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Abstract 
 

When talking about how to present information in virtual reality, the possibilities are 

countless, but there are also many problems surrounding the spatial location of the 

information. This study aims to examine where and how the instructions in a vehicle training 

simulator should be presented in a future implementation of the interface in virtual reality. 

To find this out, a gameplay was created in which four different placements of the 

instructions were made. Three options were based on earlier studies made by Smith (2015) 

and Jose (2016) and the fourth was based on the existing information in the vehicle training 

simulator. These gameplays were presented as a movie to a number of interviewees and 

followed up by questions after each movie. The interviewees were asked to give the movies 

three ratings from 1-5, valuing how they perceived the presentation of the instructions. To 

get further opinions, comments was collected from the interviewees throughout each session. 

In this two ways, we got answers to which of the four options the interviewees thought was 

best. The study showed that there were two options that stood out among the others and both 

were based on the concept of a head-up display, also known as a HUD. One was represented 

in the bottom of the windshield and the other one in the top. The result of which one of them 

who were perceived as best is too close to say, although the study is considered to have 

reached its goal, which was to help the developers on their way to a decision that will 

eventually be implemented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Förord 

Denna rapport är vårt examensarbete på kandidatprogrammet i Systemvetenskap vid Umeå 

Universitet. Studie samt rapport har under vårterminen 2017 genomförts av Joel Boman, 

Markus Forsmark och Waldemar Schagerström. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng.  
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1. Inledning 

Traditionellt sett har information i fordon presenterats på instrumentpanelen, vid ratten och i 

mittkonsolen vilket kräver att föraren måste rikta uppmärksamheten bort från vägen för att 

kunna ta till sig en majoritet av informationen. Detta innebär en risk för trafiksäkerheten men 

med nyare teknik kan denna risk komma att minimeras. Denna studie kommer, med hjälp av 

en fordonssimulator för lastbilar, att undersöka hur trafiksäkerheten kan förbättras genom att 

skapa fyra olika alternativ att presentera instruktioner på som deltagarna får testa och 

utvärdera. 

1.1 Bakgrund  

Det finns, om man kan se ett släktskap mellan panorama och virtuell verklighet (VR), redan år 

900 e.Kr. versioner av VR. Den kinesiska målaren Gu Hongzhong är upphovsman till vad som 

tros vara en av de första panoramamålningarna (Wikipedia A. 2017). Tanken bakom 

konstverket tycks vara att betraktaren ska få känslan av att denne befinner sig i samma rum 

som de målade karaktärerna och på så vis placeras i en virtuell verklighet. 

Cirka tusen år senare, 1840, skapar Sir Charles Wheatstone, en engelsk vetenskapsman och 

uppfinnare, stereoskopet. En uppfinning som idag ses som en väsentlig grundsten och självklar 

föregångare till dagens VR-headset (Romanus 2016). I ett stereoskop visas två bilder, tagna på 

samma motiv men med kamerorna några centimeters isär. Varje öga tilldelas i stereoskopet 

varsin bild vilket ger den ett djup (Wikipedia C. 2017). Den skotske fysikern David Brewster 

utvecklade Wheatstones stereoskop till att bli portabelt (Brewster 2014). Brewsters design är 

nära identisk den modernare budgetvarianten Google Cardboard. 

Bild 1.  Gu Hongzhongs panoramamålning “Night Revels of Han Xizai”. (Hongzhong, ca 960 e.kr.) 

Bild 2. Från vänster, David Brewsters portabla stereoskop och Google Cardboard. (Nassiri 2014, 
Evan-Amos 2015). 
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Virtuell verklighet är i sig inget nytt koncept. Redan 1962 presenterade Morton Heilig 

“Sensorama” som kan beskrivas som den första VR-upplevelsen. Den såg ut som en klassisk 

arkadmaskin men innehöll en projektor som projicerade rörlig 3D-bild. Den simulerade bland 

annat en cykelfärd genom Brooklyn och för att förstärka intrycken fanns även en vindmaskin 

som simulerade blåsten i håret, aromer som förstärkte doftintrycket samt en vibrerande stol 

för att känslan av att sitta på en cykel skulle infinna sig.  

Nicholas Mirzoeff, forskare inom visuell kultur säger att ”Modern life takes place onscreen” 

(Mirzoeff, 1999). Han beskriver hur den banbrytande The Cave 1996 slog sig fram genom USA. 

The Cave är som namnet antyder en virtuell verklighet i vilken användaren står i ett rum byggt 

av tre projektionsväggar samt ett projektionsgolv. För att köra The Caves mjukvara krävdes att 

flera av dåtidens superdatorer kopplades mot hög bandbredd i optiskt fibernätverk. Namnet 

fick anläggningen efter Platons idé om hur grottmänniskorna trodde att den projektion som 

skapades på väggen i grottan, då någon passerade elden var den verkliga världen. (Wikipedia 

C. 2017). 

Efter den här perioden blommade aldrig VR ut som något stort utan det var först på 1990-talet 

man började tänka på virtuell verklighet som underhållning. Då datortekniken blev bättre och 

bättre blev det möjligt att tillverka VR-headset. Dock haltade grafiken efter och mjukvaran 

hängde inte med. 

Därför dröjde det först till 2010-talet innan företag på allvar började satsa och idag satsas 

det stort på VR. I nuläget ligger en handfull av teknikvärldens största företag i täten av 

hårdvarans utveckling. VR är aktuellt då dess användningsområden tycks öka i takt med 

Bild 3. The Cave i Chicago (Davepape 2001). 
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persondatorns utveckling. Olika användningsområden som det pratas om idag är att 

implementera VR i bankväsendet, i sjukvård och i utbildningssyfte. Den största delen av VR 

idag består av spel i olika grad. Baserad på tidigare nämnda The Cave finns på University of 

Hong Kong en modernare variant, imseCave. 

Denna virtuella verklighet riktar sig primärt till framtida yrkeschaufförer och används till 

stor del för att undervisa vad som orsakar olyckor (Yuen, Choi, & Yang, 2010). University of 

Hong Kong menar att möjligheten att gratis iscensätta en olycka sällan poängteras då det 

argumenteras för VR. Att orkestrera en olycka av samma skala i en kontrollerad miljö menar 

de är omöjligt med tanke på risker och kostnad. Occupational Safety and Health 

Administration gjorde en studie som visade att 70% av de olyckor som idag inträffar skulle 

kunna undvikas om chaufförerna grundligt tränades (OSHA u.å.). Denna studie låg till grund 

för utvecklingen och användningen av imseCave. 

