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Sammanfattning 
Virtual reality (VR) är ett begrepp som blivit allt mer välkänt de senaste åren. VR kan 

beskrivas som en datorgenererad virtuell omvärld som användaren omsluts av. VR-miljön 

upplevs genom människans sinnen såsom syn, hörsel och känsel. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur realistisk en kommersiellt tillgänglig VR-

flygsimulator upplevs av piloter och undersöka om VR-teknik kan vara ett användbart 

läroverktyg för t.ex. flygskolor. VR-tekniken har under de senaste åren utvecklats väldigt 

mycket vilket gjort att många av de implementations svårigheter som VR-tekniken inneburit 

till stor del lösts. Nya helintegrerade head mounted displays (HMD) med inbyggd 

kompatibilitet gör att integreringsproblemen nästan helt försvunnit. Eftersom VR-tekniken nu 

är mer tillgänglig och lätthanterlig ligger det helt rätt i tiden att undersöka hur VR-teknik kan 

användas inom flygbranschen. 

Metoden för examensarbetet inleddes med informationsinsamling om VR-teknik och 

traditionella flygsimulatorer. Utifrån denna information skapades sedan en undersökning som 

bestod av två delar. Den första delen var ett experiment med en VR-flygsimulator och den 

andra delen var en intervju som utfördes direkt efter experimentet. Sju stridspiloter deltog i 

undersökningen. 

Resultaten av undersökningen visar att VR-flygsimulatorer upplevs som mer realistiska 

jämfört med traditionella flygsimulatorer. Undersökningen tyder också på att VR-teknik kan 

vara ett bra läroverktyg om de problem som identifierats lösts på ett tillfredsställande sätt.  



 

 

Abstract 
Virtual reality (VR) is a rising phenomenon that has skyrocket in popularity the past year. VR 

is often referred to as a computer generated virtual environment the user gets immersed in. 

The VR environment is experienced through different types of sensory stimuli. 

The purpose of this thesis is to examine how realistic a commercially available VR flight 

simulator is being perceived by real pilots as well as examine if VR technology could be a 

viable educational tool for flight schools. The motivations of this thesis are the facts that the 

VR-technology has advanced in a quick phase. Many of the past difficulties with 

implementing VR technology have been addressed with new fully integrated head mounted 

displays therefor capability issues are no longer a big problem. Because of the simplicity of 

new VR-systems it’s a good time to investigate VR uses and how it compares to traditional 

flight simulator techniques. 

The method used for the thesis started with collecting information about VR technology and 

traditional flight simulators. With that information a survey consisting of two parts was 

created. The first part was an experiment with a VR flight simulator, and the second part was 

an interview conducted directly after the experiment. Seven jet fighter pilots participated in 

the survey. 

Our results show that a VR flight simulator is perceived as more realistic compared to a 

traditional flight simulator. It is also shown that VR technology could be a good educational 

tool if some of the issues that were found are resolved or improved upon.  

  



 

 

Nomenklatur 
Förkortning   Förklarning 

BITD   Basic instrument training devices 

CAVE   Computer Automatic Virtual Environment 

COTS   Commercial Off-The-Shelf 

FFS   Full flight simulator 

FNPT   Flight and navigation procedures trainer 

FTD   Flight training device  

HMD   Head-Mounted Display (Headset) 

JAS   Jakt, attack, spaning 

MDH   Mälardalens högskola 

PC   Personal Computer 

VR   Virtual Reality 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka Flygskolan i Linköping för att vi fick komma dit och utföra vår 

undersökning. Vi vill också tacka alla piloter som deltog i undersökningen.  

Vi vill tacka vår handledare Håkan Forsberg på Mälardalens högskola för stödet under 
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1. Inledning 
Virtual reality är ett begrepp som blivit allt mer välkänt de senaste åren. VR-teknik låter 

användaren omslutas av en virtuell datorsimulerad miljö som ofta presenteras med hjälp av ett 

VR-headset. VR-tekniken har under kort tid utvecklats och blivit mer lättillgängligt [1]. 

Under de senaste åren har flera kommersiella VR-produkter släppts som har bidragit till att 

marknaden har ökat kraftigt och ökningen förväntas fortsätta de kommande åren [2].  

