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Abstract 

En ny spelgenre har ökat i popularitet de senaste fem åren.  En spelgenre som faller utanför 

den klassiska definitionen av spel.  En spelgenre vid namn ”Idle Games”. Föreliggande studie 

handlar om vilka element i dessa spel som får spelaren att fortsätta spela och hur elementen 

kan analyseras med hjälp av MDA och AARRR ramverken. Data har samlats in från tre 

populära Idle Games vid namn Cookie Clicker, Clicker Heroes och AdVenture Capatalist. En 

enkät har också skickats till spelarna av dessa spel för att få en uppfattning om varför spelen 

är populära.  Resultaten har sedan analyserats med olika speldesignteorier för att undersöka 

vilka spelmekaniker som skapar lusten att spela och varför dessa spel är populära.  
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Abstract 

A new game genre has seen increased popularity during the last five years. A game genre that 

falls outside the classic definition of games. A game genre with the name of “Idle Games”. 

This study is all about which elements in these games create the drive for the player to 

continue playing and how the elements can be analyzed with the help of MDA and AARRR 

frameworks. Data have been collected from three popular idle games with the names of 

Cookie clicker, Clicker Heros and AdVenture Capatalist. A survey has also been sent to the 

players of these games in order to get better knowledge of why these games are popular. The 

result has then been analyzed with different design theories in order to examine which game 

mechanics create the feel to play and why.  

Keywords: Game Design, Idle Games, Skinnerbox, Cow Clicker, Psychology, Pattern 

recognition 
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1 Inledning 

Vi människor har förmågan att kunna göra något engagerande i flera timmars tid. Beroende på 

person kan olika intressen hålla oss sysselsatta i jobb, i studier eller hobbyprojekt under lång 

tid. Under de tidiga åren i min uppväxt har tv och brädspel fångat mitt intresse och upptagit 

mitt fokus i timmar och återkommande i flera veckors tid. Det har kunnat handla om att skapa 

enorma civilisationer eller att springa runt i en 3D-värld och hoppa på flygande plattformar.  

Ett nytt fenomen har nu uppenbarat sig i mitt liv. En ny spelgenre som har rötter i 

Facebookspel och som har får många timmars engagerad uppmärksamhet. En spelgenre som 

inte kräver tankekraft kring hur man ska skapa en regering eller kräver snabba 

knappkombinationer för att utföra en handling.  En spelgenre där man får kakor som valuta 

genom att klicka på en större kaka. En spelgenre vid namn ”Idle Games”, fortsättningsvis 

kallad idle-spel. 

Men vad är det som driver mig att utföra en så meningslös handling som att klicka på en 

kaka? Vad är det som får mig att fortsätta klicka i flera veckors tid? Var kom denna genre 

ifrån och hur kommer den att utvecklas vidare i framtiden? Jag tog på mig ansvaret att 

besvara dessa frågor och agera som pionjär i det akademiska utforskandet av idle-spel.        
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2 Begrepp och definitioner  

Uppsatsen använder sig av följande begrepp och definitioner.  

Achievement: Engelskt utryckt för ett avklarat mål som krävde av spelaren att utföra en 

uppgift.  

Facebookspel: Webbaserade spel som existerar på Facebook. 

Grokka: Ord först beskrivet i Stranger in a Strange land av Robert A. Heinlein (Heinlein, 

1986). Ordet betyder att personen förstår sig på ämnet så pass mycket, att personen kan bli ett 

med ämnet och fortfarande älska ämnet.  

Icke spel: Spel som traditionellt inte ses som spel.  Denna uppsats följer Ernest Adams och 

Andrew Rollings definition att spel är en kedja av meningsfulla val i engagerande miljö 

(Adams och Rolling, 2003). 

Idle Games eller idle-spel: Spel som kräver minsta möjliga interaktion mellan spel och 

spelare.  

Skinnerbox: Refererar till spel som använder sig av instrumentell inlärning, en teori som 

forskaren Burrhus Frederic Skinner (Skinner, 1965) kom på.   

Sociala spel: Spel som bygger på att bjuda in vänner som kan hjälpa spelaren att klara av 

problem i spelet och fortsätta vidare.  

Underkastelse: Refererar till 8 Kinds of Fun (LeBlanc, 2001) åttonde typ av fun 

”Submission”.    

MMORPG: Står för Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. 

Följande förkortningar används i tabeller under avsnittet Resultat:  

M: står för Miljon. 

B: Står för Miljard. 

T: Står för Biljon.  

q: Står för Quadrillion. 

Q: Står för Kvintiljon. 

s: Står för Sextillion. 

S: Står för Septiljon. 
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3 Bakgrund  

3.1 Sociala spels uppkomst 

I dag argumenteras kring huruvida spel på Facebook ska få kallas ”spel” då de upplevs vara 

mycket annorlunda jämfört med vad vi kallar för traditionella spel.  

Spel som forskningsämne är fortfarande ungt i jämförelse med andra akademiska ämnen. Det 

är först när tv-spelsrevolutionen vid 1980 drog igång som den akademiska världen fick ett 

intresse för spel som ett forskningsämne. Med ett växande intresse för tv-spel hos 

allmänheten, framförallt hos barn och unga, kom det ganska snart teorier om att spel kan vara 

beroendeframkallande eller ett verktyg för lärande och annat (Bandura, 1986).  

Första generationens Iphone kom 2007 och året därpå öppnades Apple App Store, som kom 

att förändra hur mobilspel påverkade både spelindustrin och spelmarknaden. Plötsligt kunde 

konsumenter köpa spelet för ett minimalt pris utan vidare ansträngning. Större företag började 

se en marknadspotential och började införskaffa spel som de hoppades på skulle slå igenom.    

Facebook lanserades år 2004 men hade inte spel implementerade inledningsvis. Det första 

kom år 2009. Spel som Barn buddy (TheBroth, 2009) och Happy Farm (Tencent Games, 

2008)var bland de första att lanseras på Facebook.  Zynga släppte samma år Farmville 

(Zynga, 2009) som blev det mest spelade spelet på Facebook under två års tid. Många andra 

företag följde Farmvilles (Zynga, 2009) speldesign och började skapa liknande spel med 

samma mekanik i ett försök att tjäna pengar på den då nya marknaden. Majoriteten av spelen 

lanserade för Facebook hade samma mekanik, där spelaren var tvungen att vänta för att 

fortsätta spela igen. Om man tar Farmville (Zynga, 2009) som exempel så startas en timer 

varje gång man planterar något på sin farm. När timern har nått noll kan spelaren sedan sälja 

det som blivit planterat och använda pengarna för att köpa nya saker att plantera, eller 

förbättra farmens planteringsyta. Om man inte orkar vänta kan man även välja att köpa 

virtuell valuta som eliminerar väntetiden.  

Dessa Facebook spel blev också konverterade till Smartphones och tillsammans med App 

stores succé spred sig dessa spel även till mobila enheter. Iphones App market och Facebooks 

beslut att implementera spel för sina användare var startskotten till vad som idag klassas som 

Social Games (Oxford Dictionaries, 2015).    
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3.2 Cow Clicker 

Speldesignern och professorn Ian Bogost skapade spelet Cow Clicker (Bogost, 2010) som en 

parodi på hur sociala spel vid den tidpunkten höll på att utvecklas. Han ansåg att sociala spel 

på Facebook var designade på ett sådant sätt så att det krävdes minimal interaktion mellan 

spel och spelare, och för att bevisa sin tes skapade han Cow Clicker som ett facebookspel.  

Cow Clicker var ett spel som bad spelaren att klicka på en ko var sjätte timma, för att generera 

”klicks” inom spelet. En spelare kan bjuda in en väns ko till sin hage för att klicka på den 

också, vilket generar ”klicks” för både spelaren och vännen. En spelare kan även skaffa 

specialkor genom att köpa ”Moonyes”, en virtuell valuta, för riktiga pengar, för att slippa att 

vänta sex timmar för att kunna klicka på kon igen.   

Spelet hade vid sin höjdpunkt 50 000 användare. Spelet, som handlade om att klicka på en ko 

var sjätte timma, lyckades skapa en ny genre inom spelvärlden vid namn idle-spel. Med tiden 

introducerades nya spel inom genren som Cookie Clicker (Thiennot ,2013), Clicker Heroes 

(Playsaurus, 2014), AdVenture Capitalist (Hyper Hippo, 2014) och dessa fortsatte utveckla 

idle-genren med nya sätt att klicka på nya föremål. Idag har idle-genren en stor spelarbas med 

nästan 9 000 dagliga användare (Crecentem, 2013) som spelar. Olika idle-spel har olika 

spelmekaniker som ger någon form av resurs, men nästan alla spel har samma röda tråd som 

binder dem samman, dvs. att få en siffra att öka i antal och få siffran att ökas mer produktivt.   

3.3 Tidigare forskning 

Området kring idle-spel är inte särskilt utforskat, däremot bygger många av de sociala 

Facebook och mobilspelen sina mekaniker på instrumentell inlärning, det vill säga att man 

kan förstärka eller försvaga ett beteende beroende på konsekvenser av beteendet.  Exempel på 

detta kan vara att lära en hund att utföra ett trick och förstärka det beteendet med att ge 

hunden godis. Hunden kommer nu att utföra tricket mer utförligt då hunden har lärt sig att 

utföra tricket ger godis (Skinner, 1965).  
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Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) var en psykolog som utförde många experiment inom 

instrumentell inlärning. Hans mest berömda experiment var Skinnerbox (Skinner, 1965). I 

experimentet satte han en duva i en låda med en knapp. Om duvan klickat in knappen, kom 

mat som duvan sedan kunde äta. Skinner kunde sedan manipulera duvan att klicka på knappen 

genom att schemalägga när maten kom. Skinner (1965) kom på teorin från folk som spelar 

hasardspel, där många utför en handling och blir ibland belönade med vinst. I detta fall 

handlar det om att vi lär spelare att om de spelar tillräckligt länge så kommer en stor belöning 

att komma som får dig att må bra. 

Belöningar är inte det enda som kan agera som förstärkning. Skinner säger att det finns två 

olika typer av förstärkningar, positiva och negativa. Positiva förstärkningar handlar om att 

personen i fråga får något som den vill ha om handlingen blir utförd, gentemot negativa 

förstärkningar som handlar om att ta bort ett obehag från personen om handlingen blir utförd.    

