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Trauma – Visuella illusioner inom spelmekanik

Marcus Laitila Ekelund

Sammanfattning
Denna reflekterande rapport behandlar implementerandet av visuella illusioner till 
dataspel och dess spelmekanik. Arbetet har skett på experimentell nivå där fyra 
olika illusioner har analyserats utifrån sin förmåga att lura det mänskliga ögat och 
sedan implementerats i fyra olika spel, där illusionerna står för en del i 
utmaningen.

De fyra olika spelens förmåga att dra nytta av sina respektive illusioner är 
varierande, men fungerande. Alla spelen lyckas lura ögat i någon form, till den 
grad att det ökar på själva utmaningen i spelen.

Framtiden för visuella illusioner i spel ligger förlsagsvis inom ”casual”-
marknaden, där mindre och enkla spel för sporadiska spelare finns. Utvecklandet 
av egna illusioner med hjälp av kända designprinciper ses som nästa steg i arbetet 
kring visuella illusioner inom spelmekanik.
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1. Inledning
Saker och ting är inte alltid som de verkar, det vi ser behöver inte alltid vara den rätta 
representationen av verkligheten. Ibland kan vi bli lurade av våra egna hjärnors förmåga att 
beräkna mönster och dylikt, till att uppleva något som egentligen inte existerar. Dessa 
fenomen är illusioner, synvillor, bländverk, luftslott; vår egen perceptions missuppfattningar 
om hur något egentligen ser ut och/eller fungerar.

För att ge ett exempel: hur upplevs en asfaltväg, sedd från ett längre avstånd, en varm och 
solig sommardag? Upplevs det som att det ligger vatten på vägen? Hur kommer det sig att den 
är precis torr vid närmare åskådan? Givetvis finns en vetenskaplig förklaring till detta 
fenomen, men det intressanta för just detta arbete är att det faktiskt händer; asfalten upplevs 
vara något den inte är: våt. 

Då jag är student inom Dataspelsutveckling – Design, är det inte konstigt att jag, efter att ha 
funderat på dessa företeelser, ställde mig frågan: hur kan jag göra ett spel av det här?

1.1 Frågeställning
 Hur kan visuella illusioner användas som en del av utmaningen i datorspel?

1.2 Syfte och mål
Syftet med arbetet grundar sig främst i min egen ambition om att tillföra något nytt till mediet
Dataspel, inte endast bygga på existerande regler och verk. Naturligtvis är det svårt att vara 
helt nytänkande; om jag skulle basera mitt arbete på att inte efterlikna något annat existerande 
koncept så skulle det resultera i en helt ny genredefinition, vilket är ett på tok för stort 
åtagande för ett arbete på 30 högskolepoäng. Vad jag istället ämnat göra är att ta ett tämligen 
oanvänt koncept, illusioner, och försökt applicera det på spelmekanik. Jag ämnar även till att 
använda detta examensarbete som en del av min personliga portfolio, där detta arbete skall 
skänka ett bra intryck av min förmåga att designa spel och tänka kreativt.

Arbetets huvudmål:
 Att skapa minst tre (3) olika spel i Game Maker 7 som var och ett bygger på en unik 

visuell illusion
Övriga mål:

 Att i mån av tid skapa ytterligare spel som bygger på unika visuella illusioner
 Att i mån av tid skapa en gemensam presentation av spelet, där alla tre spelen länkas 

samman till ett enda spel

1.2.2 Influenser
Idén till hela arbetet kommer ursprungligen från viljan att kunna bygga på de kunskaper jag 
lärde mig i kursen ”Experimentell Spelmekanik”, där alla studenter fick i uppgift att göra fem 
egna spel under en tioveckorsperiod (kursen lästes på halvfart, alltså egentligen ett spel i 
veckan). Kursen är, enligt mig, den kursen som format mig mest när det kommer till mitt 
framtida yrke; jag är mycket mer spelmekaniskt och konceptuellt inriktad som designer, än 
som organisatör eller manusförfattare. Därför ville jag ta tillfället i akt att helt enkelt utveckla 
mina förmågor till att få in bra spelkänsla och tänka ut nya koncept.
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Roger Callois är en annan viktig influens i detta arbete. I hans bok Man, Play and Games
(Callois, 1958) tar han upp ett antal exempel på varför lek spelar en så viktig roll i vårt sociala 
umgänge. Han definierar lek till fyra olika kategorier: Alea, Agon, Mimcry och Ilinx, varav 
Ilinx är den kategori som intresserar mig mest, och vars beskrivning i stort sett beskriver hela 
detta examensarbete:

“Ilinx. The last kind of game that includes those which are based on the pursuit of 
vertigo and which consist of an attempt to momentarily destroy the stability of 
perception and inflict a kind of voluptuous panic upon an otherwise lucid mind.”
(Callois, s. 23, 1958)

Den sista influensen är boken On Game Design (Rollings & Adams, 2003), där Andrew 
Rollings och Ernest Adams i bokens sjunde kapitel definierar spelmekanik (gameplay) på ett 
bra sätt. Deras designprinciper är något jag försöker leva efter.