Syftet med projektet var att undersöka hur realistisk en kommersiellt tillgänglig VR-simulator 

upplevs av riktiga piloter och om VR-teknik kan användas som läromedel för 

flygutbildningar. Rapporten riktar sig åt flygbranschen med inriktning mot utbildning och 

simulatorträning. Även om examensarbetet är riktad mot flygbranschen skulle arbetet kunna 

vara intressant för andra områden där simulatorträning förekommer. 

VR-teknik är inget nytt, redan 1960 patenterades den första HMDn [3] och sedan dess har 

utvecklingen fortsatt framåt. Från 1970 fram till mitten av 80-talet bedrevs forskningen till 

största del av myndighetsorgan som till exempel NASA [4]. 

Arbetet använder commercial of-the-shelf-produkter (COTS) med inbyggd kompatibilitet 

vilket underlättar integrationsproblemen som tidigare arbeten behövt beakta [5] [6]. Att 

integrationen mellan hård- och mjukvara förbättrats är en av anledning till att examensarbetet 

är intressant och fokus kan nu istället läggas på känslan och upplevelsen av VR-simuleringen.  

Metoden för arbetet har varit informationsinsamling, experiment och kvalitativa intervjuer. 

informationsinsamlingen utfördes för att få insikt i både VR- och traditionell flygsimulator 

teknik. För att få resultat på frågeställningarna, utfördes experiment och semistrukturerade 

intervjuer. Experimentet utfördes med en enkel VR-flygsimulator uppbyggd av kommersiellt 

tillgängliga produkter. I undersökningen deltog tre pilotlärare och fyra pilotelever från 

Försvarsmaktens flygskola i Linköping. Att utföra en undersökning med hjälp av piloter 

valdes som lämplig metod eftersom piloter har erfarenheter av traditionella simulatorer och 

har därför lättare att jämföra de olika simulatorteknikerna.  

VR-tekniken har under de senaste åren genomgått en snabb utveckling [1]. Examensarbetet 

bedömdes därför ligga helt rätt i tiden och resultaten kan användas som en fingervisning på 

områden som bör förbättras och områden som bedöms vara bra med VR-tekniken. Det ger 

också indikationer om huruvida VR-tekniken kan vara något användarna ser som ett 

hjälpmedel och ett möjligt läroverktyg. Undersökningen kan vara av betydelse vid fortsatt 

utveckling av VR-flygsimulatorer.  

Undersökningen visar att en VR-flygsimulator skapad av kommersiellt tillgängliga produkter 

kan upplevas som mer realistisk än en traditionell dome-simulator. Resultatet visar också på 

en mycket positiv inställning mot VR-teknik som läromedel. Trots att vissa problemområden 

identifierades och bör förbättras för att få en bra flygsimulator så upplevdes VR-simulatorn 

positivt av deltagarna. De största problemen som identifierades var synfält, upplösning och 

integrering av händer. Begränsningarna består i att de endast bygger på uppfattningen av sju 

deltagare, samt att undersökningen är helt bundet till den utrustning som användes vid 
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experimentet. Vilket gör att ett annat resultat skulle kunna uppnås med annan utrustning och 

andra typer av piloter, t.ex. kommersiella piloter. 

1.1 Bakgrund 
Simulering används i flygbranschen och förekommer i flera olika former, till exempel 

systemsimuleringar för kontroll av system, simulering för träning av personal samt simulering 

för design och systemutveckling för att nämna några. Under de senaste åren har en 

simuleringsteknik som kallas virtual reality blivit allt mer tillgänglig och lätthanterlig [1]. Det 

populäraste sättet att simulera i VR är att använda sig av ett VR-headset. Med headsetet 

simuleras en 3D-miljö där användaren kan titta, gå och interagera med den simulerade 

världen. Vad som går att integrera i simuleringen beror på vilken teknik och utrustning som 

används. Definitionen av VR beskrivs i boken Virtual Reality Technology and Applications 

[7]: 

“Virtual reality is composed of an interactive computer simulation, which senses the user’s 

state and operation and replaces or augments sensory feedback information to one or more 

senses in a way that the user gets a sense of being immersed in the simulation (virtual 

environment). We can thus identify four basic elements of virtual reality: the virtual 

environment, virtual presence, sensory feedback (as a response to the user’s actions) and 

interactivity.” 