3.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur spel som är designade för tidsfördriv skapar ett 

engagemang hos spelaren som kan leda till flera timmars spelande. I uppsatsen kartläggs och 

analyseras de unika spelmekanikerna för att undersöka möjligheterna att använda dessa också 

i andra typer av spel. 

Hur fungerar spelmekaniken i spel som bygger på att ge spelaren en upplevelse av 

underkastelse? 

Vad är det som triggar spelaren att vilja fördjupa sig i spelet och förlänga sin spelupplevelse? 
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4 Metod 

Val av metod 

För att genomföra analysen används både kvalitativa och kvantitativa metoder. Att försöka 

besvara syfte och frågeställningar med hjälp av olika metoder bör kunna ge flera perspektiv 

och en bättre helhetsbild.  Jag har valt att kombinera metoderna: 

Intervju av nyckelperson 

Enkätundersökning 

Spelanalys  

Att kombinera metoder på detta sätt kallas också metodtriangulering som ger en djupare 

förståelse för uppsatsämnet (Halvorsen, 1992:92). 

4.1 Intervju av nyckelperson  

För att få mer förståelse för varför spelare spelar idle-spel och varför genren har blivit 

populär, ville jag intervjua Ian Bogost om idle-spel och hur han anser att Cow Clicker 

(Bogost, 2010) har påverkat genren. Jag tog kontakt med Ian Bogost via mail där jag först 

frågade om intresset att svara på ett par frågor för en kandidatuppsats. Se appendix 1 för 

mailet. Ian Bogost accepterade att svara på ett antal frågor, och detta ledde till ett mail där 

följande frågor ställdes:  

Question 1: What in your opinion is the main driving force for players to continue 

playing idle games?  

Question 2: How do you think that Cow Clicker influenced the development of the idle 

game genre?  

Question 3: What was the audience you searched for when creating Cow Clicker, and 

did you manage to reach that audience?   

Question 4: Other statements from your side.  

4.2  Enkäten 

För att få en mer generell bild av vilka slags spelare som spelar idle-spel och vad de uppger 

som engagerande faktorer skapades en webenkät. Se appendix 2 för frågorna. I enkäten valdes 

följande huvudteman ut som engagerande faktorer:  
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- Tidsfördriv 

- Kul 

- Överraskande 

En enkät skickades till Kongregate (GameStop, 2010) som har idle-spel online och till 

Reddits subforum incremental_games (Reddit, 2013) som är en mötesplats för de mest 

dedikerade spelarna. Detta var den givna vägen för att i möjligaste mån samla in så mycket 

kvantitativ data som möjligt kring varför spelarna spelar dessa typer av spel. 482 deltagare 

svarade på följande frågor: 

- Vad är ditt kön? 

- Vad är din ålder?  

- Vilka titlar har du spelat? 

- Hur mycket tid har du spenderat på ett enda idle-spel som längst? 

- Varför spelar du idle-spel? 

4.2.1 Urval och bortfall 

Baserat på antal användare på hemsidorna Kongregate (GameStop, 2010) och Reddits 

subforum incremental_games (Reddit, 2013) fick ca 20 000 personer möjlighet att besvara 

enkäten.  

Av dessa fyllde 482 personer i enkäten. 

Sju av svaren klassades som bortfall då det tydligt framgick att svaren inte var seriösa, dessa 

var inte relevanta att använda i analysen. Bortfallet bedöms inte ha påverkat analysen av 

enkäten då bortfallet uppgår till endast ca 1,5 % av alla enkätsvar.   

4.3 MDA och AARRR analys av tre spel 

Genom att göra en spelanalys kan spel på ett systematiskt och strukturerat sätt analyseras och 

utvärderas. I uppsatsen bygger spelanalysen på ett formulär med frågor på ett antal områden 

som besvarades av mig när jag spelade spelet. Formuläret bygger på följande områden: 

- Vilka är huvudmekanikerna? 

- Hur är uppgraderingselement i spelet uppbyggt? 

- Vad sker de första minuterna av spelandet?  

- Vad får spelaren att komma tillbaka? (Besvaras i Avsnittet Diskussion) 
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Efter att formuläret var skapat så testades det genom att jag provspelade ett idle-spel för att 

undersöka om formuläret var användbart. Därefter valde jag att justera frågorna och bedömde 

att fråga fyra handlar mer om analys och tolkning av spelet än redovisning av vad som sker. 

En analys av spelen Cookie Clicker (Version 1.0466), AdVenture Capitalist (Version 

1.1.0.1143) och Clicker Heroes (Version 0.17c) har sedan genomförts. Med hjälp av det 

analytiska ramverket MDA har en analys av mekaniken, dynamiken och estetiken i varje spel 

gjorts och dokumenterats. Med hjälp av den dokumenterade analysen i formuläret kan likheter 

och skillnader mellan varje spels mekanik, dynamik och estetik synliggöras för att få en 

klarare bild av vad som får en spelare att bli underhållen av dessa typer av spel.  Analysen 

kommer sedan att ställas bredvid data framtagen från enkäten för att undersöka olika aspekter.  

Som ett komplement genomfördes också en analys över hur spelen lockar till sig nya spelare 

och hur den ekonomiska inkomsten för spelet fungerar med hjälp av det statistiska ramverket 

AARRR. Detta ger en bättre bild av hur mekaniken i dessa spel är uppbyggd för att få 

spelaren att investera pengar i spelet.  

4.4 Källkritik 

I uppsatsen används information och fakta från flera olika källor.  

Kurslitteratur som har använts i tidigare kurser på programmet Speldesign och 

programmering via Uppsala universitet Campus Gotland. Denna anses hålla en god kvalitet då 

den har passerat universitetets kvalitetskontroll. 

Artiklar som har författats av nyckelpersoner inom området Speldesign. De ger viktig och 

belysande information och eftersom personerna är välkända inom området kan deras artiklar 

också anses hålla en god kvalitet. 

4.5 Etiska överväganden 

Eftersom mina metoder i mycket liten omfattning berör känsliga uppgifter har jag försökt 

ringa in vad som är av särskild vikt att skydda för att hantera uppgifter korrekt. 

Den metod som främst berörs är enkäten. I den tydliggör jag att den som svarar är anonym 

samt redovisar hur svaren kommer att användas. 
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4.6 Personliga utgångspunkter 

Jag vill här beskriva mina egna utgångspunkter i uppsatsskrivandet för att så transparant som 

möjligt vara tydlig med vad som indirekt påverkar hur jag betraktar mitt uppsatsämne. 

Idle-spel anser jag går emot min uppfattning av vad ett traditionellt spel är. Min definition av 

spel följer Adams och Rollings (2003) definition att spel är en kedja av meningsfulla val i en 

engagerande miljö, där jag sedan lägger till att spel även ska ha ett tydligt mål och 

konsekvenser om man inte kan uppnå det målet.  För mig saknar idle-spel konsekvenser och 

meningsfulla val, men har fortfarande element av vad spel är. Jag klassar idle-spel som icke-

spel, det vill säga spel som går emot den traditionella definitionen av spel.  

Jag är en hängiven spelentusiast och spelar många olika slags spel men föredrar främst spel 

med komplicerade mekaniker som ger spel ett djup värt att utforska.  Kortspel i digital och 

brädspelsform har varit en återkommande genre som jag har utforskat under mitt liv.  

Efter att vänner och bekanta introducerade mig till Clicker Heroes, kände jag att detta var ett 

slags spel som fick min uppmärksamhet för att jag skulle fördriva tiden. Det som fick mig 

intresserad av att närmare undersöka varför man spelar dessa spel är att jag noterade hur 

mycket tid som de i min närhet spenderade på att klicka vidare i spelet.  
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5 Teori 

I följande avsnitt beskrivs vilka teorier analysmetoderna bygger på. Med hjälp av valda teorier 

är det möjligt att beskriva och analysera idle-spels mekaniker och estetiker. 

5.1 MDA 

Mechanis, Dynamic, Aesthetics är ett analytiskt ramverk framtaget av Robin Hunicke, Marc 

LeBlanc och Robert Zubek (Hunicke, 2004). MDA är en formell teori angående speldesign 

som tillåter designern att titta på olika spel och bryta ner vad i mekanikerna som får spelet att 

bete sig som det gör.  

Spel blir skapade av en eller flera designers och blir konsumerade av spelare. Skillnaden 

mellan spel och andra underhållningsmedium som tv, böcker och musik är att spel är 

interaktiva och kan tillåta spelaren att välja hur man gör med medium. En bok kommer alltid 

innehålla samma text i sig, samtidigt som att ingen spelare kommer göra exakt samma val i ett 

spel som alla andra spelare.  

The MDA framework formalizes the consumption of games by breaking them into their distinct 

components and establishing their design counterparts:  

Mechanics: Describes the particular components of the game, at the level of data representation 

and algorithms. … 

Dynamics: describes the run-time behavior of the mechanics acting on player inputs and each 

other’s outputs over time. … 

Aesthetics: describes the desirable emotional responses evoked in the player, when she interacts 

with the game system. 

(MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research, 2004: 2) 

5.2 8 kinds of Fun 

Marc LeBlanc har utvecklat teorin 8 kinds of fun (LeBlanc, 2001). Det är en teori som menar 

att en spelunderhållningsfaktor kan beskrivas på åtta olika sätt: 

1. Sensation - Game as sense-pleasure  

Underhållning som får spelaren att känna känslor med hjälp av visuell grafik och ljud. 

Känslorna kan variera från skräck till lättnad beroende på hur upplevelsen är uppbyggd.  
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2. Fantasy - Game as make-believe 

Underhållning som fördjupar spelaren i en fantasi som inte går att uppnå i det verkliga livet. 

Detta gäller inte bara spel med fantasy-tema utan kan också som exempel bli applicerat i 

sportspel där spelaren upplever sig vara en fotbollsspelare eller liknande.   

3. Narrative - Game as drama 

Underhållning som fördjupar spelaren i en berättelse. Detta refererar oftast till en historia 

redan skriven av utvecklaren men kan också referera till spelarens egna aktiviteter i spelet.  

4. Challenge - Game as obstacle course 

Underhållning som presenterar utmaningar till spelaren. Detta betyder inte att spelet är svårt, 

utan syftar mer på spel som presenterar problem som spelaren sedan måste lösa för att ta sig 

vidare i spelet. 