Mot denna bakgrund kommer vi, med stöd av relaterad forskning och litteratur, lägga 

grunden för vår studie. Det innebär att vi kommer ta tidigare historia i beaktning när vi 

utformar studien. Detta för att få en ökad förståelse om hur olika virtuella verkligheter kan 

påverka personer. 

1.2 Problemformulering och syfte 

Denna studie identifierar hur information visuellt bör presenteras i fordonssimulatorer. 

Problemformuleringen blir därmed: 

 

Var och hur bör instruktioner i en fordonssimulator presenteras i en virtuell miljö? 

 

Med anledning av denna problemformulering lyder syftet: 

Syftet med studien är att genom intervju och analys identifiera vad som i en fordonssimulator 

kännetecknar en säker presentation av information. Tanken är att denna studie, och studier av 

detta slag, i slutändan ska förbättra trafiksäkerheten i utbildningen av yrkesförare. Hög 

säkerhet betyder här att den presenterade informationen är lätt att ta till sig samtidigt som den 

tar minsta möjliga fokus från vägbanan. 

 

1.3 Begreppsförklaring 

I denna uppsats kommer flertalet förkortningar och begrepp att användas. Detta är en 

förklaring över dessa. 

 

Virtual Reality eller VR eller Virtuell verklighet 

En virtuell miljö som användaren upplever sig vara i och interagera med, kan upplevas 

framför en skärm eller med hjälp av ett headset med inbyggd display, så kallade VR-

glasögon. 

 

Augmented Reality eller AR eller Förstärkt verklighet 

En teknik som, istället för att ersätta den verkliga världen med en virtuell, förstärker och 

utökar den, med hjälp av interaktiva digitala verktyg genom exempelvis bild, video eller ljud.  
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Head-Up Display eller HUD 

En display i exempelvis ett fordon som projiceras antingen i toppen eller i botten av 

vindrutan. Detta för att föraren ska slippa ta blicken från körbanan. 

 

Head-Down Display eller HDD 

Det klassiska sättet att visa information i ett faktiskt fordon. Det kan vara genom en display 

eller instrument ovanför ratten. I modernare fordon kan det även finnas en display i 

mittkonsolen där främst navigations- och mediainformation normalt presenteras. 

 

Head-Mounted Display eller HMD  

En display som är låst till toppen av skärmen. Denna följer med huvudrörelser och är alltid 

synlig för användaren.
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2. Relaterad forskning 

Här presenteras relevant forskning som tillsammans skall bidra med en förståelse och sätta 

vårt arbete i ett sammanhang. Olika områden behandlas, brett som smalt för att få en klar bild 

av hur dessa ser ut idag och hur det tidigare sett ut. Materialet som samlats in har bidragit till 

ökad förståelse för hur VR kan tillämpas i olika utbildningssammanhang men också hur man 

med hjälp av rätt placering av information kan öka säkerheten vid framförande av fordon. 

2.1 HUD vs HDD 

Det har blivit allt vanligare att biltillverkare går ifrån den traditionella Head-Down-displayen, 

exempelvis en display i mittkonsolen eller instrumenten ovanför ratten. Denna har istället 

ersatts med en Head-Up-display som framför allt syftar till att öka trafiksäkerheten genom att 

minska tiden föraren släpper blicken från vägen. Test har visat att det är lättare att ta till sig 

information från en HUD samt att det minskar risken för hastighetsöverträdelser (Jose 2016). 

Däremot menar Smith et.al (2015) att det är viktigt hur information presenteras med hjälp av 

en HUD då risken för distraktion fortfarande finns med en dåligt utformad sådan. 

Även om en HUD i denna studie upplevs som mer komfortabel att använda är det enligt 

Smith et al., inte statistiskt säkerställt att deltagarna tog åt sig informationen bättre från en 

HUD gentemot en HDD. Det har dokumenterats hur en HDD fäst på instrumentpanelen, likt 

hos många nyare bilar, negativt påverkar förarens uppmärksamhet på vägen (Ablassmeier et 

al. 2007). Ett problem som märks allt tydligare ju mer information som presenteras på 

displayen.  

Tsimhoni et al. (2001) undersökte var i synfältet en HUD gjorde sig bäst utifrån förarens 

förmåga att följa vägen samtidigt som de skulle ta till sig informationen. Författarna kom fram 

till att displayen endast bör avvika 5° från förarens fixeringspunkt. Både resultatet av studien 

och förarna själva påvisade att detta var den bästa placeringen. Att poängtera från denna studie 

är att det på displayen endast presenterades små mängder information. Huruvida detta 

stämmer in på en mer informationsrik HUD kan därför inte säkerställas med endast denna 

undersökning. 

2.2 VR i utbildning 

Det finns studier som stödjer användandet av VR i utbildning. Det genomfördes en omfattande 

studie där virtuell verklighet undersöktes angående möjligheten att användas i 

utbildningssyfte (Youngblut, 1998). Undersökningen syftade till att besvara huruvida 

användningen av virtuell verklighet från förskola till gymnasium kunde effektivisera lärandet. 

Youngblut upptäckte att det fanns flera positiva möjligheter med att använda sig av virtuell 

verklighet. Studien visade att elever med särskilda behov i sin utbildning kunde gynnas med 

hjälp av virtuell verklighet. Eleverna tyckte om att använda sig av färdigutvecklade 

applikationer och samtidigt utveckla sina egna virtuella världar och lärarens roll blev mindre 

ledande och förändrades till en facilitatorroll. En facilitator är en person som hjälper gruppen 

att sträva efter samma resultat och att nå ett gemensamt mål (Wikipedia C. 2017).  

När lärarna ombads bedöma VR utifrån ett utbildningssyfte uttryckte sig majoriteten 

positivt och menade att de gärna fortsatt skulle använda sig av tekniken såvida det var ett 
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överkomligt pris samt att det skulle vara enkelt både för lärare och elever att lära sig 

(Youngblut, 1998). 