Flygbranschen och industrin utmanas alltid att utveckla effektivare, miljövänligare och mer 

ekonomiska lösningar på problem. VR-tekniken har under de senaste åren utvecklats och 

blivit mer komplett vilket gör att VR-kompatibilitet nu undersöks på fler områden, inte minst 

många ingenjörsområden [1]. Det gör att VR-teknik är något flygbranschen bör vara 

intresserad av. 

1.2 Vad är VR? 
För att kunna definiera VR måste man definiera vad som är verkligt. Så här beskriver 

nationalencyklopedin verklighet [8]: 

“[..]som finns (i världen) och kan uppfattas eller påvisas med sinnena vid visst tillfälle; i 

mots. till tanke- el. fantasiprodukter etc.” 

Med denna definition kan även välgjorda VR-simuleringar räknas som verkliga och gränsen 

för vad som är virtuell verklighet och verklighet kan ifrågasättas. Projektet går inte in på en 

filosofisk diskussion om vad som är verkligt. När projektet syftar på hur realistisk en VR-

simulering är jämförs den med en traditionell flygsimulator. 

1.2.1 Virtuell Verklighet 
Människor använder sinnen för att integrera i den riktiga världen. Detta görs genom att se, 

höra, känna, lukta och smaka. Genom att använda dessa sinnen kan vi orientera oss i och 

uppfatta vår omvärld. VR-teknik gör det möjligt att genom en datorsimulering skapa en 

illusion av en omvärld som vi kan integrera med. Nationalencyklopedin beskriver VR som 

[9]:  

“Datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.” 
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För att VR-upplevelsen skall upplevas verklighetstrogen måste fyra kriterier (virtuell miljö, 

omslutning, feedback och samspel mellan teknik och användare) uppfyllas, enligt Alan B. 

Craig och William R. Sherman [10]. 

1. Virtuell miljö 
En virtuell miljö kan existera i många olika medium och former. Man kan tänka sig en virtuell 

miljö som ett manus till en film där manuset endast definierar filmen men inte berättar den. 

Detsamma gäller för en datorbaserad virtuell miljö där definierade element och regler 

beskriver den virtuella miljön. Det är interaktionen mellan användaren och simuleringens 

element som tillsammans bildar den virtuella miljön användaren fysiskt och psykiskt 

upplever. 

2. Omslutning 
För att den virtuella miljön skall kännas verklig måste den upplevas som omslutande. Det 

finns två olika typer av omslutning, mentalomslutning, d.v.s. inlevelse och fysisk omslutning. 

I ett VR-medium ersätts eller förstärks användarens upplevelser i en fysisk omslutning som 

stimulerar ett eller flera sinnen. En bra fysisk omslutning bidrar till ökad inlevelse vilket ger 

en trovärdigare simulering. 

3. Feedback 
Det är väsentligt att VR-miljön ger feedback till användaren. VR-teknik låter användaren 

uppleva en alternativ värld där flera sinnen blir försedda med feedback. Utan denna feedback 

uppnås ingen trovärdig VR-upplevelse. Genom att implementera verklighetstrogna responser i 

simuleringar kan VR-mediet användas för riskfri träning och simuleringar i farliga miljöer 

som är svåra att återskapa i den verkliga världen. Feedback kan ges på olika sätt såsom: 

 Visuellt 

 Hörsel 

 Beröring 

Den vanligaste feedbacken ges i form av visuell feedback. Att processa feedback kräver 

ordentlig datorkraft och kräver att användarens rörelser övervakas och följs i simuleringen. 

Beroende på VR-tekniken som används kan fler sinnen få feedback. Flera delar av 

användarens kropp kan spåras, t.ex. ben och fötter, vilket gör simuleringen mer 

verklighetstrogen. Figur 1 visar hur informationen i ett VR-system flödar för att ge en 

omslutande känsla. Från VR-miljön flödar information som bygger på användarens 

integration och spårning av huvud position etc. Denna information renderas sedan för att 

förmedlas till användaren och till det korrekta sinnet. Det kan till exempel vara att synfältet 

ändras eller ett ljud förflyttas när användaren vrider huvudet.    

4. Samspel mellan teknik och användare 
För att en VR-miljö ska upplevas verklighetstrogen måste den samspela med användaren. 

Miljön måste alltså förändras på något sätt utifrån användarens inputs för att vara interaktiv. 