(…) our formal definition of gameplay: one or more causally linked series of 
challenges in a simulated environment.
(Rollings & Adams, s. 200-201, 2003)

Gameplay handlar alltså om utmaningar i en simulerad miljö. Jag ville sålunda kombinera 
Callois och Rollings & Adams teorier till ett spel, där spelarens perception utgör en del av 
utmaningen.

Att Callois och Rollings & Adams står som influenser har att göra med att arbetet inte bygger 
vidare på deras respektive forskningar i huvudsak, men de har ändå varit viktiga 
inspirationskällor och förtjänar ett omnämnande.

1.4 Metod och material
För att kunna skapa spelen jag tänkt mig har jag använt mig av programmet Game Maker 7
(YoYo Games, 2008), ett program för att kunna ta fram enkla spel snabbt, utan större kunskap 
om programmering. Game Maker 7 kan användas för att skapa egna, fristående spel eller för 
att ta fram tidiga prototyper av mer avancerade spel. Då jag har väldigt liten kunskap om 
programmering så passar just Game Maker 7 perfekt för mitt ändamål. Det går att skapa enkla 
spel väldigt snabbt, utan att behöva programmera in grundläggande funktioner, vilket har 
gjort att jag behövt lägga ned väldigt liten del av tiden på just den tekniska delen och istället 
kunnat koncentrera mig på den rent kreativa och experimentella delen.

Speltestning behövs till varje spel, i olika mängder. Utvecklaren behöver testa spelet för att 
säkerställa att spelet körs på rätt sätt och att inga programbuggar uppstår. Dessa tillkommer 
naturligt. Sedan finns det användartester som visserligen inte är viktiga ur 
produktionssynpunkt, men som ändå är av stort värde för spelutvecklare då det är dessa tester 
som påvisar mest hur bra spelet levererar den upplevelse som spelet avser att ge spelaren. Ett 
skräckspel är t.ex inte läskigt om dess spelare inte anser det vara läskigt. Speltestning tar dock 
tyvärr lång tid om den ska ske under kontrollerade och väl dokumenterade sessioner.

Sålunda har speltester endast skett med testgrupp baserad på slumpvisa urval i en nära
krets. Dessa har fått spela spelen och sedan ge kommentarer om hur väl illusionen fungerade. 
Jag har alltid varit mest oroad för att spelarna skall vänja sig vid illusionen efter en längre 
speltid, varför jag varje gång frågat testpersonerna just om illusionen ”dör ut”.
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Sammanfattat har speltester endast utförts sporadiskt och baserat på bekvämlighetsval på 
grund av tidsbrist.

1.5 Avgränsningar
Mitt arbete faller inom området ”Experimentell Spelmekanik” och därför har en stor del av 
arbetet en experimentell natur, med fokus på just implementerandet av visuella illusioner som 
en del av utmaningen i spelet. Arbetet sätter därför liten fokus på den grafiska och den 
berättartekniska presentationen, då dessa element, förutom just illusionerna i sig, inte 
påverkar spelmekaniken på ett direkt sätt.

Rapporten avstår även från en genusdiskussion av anledningen att rapporten i huvudsak 
behandlar experimenterandet av spelmekanik, där kön inte spelar någon roll, annat än i hur 
kvinnor och män spelar och reagerar på spelen i fråga. Detta kräver dock mer eller mindre 
omfattande speltest, som inte denna rapport avser att behandla.
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2.Analys och teoretiska utgångspunkter

2.1 Illusion 1 – ”Dongurakokko”

(Figur 1. ”Dongurakokko”)

”Dongurakokko” eller ”The Donguri Wave” (Kitaoka, 2004) var den första illusionen som jag 
använde mig av. Den är designad av Akiyoshi Kitaoka, professor i psykologi vid Ritsumeikan 
University, Kyoto, Japan. I artikeln Phenomenal Characteristics of the Peripheral Drift 
Illusion (Kitaoka & Ashida 2003) beskrivs hur rörelser tycks uppstå när ljusstyrkor sätts i en 
viss ordning.

”Moreover, the order of four regions of different luminances is crititcal, i.e. the 
combination of black and dark-gray or the combination of white and light-gray. 
Specifically, illusory motion tends to appear in the direction from a black region 
to an adjacent dark-gray region or in the direction from a white region to an 
adjacent light-gray region.”
(Kitaoka & Ashida, s. 261, 2003)

Kitaoka och Ashida menar att illusionen endast uppstår det perifera synfältet. Detta kan 
prövas subjektivt genom att fokusera på en punkt i illusionen i Figur X. Illusionen ”stannar” 
ända till dess att fokus förflyttas. Dessutom rör sig inte bilden just i fokus, utan snarare runt 
om, alltså i det perifera synfältet. 

