 
communityn. Eller om det mer har fallit sig naturligt att alla ska få sin plats. Alla användare har 
olika behov och Lunarstorm har i alla fall lyckats tillgodose de vanligaste behoven som finns hos 
användarna av communities.  
 
 

5.3 Administration 
Att ha policys och riktlinjer är enligt litteraturen viktigt, Lunarstorm har en väldigt välutvecklad 
och genomarbetat ide för hur användarna ska bete sig och vad de får göra och inte. Det är också 
viktigt att medlemmarna får vara med och tycka och tänka och reflektera. Vill användarna vara 
aktiva på Lunarstorm kan de anmäla sig som operatör.  
I enkätfråga nummer 5, där jag undrade om de hade läst policyn och riklinjerna och om de fann 
dem viktiga.  Svarade större delen att de hade läst dem när de blev medlemmar men att det inte 
var något de lagt på minnet. Det var fler som tyckte det var viktigt att de fanns än som verkligen 
läst dem.  
Slutsatsen jag kan dra av det är att det är viktigt att de finns, så att medlemmarna har något att 
falla tillbaka på om något skulle hända. Fanns de inte några policys och riktlinjer skulle det 
förmodligen bli mer uppmärksammat.  
Användarna vill inte att personuppgifter och liknande ska försvinna iväg och komma i händerna 
på fel personer. I undersökningen som Jan Marco Leimeister, Pascal Sidiras och  Helmut Krcma 
gjorde kom de fram till att det som användarna ansåg var viktigast på en community var att 
personuppgifter hanterades med försiktighet, detta stämmer bra överens med att det är viktigt att 
det finns en policy, då medlemmarna i den får veta vad som gäller och vad de går med på att dela 
med sig av, och hur Lunarstorm använder sig av ens personuppgifter.  
 
Något annat som kan ses som negativt är att sidan ibland är så tungladdad, och ibland helt enkelt 
omöjlig att komma in på. För att människor ska återkomma till webbsidor krävs det att det är 
ungefär lika lång laddningstid varje gång de besöker den och att sidan är stabil, detta stämmer 
helt klart inte in på Lunarstorm. Kvällstid är det ibland en omöjlighet att komma in på sidan. 
Alla nätverk tjänar på nätverkseffekter så länge de inte begränsas av sin egen kapacitet (Weill, 
Vitale 2001), i frågan om hur många användare Lunarstorm kan ta emot begränsas de helt klart 
av sin egen kapacitet, då deras servrar inte kan ta emot alla användarna, de tider på dygnet där 
flest vill använda sig av sidan.   
Men kanske är det så att det fungerar tillräckligt många gånger för att användarna ska försöka 
igen och det lockar att alla andra är där. 
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5.4 Aktivitet 
Att det redan fanns folk på Lunarstorm gjorde att det fanns en grund att stå på när den lanserades. 
Lunarstorm har också funnits under väldigt lång tid. Det är även stor aktivitet på Lunarstorm som 
sida vilket gör att nya medlemmar bli intresserade av att stanna kvar. I enkät fråga nummer 3 
svarade många att det var bra med Lunarstorm för allt användarna kan tänkas behöva finns där. 
Men om allt användarna kan tänkas behöva finns, och aktiviteten är noll så blir det inte så 
intressant i alla fall. Men det höga medlemsantalet och det väldiga utbudet på funktioner gör att 
aktiviteten är hög och användarna nöjda.  
 

5.5 Samhörighet 
Lunarstorm använder sig av sitt Lunarspråk för att främja samhörigheten. Speciella typer av ord 
och utryck används. Det är svårt att säga om detta egentligen är positivt eller negativt som de ser 
ut idag, då många av de äldre som besöker Lunarstorm anser att språket är omoget och något för 
den yngre delen av Lunarstorms befolkning.  
Men det är trots allt något som skapar samhörighet, och något som gör att användarna känner 
igen Lunarstorm överallt. Språket har förflyttat sig från webbplatsen till att bli allmänt chatspråk 
på även andra communities och chatrum.   
Enligt Wellman & Gulia använder användarna sig inte enbart av Communities för att söka 
information utom även för att finna kompanjonskap, social support och att få en känsla av att de 
tillhör.  
I enkätfråga nummer 4 svarade de på vilka fördelar det finns med Lunarstorm och något av de 
viktigaste var att det är enkelt att hålla kontakt med vänner och även att finna nya vänner, detta 
stämmer väl in på Wellman & Gulias påstående och kompanjonskap och social support. 
 