Det finns många sätt användaren kan interagera med VR-miljön.  Några exempel på samspel 

mellan VR-miljö och användare kan vara att ändra synfältet då användaren vrider huvudet, 

ändra position i VR-miljön vid rörelse, låta användaren röra och interagera med olika objekt i 
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den virtuella miljön genom att ta upp objekt och trycka på knappar etc. I en flygsimulator 

måste VR-miljön vara utvecklad så att vid rörelse av flygkontroller så ska flygplanets rörelser 

simuleras på ett verklighetstroget sätt. Detta åstadkoms vanligtvis genom datorberäkningar 

som beräknar utfallet av spakrörelserna. 

 

 

Figur 1- Informationsflöde i ett VR-system. Information flödar åt båda hållen för att uppfattas omslutande. 
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1.3 Traditionella Flygsimulatorer 
Flygsimulatorer ser olika ut och har olika klassifikationer beroende på vad den ska användas 

till. EASAs olika klassifikationer är [11]: 

 Full flight simulator (FFS) 

För att en simulator ska få kallas FFS måste simulatorn vara en exakt replika av 

flygplanscockpiten eller en faktisk cockpit av flygplanstypen. Alla funktioner i cockpit måste 

fungera för både simulering på mark och i luften. Simulatorn måste ha ett visuellt system som 

efterliknar vyn ifrån en faktisk cockpit, samt ett system för att efterlikna flygplanets rörelser. 

Utöver detta måste simulatorn nå upp till alla de övriga minimum kvalifikationer som ställs på 

en FFS, se referens [11]. FFS används för att efterlikna ett verkligt scenario med så hög 

precision som möjligt. Figur 2 visar hur en FFS kan se ut. 

 Flight training device (FTD)  

En FTD innefattar en skalenlig replika av en specifik flygplanstyps instrumentpanel och 

displayer eller en faktisk flygplanscockpit. Simulatorn ska kunna simulera både flygplanet på 

marken och i luften till den grad som är möjligt för systemet. En FTD behöver inte ha visuell- 

eller rörelsesimulering. Utöver detta måste simulatorn nå upp till alla de övriga 

minimumkvalifikationer som ställs på en FTD, se referens [11].  

 Flight and navigation procedures trainer (FNPT) 

En FNPT består av en cockpitmiljö som efterliknar ett flygplan eller en serie flygplan. 

Simulatorn ska kunna simulera ett flygplan i luften till den grad att system ser ut att fungera 

som i ett riktigt flygplan. Utöver detta måste simulatorn nå upp till alla de övriga 

minimumstandarder som ställs för att få klassas som en FNPT, se referens [11]. 

 Basic instrument training devices (BITD) 

BITD är en träningsplattform där en enkel cockpitmiljö efterliknar en flygplansklass.  

Simulatorn kan ha skärmbaserade paneler och styrsystem baserat på fjädermotstånd. 

Simulatorn kan användas för t.ex. grundläggande procedurer för instrumentflygning [11]. 

 

Figur 2- Full Flight Simulator av en Sukhoi Superjet 100  
SuperJet International (SSJ100_FFS_1) CC BY-SA 2.0  
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1.4 Tidigare arbeten och litteraturöversikt 
Teorier innefattande VR-teknik är inget nytt och det första patentet på en HMD registrerades 

1960 av Morton Heilig i USA [3]. Morton Heiling patenterade två år senare (1962) en VR-

upplevelsemaskin som kallades ”Sensorama”, se figur 3. Sensorama byggdes för att ge 

åskådaren en verklighetstrogen upplevelse genom att engagera flera sinnen [12]. 

Senare samma årtionde, 1968 släppte Harvardforskaren Ivan Sutherland tillsammans med Bob 

Sproull det som kom att kallas den första HMDen [4]. Det var ett headset som satt fast och 

hängde ner från taket. HMDen använde sig av realtidsdata med hjälp av ett dedikerat 

grafikhårdvarusystem. Detta grafiksystem var det första av sitt slag [13].  

Mellan 1970 och mitten av 80-talet fortsatte 

forskningen kring VR och dess användningsområden. 

Forskningen bedrevs mestadels av myndigheter som till 

exempel NASA i USA [4]. Ett större experiment som 

behandlade virtuella miljöer för flygträning utfördes 

1994 av NASA. Experimentet innefattade bland annat 

scenarion för reparationer och underhåll av 

Hubbleteleskopet som utfördes i VR och hade över 100 

deltagare. För att framställa ett tydligt resultat av 

undersökningen fick testpersonerna svara på ett flertal 

frågor med svarsgradering 1 till 5, där 1 var ineffektivt 

och 5 var mycket effektivt. Resultatet visade att den 

totala upplevelsen av träningen i VR-simulatorn var 

effektiv med ett genomsnittsvärde på 4.08 [14]. 