”The peripheral drift illusion refers to an anomalous motion illusion that can be 
observed in peripheral vision”
(Kitaoka & Ashida, s. 261, 2003)

Genom att placera objekten, som har en vit och en svart sida, samt en ”grå” mitt, enligt sättet 
som i ”Dongurakokko”, så uppstår en illusion som liknar böljande vågor. Ingen diskussion 
kring kontrasterande färger finns dock, utan det är endast valörernas inflytande som berörs.
Förklaringen bakom varför illusionen uppstår är en hel vetenskap i sig och undersökningen 
kan läsas i artikeln ”A positive correlation between fixation instability and the strength of 
illusory motion in a static display” (Murakami, Kitaoka, Ashida, 2005) Artikeln kommer 
dock inte diskuteras vidare i denna rapport, då fokus ligger i att det faktiskt händer, och inte så 
mycket om varför.
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2.2 Illusion 2 – ”Hermann-grid”

(Figur 2. ”Hermann-grid”)

”Hermann-grid” illusionen är den andra illusionen som spelet Trauma använder sig av. Svarta 
prickar tycks dyka upp i det perifera synfältet. Illusionen består även om svart och vitt byter 
plats. Det råder delade meningar om hur denna illusion uppstår. Den första teorin menade att 
ögats celler producerar en mindre respons när fokus faller inom korsningarna, än vid 
korridorerna.

(Figur 3. Cellernas respons.)

“Due to the antagonistic center/surround organization of retinal ganglion cells 
neurons whose receptive fields fall into the intersections of the grid produce a 
smaller response than those neurons whose receptive fields fall elsewhere.”
(The Schiller Lab (2008) (http://web.mit.edu/bcs/schillerlab/research/A-
Vision/A15-3.htm))

Peter H. Schiller, har dock presenterat en annan teori som ifrågasätter föregående teori, 
genom att hävda att illusionen sker i ett av hjärnans syncentra, The Schiller Lab (2008) 
(http://web.mit.edu/bcs/schillerlab/research/A-Vision/A15-17.htm). Hela teorin är uppdelad i 
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en serie webbsidor där olika delar av illusionens effekter tas upp, The Schiller Lab (2008)
(http://web.mit.edu/bcs/schillerlab/research/A-Vision/A15-2.htm).

2.3 Illusion 3 – ”Rotating Snake”

(Figur 4. ”Rotating Snake”)

”Rotating Snake” (Kitaoka 2003) är en annan illusion designad av Akiyoshi Kitaoka. Den är 
ett huvudexempel i artikeln ”A positive correlation between fixation instability and the 
strength of illusory motion in a static display” (Murakami, Kitaoka, Ashida, 2005) och följer 
samma princip som tidigare presenterades för hur rörelser uppstår i det perifera synfältet med 
hjälp av olika ljusstyrkor.
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2.4 Illusion 4 – ”Fraser’s Spiral”

(Figur 5. ”Fraser’s Spiral”)

”The Fraser’s Spiral” (Fraser, 1908) är den fjärde illusionen som används i spelet Trauma. 
Illusionen fungerar som så att den upplevs vara en spiral. Följs däremot spiralen med ett 
finger står det klart att bilden egentligen består av cirklar. Medurs ”snurrar” spiralen inåt, och 
moturs, utåt. Notera att illusionen innehåller tre ljusstyrkor, svart, grå, vit, enligt samma 
designprincip som Kitaoka använder sig av (Kitaoka & Ashida, s. 261, 2003)
.
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3. Skapandeprocess
När arbetet satte igång skapades följande produktionsloop i planeringsdokumenten:

 En visuell illusion väljs
 Dokumentation över spelets grunder tas fram
 Produktion i Game Maker
 Dokumentation över det färdiga spelet färdigställs

Detta var alltså den loop som jag tänkte använda i designandet och producerandet av spelen. 
Den kom dock att ändras när jag väl satte mig ner och började arbeta. Spelen har istället följt 
denna produktionsloop:

 En visuell illusion väljs
 Prototypning i Game Maker
 Produktion i Game Maker
 Dokumentation över det färdiga spelet färdigställs

Punkten ”Dokumentation över det färdiga spelet färdigställs”, d.v.s. denna rapport, påbörjades
dock inte förrän efter alla spelen var klara. Punkten ”Dokumentation över spelets grunder tas 
fram” skedde aldrig, utan fick ge vika för den mer produktiva prototypningen. Prototypningen 
var en mycket viktig (om än naturlig) punkt i arbetet för att se över både programmets och 
mina egna tekniska möjligheter. Det hade inte varit någon idé att försöka sig på något som jag 
visste att jag inte skulle klara av, rent tekniskt, p.g.a. tidsbrist. Lyckligtvis var inget av spelen 
för svåra för mig personligen att skapa i Game Maker, men åtskilliga timmar har ändå ägnats
åt studerande av Game Maker’s programmeringsspråk GML (Game Maker Language), de 
tillfällen jag inte besuttit kunskapen om en specifik funktion.