5. Fellowship - Game as social framework 

Underhållning som tillåter spelaren att känna en gemenskap med andra mäniskor. Detta kan 

handla om att spela tillsammans i ett lag eller delta i sociala samtal utanför spelet.  

6. Discovery - Game as uncharted territory  

Underhållning som tillåter spelaren att hitta något som inte var känt förut. Detta kan variera 

från att utforska en virtuell värld till att upptäcka nya sätt att spela spelet.  

7. Expression - Game as self-discovery  

Underhållning som tillåter spelaren att upptäcka nya kunskaper från sig själv. Spel som tillåter 

spelaren att skapa föremål eller konst skapar denna typ av underhållning.  

8. Submission - Game as pastime 

Underhållning som driver spelaren att återupprepa en uppgift gång på gång och låta spelaren 

zooma ut. Att döda monster för att få mer erfarenhetspoäng eller att klicka på grönsaker för att 

få mer pengar utan att ha någon tankekraft bakom handlingarna är vad denna typ av 

underhållning handlar om.      
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Ett spel kan innehålla mekaniker som skapar från en till alla åtta typer av ”fun”. Ta Charader, 

Quake (id Software, 1996), The Sims (Maxis, 2000) och Final Fantasy (Square Enix, 1987) 

som exempel. 

Charader: Fellowship, Expression, Challenge.  

Quake: Challenge, Sensation, Competition, Fantasy.  

The Sims: Discovery, Fantasy, Expression, Narrative.  

Final Fantasy: Fantasy, Narrative, Expression, Discovery, Challenge, Submission.   

5.3 AARRR  

Acquisition, Activation, Retention, Revenue och Referral är ett ramverk skapat av Dave 

Mcclure (2007) för uppstart för företag. Ramverket använder sig av statistik för att analysera 

hur kunder uppfattar produkten eller tjänsten som företaget säljer, och kan sedan använda 

statistiken för att se hur man kan förbättra företaget för att öka inkomsten. Under varje 

kategori får man fram data av: 

Acquisition: Hur får kunden produkten? Hur många laddar ner appen eller hur många går in i 

en restaurang? Och var fick de reda på produkten/tjänsten?  

Activation: Hur är första användningen av produkten/tjänsten? Är kaffet bra i cafét eller 

appen användbar för konsumenten?  

Retention: Hur många kommer tillbaka/använder produkten regelbundet?  

Revenue: Hur får du pengar från konsumenten? Hur ser prismodellen ut för 

produkten/tjänsten och kan det förbättras?   

Referral: Berättar konsumenten för andra personer om produkten/tjänsten? Hur kan man få 

konsumenten att berätta mera angående företaget och dra in nya betalande kunder?  
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5.4 Raph Koster Theory of Fun for Game Design 

Raph Koster är en speldesigner som har jobbat på spel som Ultima Online (Origin Systems, 

1997) och Star Wars Galaxis (Sony Online Entertainment, 2003). År 2004 skrev han boken 

”A Theory of Fun for Game Design” där han beskriver att människors hjärnor är hårdkodade 

att söka mönster i allt som sker runt omkring sig (Koster, 2004:16). Ett exempel som Koster 

tar upp är att vi som människor kan se ansikten från väldigt abstrakta figurer. Detta är en form 

av mönstersökande som vi människor använder oss av. 

Koster fortsätter sedan att definiera att spel är puzzel, med avsikt att lära spelaren något 

(Koster, 2004:34). Exempel Koster använder sig av är Tetris (Pajitnov, 1984), där spelaren lär 

sig relationen mellan olika formade föremål eller Super Mario Bros (Nintendo, 1985), där 

spelaren lär sig att utforska efter hemligheter.  Koster påstår att ”fun” handlar om att bemästra 

dessa mönster och lyckas optimera sin spelstund.  ”Fun” är bara ett annat ord för inlärning 

(Koster, 2004:46).  

”In other words, learning is a drug.” 

(Koster, 2004) 

Koster beskriver vidare att samtidigt som en spelare lär sig mönstret, kan spelaren börja 

”grokka” (Koster, 2004:28), likt att ha muskelminne om att utföra uppgifter.  Slutligen skriver 

Koster att uttråkad är motsatsen mot inlärning, vilket uppstår när spel slutar lära ut till 

spelaren eller om spelet försöker lära spelaren för mycket på en gång (Koster, 2004:42).   
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6 Resultat 

Här sammanfattar jag mina resultat från de olika datainhämtningskällorna. För att undvika 

språkliga fel används engelska i tabellerna som redovisas i spelanalyserna och enkäten. 

6.1  Intervju med nyckelperson 
Efter det initiala svaret från Ian Bogost och ett återkopplings mail iväg skickat med frågorna 

via mail, blev svaret ingenting. Den tänkta intervjun av en nyckelperson resulterade i inget 

resultat alls.  

6.2 Enkäten 

Enkäten har varit publicerad på forumen på hemsidorna Kongregate och Reddit under 

perioden fr.o.m 3 maj t.o.m 9 maj 2015. Det har inkommit totalt 482 svar varav 7 var 

ofullständiga. De som svarat är 23 kvinnor och 434 män och 25 icke definierbara. 

Enkätundersökningen baserad på svar från 482 deltagare visar att bland spelare av idle-games 

män är överrepresenterade (90 % enligt figur 1). 

6.2.1 Respondentens bakgrunddata; kön 

 

Figur 1. Procentuell fördelning av deltagarnas kön, Helmisaari (2015). 

Bakgrundsdata av enkätens fråga rörande kön (figur 1) visar att 90 % män och 5 % kvinnor 

har svarat på enkäten. 2 % av respondenterna har inte velat avslöja sitt kön och 3 % valt att 

identifiera sitt kön som "Other". 
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6.2.2 Respondentens bakgrunddata; ålder 

 

Figur 2. Procentuell fördelning av deltagarnas ålder, Helmisaari (2015). 

Den mest representerade åldersgruppen är i ålder 21 till 25 år (32 % enligt figur 2) som följs 

av åldersgrupp 19 till 20 (16 % enligt figur 2). Den minst representerade åldersgruppen är de 

som är under 8 år (0 % enligt figur 2).  
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6.2.3 Tid spenderad på ett enda idle-spel 

 

Figur 3. Procentuell fördelning av respondenternas speltid, Helmisaari (2015). 

Den mest representativa tiden som läggs ner till att spela idle-spel är 40+ timmar (66 % enligt 

figur 3) som följs av 20-40 timmar (10 % enligt figur 3). Den minst representativa tiden som 

läggs på idle-spel är mindre än en minut (0,4 % enligt figur 3).  
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6.2.4 De mest spelade titlarna  

 

Figur 4. Procentuell fördelning av de mest spelade idle games titlar, Helmisaari (2015). 

De mest spelade titlarna enligt bakgrundsdata är Cookie Clicker (23 % enligt figur 4), följt av 

Clicker Heroes (21 % enligt figur 4). Det är svårt att avgöra vad den minst representativa 

titeln är, mängden olika titlar under ”Other” är mellan 20-50 titlar (20 % enligt figur 4).   
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6.2.5 Bakomliggande orsaker till engagemang av idle-spel  

 

Figur 5. Fördelning av den bakomliggande orsaken till idle games spelandet, Helmisaari (2015). 

Det mest representativa svaret över varför spelaren engageras av idle spel är att de gillar dem 

(77 % av alla respondenter enligt figur 5), att de spelar dem för att de är roliga (70 % av alla 

respondenter enligt figur 5) och att de spelar dem för att fördriva tiden (69 % av alla 

respondenter enligt figur 5). Andra svarsalternativ visar att spelaren också spelar dem för att 

känna sig belönad (50 % av alla respondenter enligt figur 5), känna sig produktiv (27% av alla 

respondenter enligt figur 5) och spela för att bli överraskad (19 % av alla respondenter enligt 

figur 5). En minoritet har svarat att de spelar dem för att det är enkelt att vinna (7 % av alla 

respondenter enligt figur 5).  
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6.3 Spelanalys: Cookie Clicker 

 

Figur 6. Skärmdump, gränssnittsdesign i Cookie Clicker (Thiennot, 2013). 

6.3.1 Vad är Cookie Clicker? 

Cookie Clicker är skapat av Julien Thiennot alias Orteil år 2013. Spelet handlar om att baka 

kakor genom att använda sig av endast en kontroll. Man klickar på skärmen, mer specifikt på 

en stor kaka för att få fler kakor.  

Huvudmekanikerna i spelet är: 

 Klicka på kakan  

 Byggnader 

 Uppgraderingar  

 Golden cookie 

Uppgraderingar i spelet är: 

 Byggnadsuppgraderingar 

 Special cookie 

 Cats 

 Click 

 Research/Elder 

Både huvudmekaniker och uppgraderingar beskrivs närmare och mer utförligt i kommande 

två avsnitt.  
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6.3.2 Vilka är huvudmekanikerna? 

Klicka på kakan: På skärmen finns en enorm kaka som spelaren kan klicka på. När spelaren 

klickar på kakan så bakar spelaren en kaka. Fler kakor blir bakade ju mer spelaren klickar på 

den stora kakan. Med de bakade kakorna kan spelaren köpa uppgraderingar och byggnader 

som ökar produktionen av kakorna.    

Byggnader: Spelaren kan under spelets gång skaffa byggnader som ökar hastigheten och 

mängden kakor som blir bakade. Spelaren måste köpa dessa byggnader med bakade kakor. En 

spelare kan ha ett oändligt antal av samma byggnad.  Kostnaden för den byggnad man köper 

ökas varje gång. Alla byggnader generar x antal kakor per sekund, där x är vad för typ av 

byggnad det är, plus eventuella uppgraderingar som byggnaden har. Följande uppgraderade 

byggnader finns i spelet. Kolumn 2 förklarar vad byggnaden ger för utkomst och kolumn 3 

vad första kostnaden för byggnaden är.  