I artikeln “The design, development and evaluation of a virtual reality based learning 

environment” (Chen 2006) inleder författaren med citatet: 

 

“Although VR is recognized as an impressive learning tool, there are still many 
issues that need further investigation including, identifying the appropriate 
theories and/or models to guide its design and development, investigating how its 
attributes are able to support learning, finding out whether its use can improve the 
intended performance and understanding, and investigating ways to reach more 
effective learning when using this technology, and investigating its impact on 
learners with different aptitudes.” (Chen, 2006, s.39) 

 

Chen besvarar sedan det här citatet och ger en inblick till ett teoretiskt designramverk samt ett 

utvecklingsramverk för VR-baserade utbildningsmiljöer. 

Chee (2001) argumenterar för att det behövs s.k. “root learning” när eleverna skaffar sig 

erfarenhet och där använder han sig av fysik som ett exempel. I artikeln konstaterar han vidare 

att fysikstudenter har dålig “känsla” och förståelse av de olika dimensionerna av det fenomen 

de studerar. Chee är säker på att virtuell verklighet kan användas för att uppnå det här målet. 

Det finns många möjligheter i framtiden för hur virtuell verklighet kan användas och det 

finns många ideer och prototyper redan idag. Trafikskyddet i Finland presenterar deras vision 

i artikeln ”Nu kan barnen lära sig cykla i virtuell verklighet” (2017). De vill med hjälp av 

virtuell verklighet utbilda ungdomar på ett innovativt och underhållande sätt som ska 

förbereda dem för verkliga trafiksituationer på ett sätt som inte utsätter dem för fara. Det är 

tänkt som ett nytt digitalt lärmaterial om cykling, för barn i årskurserna 1-6 och detta ska gå 

att genomföra i klassrummet. (Trafikskyddet FI, 2017) 

Sammanfattningsvis i den här artikeln finns det många olika möjligheter med virtuell 

verklighet i utbildningssyfte men det som främst lyfts fram är att eleven kan utbilda sig utan 

att utsätta sig för fara men ändå få praktisk erfarenhet på ett smartare sätt. Detta skulle kunna 

effektivisera hela inlärningsprocessen för elever och samtidigt inte utsätta dem själva eller 

andra för fara. 

2.3 Spatial desorientering 

Spatial desorientering är ett tillstånd i vilket man befinner sig då man förlorar uppfattning om 

hur och var du befinner dig i relation till miljön runt omkring dig dvs. rumslig förvirring. Ett 

vanligt exempel på detta är hur du i en miljö utan referenspunkter tror att du är upprätt då du 

egentligen inte är det. Detta är ett stort problem för stridspiloter då de är fastspända på sådant 

sätt att gravitationen ska påverka dem så lite som möjligt. 

Air Force Safety Center påvisar att spatial desorientering stod sig skyldig till 20,2% av alla de 

klass A olyckor (NSC 2016) inom USA:s flygvapen mellan åren 1991 och 2000. Dessa olyckor 

gav konsekvenser i form av kostnader på 1,4 miljarder dollar och 60 liv som gick förlorade 

(Davenport CE 2000). 
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2.4 Framtiden för virtuell verklighet  

Det här avsnittet behandlar och presenterar olika spekulationer och tankar om hur virtuell 

verklighet kan påverka oss som individer i framtiden. I artiklen “The Fuzzy future of Virtual 

reality and Augumented reality” skriver Nordrum (2016) om VR i det stadium det är i nu. 

Det nämns i artikeln att det just nu släpps många olika demos i VR av olika företag och start-

ups som är av undermålig kvalité vilket gör att försökspersonernas första upplevelse blir 

negativ. Vidare nämns det i artikeln hur man istället skulle kunna gå tillväga och vad mer som 

finns att erbjuda i framtiden.  

Istället för att rusa fram med undermåliga demos och filmer i VR bör de enligt Nordrum, 

att med mer professionell hjälp, ta fram en demo som är mer inriktad mot kunden. 

Fortsättningsvis beskrivs olika användningsområden och teknologier som både existerar och i 

framtiden kan komma att göra det. Alltifrån att presentera nyheter till att visa Olympiska spel 

genom VR, gör så att det verkar som att man upplever allt på plats och slutligen nämns att 

“eye-tracking”, vilket innebär att VR-glasögonen känner av var du kollar, är något som kan 

medföra att VR-upplevelsen blir mer realistisk men då kan det istället uppstå ett problem med 

åksjuka. 

I artikeln “Three really real questions about the future of virtual reality” (Dredge, 2016) 

ställer tre relevanta frågor. Den första frågan lyder:  

“How mainstream is this technology really going to be?” 

Här diskuteras möjligheter för att VR ska bli större i framtiden och att det idag hämmas av det 

höga priset på headsetet. Det kräver också en kraftfull dator vilket oftast är väldigt dyrt. Dock 

menar både Mark Zuckerberg, grundare av Facebook, och Palmer Luckey, grundare av Oculus 

VR, att i framtiden kommer VR vara en del av ett vardagligt liv och möjligt att köras på de flesta 

datorer och detta med god kvalité. I slutet på frågan nämns det att att den första barriären att 

ta sig över är att få teknologin i personers händer. Den andra frågan lyder: 

“Will VR really be about more than games?” 

När Oculus rift (vilket är ett Virtual reality headset) först introducerades handlade det bara 

spel. Mark Zuckerberg menade dock att VR kommer att handla om så mycket mer. Facebook 

köpte upp Oculus och menar att efter spelen vill de göra Oculus till en plattform för mycket 

annat, bl.a. att se sportevenemang på nära håll fast du egentligen sitter i din soffa, studera i ett 

klassrum med ens klasskamrater eller konsultera med en läkare. Allt detta utan att personen i 

fråga behöver lämna hemmet. 

Vidare skriver Dredge om utbildning och på vilka sätt de kan tillämpa VR för barn i olika 

åldrar där det nämns att barnen kan få uppleva studiebesök på historiska platser genom VR-

glasögon vilket skulle kunna stimulera dem att vilja lära sig mer. Det skrivs om flera projekt 

som har testats, bl.a. ett brittiskt museum som vill transportera sina besökare tillbaka till 

bronsåldern med hjälp av VR och ett irländskt start-up företag som har gjort en VR-app över 

månlandningen. 

Det sista som de går igenom i den här frågan är om möjligheterna att använda VR både i 

film och nyhetssändningar. Istället för att bara uppleva filmen eller nyheterna från en enda 

synvinkel kan du själv uppleva det du vill se och skapa din egen “storytelling” utifrån det du 
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kollar på. Kortfattat kan möjligheten ges att uppleva världen som finns utanför den klassiska 

kameravyn vi är vana vid. Den tredje frågan lyder: 

“Can our bodies and minds really cope with VR?” 