Nedan kommer alla spel att behandlas var för sig, hur de skapades och vilka spelmekaniska 
val jag gjorde för att utvinna bästa möjliga gameplay ur illusionerna.

3.1 Spel 1

3.1.1 Studerande av illusionen
Dongurakokko” var den första illusionen jag hittade som jag verkligen fastnade för, tack vare 
dess tydliga rörelseillusion. ”Bönorna” var utplacerade på ett sådant sätt att de skapade 
korridorer, perfekt för ”något” att röra sig genom. Rörelse i bilden uppfattas endast när 
blicken sveper över bilden, alltså upplevs liten eller ingen rörelse om blicken är fokuserad.

3.1.2 Spelmekaniska val
Idén blev helt enkelt att skapa ett labyrintspel där spelaren sprang runt, liknande det gameplay 
som återfinns i Pac Man (Namco, 1980).

 Spelaren får kontroll över en karaktär som kan styras i åtta (8) olika riktningar. För att 
skapa ett mål med spelet introducerades skattkistor som spelaren skall plocka upp och 
samla poäng.

 Kistorna fyller även en viktig funktion vad gäller illusionen: genom att vara små, ha 
snarlik färg till ”bönorna” samt endast få existera i antal om högst två (2) kistor, så 
tvingar detta spelaren till att söka med ögonen över spelplanen och sålunda hålls 
illusionen hela tiden aktiv.
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 För ytterligare utmaning och för att inbjuda press så lades även fiender till, som skapas 
vid var tredje upplockad skattkista. Fienderna har en mörkare nyans av grönt, vilket 
gör att de smälter in bättre mot den ljusgröna bakgrunden. De var ursprungligen röda, 
men vid större antal störde dem illusionen för mycket. Spelet tar slut om spelaren 
krockar med en fiende. Detta utgör ett av två möjliga avslut av spelet.

 Det andra möjliga avslutet är när tiden går ut. Den ursprungliga tiden vid varje ny 
session är 60 sekunder. Tiden kan även ”fyllas på” med hjälp av skattkistorna som 
ökar tiden om fem (5) sekunder per upplockad kista. Detta för att skapa motivation att 
skynda sig för spelaren.

Nedräkningen av tid och dess påfyllnad återfinns som spelmekaniskt val i samtliga 
spel, och kommer därför inte tas upp i de andra spelen.

3.2 Spel 2

3.2.1 Studerande av illusionen
Illusionen ”Hermann-grid” ger illusionen av att svarta prickar syns inuti de vita i det perifera 
synfältet. Illusionen lurar alltså åskådaren att något som inte existerar finns där. Detta ville jag 
dra nytta av.

3.2.2 Spelmekaniska val
 På en slumpad tid mellan två (2) och fem (5) sekunder skapas en grå prick av ungefär 

samma ljusstyrka som ”korridorerna” emellan, på slumpad vit prick i rutnätet. Det 
finns 8x8 prickar i rutnätet, alltså kan en prick dyka upp på 64 olika positioner.

 Genom att ha snarlik ljusstyrka till korridorerna så härmar ljusprickarna de imaginära 
prickarna väl och sålunda tvingas spelaren vara extra noggrann för att hitta de rätta 
prickarna.

 Prickarnas existens är begränsad och de försvinner efter 2,5 sekunder, dels för att 
skapa ett stressmoment för spelaren och dels för att deras korta existens bidrar till 
illusionen, då situationen kan uppstå där spelaren upptäcker en prick, som faktiskt 
existerar, i periferin men kanske inte hinner klicka på den i tid. Spelaren kan då inte 
vara lika säker på att pricken var verklig eller om den var en illusion.

 Prickarna fyller samma funktion som skattkistorna i Spel 1.
 För att skapa lite variation och för att förhindra att spelarens ögon inte vänjer sig vid 

ljusstyrkan hos illusionen, så byts illusionen ut mot en inverterad version på slumpad 
tid mellan tio (10) och trettio (30) sekunder, och vice versa.

3.3 Spel 3

3.3.1 Studerande av illusionen
”Rotating Snake” ger illusionen av att cirklarna snurrar, när de egentligen är helt stilla. Detta 
fick mig att försöka mig på ett spel som stör avståndsbedömningen så att spelaren måste vara 
extra vaksam på var hon är, samt vart fienderna är.

3.3.2 Spelmekaniska val
 Då jag ville utnyttja hela bilden, utan att för dens skull imitera det första spelet, så 

valde jag att karaktären här skulle få flyga. Samma styrning åt åtta (8) håll, fast med 
gravitation.
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 Objektet att samla upp för poäng och tid valde jag att skapas vid de svarta centrum 
som varje cirkel har. Svarta, snurrande bollar skapas alltså med en slumpad tid mellan 
två (2) och fem (5) sekunder.