Själva Lunarstorm är så stort och det finns så väldigt många olika typer av människor så för att de 
ska kunna samla de mest likasinnade på ett och samma ställe finns det klubbar. Dessa kostar dock 
pengar vilket gör att många inte är aktiva eller bara aktiva ett väldigt kort tag. Detta med att det 
finns funktioner som kostar pengar, var även något som sågs som negativt med webbsidan då det 
ansåg som att Lunarstorm försökte lura av ungdomar pengar för onödiga funktioner. Dock är just 
det med att ha betalda medlemskap som många använder sig av för att främja samhörigheten.  

5.6 Återkommande och igenkännande av gäster 
På enkätfråga nummer 1: Varför valde du att bli medlem på just Lunarstorm. Svarade nästan alla 
att de var det för att alla andra var det. Enligt Metcalfs lag är det så att  desto fler människor som 
använder sig av ett nätverk eller en webbsida, desto värdefullare blir den, och desto fler vill 
använda sig av den. Nätverkseffekten gör att fler ansluter sig till sidan, fler och fler får höra talas 
om den och blir intresserade av att använda den.  
Lunarstorm har medvetet använt sig av den typen av marknadsföring för att få människor att 
använda sig av sidan. Vilket verkar ha fungerat. De var även många som inte kunde minnas 
varför de hade blivit medlemmar då det var så länge sedan de blev medlemmar. Dessa är ofta 
människor ur de äldre åldersgrupperna som ofta i princip har varit medlemmar sedan sidan 
startade.  Människor som har varit där en gång återkommer och vill se mera, har du sett en person 
en gång finns det en stor möjlighet att du kommer att träffa på den igen på ena eller andra sättet.  
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5.7 Gåvoekonomi och ansvar 
Att användarna vill ge ut information till andra människor trots att de inte säkert vet att de 
kommer att få något tillbaka är en grundläggande egenskap hos communities, och Lunarstorm 
gör detta möjligt. Diskussionsämnena som finns i diskusen är näst intill outtömlig och du kan få 
svar och ge svar på nästan i princip vad som helst.   
Att människor använder sig av diskussionsforum och känner sig välkomna och att de känner ett 
ansvar för varandra är viktigt, då communities som Lunarstorm mer eller mindre är beroende av 
den här typen av ekonomi.  
Gåvoekonomi är det som användarna tjänar på som besökare på Lunarstorm, utvecklarna av 
sajten tjänar pengar på att företag gör reklam för sig där, men fungerar inte gåvoekonomin 
kommer det heller inga användare till sajten, så att främja gåvoekonomi borde vara en 
självklarhet för dem som driver sajten. Detta gör Lunarstorm genom att ha diskusbossar och 
operatorer som ser till att allting går rätt till och att användarna inte är otrevliga mot varandra och 
inte behöver ta en massa otrevligheter. Detta gör att det byggs upp ett förtroende mellan de som 
använder sig av webbplatsen. 
Det finns även funktioner för att blockera otrevliga användare och olika sätt att kontakta 
Lunarstorm om användarna anser att de inte har blivit behandlad på rätt sätt. 
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6. Slutsatser 
Här kommer jag att visa på de slutsatser som kan dras av det som jag har kommit fram till i 
uppsatsen. 
 
För att lyckas med en community har jag hittat 7 stycken punkter som enligt undersökningar och 
i litteraturen finns med för att beskriva framgångsrika communities dessa är: 
 

– Målgrupp och Användbarhet 

- Användarnas behov 

– Samhörighet, att användarna känner att de hör hemma och att de passar in.  