Här beskrivs den sista utmaningen i den här artikeln och det är något som är vida känt i VR-

sammanhang. Detta är problemet med desorientering och åksjuka. Oculus VD Brendan Iribe 

har i november 2014, uttryckt sin oro över att andra större VR-företag lanserar produkter som 

inte helt har åtgärdat problemet och på ett sådant sätt avskräcker kunder. Han menar vidare 

att många av företagen borde vänta med att lansera sina produkter till dess att de har löst det 

här problemet. En professor på Stanfords universitet vid namn Jeremy Bailenson fokuserar på 

något annat allvarligt som kan ske i samband med VR och hur det kan förändra människor. 

Han uttrycker oro över hur ett våldsamt spel där du t ex kan mörda människor eller allvarligt 

skada andra kan påverka oss och hur det kan förändra hur vi fungerar och interagerar i 

samhället.  

Ett sista problem som nämns är frågan om hur isolerade och asociala vi människor blir om 

vi ska interagera med en digital värld och ha ett VR-headset. Redan idag har de flesta näsorna 

i mobiler och surfplattor. Att då avskärma sig ännu mer genom att gå in i den digitala världen 

gör inte saken bättre. Detta är en stor utmaning för framtida samhällen att försöka balansera 

då det blir en helt ny nivå av fysisk isolering från allmänheten. 

Med stöd av denna forskning tycks det uppenbart att virtuell verklighet, och placeringen av 

information i den, för med sig många utmaningar. I vissa fall, t.ex. vid spatial desorientering, 

skulle en bra lösning på dessa utmaningar kunna rädda liv. Vad gäller denna studie är det svårt 

att motivera en sådan följd, men att maximera säkerheten anses en vital del i utbildningen av 

yrkeschaufförer.
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3. Metod 

3.1 Urval 

De personer som ingått i studien har utsetts genom en blandning av selektivt och 

bekvämlighetsurval enligt boken samhällsvetenskaplig metod (David, & Sutton, 2016). Ett 

selektivt urval innebär att det används personer som tros kunna vara lämpliga för det 

ämnesområde som valts. Ett bekvämlighetsurval är en enklare form av urval, i detta fall valdes 

personer i en geografisk närhet. Ett problem som uppstod var att en klar majoritet var män. 

3.2 Avgränsning 

Vad gäller intervjuer samt skärmdumpar tillhörande dessa är avgränsningen satt till HUD, 

HMD och HDD i 3D-miljö. Det betyder att informationspresentation via ljud enbart kommer 

behandlas av oss författare och detta högst teoretiskt. Att intervjuerna utfördes med hjälp av 

gameplays i 3D-miljö istället för VR var mer en nödvändighet än ett val, sett till tidsspannet, 

men får trots det ses som en avgränsning. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

 

Bild 4. Visar testmiljön vid tester på en gymnasieskola (Foto: Privat) 
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Datainsamlingsmetoden bestod av interaktiv filmvisning vilket kompletterades med ett 

frågeformulär. I detta formulär fick deltagarna placera varje film på en skala 1-5 och bestämma 

vilken film som enligt dem var bäst och sedan motivera varför de svarat som de gjort. 

Datainsamlingen genomfördes på två olika platser under totalt tre dagar. Dessa platser var på 

ett universitetsområde under två dagar och på en gymnasieskola under en dag. 

I denna rapport benämns de personer som blivit intervjuade som antingen deltagare eller 

respondenter. Det kan tyckas inkonsekvent och rörigt men faktum är att dessa personer har 

haft två olika roller i studien. En där de fyllt i frågeformulär och i resultatet benämns som 

respondenter och en där de tagit del av filmer och diskuterat dessa med författarna, där 

omnämns de som deltagare. 

Deltagarna fick först besvara frågor angående deras ålder, kön samt körkort. Om 

personerna hade körkort gick de vidare till nästa avsnitt där det fanns kompletterande frågor 

om hur länge personen hade haft sitt körkort och vilken körkortsbehörighet personen hade.  

Efter de första inledande frågorna visades sedan en film på ca 3 minuter där informationen 

i filmen var placerad på olika sätt. Filmerna som presenterades för personerna var en inspelad 

körsträcka med en lastbil utan släp. Det var samma körsträcka på varje film, detta för att 

underlätta vid tolkning av resultat efteråt. Medan personerna kollade på filmerna fick de vara 

interaktiva med filmen genom att följa rattrörelserna i filmen för att inte bara fokusera på 

informationen som presenterades. Detta för att det skulle upplevas som att personerna själva 

var med och körde. När personerna sett klart varje film fick de besvara tre frågor om hur de 

tyckte att informationen presenterades. Sedan visades tre filmer till där informationen i 

Bild 5. Visar testmiljön vid tester på Umeå Universitet (Foto: Privat) 
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filmerna presenteras på olika sätt och de får besvara samma tre frågor efter varje film. Slutligen 

när personerna har kollat igenom alla filmer får de besvara vilken film de tyckte var bäst och 

fick även skriva varför de tyckte den filmen var bäst. Den totala tiden för genomförandet var 

ungefär 20 minuter per person. Vi som författare fanns med som stöd under hela intervjun för 

eventuella frågor eller oklarheter. Alla frågor finns presenterade i Bilaga 1. 

3.3.1 Potentiella problem med metodval 

Inom kvalitativa studier är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i 

förgrunden. Detta betyder att dessa uppfattningar varken kan eller bör omvandlas till siffror 

(Holter 1982). Detta medför det metodval som gjorts, en kvalitativ studie, att resultatet inte 

statistiskt kan analyseras på samma vis som det kunnat göras i en kvantitativ studie. 

Anledningen till att den kvalitativa metoden trots allt ansågs bättre var att författarna ville få 

en fullständig förståelse snarare än ett totalperspektiv. Detta för att ledningen av 

simulatorutvecklingen skulle kunna ta ett beslut, med hjälp av motiveringar och tips från 

deltagarna som faller inom ramen för bolagets intressenter.  

3.3.2 Problematisering av proceduren 

Under intervjuernas gång har det lokaliserats olika, små som stora, problem där det främst är 

två problem som det har lagts vikt vid.  