 Bollarna fyller samma funktion som skattkistorna.
 Vid var tredje upplockad boll så skapas en fiende på en slumpmässig position 

någonstans i rummet. Fienderna har samma maxhastighet som spelaren, och studsar 
mot solida ytor. Fienderna kan ha två olika färger, blå eller gul. Dessa färger är de 
samma som finns i illusionen, dels för att inte störa illusionen flr mycket, och dels som 
kamouflerande effekt för större utmaning. Krockar spelaren med en fiende avslutas 
spelet.

 Det finns spikar runt om hela illusionen. Om spelaren åker in i en spik avslutas spelet. 
Detta för att tvinga spelaren att söka sig till mitten av rummet. 

 Det finns platåer utplacerade i rummet som spelaren kan landa på. Om spelaren 
kommer i för hög hastighet studsar spelaren dock, så en mjuklandning är ett måste.

3.4 Spel 4

3.4.1 Studerande av illusionen
”Fraser’s Spiral” ger intrycket av att bilden är i formen av en spiral, när den i själva verket 
handlar om cirklar placerade i storleksordning. Följs en cirkel med blotta ögat upplevs det 
som en spiral. D.v.s. nånstans görs ett ”hopp” till en intilligande cirkel, likt ett undermedvetet 
antagande om att det är en spiral. Detta gör jag själv, även med vetskapen om att det är slutna 
cirklar jag följer.

3.4.2 Spelmekaniska val
 Spelaren roterar runt en cirkel och kan byta rotationshåll med höger resp. vänster 

piltangent. Spelaren kan även byta cirkel med uppåt- och nedåtpiltangenterna. 
Spelaren kan rotera kring den yttersta slutna cirkeln och sju (7) inre cirklar, alltså åtta 
(8) cirklar totalt. Fler cirklar bedömde jag som onödigt då rotationen var alldeles för 
liten, och spelaren skulle inte kunna gå att se allt för väl, då denne ändrar storlek 
beroende på vilken cirkel spelaren befinner sig runt. Detta för att få en bättre effekt 
utav illusionen, då spelaren ser ut att ”åka in”resp. ”ut” ur spiralen.

 Skattkistor skapas på en slumpad tid mellan fyra (4) och sju (7) sekunder och högst tre 
skattkistor kan existera samtidigt. Skattkistorna roterar runt en slumpad cirkel, med en 
hastighet som är något lägre än spelarens. Kistorna har ingen begränsad existens och 
fyller samma funktion som tidigare.

 Fiender skapas på samma sätt som skattkistorna, dock med slumpad tid mellan fyra (4) 
och tio (10) sekunder. Även fiendernas rotationshåll slumpas. Fienderna är något 
snabbare än spelaren och har en begränsad existens om arton (18) sekunder. Spelet 
avslutas om spelaren krockar med en fiende.

I och med att illusionen fungerar, trots vetskapen om att det är slutna cirklar, så görs 
ofta en missbedömning om på vilken cirkel som fienden, resp. spelaren befinner sig, 
och om det finns en risk för att krocka.

För att undvika att en fiende kan dyka upp och krocka med spelaren utan förvarning så 
kan inte spelaren skadas av fienden under de tre första sekunderna av fiendens 
existens. Fienden blinkar under denna tid, för att sedan bli klarröd.
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4. Resultat

4.1 Övergripande beskrivning av verket
Avgränsningarna till trots så har verket tagit formen av ett enda spel, där alla de lösa spelen 
blivit sammanlänkade på enklast möjliga vis och givits en enkel berättelse i syfte att motivera 
spelaren ytterligare. Dock tillhör detta fortfarande inte arbetets huvudmål, varför vidare 
diskussion om spelets handling och utseende inte kommer att tas upp under fler punkter i 
denna rapport.

Spelet heter Trauma, och handlar om att ta sig levande ifrån en maskerad person som har 
kidnappat spelaren. När spelet startas visas en introduktionssekvens där spelaren får stifta 
bekantskap med Xandex, den maskerade och troligen sinnesjuke förövaren som har tråkigt. 
Xandex ger spelaren erbjudandet att spela ett par spel och få ihop tillräckligt med poäng för 
att kunna slippa undan levande. Då spelaren inte kan svara, tack vare silvertejp för munnen, så 
tar Xandex det som ett ”ja”, och spelet sätter igång. Spelet har två slut; ett där spelaren får 
tillräckligt med poäng och överlever, samt får skriva in sitt namn på en highscore-lista, och ett 
slut där spelaren inte fått ihop tillräckligt med poäng och ”dör” i och med att spelet helt enkelt 
stängs av.

(Figur 6. Introduktionssekvens i ”Trauma”)

Inför varje spel ger Xandex en kort introduktion till vad varje spel går ut på, och det finns 
även en ruta som meddelar vilka kontroller som används: piltangenterna eller muspekaren. 
När spelaren vill börja spelet trycker denne på den gröna knappen ”GO!”.
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(Figur 7. Instruktionsskärm)

4.2 Spelen

4.2.1 Spel 1

(Figur 8. Spel 1)
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 Mål: Navigera sig i labyrinten som består av något som liknar kaffebönor och hitta 
skattkistor som dyker upp på slumpade ställen. Varje skattkista ger en poäng, samt 300 
enheter mer tid. Tiden börjar på 3600 och tickar nedåt med 60 enheter per sekund.
Detta skapar en effektiv tid på 60 sekunder som kan fyllas på, 5 sekunder i taget.