- Interaktionen mellan medlemmarna och aktiviteten på communityn. 

– Hur den är administrerad, att det finns policys och riktlinjer och andra viktiga aspekter på 
medlemmars säkerhet.  

- Att användarna samarbetar och känner ansvar för varandra, gåvoekonomin är med andra ord 
viktig. 

– Återkommande gäster, att användarna känner igen sig och de personerna som finns på 
communityn. 

 
Jag har använt dessa i min analys och diskussion av mitt studieobjekt Lunarstorm. För att kunna 
förklara varför Lunarstorm har blivit så framgångsrikt som det har blivit.  Man kan i min 
analysdel se att Lunarstorm uppfyller alla de krav om framgång som har kunnat hitta i 
litteraturen, förutom vissa delar i administrationen, då bland annat laddnings tider och sidans 
stabilitet. Personer återvänder till sidan trots instabiliteten, för att alla är där, fungerar de inte just 
då, testar användaren igen senare, för att få reda på vad som har hänt. 
 
Det går trots det skilja ut några saker som gör Lunarstorm till Lunarstorm, det är speciellt 3 
faktorer som har varit mer utmärkande än de andra: 
 

1. Nätverkseffekten 
2. Att de faktiskt var först 
3. Hela Lunarstorm konceptet de har skapat. 

 
Lunarstorm har lyckats sprida sitt namn och sitt budskap genom att använda sig av vad de kallar 
virusmarknadsföring, vilket kan jämställas med nätverkseffekt. En får reda på det och då vill de 
andra också vara där och ta del av det nya som har upptäckts, människor vill vara en del av det 
närverk som är störts och det är Lunarstorm idag. Att de medvetet har använt detta som en 
marknadsföringsstrategi har förmodligen fört dem fortare framåt. I litteraturen nämns 
marknadsföring väldigt lite i huvudtaget, och att marknadsföra sig på rätt sätt borde vara en 
grundläggande framgångsfaktor. För vet ingen om att du finns, kommer ingen heller att besöka 
dig.  



 
En andra anledning till att Lunarstorm har blivit så stort är att de var först ut på marknaden, 
många minns inte varför de gick med, det var helt enkelt kanske så att det var det enda ställe som 
fanns då och som under vägen aldrig har dött ut, det enda som har hänt sedan starten 1996 är att 
de har bytt namn från StajlPlejs till Lunarstorm vid årsskiftet 1999/2000 och givetvis då andra 
ändringar på webbplatsen i stort.  
 
Att samhörighet är något som är viktigt är något som har genomsyrat litteraturen och de svar jag 
har fått på enkätfrågorna.  Användarna vill känna att de passar in och hör hemma. Detta är något 
Lunarstorm verkligen har lyckats med, just med tanke på sin design och utformning, namn på 
funktioner och lunarspråket. Att det språk som har utformats på Lunarstorm och kallas 
lunarspråket, inte längre bara används på Lunarstorm är väl ett bevis på att det är en viktig del i 
Lunarstorms framgång. Lunarstorm är inte längre bara en sajt på nätet, utom har blivit ett 
begrepp. 
 
En sista slutsats man kan dra är att de som idag är en av Lunarstorms framgångs faktorer och det 
som har gjort hela konceptet kanske är det som kan bli Lunarstorms fall. Många på Lunarstorm 
börjar bli trötta på den fjortis attityd som råder på Lunarstorm, just det som faktiskt är och har 
varit deras vinnande koncept. Konkurrenter, som har ett annat uttryckssätt börjar ploppa upp och 
komma upp i nästan lika stora användarantal som Lunarstorm själva. Så vill de hålla kvar sin 
plats som den största aktören på marknaden inom community världen, kanske det bör se upp och 
börja med lite nytänkande i form av design och utformning och språk.  
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7. Reflektionen 
I det här kapitlet kommer jag att ta upp mina egna reflektioner om arbetet vad som hade kunnats 
göra bättre och annorlunda. Jag kommer även att ge förslag på fortsatta studier inom ämnet. 

