
Dream Date Factory är ett multispelarespel som framförallt spelas 
på dator, men som därtill omfattar ett antal funktioner kopplade till mobilte-
lefon. Spelet går ut på att skaffa sig många och framgångsrika dejter och stiga 
i aktning och popularitet. Som spelare gör man taktiska val för att utveckla sin 
avatar till en mer attraktiv och populär person i spelet. Kanske onsdagsdaten 
borde ställas in till förmån för en förkovrande kväll på biblioteket, vilket kan 
leda till en intressantare personlighet i framtida möten? 

 

Spelet inleds med att spelaren får skapa sin avatar. I detta inledande steg kan 
man välja mellan olika utseenden och egenskaper att utgå ifrån. Spelaren kan 
surfa runt på andra spelares sidor för att se om någon verkar intressant att dej-
ta. Här gäller det att hitta någon som kan tänkas tacka ja på en inbjudan till att 
träffas och dessutom att dennes egenskaper verkar kompatibla med ens egna. 
När man kommit överens om en träff fi nns alternativ för hur man vill agera på 
dejten. Båda parter tvingas ta olika ställningstaganden i förväg, och valen på-
verkar naturligtvis datens utgång!

Daterna sker på onsdagar och lördagar. Tiden däremellan ägnas åt taktiska val 
och att leta dater. Onsdagsdaten kan bytas mot andra karaktärsutvecklande ak-
tiviteter. Det är viktigt att utveckla sin karaktär för att vara ett hett byte i spelets 
värld. Utvecklande aktiviteter kan t.ex. vara att gå på gym, bibliotek eller en 
föreläsning. 

Allteftersom spelaren utvecklar sin avatar och går på lyckosamma dejter ökar 
dess popularitet. Detta kan i bästa fall leda till en placering på en av de topplis-
tor som listar den 10 populäraste personerna i grannskapet, stadsdelen, staden 
osv. Att befi nna sig på en av dessa listor ger prestige, men också andra fördelar 
i spelet. En topplisteplacering ger kanske en extra bonus i kassan och möjlighet 
att data personer som tidigare befunnit sig på en för hög nivå. 

På onsdags- och lördagskvällarna när daterna pågår ska spelare som så önskar 
kunna få löpande information om hur daten förlöper via SMS.  
Finansieringen av Dream Date Factory sker framförallt genom reklam på nätsi-
dan. Dessutom kan extraprylar säljas, såsom 
t-shirts, extratjänster i spelet, SMS-tjänst och eventuellt en mobilklient som gör 
det möjligt att spela spelet via mobiltelefon.

”Som spelare gör man taktiska val för att utveckla sin avatar 
till en mer attraktiv och populär person i spelet.”

”Allteftersom spelaren utvecklar sin avatar och går på lycko-
samma dejter ökar dess popularitet.”

”Här gäller det att hitta någon som kan tänkas tacka ja på en 
inbjudan till att träffas och dessutom att dennes egenskaper 
verkar kompatibla med ens egna.”

På lördagen matchas de båda dejtingprofi lerna och skojfaktorer 
skapas. 

Carlos prenumererar på Dream Date Factory:s SMS-tjänst och 
får därför korta rapporter om viktiga händelser under dejten. 
Klockan nio på lördagskvällen får han ett meddelande om att de-
jten började bra eftersom de båda är avslappnade och har varda-
gliga kläder. Senare under kvällen får han ett nytt meddelande. 
Denna gång står det att han har råkat tappa ett bowlingklot på 
”Lara Crofts” fot vilket fi ck henne att börja gråta. Därefter kom-
mer inga fl er meddelanden. Carlos blir orolig över dejtens utgång. 
Klockan tio nästa morgon loggar han in och läser den slutgiltiga 
rapporten. Enligt rapporten uppstod ytterligare problem i slutet 
av dejten eftersom ”Casanova” ville betala för båda, medan Lina 
helst ville betala för sig. Sammantaget var det dock en lyckad dejt. 
Tack vare ”Casanovas” charm lyckades han smickra ”Lara Croft” 
till att glömma bort incidenten med bowlingklotet och smärtan i 
foten. 

Lina loggar in direkt när hon vaknar klockan 11 på söndagsmor-
gonen. Hon vet inte alls hur det har gått på dejten och är väldigt 
förväntansfull. Hon läser rapporten och blir glad över att den 
gick bra tack vare att ”Casanova” är charmig. Hon upptäcker att 
”Casanova” har lämnat ett meddelande till henne där han ber om 
ursäkt för bowlingklotet:

”Förlåt, sötnos för bowlingklotet. Det var verkligen inte meningen. 
Hoppas du hade det kul ändå. Om du vill träffa mig igen, hör av dig. 
Kram!”   

Dejt

Det är måndag kväll. Carlos kommer hem från basketträningen. 
Han sätter sig vid datorn och öppnar direkt spelet Dream Date 
Factory. Efter en lyckad dejt förra fredagen är han sugen på att 
pröva sin lycka ännu en gång. Carlos är på gott humör och är lite 
nyfi ken. Han läser de senaste inläggen i sin gästbok och fastnar 
då särskilt för ett inlägg från en 17-årig tjej som kallar sig ”Lara 
Croft”. Han tar sig till hennes personliga sida och läser hennes 
beskrivning. Det verkar vara en intressant tjej. Carlos bestämmer 
sig för att bjuda henne på en dejt. I dejtformuläret fyller han i att 
han vill bjuda ”Lara Croft” på en avslappnad bowlingdejt. Kläd-
seln är vardaglig och Carlos betalar för båda. 

Carlos, 18 år – “Casanova”

“Carlos prenumererar på 
Dream Date Factory:s SMS-
tjänst och får därför korta 
rapporter om viktiga hän-
delser under dejten.”

Lina tränar gymnastik på måndagskvällar och kan därför först 
logga in på Dream Date Factory på tisdagskvällen. Hon vet dock 
att ett erbjudande om en dejt väntar eftersom hon har fått ett 
textmeddelande till sin mobiltelefon kvällen innan. Hon är väl-
digt nyfi ken och förväntansfull. Lina läser att en 18-årig kille kal-
lad ”Casanova” vill bjuda henne på en avslappnad bowlingdejt. 
Hon går in på hans sida och tycker att han verkar vara en top-
penkille. Hon tackar ja till erbjudandet och anger att hon anser 
att de ska betala var och en för sig, att hon är avslappnad samt att 
klädseln ska vara vardaglig. 

Lina, 17 år – ”Lara Croft” 