Resultatet visar att det finns potential med VR-

simulering som ett läroverktyg för inlärning av vissa 

operationer [14]. Träning med VR-simulator är inte bara intressant för flyg- och 

rymdindustrin. Ett område där forskning och undersökningar gjorts är medicin, såsom 

användning av VR-teknik för träning av kirurger[15].  

När integrerade COTS-lösningar så som HTC Vive och Oculus Rift lanserades under 2016 

exploderade marknaden. Marknadsuppgången visar på att problem angående uppbyggnad och 

integration nu är så gott som lösta [16]. Ett exempel som visar på komplexiteten innefattande 

hårdvaru- och mjukvaruintegration är ett projekt som utfördes 2011 där en 

helikoptersimulator i VR byggdes upp. Simulatorn bestod av bland annat en HMD och 

sensorbestyckade handskar tillsammans med en rad tekniska lösningar för att få allt att 

fungera [5]. Svårigheten i detta arbete var att få hårdvara och mjukvara att fungera på ett 

tillfredsställande sätt. 

Ett annat exempel som visar på komplexiteten i VR-teknik är ett examensarbete på avancerad 

nivå som utfördes 2008 vid Blekinge tekniska högskola. Examensarbetet jämförde realismen 

av två typer av VR-miljöer, en skrivbordsflygsimulator och en computer automatic virtual 

environment (CAVE) simulator. CAVE-simulatorn var uppbyggd av 11 datorer, tre 

projektorer och flera andra system för att få flygsimulatorn att fungera. Även med denna 

Figur 3- Morton Heiligs Sensorama 

Minecraftpsyco (Own work) CC BY-SA 4.0 
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komplexa VR-simulator blev slutsatsen att bilden i CAVE-simulatorn var bristfällig vilket 

påverkade upplevelsen negativt [6]. 

Genom teknikutvecklingen och de nya högteknologiska VR-headsetsen som kan köpas direkt 

i butik har en del av de tidigare problemen såsom integrering av hård- och mjukvara och 

andra tekniska lösningar adresserats. Uteveckling av mer användarvänliga HMDer med 

integrerad hård- och mjukvara underlättar tidigare problem. Eftersom detta arbete använder 

ett användarvänligt COTS-headset med inbyggd kompatibilitet fås en mindre komplex 

simulator och integrationsproblemen som tidigare arbeten behövt hantera undviks. 

Något som blir allt mer aktuellt just nu är att integrera användarens händer och fingrar i 

simuleringar på ett sådant sätt att upplevelsen känns mer realistiskt. Flera studier som har 

studerat om människor kan lära sig utföra olika uppgifter i en virtuell miljö visar att 

människan kan lära sig utföra ett moment, såsom att ta upp ett objekt i en virtuell miljö utan 

att det faktiska objektet existerar. Studierna visar dock också att människan har enklare att 

utföra ett moment om det finns ett faktiskt objekt integrerat i simuleringen [17].  De flesta 

människor har en naturlig, fysisk vetskap om vart dess händer befinner sig i relation till den 

övriga kroppen [18], vilket gör det viktigt att integrera händerna i den virtuella upplevelsen 

för att få den att kännas verklig [18]. Lösningar med sensorbestyckade handskar och annan 

”handtracking” teknologi blir allt mer nödvändig och eftertraktad i takt med att HMDer och 

de virtuella miljöerna blir bättre och mer välutvecklade. Handtracking skapar en mer realistisk 

upplevelse i den virtuella världen [18]. Det bedrivs idag mycket forskning inom området och 

flera producenter arbetar med att ta fram olika hantracking lösningar för till exempel HTC 

Vive. Ett företag som ligger långt i utvecklingen av trackning moduler är Leapmotion som 

utvecklar små, portabla handtracking enheter [19].  
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2. Frågeställningar 
Syftet med projektet var att undersöka hur en VR-flygsimulator som är uppbyggd med 

kommersiellt tillgängliga komponenter upplevs och om en simulator av denna typ kan vara 

lämplig som ett läroverktyg i flygutbildningar.  