 Avslut: Spelet avslutas antingen när spelaren krockar med en fiende, eller när tiden tar 
slut.

 Kontroll: Piltangenterna. Navigation åt åtta (8) håll.
 Utmaning via illusionen: Navigationssvårigheter och förvirring av rummets struktur. 

Skattisktorna är begränsade till att det endast ligger maximalt två (2) stycken kistor ute 
på planen samtidigt. Detta för att hela tiden få spelaren att ”söka” med ögonen efter 
kistorna, och sålunda hålla illusionen vid liv.

 Övriga utmaningar: Fiender som måste undvikas då en kollision resulterar i att 
spelet tar slut. Fienderna har slumpmässig navigation och är därför svåra att förutse åt 
vilket håll de kan tänkas förflytta sig åt. Fienderna ändrar riktning varje gång de 
kolliderar med en vägg. De är även marginellt snabbare än spelaren och kan sålunda 
”jaga ikapp” spelaren om de båda befinner sig i samma korridor. Fienderna har en 
mörkgrön färg som gör att de står ut vid fokus, men smälter in mer med 
bakgrundsfärgen då fokus är på annat håll.

Fiender skapas vid mitten av labyrinten, från en snurrande portal. Vid var tredje 
upplockad skattkista skapas en ny fiende. Portalen skiftar färg (grön, gul, röd) varje 
gång en skattkista plockas upp, för att indikera när en fiende kommer skapas.



Marcus Laitila Ekelund Reflekterande rapport
871007-5956 Examensarbete
c06marla VT2009

14

4.2.2 Spel 2

(Figur 9. Spel 2, med ”verklig” prick uppe i högra hörnet)

 Mål: Hitta de riktiga grå bollarna vid varje korsning av rutnätet. Varje boll ger en 
poäng, samt 300 enheter mer tid. Tiden börjar på 3600 och tickar nedåt med 60 
enheter per sekund.
Detta skapar en effektiv tid på 60 sekunder som kan fyllas på, 5 sekunder i taget.

 Avslut: Spelet avslutas när tiden tar slut.
 Kontroll: Muspekaren.
 Utmaning via illusionen: Upplevelse av att det finns gråa bollar överallt, svårigheter 

att bedöma vilka bollar som är verkliga.
 Övriga utmaningar: Vid slumpartad tid så ändras illusionen till en inverterad 

version, där bakgrunden är vit och bollarna är svarta. Vid nästa slumpartade tid ändras 
illusionen tillbaka igen, osv.
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4.2.3 Spel 3

(Figur 10. Spel 3)

 Mål: Navigera sig i det stora rummet, samla på sig de svarta, snurrande bollarna som 
skapas vid varje cirkels centrum. Varje boll ger en poäng, samt 300 enheter mer tid. 
Tiden börjar på 3600 och tickar nedåt med 60 enheter per sekund.
Detta skapar en effektiv tid på 60 sekunder som kan fyllas på, 5 sekunder i taget.

 Avslut: Spelet avslutas antingen när spelaren krockar med en fiende, eller när tiden tar 
slut.

 Kontroll: Piltangenterna. Navigation åt åtta (8) håll. Gravitation existerar, vilket 
betyder att spelarens karaktär hela tiden dras nedåt. Uppåttangenten gör så att spelaren 
accelererar uppåt, medan höger och vänster endast kan föra spelaren höger och vänster 
när denne är i luften.

 Utmaning via illusionen: Missbedömning av avstånd.
 Övriga utmaningar: Fiender som måste undvikas då en kollision resulterar i att 

spelet tar slut. Fienderna ”studsar” emot alla solida ytor. De finns i två olika färger, blå 
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och gul, och färgerna har samma värde som de två färgerna som illusionen består av, 
som ett slags kamouflage.

4.2.4 Spel 4

(Figur 11. Spel 4)

 Mål: Cirkulera i ”spiralen” och plocka upp skattkistor som slumpmässigt skapas vid 
olika lager av ”spiralen”. Varje skattkista ger en poäng, samt 300 enheter mer tid. 
Tiden börjar på 3600 och tickar nedåt med 60 enheter per sekund.
Detta skapar en effektiv tid på 60 sekunder som kan fyllas på, 5 sekunder i taget.

 Avslut: Spelet avslutas antingen när spelaren krockar med en fiende, eller när tiden tar 
slut.

