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Star Vaults VD Henrik Nyström uppdaterar runt Mortal
Online 2 – ca 90.000 aktiva spelare
Mortal Online 2 (”MO2”) lanserades under förra veckan som full release och hittills har ca 35.000 spel
sålts via Steam och spelets hemsida sedan full release. Totalt har Mortal Online 2 nu sålts i ca
110.000 exemplar (inkl förköp och kopior i samband med stress-test) och har ca 90.000 aktiva
spelare. Därtill har spelet en fortsatt stigande följarbas om ca 262.000 spelare som ”wish-listat” spelet
på Steam.
Något som är viktigt att komma ihåg är att Mortal Online 2 är ett spel som har förutsättningen att
bygga ett stort återkommande kassaflöde på månadsbasis. Abonnemangsmodellen är samtidigt oftast
av hämmande karaktär för att få ett stort antal spel sålda på kort tid i samband med en lansering. Att
det är ett spel som tillämpar abonnemangsmodellen synliggörs också tydligt på
försäljningsplattformarna. Trots detta låg Mortal Online som bäst nummer fyra på Steams topp-10 lista
efter lansering.
Utvecklingsteamet arbetar hårt med att lösa vissa delar i inloggningsprocessen som påverkat spelare
negativt – framför allt inloggningsproblem i kontinenten Myrland som i princip alla spelare behöver ta
sig igenom. Detta får som effekt att det vägda användaromdömet om spelet pressas ner. Som tur är
har Steam en modell för att vikta nya och äldre användaromdömen och ger dessutom spelare
möjlighet att ändra ett omdöme. Detta gör sannolikt att Mortal Online 2 kommer att vara tillbaka på
mycket goda användaromdömen som spelet hade innan problem med inloggningen uppstod (81%),
när de väl är åtgärdade. Vi räknar med att problemen kommer att vara åtgärdade under denna vecka.
Jag, teamet och flertalet lojala spelare är fortsatt optimistiska att Mortal Online 2 har alla
förutsättningar att nå det långsiktiga målet med en användarbas om 300.000 månatliga spelare och
därmed också vara större än den närmast besläktade konkurrenten Eve Online. Detta vore naturligtvis
en enorm bedrift att lyckas med.
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