Name: Effect of building: Cost of first building: 

Cursor Auto clicks every 10 seconds 15 

Grandma  0.5 cookie per second 100 

Farm 4 cookie per second 500 

Factory 10 cookie per second 3000 

Mine 40 cookie per second 10000 

Shipment 100 cookie per second 40000 

Alchemy Lab 400 cookie per second 200000 

Portal 6666 cookie per second 1667 M 

Time Machine 104493 cookie per second 123456 M 

Anti-Matter Converter 1.3 Million cookies per second 4 B 

Prims 18.275 Million cookies per second 75 B 

Tabell 1. Byggnader, effekter och kostnader i Cookie Clicker, Helmisaari(2015) 

Uppgraderingar: Under spelets gång kan spelaren köpa uppgraderingar för att öka antalet 

kakor som blir producerade av byggnaden. Alla uppgraderingar är inte tillgängliga från början 

och måste låsas upp genom att mål nås. Dessa mål kan vara från att ha x antal av en specifik 

byggnad eller att under en spelomgång bakat ett stort antal kakor. Majoriteten av dessa 

uppgraderingar ökar en byggnads effektivitet med en procent, men det finns även dem som 

kan öka antalet kakor man får när man klickar på huvudkakan eller låsa upp helt nya 

spelelement i spelet.  
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Golden cookie: Under spelets gång kan en gyllene kaka materialiseras på skärmen. Dessa 

kakor dyker upp inom ett intervall av tio minuter och stannar endast på skärmen under sju 

sekunder. Trycker man på den gyllene kakan innan den försvinner får man slumpmässigt en 

av tre bonusar som är: 

1. Frenzy: All produktion av kakor multipliceras med sju under 77 sekunder. Detta ökar 

även antalet kakor man får genom att klicka på huvudkakan.   

2. Lucky: spelaren får 10 % extra kakor av antalet kakor spelaren har tillgång till.  

3. Lucky chain: Fler gyllene kakor dyker upp inom ett intervall och ger spelaren 7, 77, 

777, 7777 osv om spelaren lyckas klicka på den gyllene kakan innan den förvinner.  

6.3.3 Hur är uppgraderingselementet i spelet uppbyggt? 

Spelet har två olika uppgraderingselement. Det första är byggnaderna. Dessa producerar 

kakor baserat på vad för typ av byggnad det är. Spelaren kan ha oändligt med byggnader. 

Kostnaden för varje byggnad ökas med ca 15 % varje gång man köper en byggnad man redan 

har. Ett större antal byggnader ökar hastigheten av produktionen kakor. 

Det andra elementet är uppgraderingar. Dessa behöver alltid låsas upp genom att avklara ett 

mål. Som exempel: För att låsa upp ” Farmer grandmas” måste spelaren ha köpt 15 farmer. 

Det finns fem olika kategorier av uppgraderingar. Dessa är: 

 Byggnadsuppgraderingar: Varje typ av byggnad har 6-15 uppgraderingar. 

Majoriteten av dessa uppgraderingar dubblar produktionen av en typ av byggnad, men 

det finns även uppgraderingar som ökar hur många kakor per sekund byggnaden 

producerar. Dessa blir upplåsta när spelaren har ett visst antal av rätt byggnad. 

 Special cookie: Dessa uppgraderingar ökar all produktion av kakor med 5-25%. Dessa 

uppgraderingar blir oftast upplåsta i grupp om tre. För att låsa upp dessa måste 

spelaren ha behövt producera ett visst antal kakor under hela spelomgången.  

 Cats: Dessa uppgraderingar ökar antalet kakor per sekund med den procent mjölk du 

har. Dessa uppgraderingar ger från 5-20% bonus till produktionen. För att låsa upp 

dessa måste spelaren klara av ett visst antal ”achievements”. För varje avklarat 

achievement ökar mjölken med en viss procent baserat på mål till mål.   

 Click: Dessa uppgraderingar ökar antalet kakor som spelaren får när spelaren klickar 

på huvudkakan. Denna typ av uppgradering innebär endast att antalet kakor spelaren 

får av klickandet ökas med 1% av antalet kakor som blir producerade per sekund. För 
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att låsa upp dessa uppgraderingar måste spelaren producera ett visst antal kakor genom 

att klicka på huvudkakan.  

 Research/Elder: Dessa uppgraderingar leder till ett slutspelselement kallat ”Grandma 

apocalypse”. Allt påbörjas när uppgraderingen Research Factory blir upplåst när 

100,000,000,000 kakor har blivit tillverkade. Efter att uppgraderingen blivit köpt 

påbörjas en timer på 20 minuter. Efter att timern når noll öppnas en ny uppgradering 

för spelaren att införskaffa. Majoriteten av dessa uppgraderingar ökar produktionen av 

kakor från grandma byggnaden. Fortsätter man med forskningen kommer man förr 

eller senare till ” One mind” uppgraderingen. Detta gör att alla grandma börjar en 

transformation från att vara en vanlig människa till ett monster. Detta slutspel kallas 

för Grandmapocalypse och resulterar i att nya spelmekaniker införs. För att förhindra 

detta kan Elder uppgraderingar införas som hindrar Grandmapocalypse att ske.  

6.3.4 Vad händer de första minuterna? 

Spelet har en enorm kaka med lysande effekter. Det finns inga ljudeffekter, endast kakan. 

Spelarna får ingen indikation på vad han eller hon ska göra. När spelaren klickar på kakan så 

ökas en siffra under den och ett achievement dyker upp och gratulerar spelaren att ha klarat av 

att klicka på kakan. Till höger om skärmen ser spelaren mörklagda byggnader, vilket spelaren 

får tillgång till efter att ha klickat på kakan minst 15 gånger. Spelaren köper byggnaden och 

ökar antalet kakor som produceras. Vid denna tidpunkt har en ny byggnad materialiserats på 

vilken spelaren kan se hur mycket den kostar. Uppgraderingar dyker upp som spelaren sedan 

kan köpa för att förbättra byggnadens produktion. Efter ett par minuters spelande har spelaren 

uppnått en rad olika uppgraderingar och en kakproduktion som blir automatiserad. Då och då 

dyker en gyllene kaka upp som spelaren trycker på för att få stora bonusar för sin 

kakproduktion. Vid det här laget har spelaren lärt sig allt vad spelet erbjuder och spelaren 

fortsätter att öka sin produktion av kakor. 
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6.4 Spelanalys: Clicker Heroes 

 

Figur 7. Skärmdump, gränssnittsdesign i Clicker Heroes (Playsaurus, 2014). 

6.4.1 Vad är Clicker Heroes? 

Clicker Heroes är skapat av spelstudion Playsaurus som tidigare har utvecklat MMORPG 

spelet Cloudstone. Spelet handlar om att besegra monster, samla på sig guldmynt och köpa 

nya hjältar för att kunna besegra större monster.  

Huvudmekanikerna i spelet är: 

 Klicka på monstret 

 Hjältar 

 Hero Souls 

Uppgraderingar i spelet är: 

 Hjältar 

 Specialförmågor 

 Ancient 

 Hero Soul 

 Ascension 

Både huvudmekaniker och uppgraderingar beskrivs närmare och mer utförligt i kommande 

två avsnitt.  
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6.4.2 Vilka är huvudmekanikerna? 

Klicka på monstret: På skärmen finns ett monster som spelaren kan klicka på. Monstret tar 

skada varje gång spelaren klickar på det. En livmätare visar hur mycket liv monstret har kvar 

innan det blir besegrat. När ett monster sedan är besegrat kommer en belöning i form av 

guldmynt som spelaren sedan kan använda sig av för att köpa nya hjältar.  

Spelaren avancerar spelet genom att besegra tio monster på en nivå, vilket låser upp nästa 

nivå med svårare monster och bättre belöning. På var femte nivå kommer en boss med ett 

större antal liv som spelaren måste besegra för att ta sig vidare. På dessa bossnivåer måste 

spelaren även besegra monstret inom 30 sekunder eller behöva möta bossen igen med fullt liv.  

Spelaren kan även använda sig av specialförmågor som låses upp med hjälp av hjältar. Dessa 

tillåter spelaren att få ett tillskott i att klicka, öka skadan som görs under ett antal sekunder 

och många flera. När en specialförmåga används startas en timer. Specialförmågan som blev 

använd kan användas igen efter att timern har nått noll. Dessa är specialförmågorna som 

spelet tillåter. 
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Skill Name Description Unlocked 

With 

Cost Cooldown 

Clickstorm "Automatically performs 10 Clicks per Second 

for 30 seconds. 10 minutes cooldown." 

Lvl.25 Cid 250 Gold 10 mins. 

Powersurge "+100% DPS for 30 seconds. 10 minutes 

cooldown." 

Lvl.75 Ivan 200K 

Gold 

10 mins. 

Lucky Strikes "+50% chance of Critical Click for 30 seconds. 

30 minutes cooldown." 

Lvl.100 

Alexa 

120B 

Gold 

30 mins. 

Metal 

Detector 

"+100% Gold dropped for 30 seconds. 30 

minutes cooldown." 

Lvl.100 

Broyle 

40,000B 

Gold 

30 mins. 

Golden 

Clicks 

"Gain 1% of the current monster's gold each 

time you click, for 30 seconds(0.1% on 

bosses). 1 hour cooldown." 

Lvl.100 

King 

Midas 

3,200T 

Gold 

1 hr. 

The Dark 

Ritual 

"Multiply your current DPS by 1.05 for the 

duration of your world. 8 hours cooldown." 

Lvl.75 

Abaddon 

64,000T 

Gold 

8 hrs. 

Super Clicks "+200% click damage for 30 seconds. 1 hour 

cooldown." 

Lvl.100 

Beastlord 

2400Q 

Gold 

1 hr. 

Energize "Doubles the effect of the next skill you use. 1 

hour cooldown." 

Lvl.100 

Aphrodite 

280s 

Gold 

1 hr. 

Reload "Reduce the cooldown of the last skill you 

used by 1 hour. 1 hour cooldown." 

Lvl.100 

Shinatobe 

11,200s 

Gold 

1 hr. 

Tabell 2. Förmågor och deras effekter, kostnader och återhämtningstid i Clicker Heroes, Helmisaari (2015) 

Hjältar: Under spelets gång kan spelaren införskaffa hjältar. Alla hjältar gör en konstant 

skada på monstret under spelets gång, med undantag för den första hjälten ”Cid, the Helpful 

Adventurer ” som istället ökar skadan man gör när man klickar på monstret. Alla hjältar är 

inte tillgängliga i början av spelet, utan måste låsas upp. För att låsa upp en ny hjälte måste 

man först ha råd att skaffa den dyraste hjälten man har tillgång till vid det tillfället. För att 

skaffa en hjälte måste man betala x antal guldmynt där x är specifik för varje hjälte.  