 Kontroll: Piltangenterna. Navigation åt fyra (4) håll. Spelaren cirkulerar hela tiden 
runt ett lager av spiralen. Höger- och vänstertangenten byter rotationshåll. Uppåt och 
nedåt byter lager. Det finns 8 lager som spelaren, fienderna och skattkistorna kan 
befinna sig på.
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 Utmaning från illusionen: Förutsägelseillusion. Fiender upplevs vara antingen på 
samma lager eller på ett annat lager än spelaren, beroende på rotationshåll och lager. 
Illusionen upplevs ha formen av en spiral när den i själva verket består av slutna 
cirklar.

 Övriga utmaningar: Fiender som måste undvikas då en kollision resulterar i att 
spelet tar slut. Fienderna skapas slumpmässigt på ett givet lager och roterar antingen 
med- eller moturs. Fienderna behåller sitt rotationshåll och sin lagerposition till dess 
att de ”dör”, d.v.s. försvinner efter fem (5) sekunders tid. Fienderna är marginellt 
snabbare än spelaren och kan därför ”jaga ikapp” spelaren om dessa befinner sig på 
samma lager som spelaren. Fiendernas färg stör ej ut illusionen och tilldelades färgen 
röd för att kunna synas så lätt som möjligt.
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5. Diskussion

5.1 Illusionernas tillskott till utmaningen
I mitt arbete har jag haft för avsikt att skapa spel som använder visuella illusioner i sin 
spelmekanik för att verka som en del av gameplay, utmaningen. Alla fyra spelen har uppnått 
detta mål, om än i varierande grad.

5.1.1 Spel 1
Spel 1 har med sin ”Dongurakokko” förvirrat både mig och dess testpersoner till en för mig 
tillfredställande nivå. Illusionen ger ett starkt och överraskande första intryck och med lite 
justeringar lyckades jag även hålla den vid liv tack vare att jag minskade det maximala antalet 
skattkistor på spelplanen till endast två stycken. Detta medförde att spelaren hela tiden måste 
söka med ögonen över bilden för att hitta nästa kista och sålunda aktivera illusionen. I spelets 
tidigaste stadie hade det så mycket som maximalt fem kistor på planen. Kistorna dök upp 
alldeles för nära varann och på så vis slapp spelaren söka efter nya.

Illusionen påverkade dock inte spelarnas navigation mycket, alla kunde ta sig fram i 
labyrinten utan större problem. (Vissa problem uppstod dock p.g.a. att kollisionen mellan 
spelare och vägg inte är helt felfri. Ett resultat av att undertecknad inte är van 
programmerare.) Illusionen verkade istället som en förvirrande effekt som satte spelarnas 
fokus ur kurs, då sökning mellan spelkaraktär-kista och spelkaraktär-fiende tenderade till att 
spelaren tappade bort sin karaktärs plats i världen ett kort ögonblick.

5.1.2 Spel 2
”Hermann-grid” är det spel som jag anser vara näst mest lyckat. När den svarta versionen av 
illusionen ligger framme har spelarna ofta svårt att skilja de verkliga prickarna från de 
illusionära. Återkommande spelare verkar dock lära sig att fortare se vilka prickar som är 
verkliga. För att skapa variation och för att spelarnas ögon inte ska vänja sig vid illusionen allt 
för mycket så byts den svarta versionen av illusionen ut mot en inverterad, vit, illusion. Denna 
upplevs dock som mycket lättare och spelarna är ofta tacksamma över ombytet, men mindre 
så när illusionen byts tillbaka.

Illusionen anser jag dock göra sitt jobb som en del av utmaningen i spelet. Spelaren jagar de 
objekt som ses som illusioner varvid det uppstår en utmaning att kunna urskilja de verkliga 
objekten från de illusionära.

5.1.3 Spel 3
Det ”Rotating Snake”-baserade tredje spelet är det spel som jag anser ha minst att tillföra till 
det gameplay jag designat. Mitt mål var att dra nytta av den roterande illusionen till att verka 
som ett störande moment i avståndsbedömningen. Spelaren skulle tack vare den illusionära 
rotationen missbedöma hur pass nära eller långt ifrån en flygande fiende var. Av speltesterna 
att döma utgjorde illusionen inte någon större störande verkan, utan fanns endast i 
bakgrunden. Utmaningen berodde istället på hur många fiender som befann sig ute på 
spelplanen. Spelarna blev ofta mer exalterade över hur trångt det blev för navigation när de 
var tvungna att koncentrera sig på en finare navigering då antalet fiender steg uppemot tio 
stycken på planen.



Marcus Laitila Ekelund Reflekterande rapport
871007-5956 Examensarbete
c06marla VT2009

19

Illusionen i sig är dock fortfarande tydlig, så med en annan speldesign kan det finnas 
möjligheter till att få ett utmanande spel där ”Rotating Snake” utgör större delen av 
utmaningen.