Det första problemet som presenteras är att det fanns flera olika aspekter att ta hänsyn till 

och detta ska presenteras överskådligt här. Intervjuerna genomfördes på nära håll framför en 

60-tums skärm vilket kan medföra att information som låg i ytterkant kan uppfattas betydligt 

längre bort än vad den hade gjort i ett VR-headset. 

Det fanns deltagare som aldrig tidigare upplevt eller provat på VR vilket med största 

sannolikhet gjorde det svårare för dem att tänka sig in i hur en VR-simulation skulle se ut. 

Filmerna visades alltid i samma ordning vilket gjorde att film 1 fungerade som referensfilm 

vid varje visning. Det uppkom också en kommentar om detta under en intervju: “Synd att ni 

visade den bästa filmen allra först”. Det andra problemet som presenteras är att intervjuerna 

genomfördes på två olika platser under totalt tre dagar där intervjuarbete skedde två dagar på 

den ena platsen och en dag på den andra platsen. Trots att den set-up som användes vid 

intervjun var ungefär likadan på båda platser fanns det, om än marginella, olikheter. Ett 

exempel är att TV-apparaterna varierade i storlek vilket kan ha medfört att uppfattningen av 

filmerna blev annorlunda beroende på var testerna genomfördes.  

På en av platserna var flera deltagare tidigare bekanta med miljön i en simulator vilket skulle 

kunna betyda att de personerna tog in färre intryck och därmed kunde det medföra att de hade 

lättare att fokusera på instruktionerna. 

3.4 Dokumentation 

Dokumentationen har skett löpande under projektets gång och främst har den förts i Google 

Drive i ett gemensamt dokument som alla gruppdeltagare har haft tillgång till. Under 

intervjuerna dokumenterades eventuella synpunkter och relevanta frågor från deltagarna. 

3.5 Forskningsetiska principer 

Det är viktigt att respektera integriteten hos deltagarna som under arbetets gång intervjuats. 

Därför har de forskningsetiska grundprinciperna vid intervjuarbete noggrant följts 
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(Vetenskapsrådet, 2009). Det finns där fyra regler och grundprinciper vilka bör följas då 

studier och intervjuer görs: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Dessa principer har det utgåtts från och de har tagits i beaktning vid intervjuerna. Varje 

deltagare har fått ta del av syftet med intervjun och har fått förklarat för sig vilka villkor 

deltagaren är med på. Det var viktigt att förtydliga för varje deltagare hur deras svar kommer 

att användas i uppsatsen. Deltagarna informerades om att deras svar kommer vara, och förbli, 

anonyma och att det endast är författarna som arbetar med den här studien som kommer ha 

tillgång till intervjusvaren. Om en deltagare under intervjun vill avbryta och inte fortsätta, 

accepteras det och allt insamlat material från den deltagaren kommer tas bort. Slutligen 

meddelas deltagarna att den information som samlas från intervjuerna kommer användas i 

studien och om de vill kommer de få läsa svaren i den sammanställda rapporten för att själva 

se hur svaren har behandlats.
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4. Design av instruktioner 

De första prototyperna på hur informationen skulle presenteras skapades med skärmdumpar 

från den nuvarande simulatorn som stillbilder i Adobe och inspirerades av de designer som 

användes i studier av Smith (2015) och Jose (2016) samt den befintliga designen som används 

i den nuvarande simulatorn.  

När prototyperna var klara spelades två stycken filmer in från simulatorn, med Nvidia 

Shadowplay, som är ett program avsett för att spela in skärmbilder, där en förutbestämd 

färdväg kördes. En film används för tre av förslagen, de två HUD samt HMD och den andra 

filmen används för HDD. Då en HDD kräver att föraren tittar ner på displayen för att se 

instruktionerna simulerades detta genom att dra bilden uppåt med muspekaren vid de 

tillfällen en ny instruktion presenterades. De fyra prototyperna lades därefter till i respektive 

film via Adobe After Effects. 

4.1 Design HUD Bottom 

Denna är inspirerad av den nya teknik som håller på att implementeras i personbilar och syftar 

till att föraren inte ska behöva ta blicken från vägen. Denna projiceras på vindrutan och sitter 

därmed fäst på samma plats oavsett vart föraren vrider huvudet. 

Bild 6. Prototyp HUD Bottom. 
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4.2 Design HUD Top 

Denna design tillkom som ett ytterligare alternativ till den HUD som är belägen i den nedre 

delen av vindrutan. Inspirerad av Smith (2015) och den HUD som användes i deras studie. 

Även denna projiceras på vindrutan och följer inte förarens huvudrörelser. 

4.3 Design HMD 

En vidareutveckling av den befintliga informationen i simulatorn. Anpassad med typsnittet 

som används i de övriga prototyperna. Denna är låst i toppen av bilden och kommer alltid 

finnas i förarens synfält oavsett vart denne vrider huvudet. 

Bild 7. Prototyp HUD Top. 

Bild 8. Prototyp HMD. 
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4.4 Design HDD 

Den fjärde och sista prototypen är inspirerad av en traditionell GPS som är placerad på 

mittkonsolen. Här krävs att föraren vrider ner blicken för att se hela informationen.

Bild 9. Prototyp HDD. 
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5. Resultat 

 
Nedan presenteras resultatet av studien i form av de siffror frågeformuläret genererat. Totalt 

var det 19 personer som genomförde studien. Det var 17 män och 2 kvinnor som intervjuades. 

Medianåldern på deltagarna var 25 år. Av dessa personer var det 18 som hade minst B-

behörighet på sitt körkort och en person som inte hade det. Resultatet presenteras i form av 

tabeller nedan: 

Figur 1 visar hur nästan hälften av deltagarna gav film 1 högsta betyg. Film 2 fick inte lika 

många femmor, däremot tyckte alla respondenter att den var värd minst tre poäng gällande 

hur informationen presenteras vilket placerade film 2 högt på denna fråga. Film 3 visade sig 

minst uppskattad, nästan hälften gav alternativet en 1:a. Värt att nämna här är dock att 

spridningen på resterande respondenter var ganska stor och två personer gav filmen högsta 

betyg på samma fråga. Även i film 4 var spridningen stor, åtta personer gav alternativet en 2:a 

och två personer valde att ge den 5 poäng. 