Efter att man har hjälten kan man även uppgradera den genom att betala guldmynt. Att 

uppgradera en hjälte ökar skadan som den utför på ett monster.  Kostnaden för att uppgradera 

en hjälte ökar med ca 7 %, med undantag för Cid. Varje hjälte kan även skaffa uppgraderingar 
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som först blir upplåsta då de når nivå 10. Uppgraderingarna ökar oftast den individuella 

hjältens skada, men kan även bestå av en specialförmåga som spelaren kan använda sig av, 

öka alla hjältars skada med en viss procent eller tillåta spelaren att starta om spelet med en 

viss bonus.  Efter att en hjälte har nått nivå 200 multipliceras hjältens dåvarande skada med 4. 

Denna ökning återkommer sedan efter var 25 nivå som hjälten når.  

Slutligen kan spelaren även uppgradera hjältarna till en ”Gilded” form. När en hjälte blir 

gilded ökas skadan som hjälten gör med 50 %. Enda sättet att få hjältar att bli gilded är att 

använda sig av ”Rubys” spelets virtuella valuta som man kan hitta i spelet eller köpa med 

riktiga pengar eller att få dem som belöning vid var tionde monsternivå efter nivå 100.  

Dessa är vilka hjältar som spelet har: 

Name Cost DPS 

Cid, the Helpful Adventurer 5 0 

Tree Beast 50 5 

Ivan, the Drunken Brawler 250 22 

Brittany, Beach Princess 1K 74 

The Wandering Fisherman 4K 245 

Betty Clicker 20K 976 

The Masked Samurai 100K 3,725 

Leon 400K 10,859 

The Great Forest Seer 2,500K 47,143 

Alexa, Assassin 15,000K 186K 

Natalia, Ice Apprentice 100M 782K 

Mercedes, Duchess of Blades 800M 3,721K 

Bobby, Bounty Hunter 6,500M 17,010K 

Broyle Lindeoven, Fire Mage 50,000M 69,064K 

Sir George II, King's Guard 450B 460M 

King Midas 4,000B 3,017M 

Referi Jerator, Ice Wizard 36,000B 20,009M 

Abaddon 320T 131B 

Ma Zhu 2,700T 814B 

Tabellen fortsätter på nästa sida-> 
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Amenhotep 24,000T 5,335B 

Beastlord 300q 49,143B 

Athena, Goddess of War 9,000q 1,086T 

Aphrodite, Goddess of Love 350Q 31,124T 

Shinatobe, Wind Deity 14,000Q 917q 

Grant, the General 4,199s 202Q 

Frostleaf 2,100S 74,698Q 

Dread Knight 10,000U 131N 

Atlas 10,000$ 965! 

Terra 1.000e70 7,11% 

Phthalo 1.000e85 5.24e70 

Orntchya Gladeye, Didensy Banana 1.000e100 3.861e83 

Lilin 1.000e115 2.845e96 

Cadmia 1.000e130 2.096e109 

Alabaster 1.000e145 1.544e122 

Astraea 1.000e160 1.137e135 

Tabell 3. Hjältar och deras kostnad och skada, Helmisaari (2015) 

Hero Souls: om spelaren fortsätter att spela kommer han eller hon förr eller senare låsa upp 

hjälten Amenhotep. Amenhoteps sista uppgradering är valbar, då den uppgraderingen startar 

om spelet på nytt, med alla hjältar borta och på nivå noll.  Man tas tillbaka till nivå 1 och 

måste kämpa igenom samma nivåer man redan har spelat. Anledningen till varför man vill 

göra detta är att man får en ”Hero Soul” för varje 2000 nivåer alla hjältar har sammanlagt. 

Detta är en valuta som gör två primära saker. Det första är att skadan alla hjältar gör ökas med 

10 % per Hero Soul spelaren har tillgång till. Det andra är att Hero Souls kan användas som 

en valuta för att införskaffa ”Ancient”, en ytterligande form av uppgradering som ökar 

spelarens progression i spelet.  Efter varje gång man startar om spelet slumpas fyra olika 

Ancient av 28 som spelaren har tillgång till att införskaffa.  Om spelaren inte vill välja någon 

av de fyra slumpade, kan spelaren betala en Hero Soul för att slumpa fram 4 nya att välja 

mellan. Efter att spelaren har köpt en Ancient slumpas fyra nya ut. Varje Ancient påverkar hur 

spelaren kan spela spelet, genom att ge bonusar på olika sätt att spela. Exempelvis kan en 

Ancient korta ner på väntetiden på specialförmågorna man har, medan en annan ökar skadan 

alla hjältar gör när man inte klickar på monstret.  En Ancient kan även uppgraderas med hjälp 
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av Hero Souls vilket resulterar i att förmågan Ancienten har blir mer kraftfull.  Avslutningsvis 

stannar alla Ancients kvar med deras nivåer när man startar om spelet, i jämförelse med 

hjältarna som förlorar alla sina nivåer och uppgraderingar.  

6.4.3 Hur är uppgraderingselementet i spelet uppbyggt? 

Det finns två huvuduppgraderingar som spelaren har tillgång till. 

Den första är hjältar. Genom att införskaffa nya hjältar under spelets gång, kan spelaren öka 

skadan som monster blir utsatt för. Varje ny hjälte gör mer basskada än den föregående men 

kostar även mera att införskaffa och uppgradera. Spelaren kan även uppgradera hjältarna för 

att få tillgång till den specifika hjältens uppgradering som antingen ökar skadan den hjälten 

gör, ökar skadan som alla hjältar gör eller ger spelaren en ny specialförmåga som spelaren kan 

använda sig av.  Varje hjälte kan även uppgradera sin skada med gånger fyra efter att ha 

uppnått nivå 200 och detta återupprepas på var tjugofemte nivå.  Slutligen kan spelaren 

införskaffa mer Hero Souls genom att uppgradera alla hjältarnas sammanlagda nivå till 2000, 

vilket ger spelaren en valuta att använda sig av till den andra uppgraderingen.  

Den andra är Ancient.  Det finns nio olika kategorier av Ancients. Dessa är: 

 Hero Soul: Relaterar till antal Hero Soul spelaren får efter omstart. 

 Idle: Relaterar till att bara låta spelet spela sig själv. 

 Gold: Påverkar kostnader och antalet guld spelaren kan få av att besegra monster. 

 Treasure Chest: Relaterar till monstret ”Treasure Chest”, vilket som alltid ger mer 

guld när det blir besegrat.  

 Skill: Relaterar till specialförmågorna som spelaren kan använda sig av.  

 DPS: Påverkar skadan varje hjälte gör per sekund. 

 Progression: påverkar nivåerna som monster dyker upp på.  

 Gild: Påverkar Gilden hjältar. 

 Ascension: Påverkar vad som sker efter man startar om spelet.  

Kostnaden för att införskaffa Ancients som spelaren har ökas med antalet Ancient som 

spelaren redan har låst upp.   
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Number of Ancient Unlock cost Reroll cost 

1 1 1 

2 2 1 

3 4 2 

4 8 3 

5 16 6 

6 35 12 

7 70 24 

8 125 42 

9 250 84 

10 500 167 

11 800 267 

12 1200 400 

13 1700 567 

14 2200 734 

15 2750 917 

16 3400 1134 

17 4100 1367 

18 5000 1667 

19 6000 2000 

20 7500 2500 

21 10000 3334 

22 12500 4167 

23 16000 5334 

24 25000 8334 

25 35000 11667 

26 50000 16667 

27 70000 23334 

28 100000 33334 

Tabell 4. Ancient inköp och omslags kostnad, Helmisaari (2015) 
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Dessa är vilka Ancients som spelet tillåter för ögonblicket och vilka förmågor de har: 

Name Type Max 

Level 

Effects per level 

Solomon, Ancient of 

Wisdom 

Hero Souls None +5% to +1% Primal hero souls (down 1% every 20 levels) 

Libertas, Ancient of 

Freedom 

Idle None +25% to +15% idle Gold (Down 1% every 10 levels) 

Siyalatas, Ancient of 

Abandon 

Idle None +25% to +15% idle DPS (Down 1% every 10 levels) 

Khrysos, Ancient of 

Inheritance 

Gold 10 Starting gold sufficient to buy a level 1 hero; the 

Ancient's level determines which hero, from Treebeast 

(50 gold) to Natalia (100M). [verified] You can get the 

same amount of gold while having Dogcog, letting you 

nearly get 2 Natalia levels from the beginning. 

Thusia, Ancient of 

Vaults 

Treasure 

Chest 

None +100% treasure chest life (While Golden Clicks is active) 

Mammon, Ancient of 

Greed 

Gold None +5% Gold 

Mimzee, Ancient of 

Riches 

Treasure 

Chest 

None +50% treasure chest Gold 

Pluto, Ancient of 

Wealth 

Skill None +30% Golden Clicks Gold 

Dogcog, Ancient of 

Thrift 

Gold 25 -2% hero cost 

Fortuna, Ancient of 

Chance 

Gold 40 +0.25% chance of 10x Gold 

Atman, Ancient of 

Souls 

Hero Souls 25 +1% primal boss chance 

Dora, Ancient of 

Discovery 

Treasure 

Chest 

50 +20% more Treasure Chests 

Bhaal, Ancient of Click None +15% critical damage 

Tabellen fortsätter på nästa sida-> 
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Murder 

Morgulis, Ancient of 

Death 

DPS None +11% DPS per Hero Soul Spent (cumulative) 

Chronos, Ancient of 

Time 

Progression None +5s boss timer 

Bubos, Ancient of 

Diseases 

Progression 25 -2% boss life 

Fragsworth, Ancient of 

Wrath 

Click None +20% click damage 

Vaagur, Ancient of 

Impatience 

Skill 15 -5% skill cooldown 

Kumawakamaru, 

Ancient of Shadows 

Progression 5 -1 monsters to advance 

Chawedo, Ancient of 

Agitation 

Skill 30 +2s Clickstorm duration 

Hecatoncheir, Ancient 

of Wallops 

Skill 30 +2s Super Clicks duration 

Berserker, Ancient of 

Rage 

Skill 30 +2s Powersurge duration 

Sniperino, Ancient of 

Accuracy 

Skill 30 +2s Lucky Strikes duration 

Kleptos, Ancient of 

Thieves 

Skill 30 +2s Golden Clicks duration 

Energon, Ancient of 

Battery Life 

Skill 30 +2s Metal Detector duration 

Argaiv, Ancient of 

Enhancement 

Gild None +2% Gilded bonus (per Gild) 

Juggernaut, Ancient of 

Momentum 

DPS None +0.01% DPS per click combo (active clicking) 

Iris, Ancient of Vision Ascension None +1 Starting Zone after Ascension 

Tabell 5. Ancients och deras effekt och typ i Clicker Heroes, Helmisaari (2015) 
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6.4.4 Vad händer de första minuterna? 