5.1.4 Spel 4
”Fraser’s Spiral” med sin övertygande spiralillusion blev det spel som jag anser vara mest 
lyckat och som tillför mest till gameplay. Spiralen är nästintill omöjlig att urskilja som slutna 
cirklar under en spelsession. Upprepade gånger har både tespersoner och undertecknad fallit 
för den lömska illusion som uppstår då en roterande fiende ses åka emot spelkaraktären varvid 
karaktären flyttas i förebyggande syfte, för att i nästa sekund kollidera med fienden då dessa 
inte befann sig på samma cirkel till att börja med. Endast med stor koncentration kan spelaren 
beräkna fiendens bana och potentiella kollisionskurs. En aktivitet spelaren sällan har tid med 
då det finns en begränsad tid som endast kan fyllas på med fler skattkistor, kistor som
spelaren ändå behöver för att samla ihop de sista poängen som behövs för att kunna undslippa 
det öde som Xandex lovat dem.

”Fraser’s Spiral” tillför en vital del till detta spel, nämligen illusionen om på vilka cirklar som 
saker och ting befinner sig. I och med att illusionen låter spelarens öga ”hoppa” mellan 
cirklarna omedvetet så missbedöms ofta positionerna och utmaningen ligger sålunda i att 
förbise illusionen och beräkna om fienderna ligger på kollisionskurs eller ej.

5.2 Framtida potential i spel
Användandet av visuella illusioner i spel är något som inte är speciellt utforskat ännu, enda 
exemplet jag funnit har varit Echochrome (Japan Studio, 2008), där spelet fokuserar kring att 
rotera spelvärlden så att en docka kan ta sig fram genom den. Hela spelet bygger dock på 
illusionen kring perspektiv och ”omöjliga figurer”. Illusionen är sålunda mer av det logiska 
slaget än den rent visuella som illusionerna i detta arbete tillhandahåller.
Jag tror definitivt att spel som drar nytta av visuella illusioner kan ha en framtida potential, 
mest inom minispel som riktar sig mer till ”casual gamers” (Rollings & Adams, s. 41-42, 
2003). Förslagsvis spel som kan spelas på Internet, direkt i webläsaren, eller som 
nerladdningsbara versioner till spelkonsoler. Eftersom spelen nästintill är tvungna att vara 
enkla för att inte bryta illusionen, så kommer filstorlekarna att vara små och sålunda borde 
digital distrubition såsom Internet vara det enklaste och effektivaste sättet att få spelen att nå 
ut till användarna. Alltför stora och grafikkrävande spel tror jag kommer ha svårt att 
inkorporera illusioner på ett bra sätt, då dessa ofta är beroende av att hela skärmen täcks och 
att det just är illusionen som det syns mest av. I små, lättare spel dock, så tror jag att det 
mycket möjligt kan göras många och fascinerande spel. Kombinationen av Ilinx (Callois, s. 
23, 1958), sinnesförändrande lek, och gameplay (Rollings & Adams, s. 200-201, 2003), 
utmaningar i en simulerad miljö, är ett lika nytt koncept som det är annorlunda, då det finns få
exempel på just denna typ av spel, något jag hoppas kommer ändras i framtiden.

5.3 Framtida utveckling av spel
Designandet av egna illusioner, specifikt utvecklade för ett spels ändamål, tror jag är det som 
kommer att vara nästa steg inom detta område. I detta arbete har jag analyserat redan 
existerande illusioner och sålunda varit tvungen att följa deras regler, och bygga mina spel 
kring dem. Det vore mycket enklare för spelutvecklare om de själva besatt kunskapen om 
vilka designprinciper som behöver följas för att få en fungerande och övertygande illusion, 
förslagsvis är Kitaokas illusioner de jag anser ha bäst potential för skapandet av varierande 
illusioner, då hans hemsida innehåller flera sidor med olika varianter.
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6. Slutsats
Implementerandet av visuella illusioner i dataspel som ett kompletterande element till 
utamningen fungerar väl, och är ett outforskat område till ”casual”-marknaden som riktar sig 
till sporadiska spelare. Det som är viktigt vid detta implementerande är att kunna analysera 
hur illusionerna upplevs, snarare än att förstå varför hjärnan påverkas av mönstrena på det 
kognitionsvetenskapliga planet.

Vidare finns det ytterligare potential för andra spelutvecklare att dra nytta av dessa illusioner, 
genom att lära sig av kända designprinciper för dessa illusioner och sålunda skapa egna 
illusioner som kan fungera mer specifikt med spelidén.Arbetet ser designpinciperna av 
Akiyoshi Kitaoka som de enklaste att förstå sig på och utgå ifrån vid utvecklandet av egna 
illusioner, där serier av ljusstyrkor är huvudpunkten.

Illusionerna inbjuder till något som spelarna inte är vana vid, nämligen en utmaning som inte 
är direkt programmerad, utan som mest beror på deras egen förmåga att hantera illusionen. 
Vetskapen om att det endast är deras egen perception som skapar illusionerna inbjuder till 
fascination och ge dem då även ett mål med illusionen i fråga, så finns det alla möjligheter till 
att skapa roliga och annorlunda spel.

”I find it rather funny to see you struggle with your own brain, hehe.”
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