Figur 1. Medelvärdet av hur tydligt respondenterna upplevde att instruktionerna visades. 
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Film 1 fick här höga betyg, det var något blandade åsikter men de flesta gav filmens 

instruktioner antingen en 4:a eller 5:a. Bedömningen av film 2 fick en bred spridning. Ungefär 

en tredjedel gav filmen en 5:a samtidigt som två personer gav den en 1:a. Film 3 var det sexton 

personer som gav en 1:a och två personer gav en 2:a. Det som är anmärkningsvärt är att den 

som skiljer sig från mängden här är en person som kört lastbil i många år. Denne gav filmen 

en 5:a. I film 4 var fördelningen mellan 1-4 jämn, en person valde en 5:a på den här frågan. 

Film 1 hade en mindre spridning. En tredjedel av respondenterna valde att ge denna film en 

1:a. Film 2 fick också låga betyg. Ungefär hälften gav filmen en 1:a. Spridningen på film 3 var 

stor då fem personer gav filmen en 1:a samtidigt som sex personer valde att ge den en 5:a. De 

resterande personer fanns spridda däremellan. Svaren på film 4 var uppdelade på så sätt att 

Figur 2. Medelvärdet av hur respondenterna upplevde placeringen av instruktionerna. 

Figur 3. Medelvärdet av hur mycket instruktionerna tog fokus från körningen. 



 

 

 

 
18 

tre personer satte en 1:a respektive 2:a, sex personer valde en 3:a respektive 4:a och det var 

endast en person som satte en 5:a. 

Sista bilden visar att elva personer, d.v.s. 58% av respondenterna föredrog hur informationen 

visualiserades i film 2 framför de andra. Sex stycken, eller 32% föredrog film 1. Film 3 och 4 

hade 1 röst var och delade därmed på resterande 20%.

Figur 4. Vilken av filmerna som respondenterna upplevde bäst. 
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6. Analys 

 

All information från intervjuerna har samlats in och tolkats. Nedan kommer en analys över 

varje film där det också kommer inkluderas olika kommentarer från deltagarna angående 

varför de tyckte att den här filmen var bäst. Vad som anses bäst blir en tolkningsfråga för 

deltagarna och det är deras uppfattning som avgör vad de tyckte var bäst med filmen. Det var 

därför viktigt att deltagarna skrev en kommentar om deras åsikt och tankar om varför de tyckte 

just den valda filmen var bäst. Efteråt har varje film blivit behandlad och frågorna har blivit 

sammanfattade med det positiva och negativa som har upplevts för varje film från både 

intervjuer och från tolkning av våra resultat. 

6.1 Film 1 

Film 1 som kallades HUD Top, där instruktionerna presenterades uppe på vindrutan var en 

variant som ansågs bäst av totalt sex personer vilket utgör cirka en tredjedel av vår testgrupp.  

Den fick höga resultat på hur de upplevde att instruktionerna visades och det syns även i 

kommentarerna där respondenterna skrev: 

 

● “Det var lättast att se dom där”  

● “Att man lätt ser och att det inte var i vägen”.  

 

Placeringen fick också höga resultat vilket visas i kommentarerna där respondenter har 

skrivit: 

 

● “Placering av instruktionen tog inte fokus från körningen”  

● “Man behöver inte ta fokus från vägen och placeringen var i bra höjd”.  

 

Trots att placeringen fick höga resultat och positiva kommentarer skrivet uttrycktes sig några 

av deltagare muntligt att instruktionen låg mitt i synfältet vilket upplevdes att de aldrig helt 

kunde fokusera på vägen. Något som är värt att nämna är att de deltagare som uttryckte det 

här muntligt var personer som hade C-behörighet vilket motsvarar tung lastbil. De personerna 

har således mer körvana av lastbilar och man kan tänka att de tolkar instruktionerna från en 

annan infallsvinkel än de som endast har B-behörighet.  

På den sista frågan om hur mycket fokus som togs från vägen var det en större del av 

deltagare som upplevde att den tog väldigt lite fokus. En respondent skrev här:  

 

● “Det var inte i vägen när man kör. Men texten syns ändå tydligt”  

 

Detta samstämmer med de tidigare kommentarerna. Den här frågan dras också in i problemet 

som formulerades ovan där vissa personer upplevde att de inte kunde fokusera helt på vägen 

p.g.a. hur informationen var placerad men detta problem har redan gåtts igenom på tidigare 

fråga. Det mest positiva och negativa är sammanfattat i dessa två punkter: 
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+ Placeringen medförde att man alltid kunde se informationen utan att röra på huvudet. På 

så vis missade aldrig testpersonerna en instruktion. 

- Att instruktionen ligger i synfältet betyder att man aldrig helt kan fokusera på vägen. 

6.2 Film 2 

Film 2 kallades HUD Bottom och där presenterades instruktionerna ovanför ratten på 

vindrutan. Det var elva personer från testgruppen som svarade att de ansåg den här varianten 

som bäst vilket motsvarar mer än 50 % av deltagarna. Respondenterna gav höga resultat på 

hur de upplevde att instruktionerna visades där alla gav en 3:a eller högre vilket var bäst på 

den här frågan. Några av deltagarna skrev såhär: 

 

● “Minst ögonrörelser, tydligast”   

● “Tar inte blicken från vägen”.  

 

Detta var något som deltagarna var särskilt nöjda med för den här filmen. 

Den andra frågan om hur informationen var placerad fick också höga resultat, dock var det 

mer spridning här där det var bland annat två personer som gav en 1:a på placeringen vilket 

innebar att de inte alls tyckte placeringen var bra. Återigen här var det personer som hade C-

behörighet som inte alls tyckte att placeringen var bra. De förklarade sitt val muntligt där de 

uppgav att det redan finns mycket att hålla koll på vid ratten som olika mätare och reglage och 

att det inte behövs något ytterligare att hålla reda på under tiden man kör. Förutom just de här 

kommentarerna har det kommit in många positiva kommentarer från respondenterna såsom: 

 

●  “Film 2 har instruktionerna i synfältet på en bra plats. Skönt att kolla lite ner istället för 

att kolla upp”  

● “Tog inte så mycket av min uppmärksamhet”  

● “Den tog minst uppmärksamhet från det jag kände att jag behövde titta på. 