Spelaren möts av ljud och en scen med ett monster och en hjälte. Spelet ber inte spelaren att 

utföra något. När spelaren klickar på monstret ser man det ta skada med visuell och audio 

feedback. När monstret dör dyker guldmynt upp. När spelaren har samlat fem guldmynt dyker 

en enorm pil upp som pekar på hjältens ”level up” knapp. Fler hjältar dyker och spelet 

uppmanar spelaren att gå till nästa nivå av svårare monster att besegra och mer guld att göra 

anspråk på. Under tio minuters tid lyckas spelaren samla på sig ett antal hjältar, 

specialförmågor och besegra bossar. Spelaren blir introducerad till gildedhjältar och till 

affären som finns inuti spelet där spelaren kan skaffa rubys med riktiga pengar. Spelaren kan 

se alla låsta förmågor framför sig och börjar nu sin resa att låsa upp alla hjältar och se vart 

spelet tar en.  
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6.5 Spelanalys: Adventure Capitalist 

 

Figur 8. Skärmdump, gränssnittsdesign i Adventure Capitalist (Hyper Hippo, 2014). 

6.5.1 Vad är Adventure Capitalist? 

Adventure Capitalist är utvecklat av spelstudion Hyper Hippo, som tidigare gjort ett dussintal 

varierande internetbaserade flashspel. Adventure Capitalist kom ut den 30 maj 2014 på 

hemsidan Kongregate och har sedan lanserats av Steam den 30 mars 2015.  Spelet handlar om 

att tjäna stora pengar genom att investera i företag och skaffa managers för att hantera bolagen 

åt spelaren.   

Huvudmekanikerna i spelet är: 

 Företag 

 Managers och Uppgraderingar 

 Änglar 

Uppgraderingar i spelet är: 

 Investeringar 

 Managers 

 Änglar 

Både huvudmekaniker och uppgraderingar beskrivs närmare och mer utförligt i kommande 

två avsnitt.  
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6.5.2 Vilka är huvudmekanikerna? 

Företag: Spelaren kan tjäna pengar genom att köpa företag och sedan aktivera dem. När ett 

företag blir aktiverat startas en timer. När timern tar slut får spelaren lika mycket pengar som 

företaget har listat under sig. En spelare kan även investera i företag, vilket ökar antalet 

pengar spelaren får efter att timern tar slut. Varje gång spelaren investerar i företaget ökas 

kostnaden för nästa investering med 7-15% beroende på i vilket företag investeringen görs.  

Varje företag får även en bonus för var tjugofemte investering som går i företaget. Dessa 

bonusar kan vara att sakta ner tiden det tar för timern att bli klar till att summan pengar som 

företaget får när det blir aktiverat ökas.  Alla företag får också en bonus när alla har haft 25 

investeringar i sig. Detta återupprepas för var tjugofemte investering.  Dessa företag existerar: 

 

Name First Cost Buy Time Gives First Cost 

Upgrade 

Lemon 3.738 1 1 4 

Newspaper 60 2 60 69 

Car 720 5 540 820.80 

Pizza 8,64 11 4320 9763.20 

Donught 103,68 23 51840 116121.60 

Shrimp 1,244,160 01:35 622080 1.381M 

Hocky 

team 

14,929,920 06:23 7.464M 16.422M 

Movie 

studio 

179,159,040 25:35:00 89.579 195.283M 

Bank 2,149,908,480 01:42:22 1.074B 2.321B 

Oil 25,798,901,760 10:14:30 29.668B 27.604B 

Tabell 6. Företag och deras produktionstid, utkomster och uppgraderingskostnad, Helmisaari (2015) 

Managers och uppgraderingar: Spelaren kan införskaffa Managers som hjälper spelaren att 

aktivera företag, reducera priser för uppgraderingar och ger spelaren tillgång till verktyg för 

att bättre kunna investera och räkna ut inkomsterna från företagen.  Managers köps med 

antingen pengar som är genererade från företag eller med hjälp av änglar. Dessa Managers 

finns: 
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Name Business Cost 

Cabe Johnsoon Runs lemon 1000 

Perry Black Runs Paper 15000 

WW. Heisenbird Runs car 100000 

Mama sean Runs pizza 500000 

Jim Thorton Runs dognught 1200000 

Forest Trump Runs shrimp 10 000 000 

Dawn Cheri Runs Hocky Team 111 111 111 

Stefani speilburger Runs Movie 555 555 555 

The Dark Lord Runs the bank 10 Bilion 

Derrick Plainview Runs Oil 100 Bilion 

Ebenezer Rockerfeller Oil Company 10% cheaper and statistics 10 Angels 

Darky McGrumpface Bank 10% cheaper and statistics 100 Angels 

Jenn Catsburger Movie Studio 10% cheaper and statistics 1,000 Angels 

Dwayne Greatsky Hockey Team 10% cheaper and statistics 10,000 Angels 

Cpt Janeway Krunch Shrimp Boat 10% cheaper and statistics 100,000 Angels 

Homer Sprinkles Donut Shop 10% cheaper and statistics 1 million Angels 

P.J. Fries Pizza Delivery 10% cheaper and statistics 10 million Angels 

Gus Pollos Car Wash 10% cheaper and statistics 100 million Angels 

Milly Bayes Newspaper Delivery 10% cheaper and statistics 1 billion Angels 

Gladys Caroline Lemonade Stand 10% cheaper and statistics 10 billion Angels 

May O'Neil Newspaper Delivery 99,999% cheaper $10 tretrigintillion 

Gordie Palmbay Hockey Team 99,999% cheaper $75 quattuortrigintillion 

Alfredo Hitchpost Movie Studio 99,999% cheaper $250 quintrigintillion 

Jordan Ram C. Pizza Delivery 99,999% cheaper $100 sextrigintillion 

Raygun P. Zuzu Bank 99,999% cheaper $50 septentrigintillion 

Duncan Eclair Donut Shop 99,999% cheaper $3 octotrigintillion 

Admiral Snackbar Shrimp Boat 99,999% cheaper $750 octotrigintillion 

Jessie Car Wash 99,999% cheaper $3 novemtrigintillion 

Richard Ruthless Oil Company 99,999% cheaper $33 quadragintillion 

Chill Lemonade Stand 99,999% cheaper $9 unquadragintillion 

Tabell 7. Managers och deras effekt och kostnad, Helmisaari (2015) 
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Spelaren kan också införskaffa uppgraderingar till sina företag. Dessa ökar inkomsterna som 

varje företag ger eller kan ge ett större antal intäkter för ett visst företag. Dessa 

uppgraderingar är uppdelade i två olika kategorier, vilket det antingen behövs pengar eller 

änglar för att införskaffa.   

Änglar: Spelaren kan när som helst välja att starta om spelet från noll. Men i utbyte får 

spelaren tillgång till änglar som gör två huvudsaker. Varje ängel ökar inkomsten från alla 

företag med 2%, och spelaren kan använda änglarna som valuta för att införskaffa 

ängeluppgraderingar och managers. Spelaren får ett antal änglar baserat på hur mycket 

spelaren har tjänat under hela spelets gång.  

6.5.3 Hur är uppgraderingselementet i spelet uppbyggt? 

Spelet har tre uppgraderingsmoment: 

Det första är investeringarna i företag. För varje investering ökas inkomsterna från företagen 

gånger det antal investeringar företaget har. Spelaren blir belönad att investera i företag 

genom bonusar som företaget får från var tjugofemte investering.  

Det andra är managers. I början av spelet har spelaren bara tillgång till de managers som 

driver företaget åt en men senare in i spelet kan managers drastiskt minska kostnaden för att 

skaffa företagen och investeringarna i det.  

Den tredje är uppgraderingar. Majoriteten av uppdateringarna ger ett specifikt företag en 

bonus genom att dubbla eller tredubbla värdet i företaget, men senare in i spelet får spelaren 

även uppgraderingar som investerar i ett visst företag gratis.  
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6.5.4 Vad händer de första minuterna? 

Spelaren möts av en tecknad affärsman och glad musik. Affärsmanen lär spelaren att aktivera 

och investera i företag, och uppmuntrar spelaren att fortsätta investera och aktivera företag, 

genom att klicka på knappar bredvid de olika företagen. När spelaren har råd föreslår 

affärsmannen även att införskaffa nya företag i och investera och aktivera dessa. Spelaren 

fortsätter med detta och blir sedan introducerad till managers som affärsmannen föreslår att 

spelaren införskaffar. Efter att spelaren har spelat i tio minuter har spelaren tillgång till nästan 

hälften av alla företag spelet erbjuder, managers som driver företagen åt spelaren och 

uppgraderingar som ökar värdet på alla företag. Affärsmannen dyker en sista gång upp och 

föreslår spelaren att denna ska ta en paus från investerandet och komma tillbaka senare för att 

fortsätta investera pengar i företag.   
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7 Diskussion 

Jag har valt att dela upp analysen i mindre avsnitt för att därigenom ha bättre fokus på varje 

delkategori av analysen. Genom analysen ska jag också besvara mina två frågeställningar i 

syftet d.v.s. 

Hur fungerar spelmekaniken i spel som bygger på att ge spelaren en upplevelse av 

underkastelse? 

Vad är det som triggar spelaren att vilja fördjupa sig i spelet och förlänga sin spelupplevelse? 

7.1 Gemensamma karaktärsdrag i spelmekanikerna 

Under datainsamlingen av de tre utvalda spelen framträdde en likhet mellan de olika spelen.  