 

7.1 Kvalitativa Reflektioner 
I arbetet är en mindre enkätundersökning gjort. Att jag endast valde att använda mig av 5 frågor 
var för att jag gjorde antagandet att skickade jag ut en enkät med fler frågor hade jag fått en lägre 
svarsfrekvens då färre var beredda att svara på mina frågor, svarsfrekvensen på min enkät var hög 
så mitt antagande stämde förmodligen. Dock hade resultaten kanske blivit annorlunda om fler 
hade svarat på frågorna, eller jag hade haft flera frågor att grunda mina antaganden och slutsatser 
på. De slutsatser jag dragit härstammar också mycket från mina egna tolkningar av de svar jag 
har fått och den litteratur jag har hittat. Även min tidigare kunskap i ämnet har bidragit till att 
resultaten har tolkats på ett visst vis som kanske hade sett annorlunda ut om någon annan hade 
tolkat det.  
 
Ett begrepp som har använts genom hela uppsatsen och som är något svårttolkat är framgång, vad 
är framgång och vad menas egentligen med framgång? 
 Enligt litteraturen är det när utvecklarna har samordnat användbarhet och förmåga att vara social 
med möjligheten att interagera på sidan (Preece 2002), detta var dock den enda definitionen jag 
kunde hitta, i litteraturen står det mycket om framgång men det står väldigt lite om vad det 
egentligen är man menar med framgång. Det jag har satt in i begreppet framgång när jag kallar 
Lunarstorm framgångsrikt, är att det har så många medlemmar, att det har blivit ett begrepp, och 
att nästan alla vet vad det är. Lunarstorm är framgångsrikt både för de som har utvecklat sidan, att 
man tjänar pengar på det är givetvis ett mått på framgång, men även för de som använder sig av 
sidan, då de som använder den får ut det som det letas efter när man väljer att bli medlem på en 
webbplats som Lunarstorm.  

7.2 Fortsatta studier 
För fortsatta studier inom ämnet tycker jag att det vore intressant att göra följande 
undersökningar: 
 

- Varför är det just i Sverige som en community har blivit så stor? 
- Djupare titt i andra liknande företag. Varför lyckades inte de lika bra?  
- Någon skillnad i Tjejer och Killars sätt att använda Lunarstorm? 
- Mer kritisk granskning av webbplatsen.
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Bilaga 1 

• Wzup: En daglig enkät. Lunarstorm använder bland annat detta för att låta företag 
göra målgruppsinriktade marknadsundersökningar.  

• Rötter: Varje användare kan registrera vilka klasser de gått i tidigare och därigenom 
leta upp tidigare klasskamrater.  

• Prylar: Med hjälp av "Prylar" kan  ladda upp olika filer. Fram till sommaren 2004 var 
utrymmet kopplat till "Statusen", något som gav ett relativt generöst utrymme. 
Sommaren 2004 begränsades utrymme mycket kraftigt till 1 Megabyte för ordinarie 
användare och 10 megabyte för betalande användare.  

• LunarPejl: Tjänsten "LunarPejl" lanserades hösten 2003 och liknar mycket MSN 
Messenger. Pejl är dock kopplad till Lunarstorm och antalet kontakter  kan lägga till är 
starkt begränsat.  

• Presentation: Här får medlemmarna presentera sig på nästan vilket vis  vill. De 
betalande "lunarna" får också lite extra "smink" till sin presentationen.  

• Gästbok: Alla har en egen gästbok där alla får skriva, utan de som  valt har blocka.  

• Vänner: Alla medlemmar kan skapa olika relationer med varandra som visas för 
samtliga besökare utav sajten.  

•  
• Kollage: Medlemmarna lägger upp valfria bilder på tjänsten Kollage, där sedan de 

som vill kan skriva en liten kommenter till bilden.  

• Pro: En betaltjänst som ger tillgång till mer funktioner i presentationen, quiz och en 
möjlighet att se vilka som besöker "krypinnet" (Presentationen). Pro ger också mera 
status per månad.  