 

På den sista frågan om hur mycket fokus den här varianten tog var det en liten spridning där 

majoriteten tyckte att det tog lite fokus från körningen men det fanns dem som upplevde att 

det tog mer fokus där fyra personer har svarat 4:a. Återigen fanns det en viss spridning och det 

gick inte att uppmärksamma något tydligt mönster i den här spridningen. Kommentarer från 

några av respondenterna gällande det här kommer nedan: 

 

● “Kändes mer naturligt för ögat och kunde hålla bättre fokus på vägen” 

● “Bäst pga. fokus behövde inte ändras när man kollade på instruktionerna” 

● “Tog minst fokus från vägbanan” 

 

Det positiva och det negativa som kommenterats gällande den här filmen är: 

+ Tog minst fokus från körningen då den låg över ratten, där de flesta oftast tittar. 

- Bakgrunden var väl mörk för att ständigt ligga där man har störst fokus. 
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6.3 Film 3  

Film 3 kallades för HMD och där presenteras informationen längst upp på skärmen och är fast 

där oavsett vart bilden vrids. Här var det endast en person som upplevde den här som bäst och 

det mest anmärkningsvärda med det är att denna person har mycket erfarenhet från 

åkeribranschen och har alla behörigheter på sitt körkort. Personen tyckte att den var bra för 

att informationen inte låg i vägen och att man märkte när en ny instruktion kom upp vilket han 

tyckte var bra ur ett säkerhetsperspektiv. 

På den första frågan om hur informationen presenterades var det en viss spridning på alla 

alternativ men det var en majoritet som tyckte att den presenterades dåligt. Mycket av det kan 

bero på att några av deltagarna inte ens märkte instruktionerna förrän nästan halvvägs in i 

filmen eller att deltagarna satt för nära skärmen att de var tvungna att kolla och böja huvudet 

så mycket uppåt för att se instruktionen. 

Placeringen av informationen fick en 1:a av sexton av deltagarna vilket innebär att nästan 

alla tyckte att placeringen var undermålig. Det var endast en person som gav den en 5:a och 

det var samma person som tyckte att den här var bäst som är nämnd ovan. Han uttryckte sig 

att den var bäst utifrån ett säkerhetsperspektiv då den inte störde eller skymde sikten för 

föraren.  

Den sista frågan gällande hur mycket fokus som togs från körningen blev lite speciell just 

för den här filmen. Det var ungefär lika många som gav den lägsta betyg, vilket var fem 

personer, och högsta betyg, vilket var sex personer. Något som kan förklara detta är det faktum 

att vissa deltagare inte ens uppfattade var instruktionerna låg förrän antingen halvvägs in eller 

nästan i slutet av filmen och i det fallet så tas inte fokus från vägen då de inte ens kollar på 

instruktionerna. Det var något deltagarna angav när de svarade på frågan. Däremot tyckte de 

som såg instruktionerna från första början att de kunde uppleva det som att fokuset försvann 

då de var tvungna att kolla högt upp och inte ha ögonen på vägen vilket gjorde att de 

förmodligen gav ett lågt betyg. Det kan vara en förklaring till att spridningen var så stor i den 

här frågan. 

Det positiva och det negativa med den här varianten är: 

 

+ Informationen var aldrig i synfältet då deltagarna kollade rakt fram 

- Uppfattades som att de tappade flera sekunders uppmärksamhet på vägen när man väl 

tittade upp på instruktionerna. 

6.4 Film 4 

Film 4 kallades för HDD och där presenterades instruktionerna på en skärm som var belägen 

på instrumentpanelen i förarhytten. I filmen simulerades det att föraren också kollade ner på 

skärmen när instruktionerna kom fram. Här var det endast en person som ansåg att den här 

varianten var bäst. Den här filmen var den som hade mest spridning på alla frågor. 

På den första frågan om hur instruktionerna presenterades var det åtta personer som satte 

en 2:a vilket är ganska lågt. Alla andra testpersoner angav ett värde ovanför. Det är svårt att 

veta varför det kan vara såhär men en förklaring kan vara att de som tyckte att informationen 

presenterades på ett bra sätt har upplevt att köra med en GPS eller liknande som är belägen på 

samma ställe. Det är svårt att veta utan att ställa frågan vilket inte gjordes. 
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När det gäller placeringen var det återigen en stor spridning från de tre personerna som 

valde en 1:a till person som valde en 5:a. Alla andra deltagare valde ett värde mellan dessa. Här 

är det återigen samma sak som nämnts tidigare, att det är tidigare upplevelser som gör att det 

anses som en bra placering för några av deltagarna och brist på körning med GPS som kan göra 

att det anses som en dålig placering. En annan orsak kan också vara säkerhetsaspekten där 

vissa deltagare ansåg att placeringen är dålig för att när de kollar ner tar den bort blicken från 

vägen. Detta kan medföra fara medan andra personer inte tänker lika mycket på säkerheten 

och tycker det fungerar att se ner på en skärm. Personen som valde den här varianten som sin 

favorit angav i sin kommentar: 

 

● “Det var bra när han rörde på huvudet och det var bra placering för den var inte alltid i 

vägen” 

 

Slutligen på sista frågan gällande hur mycket fokus den här varianten tog från körningen var 

det stor spridning här också där majoriteten av deltagarna har valt antingen en 3:a eller 4:a. 

Det är liknande här som det som nämnts ovan, att det kan spela roll med tidigare upplevelser 

av GPS eller vad en person anser att förlora fokus är. Det är svårt att få ut om inte de frågorna 

ställs direkt till deltagarna. 

Det som varit positivt och negativt med den här filmen är: 

 

+ Informationen var aldrig i synfältet då man tittade rakt fram. 

- Displayen var för långt ned i hytten, huvudrörelsen blev därmed för stor och fokus 

tappades från vägen. 

6.5 Sammanställning analys 

Det har redogjorts för alla filmer här ovan och resultaten från intervjuer har sammanställts. I 

sammanställningen presenteras målet med studien som var att undersöka vilket sätt att 

presentera information anses som bäst av deltagarna. Som det nämnts ovan är vad som anses 

bäst en tolkningsfråga. Detta är viktigt att komma ihåg när resultaten presenteras nedan och 

det sammanfattar informationen om hur många personer som tyckte respektive film var bäst. 