Alla tre spel hade liknande huvudmekaniker som är ämnade för samma sak, nämligen samla 

stora resurser och uppgradera saker så att du kan samla resurser mer effektivt. Dock skiljde 

sig mekanikerna åt drastiskt inom estetiken. Spelen hade var sitt tema som mekanikerna var 

uppbyggda på, exempelvis i Clicker Heroes gör man hjältar starkare jämfört med i AdVenture 

Capatalist där du investerar i företag för att effektivisera inkomsten. En teori om varför 

mekanikerna är lika varandra är att speldesignern ville använda sig av gemensam terminologi 

inom mekanikerna, vilket ger spelaren en förväntning på vad spelet kommer handla om och 

hur det spelas.   

Alla de utvalda spelen introducerar flera mekaniker under spelets gång.  Detta får spelaren att 

fortsätta utforska spelet och se vad dessa mekaniker har att lära ut till spelaren. Koster skriver 

angående ”mönster” i sin bok och om att spel som inte längre lär ut blir tråkiga:  

Boredom is the opposite of learning. When a game stops teaching us, we feel bored. Boredom is 

the brain casting about for new information. It is the feeling you get when there are no new 

visible patterns to absorb. When a book is dull and fails to lead you to the next chapter, it is 

failing to exhibit a captivating pattern. When you feel a piece of music is repetitive or 

derivative, it grows boring because it presents no cognitive challenge. And of course, it could 

arise when a pattern is present but “going over our heads.”  

(Koster, 2004:42) 
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Antagandet är att genom att introducera nya mekaniker för spelaren, kommer spelarens 

intresse för spelet att förlängas då nyfikenheten ökar kring vilka nya mekaniker som kommer 

och hur de fungerar. Om antagandet stämmer, då blir introduktionen av nya mekaniker en 

huvudmekanik i sig själv. I figur 5 kan man även se att 19 % också svarade att de spelade för 

att bli överraskade av spelet.  

Alla spelen använder sig av ”Submission” och ”Discovery” fun, från ”8 Kinds of Fun”, som 

en huvudfaktor för underhållningen. Submission kan knytas till att spelen handlar om att 

utföra samma form av handling under ett återkommande intervall och låter spelaren zooma ut 

och Discovery hör ihop med att spelen innehåller mekaniker som spelaren måste utforska för 

att förstå sig på. Studerar man enkäten kan man se att majoriteten av de som har svarat uppger 

att de spelar spelet som ett sätt att fördriva tiden. 

7.2 Analys av spelens huvudmekanik, estetik och inkomstgivande 

komponenter 

7.2.1 Cookie Clicker 

Cookie Clicker är ett mer aktivt idle-spel. Detta stöds av att huvudmekaniken golden cookie 

kräver av spelaren att vara uppmärksam på vad som är på skärmen och snabbt reagera på vad 

som händer.  Detta innebär också att spelet inte genererar resurser förutom då spelaren har 

spelet igång, via en webbläsare. Till sist, om man studerar uppgraderingarna, kan man se att 

spelaren blir mer belönad av att klicka på kakan jämfört med att vänta på att spelaren 

utforskar spelet på djupet.  

Estetiken i spelet handlar mycket om sarkasm och överdriven humor. Exempelvis att 

”Grandma” bakar kakor till spelaren och att spelaren sedan kan göra en pakt med en äldre gud 

för att göra mer kakor, eller att spelaren skapar kakor genom att åka i tid och rum.  Idén att 

klicka på en kaka ”bara för att få fler kakor” har en viss humor i sig. Spelet följer detta 

tankesätt med mekaniker, uppgraderingar och visuella effekter.  

Spelet drar in spelaren snabbt genom att låta spelaren kunna uppgradera och öka antalet kakor 

som producerats inom sekunder av spelande. Spelet ger även spelaren en morot att följa 

genom att dölja vad nästa uppgradering är för något och även låta spelaren utforska allt vad 

spelet handlar om i rätt tempo. Det som är mest förvånande med spelet är att det inte existerar 

någon form av butik i spelet. Spelutvecklaren får sin inkomst via internetreklam som visas på 
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sidan. Spelare har möjlighet att donera pengar till utvecklaren men spelet försöker inte skapa 

någon uppmärksamhet kring hur man kan donera eller sprida ordet vidare till vänner.  

AARRR metoden kan inte helt användas för att analysera Cookie Clicker utifrån hur spelet är 

uppbyggt, då AARRR vill att användaren betalar till spelet och sprider produkten vidare.  

7.2.2 Clicker Heroes 

Clicker Heroes har element som tillåter spelaren att välja att vara mer aktiv med klickandet 

eller låta alla hjältar göra skada istället. Huvudmekanikerna i spelet ger spelaren val att välja 

vilken typ av spelstil som spelaren vill använda sig av. Genom att besegra monster kan 

spelaren välja vilka hjältar som ska öka i nivå och vilka förmågor spelaren vill använda sig av. 

Spelet spelas även om spelet inte är igång via någon webbläsare, vilket innebär att spelaren 

kan lämna spelet och komma tillbaka då och då för att öka hjältarnas nivå. Det som påverkar 

vilken spelstil spelaren vill använda sig av mest är Ancients, då deras effekter dramatiskt 

påverkar hur mycket spelaren får i resurser baserat på vilken spelstil spelaren använder sig av.   

Estetiken spelet använder sig av är klassiskt fantasytema, med en liten dos av humor. 

Exempelvis finns många referenser till populära påhittade karaktärer och monster som 

traditionellt sett inte verkar passa in i en traditionell fantasyvärld. Exempelvis är en av de 

större bossarna en enormt söt katt.  

Spelet drar in spelaren snabbt genom att leverera feedback när spelaren börjar klicka på 

monstret och ser skadan ökas snabbare inom de första två minuterna.  Spelet utmanar spelaren 

att se hur långt denna kan komma innan spelaren vill starta om från början med sin bonus, 

genom att konstant öka livet på de monster som spelaren måste besegra.  Spelet har ett sätt för 

spelaren att spendera riktiga pengar genom att dra ner på tiden det tar att låta hjältar gå upp i 

nivå. Genom att köpa ”Rubys” kan spelaren låsa upp gilded hjältar, köpa Hero Souls eller gör 

så att spelaren kan använda alla sina upplåsta specialförmågor på en gång. Spelarna kan tjäna 

in rubys på egen hand, men detta tar lång tid i jämförelse med att köpa direkt. Spelet 

uppmuntrar inte att sprida vidare, men har ikoner som leder till spelets Community forum.  
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7.2.3 AdVenture Capitalist 

AdVenture Capitalist är ett passivt spel. Spelets huvudmekaniker uppmuntrar spelaren att 

skaffa uppgraderingar som tar bort förmågan att klicka för att aktivera företag och 

automatiserar det istället och blir mer förstärkt av att spelet spelas även om spelet inte är 

igång via någon webbläsare. Spelet uppmuntrar även att spelaren ska ta en paus och komma 

tillbaka senare inom de tio första minuterna av spelstunden.  Spelet återupprepar sina 

spelelement gång på gång, och introducerar inte några nya mekaniker efter änglarna.  

Estetiken i spelet är seriös humor. Spelaren ska bli mångmiljonär, men måste pressa citroner 

för att tjäna sina första dollar. Temat att köpa och investera i företag är förenklat till ett 

knapptryck. All grafik i spelet är tecknad som om det kunde gå på barn-tv.  Spelaren tjärnar 

enorma summor pengar som uttrycks i termer som unquadragintillioner.  

Spelet drar in spelaren snabbt genom att öka inkomsterna från företagen nästan tredubbelt 

inom de första fem minuterna.  Spelaren kommer väldigt långt på tio minuter och kan ha 

majoriteten av de företag som spelet erbjuder under denna tid. Spelet förväntar sig att spelaren 

ska komma tillbaka och investera i företagen för att öka inkomsten av pengar. Spelet erbjuder 

även spelaren att kunna köpa guld för riktiga pengar, vilket som kan användas för att få mer 

änglar eller köpa en guldkostym som avataren har på sig. Kostymen påverkar inte inkomsten 

av pengar i spelet eller någon annan mekanik på något sätt alls. Spelaren kan inte införskaffa 

guld förutom att betala riktiga pengar. Spelet uppmuntrar inte spelaren att sprida spelet vidare 

till vänner eller bekanta.  

7.3 Triggande spelmekaniker som håller kvar spelaren i spelet 

7.3.1 Omstart 

AdVenture Capitalist och Clicker Heroes använder sig av en omstartsmekanik, då spelet ber 

spelaren att ge upp allt denna har är uppnått i spelet, för att börja om på nytt men med en liten 

bonus. Mekaniken tillåter spelaren att få tillgång till mycket mer kraftfulla uppgraderingar, 

vilket ökar hastigheten och spelaren kommer vidare i spelet. Detta kan ses som något negativt 

i början, då spelaren offrar något som den har kämpat för i flera timmars tid att uppnå, men då 

det är en stor del i den längre spelplanen förväntas spelaren att göra detta om och om igen. ”Ju 

mer man gör något, ju bättre blir man”, är ett utryck som passar bra i denna med samband 

spelmekanik och spelare fortsätter att spela dessa spel i dagar. 
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Men Kosters teori säger annat: 

Games that fail to exercise the brain become boring. This is why tic-tac-toe ends up falling 

down – it’s exercise, but so limited we don’t need to spend much time on it. As we lean more 

patterns, more novelty is needed to make a game attractive. Practicing can keep a game fresh for 

a while, but in many cases we’ll say, “eh, I get it, I don’t need to practice this task,” and we’ll 

move on.  

Almost all intentionally designed games fall prey to this. They are limited formal systems. If 

you keep playing then, you’ll eventually gronk wide swaths of their possibility space. 

(Koster, 2004:38) 

Koster säger att alla spel förr eller senare förlorar sin charm och blir tråkiga för spelaren. Ett 

antagande angående varför spelare kan lägga ner så mycket tid går ihop med en annat av 8 

kinds of fun, ”Challange”. Spelare utmanar sig själva att se hur långt de kan komma utan att 

börja om spelet och lägger till ett nytt element som håller spelaren intresserad av spelet 

längre.   