• Lajv: En betaltjänst som visar meddelanden skickade från en mobiltelefon i 
Lunarstorm för alla inloggade användare 

• Diskus: Diskus är ett stort webbforum där allt mellan himmel och jord diskuteras.  

• Status: Baserat på hur aktiv  är på siten beräknas dagligen ut hur hög Status  har. 
Tidigare avgjorde statusen hur mycket filer  fick ladda upp, men nuförtiden saknar 
statusen värde, förutom att det är lättare att hitta en användare med Lunarstorms 
söktjänster och denne har hög status.  

• Quiz: Med hjälp av Quiz kan  göra frågesporter i olika ämnen. Är en betaltjänst,  kan 
inte skapa frågesporter utan att betala.  

• Dagbok: I dagboken skriver alla användarna precis som i en riktig dagbok om dagens 
händelser. Skillnaden är dock att den är offentlig för alla medlemmar som är 
inloggade. Om  vill kan  skydda den så att bara utvalda personer får rätt att läsa den.  
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• Foto: På Lunarstorm kan  ladda upp ett foto på sig själv. De flesta seriösa användare 
har ett foto.  

• Klubbar: Tidigare var det vanligt förekommande att särskilda användare skapades 
som ett slags klubb. Dessa brukade dock bli radera av Lunarstorm, eftersom  helst bara 
skulle ha ett användarnamn per individ. 2004 lanserades dock en tjänst med vilken  
kunde skapa klubbar utan att skapa nya användarnamn. Samtidigt passar Lunarstorm 
på att ta ut en månatlig kostnad baserat på hur många medlemmar klubben har. Den 
största klubben är en klubb med drygt 18 000 medlemmar som är en del av det så 
kallade Flicka-projektet, startat av Berit Andnor.  

• RajRaj: Tjänsten RajRaj är utvecklad i samarbete med OLW. På RajRaj uppmuntras 
användarna att lägga upp bilder från olika festliga tillställningar, och sedan klistra in 
fullt med reklam för OLW på bilderna.  

• Kastrull: En tjänst i samarbete med Arla som erbjuder användarna recept på olika 
maträtter.  

• Volym: På Volym kan användarna ta del av de senaste musiknyheterna, lägga upp en 
lista på sin skivsamling, delta i omröstningar om musik, samt "tjuvtitta" på de senaste 
musikvideorna.  

• Vrål: Vrål är Lunarstorms egna kontantkort som utvecklats i sammarbete med 
mobiloperatören Vodafone. Med Vrål-kontantkortet får  rabatt på att använda vissa av 
Lunarstorms betaltjänster.  

• Kolla: Kolla är en funktion som via SMS möjliggör att  kan kontrollera sitt krypin, 
svara på gästboksinlägg m.m. direkt från mobilen.  

• Pablo: Med betaltjänsten Pablo, som kostar 20 kr per månad, kan medlemmarna 
publicera sina "alster" i form utav ljud, bild, text och film.  

• Jobba: Jobba hjälper till med allt som är värt att veta om att jobba och betala skatt, 
och prao. I samarbete med OffentligaJobb och Skatteverket.  

• Listor: Med funktionen listor kan användaren lägga upp olika listor om precis vad 
som helst, t.ex. en lista över vilka favoritfilmer  har.  

• Guru: Guru är en funktion som användarna kan rösta på varandras krypin, dagböcker 
och listor med.  

• Trampolin: Tjänsten Trampolin är utvecklad i samarbete med friskolekedjan John 
Bauergymnasiet. Funktionen Trampolin är som en stor skolkatalog där alla 
gymnasieelever i hela sverige kan registrera sig. På Trampolin kan  även få hjälp att 
välja sin framtid.  

• Banner: Med funktionen Banner kan användarna designa och publicera sin egen 
banner för antingen sitt eget "krypin" eller för sin klubb på Lunarstorm. Bannern visas 
för samtliga användare och visas en kort stund i det högra hörnet utav sajten. Att 
publicera en banner kostar 15 kr + eventuell operatörsavgift, och betalas via ett SMS 
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