Detta är resultatet: 

 

• Det var elva respondenter som angav att de tyckte film 2 (HUD Bottom) var bäst 

• Det var sex respondenter som angav att de tyckte film 1 (HUD Top) var bäst 

• Det var en respondent som angav att den tyckte film 3 (HMD) var bäst 

• Det var en respondent som angav att den tyckte film 4 (HDD) var bäst  

 

Om resultatet jämförs mot den relaterade forskningen och artikeln A Comparative Study of 

Simulated Augmented Reality Displays for Vehicle Navigation (Jose, 2016) kan några likheter 

urskiljas. Det framgår att personerna som testen utfördes på i artikeln föredrog en HUD istället 

för en HDD och en HMD. Detta visades även i studien som vi utfört. En HUD upplevdes lättare 

att ta till sig information från och det minskade även risken för hastighetsöverträdelser jämfört 

med den andra. Dessvärre har inte den här studiens tester kunnat utföras lika utförligt utan 
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den har mer fokuserat på vad som upplevts bäst för individen. Trots att undersökningarna inte 

har varit på samma djup är resultaten lika varandra.  

Förutom att bara båda undersökningarna visade att en HUD var att föredra fanns det också 

likheter gällande en HDD för båda studierna. I artikeln anges det att en HDD var det sämsta 

alternativet att presentera information på vilket kan jämföras mot studiens resultat på HDDn 

där 16 av 19 respondenter upplevde placeringen av instruktionerna som undermålig.  
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7. Diskussion 

Vad man i resultatet kan avläsa är att de olika alternativens mest positiva aspekter också är 

dess största nackdelar. Detta främst då ingen information presenteras i film 1 samt 2 och den 

grå bakgrunden uppfattas som störande. Att film 1 och 2 samt film 3 och 4 har liknande betyg 

är också tydligt. I film 3 och 4 var problemet tvärtom, då informationen skulle presenteras och 

testpersonerna knappt uppfattade att nya instruktioner givits. De lösningar vi funnit till dessa 

problem är att i film 1 och 2 tona ned bakgrunden alternativt ta bort den helt då inga 

instruktioner ges. I film 3 och 4 tror vi att en enkel ljudsignal skulle uppmärksamma föraren 

om att nya instruktioner finns.  

En av grundidéerna, att ha ett alternativ där föraren guidas av en inspelad röst som berättar 

vad som i nästa steg ska göras visade sig vara för krångligt och tidskrävande att utföra på den 

tid vi var tilldelade. Det i kombination med att vi inte visste huruvida det fanns tillgång till 

högtalarsystem i våra testlokaler gjorde att vi tidigt beslutade att inte inkludera ett sådant 

alternativ.  

Lämpar sig Film 3 och Film 4 bättre för VR än för en TV-skärm? 

Film 3 fick av en majoritet hård kritik. Detta med motiveringen att instruktionerna hamnar för 

långt upp att man som förare har svårt att uppfatta dem. I vissa fall hamnade instruktionerna 

helt utanför synfältet vilket ledde till att föraren inte uppfattade en enda instruktion. Det här 

är ett problem vi inte tror skulle uppstå vid användning av VR-headset. Detta då vi vid 

användning av VR-headset tycker oss ha uppfattat hela bildskärmen. 

Liknande åsikter hade flera av deltagarna vid testning av film 4. Där den GPS-inspirerade 

layouten uppfattades som onödigt komplicerad vid vanlig 3D-grafik. En deltagare 

kommenterade att det var skönt hur instruktionerna hamnade ur synfältet samt att denna 

lösning nog varit absolut bäst vid implementation av VR. En annan deltagare, en erfaren 

yrkeschaufför, menade att detta var det mest trafiksäkra alternativet. Denne påpekade också 

att detta alternativ vore klart bäst om designen på displayen varit smalare samt i höjd med ratt 

och backspeglar.  

Vad skulle vi göra annorlunda om vi blev ombedda att göra om samma undersökning? 

Då vi är nöjda med hur arbetet fortlöpt hade processen till stor del sett ut på precis samma sätt. 

Den största ändringen vi skulle göra är utförandet av intervjuerna, och där främst två punkter. 

Filmerna skulle göras betydligt kortare. En rutt på ca två minuter där instruktioner gavs 

mer frekvent. Detta då många deltagare redan efter två filmer tröttnat. Den andra ändringen 

skulle vara att faktiskt spela upp filmerna med antingen en full implementering i VR eller med 

hjälp av Google Cardboard och en smartphone. Vi tror framförallt att det skulle ge en mer 

rättvis bild av film 3 och 4. 
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8. Slutsats 

Vi tycker att vi lyckats nå vårt mål, att ta fram det bästa alternativet för 

informationspresentation i virtuell verklighet. Varje film har givits tre betyg på en femgradig 

skala. Som komplement till dessa poäng har vi samlat motiveringar till varför 

intervjupersonerna valt det alternativ de gjort. Många gav oss även tips på förbättringar, 

framför allt gällande trafiksäkerhet. Det är något vi hoppas ska kunna hjälpa utvecklarna mot 

att ta ett beslut. 

Vi anser att det bästa sättet att presentera information i en fordonssimulator, utifrån vår 

studie, är att använda sig av en HUD, däremot är resultaten för oklara för att avgöra var i 

vindrutan denna ska vara placerad. Så om den ska placeras i toppen eller botten låter vi för 

tillfället vara osagt. 

För att följa upp detta arbete krävs en implementation av simulatorutvecklarna. Det har 

klargjorts att det inom en snar framtid kommer att göras en implementation, något som vi är 

väldigt glada över.  

Som tidigare nämnts, har vårt resultat och tidigare forskning inom detta område pekat på 

att en HUD är att föredra i de allra flesta fall. Detta öppnar upp en väg för fortsatt arbete där 

det är möjligt att precisera ytterligare. Detta kan man göra genom att använda sig av eye-

tracking där personens ögonrörelser skannas av och på ett sådant sätt avgöra hur mycket fokus 

man tappar på vägen beroende på vart informationen är placerad. Det blir främst en 

säkerhetsaspekt då det är viktigt att ha blicken på vägen.  

I vårt fall hade det också varit av värde att göra en mer omfattande studie med fler deltagare 

och se om resultatet pekar åt samma håll. Utöver detta så hade också en implementation av de 

olika alternativen varit en fantastisk möjlighet för att jämföra resultaten med den studie vi har 

genomfört. Hade resultaten varit liknande eller hade de avvikit från varandra? Möjligheterna 

är stora för ett framtida arbete om det här och vi är övertygade om att ett sådant arbete skulle 

kunna komma att vara till stor hjälp. 
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