7.3.2 Aktivt klickande vs Idle 

De tre olika spelen lyfter olika aspekter av att vara en aktiv spelare, jämförelse med en 

väntande spelare. Både Cookie Clicker och Clicker Heroes hade större fokus på att vara aktiv 

och klicka på kakan/monstret jämförelse med AdVenture Capatalist. Studerar man figur 5 kan 

man se att 27 % spelar spelet för att känna sig produktiva. Kan ett enkelt knapptryck skapa 

känslan av produktivitet i en person? Eller finns det andra element som tyder på att spelaren 

känner sig produktiv? 

Ett antagande är att spelen får oss att tro att vi är produktiva, via instruktrisen inlärning. 

Spelen lär spelaren att klicka och det är bra, och varje gång spelaren klickar får spelaren en 

belöning. Om spelaren klickar tillräckligt många gånger får spelaren tillgång till att 

uppgradera, och därav öka storleken på belöningen. Spelaren behöver inte ens klicka om han 

eller hon vill, då spelet kan samla belöningen åt spelaren via uppgraderingarna. Föregående 

var ett exempel på hur Skinners teori om inlärning är applicerad på spel. Vi som spelare lär 

oss att klicka och det ger oss en belöning som får oss att må bra.  Fler studier av 

spelarbeteende behöver utföras för att detta antagande ska kunna ges stöd.  
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7.4 Sammanfattning av analysen 
Syftet med studien är att:  

Undersöka hur spel som är designade för tidsfördriv skapar ett engagemang hos 

spelaren som kan leda till flera timmars spelande, och kartlägga och analysera de 

unika spelmekanikerna för att undersöka möjligheterna att använda dessa också i 

andra typer av spel. 

Studien har funnit att alla tre spelen har spelmekaniker som triggar och engagerar spelaren att 

fortsätta sitt spelande. För att spelaren ska engageras att fortsätta med spelet som tidsfördriv 

behövs inslag som får spelaren att bli nyfiken, överraskad, behöva läras sig något med en 

estetik som bitvis också är överraskande och tydlig. Dessa mekaniker blir centrala eftersom 

spelet främst används som tidsfördriv. 

Mekanikerna i idle-spel är att uppgradera, samla pengar och vänta på att kunna uppgradera 

igen. En överföring av spelmekanikerna i idle-spel till andra genrer skulle inte gå, utan att 

behöva ändra upplägget med mekanikerna. Ett antagande är att man kan ta elementen av 

överraskande och lärande och skapa nya mekaniker runt detta för att anpassa till en annan 

spelgenre.  

Det finns en grundläggande skillnad som styr hur mekaniker och uppgraderingsmoment byggs 

upp i idle-spel och i traditionella spel. I idle-spel är spelandet målet och i vanliga spel finns ett 

uttalat mål i spelberättelsen. Detta innebär att idle-spel har ett kortare ”fånga spelaren” fönster 

som innebär att spelmekanikerna, estetiken och uppgraderingarna måste samverka optimalt de 

första minuterna av spelet. Detta är något som traditionella spel skulle kunna ta lärdom av och 

applicera i många olika genrer som action och rollspel. Ett intressant experiment skulle kunna 

vara att utveckla ett rollspel, där spelaren har tillgång till många olika förmågor, som kan bli 

uppgraderade till högre nivåer inom några minturers spelande. Detta antas kunna leda till att 

förmågorna och även sifforna skulle bli avsevärt mycket högre än vad traditionella rollspel 

använder sig av.  
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7.5 Sammanfattning av enkäten 
Den totala urvalsgruppen omfattar 482 idle-spel spelare, Resultatet av enkätundersökningen 

visar att spelare av idle-spel i urvalsgruppen fördelas på 5 % kvinnor, 90 % män, 3 % med 

odefinierat kön och 2 % som avstått från att svara på frågan om kön. Detta innebär att 

resultatet inte representerar båda könens utgångspunkter. Detta kommer att beaktas till resten 

av analysen.  

Av de 482 var majoriteten 21-25 år gamla (32 % enligt figur 2) följt av 19-20 år (16 % enligt 

figur 2). Den minsta representerade åldersgruppen är de som är under 8 år (0 % enligt figur 2). 

Antagandet är att de som är under åtta år inte har haft tillgång till att besvara formuläret 

och/eller inte har något större intresse i idle-spel.   

Över hälften av alla respondenter har lagt ner över 40 timmar på ett enda idle-spel (66 % 

enligt figur 3). Spelens mekaniker som handlar om att vänta och gradvis bli introducerade till 

nya mekaniker som håller spelaren intresserad kan vara ett av skälen till att spelare spenderar 

mycket tid på ett spel. För att förstärka antagandet att nya mekaniker förlänger speltiden, 

skulle en undersökning behöva utföras. Fokus skulle då vara på hur lång tid det tar för en 

spelare att sluta spela ett idle-spel ställt dels mot hur ofta nya mekaniker blir introducerade i 

spelet, dels väntetiden för att få tillgång till dessa mekaniker. 

De mest spelade titlarna är Cookie Clicker (23 % enligt figur 4) och Clicker Heroes (21 % 

enligt figur 4). Men detta resultat kan ha blivit påverkat då dessa två var urgångsval i enkäten. 

Kategorin Other hade 20 % enligt figur 4 och under den kategorin listades över 30 olika titlar 

fram. En till undersökning som listar alla möjliga titlar behövs för att omgående svara på 

frågan huruvida Cookie Clicker och Clicker Heroes faktiskt är de mest spelade titlarna inom 

idle-games.   

Det mest representativa svaret över varför spelaren engageras av idle spel är att de gillar dem 

(77 % av alla svar enligt figur 5), att de spelar dem för att de är roliga (70 % av alla svar enligt 

figur 5) och att de spelar dem för att fördriva tiden (69 % av alla svar enligt figur 5).  

Det intressanta är de andra svaren under samma fråga, vilket stöder de antagande nämns i 

analysen. 50 % spelar dem för att känna sig belönad (alla svarare enligt figur 5). Detta kan 

länkas till instrumentell inlärning och hur dessa spel får spelare att må bra av att klicka. Även 

minoriteten på 7 % som spelar för att det är enkelt att vinna stödjer att någon form av 

instrumentell inlärning sker. 27 % vill känna sig produktiv (alla svarare enligt figur 5). Detta 
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kan relateras till Kosters mönsterteori och hur vi som människor vill bemästra mönstret i 

spelen och även av de 19 % som spelar för att bli överraskade.   
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8 Avslutning 

Avslutningsvis görs antagandet att det kan existera många olika element som får en spelare att 

lägga ner mycket tid i idle-spel. Element som överraskning och mystik kan leda till att 

spelaren fortsätter spela för att få reda på vad som kommer ske i spelet. Element av illusionen 

av att känna sig produktiv samtidigt som man spelar kan leda till att spelaren kommer tillbaka 

till spelet för att undvika känslan av improduktiv. Slutligen kan elementet av förståelse och 

optimering få spelaren att vilja fortsätta spela för att lära sig hur man kan gå bäst till väga 

inom spelen. En framtida studie kring spel som överraskar spelaren genom att introducera nya 

mekaniker sent i spelet skulle kunna förstärka dessa antaganden. I framtida studier skulle en 

intervju med nyckelperson vara viktig att genomföra för att undersöka just hur 

nyckelpersonerna har tänkt kring hur man ska engagera spelare under lång tid i spel utan mål. 

Det skulle också vara intressant att vara göra en observationsstudie på personer när de börjar 

spela ett nytt idle-spel. 

Även om enkäten har över 400 deltagare, så räcker inte resultaten för att kunna göra en 

generalisering av vad idle-spelare uppskattar i spelen. En framtida enkät som går ut till ett 

större antal spelare skulle kunna förstärka resultaten som framkommit i denna studie. 

Slutligen är det troligt att idle-spel kommer att fortsätta att utvecklas med nya mekaniker och 

nya estetiker för att dra in mer och mer spelare. Det som en gång började med att klicka på en 

ko har nu utvecklat till att investera i företag. Det spelar ingen roll om det handlar om kakor, 

hjältar eller pengar så är det ett faktum; idle-spel har många års klickande att se fram emot.  
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Appendix 

Appendix 1: 

Dear Mr Bogost.  

 

My name is Marc Helmisaari and I am a third year student at Uppsala University Campus 

Gotland (Sweden) at the department of Game Design.  

Right now I am writing my bachelor thesis about idle games and how and why people are 

playing them. While doing my research I found Cow Clicker and your name and presentations 

at GDC (2010), UX (2013) and the Gamasutra articles about the subject.  I was fascinated 

about how Cow Clicker, a satire of Facebook games, would be a spark that would lead into 

the idle game genre and, as much as yours truly do not like that type of games, I still wanted 

to ask some questions about it.  

I wonder if I could ask you some questions via this Email that I could later use in the thesis. 

As I see it would beneficial to the thesis to have your personal input about the subject. 

If you cannot answer the questions for any legal or moral reason you are more than welcome 

to send me a mail telling me that.  

Otherwise I am looking forward to your response.  

Best regards 

Marc Helmisaari 

Marhel06@student.hgo.se 

+4670 4382660 

Uppsala university campus Gotland 

Department of Game design 
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Question 1: What in your opinion is the main driving force for players to continue 

playing idle games?  

Question 2: How do you think that Cow Clicker influenced the development of the idle 

game genre?  

Question 3: What was the audience you searched for when creating Cow Clicker, and 

did you manage to reach that audience?   

Question 4: If you have any other claims and/or statements write it here ;)  

Appendix 2: 
What are the titles of idle games you have played? 

- Cookie clicker 

- Clicker Heros 

- AdVenture Capitalist 

- Make It Rain 

- Anti-Idle 

- Other (Their answer) 

How much time have you spent playing a single idle game? 

- Less than a minute 

- Less than a hour 

- 2-5 hours 

- 5-10 hours 

- 10-20 hours 

- 20-40 hours 

- 40+ hours 

Why do you play them? 

You can choose multiple answers 

- I play them as a pastime 

- I play them because they are fun 

- I play them because they surprise me 

- I play them to feel productive 

- I play them because I like idle games 

- I play them to feel rewarded 

- I play them because it's easy to "win" 

- Other reason 
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What's your gender? 

- Woman 

- Man 

- Other 

- Don't want to answer 

What is your age? 

- Less than 8 

- 8-12 

- 13-16 

- 17-18 

- 19-20 

- 21-25 

- 26-30 

- 30+ 

 

 