Frågeställningarna är huruvida traditionella flygsimulatorer kan kompletteras med hjälp av 

kommersiellt tillgänglig VR-teknik. Känns VR-simulering med HTC Vive tillräckligt 

realistisk för simuleringar med fokus på känslor och upplevelser. Projektet ska också 

undersöka om denna typ av VR-teknik kan användas som ett läromedel för enklare 

flygsimuleringar.  

Frågeställningarna som arbetet bygger på är: 

 Hur upplevs känslan av en flygsimulering med ett kommersiellt VR-headset 

jämfört med en traditionell flygsimulator? 

 

 Kan simulering med ett kommersiellt VR-headset vara ett användbart läroverktyg 

för piloter? 

2.1 Avgränsningar 
Arbetet ger inte en helhetslösning där VR-simulering kan användas som en fullgod 

inlärningsmetod. Det kommer inte beröra tekniska lösningar för hur VR-tekniken kan 

implementeras. Det ekonomiska perspektivet kommer beröras men inte på en akademisk nivå. 

Experimentet utförs endast med det kommersiella VR-headset, HTC Vive. Det finns flera 

olika kommersiella VR-headset på marknaden som inte testas i denna studie och det är svårt 

att säkert säga vilket som kan tänkas vara optimalt för flygsimulering av denna enklare typ. 

En begränsning är att VR-experimentet utfördes med en personal computer (PC) vars 

komponenter endast har acceptabel prestanda jämfört med rekommendationerna för de flesta 

VR-applikationer. Därför finns det möjlighet att bättre simuleringar med HTC Vive skulle 

kunna utföras med en bättre PC. Det finns också annan programvara och övrig utrustning som 

eventuellt skulle kunna bidra till ett annat resultat. Projektet är limiterat till den utrustningen 

som används.  

Undersökningen kommer endast utföras med militärpiloter vilket minskar bredden i de svar 

och resultat undersökningen kommer ge eftersom svaren kan skilja mellan militärpiloter och 

civila piloter.  

2.2 Förväntat resultat 
Projektet förväntas utvärdera om VR-simulering känns mer realistiskt än vissa av de 

traditionella flygsimulatorerna. Projektet förväntas också utvärdera om VR-simuleringar kan 

vara ett användbart läroverktyg för enklare simuleringsuppgifter, samt ett komplement till 

träning med traditionella flygsimulatorer. 
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3. Metod 
Figur 4 illusterar examensarbetes tänka arbetsgång. Utgångspunkten för projektet var en idé 

om att VR-teknologi skulle kunna komplettera den traditionella flygsimulatorn. För att 

undersöka idéen utformades den tänkta arbetsgången för examensarbetet.  

 

Figur 4- Arbetsgång 

3.1 Informationsinsamling 
Informationsinsamlingen i projektet har framförallt skett från databasen IEEE Xplore men 

även andra databaser som Mälardalens högskolas (MDH) bibliotek ger förfogande till. Dessa 

databaser har används för att studenter och lärare på MDH har full tillgång till de flesta 

rapporterna som publiceras där, vilket underlättar informationsinsamlingen. Sökfraser som 

använts är: VR, virtual reality, virtual reality training, virtual reality flight simulator och flight 

simulator. För att underlätta informationsutbyte och rapportskrivning användes Google 

dokument.  

Informationsinsamlingen är uppdelad i två huvudkategorier; VR-teknik och traditionella 

flygsimulatorer. Informationsinsamlingen för VR-teknik fokuserar på vad den virtuella 

tekniken egentligen är och upplevelserna den förmedlar. För att förstå teknikens utveckling 

undersöks dess ursprung för att bilda ett perspektiv på hur verklighetstrogen VR-tekniken 

upplevs med den nya generationens COTS produkter. Informationsinsamlingen fokuserar 

också på VR-simulering som ett inlärningsverktyg. Detta för att förstå hur VR-teknik tidigare 

har använts som inlärningsverktyg och hur tekniken används som inlärningsverktyg i 

dagsläget. Denna informationsinsamling är viktig för att få en bra baskunskap inom ämnet för 

att kunna förmedla ett helhetsperspektiv till läsaren.  

Litteraturen för traditionella flygsimulatorer fokuserar på användningsområden och varför den 

typiska designen ser ut som den gör. Detta för att få en bra uppfattning över flygsimulatorers 

tillämpningar i flygutbildningen och bilda en uppfattning om vad VR-simulering kan 

komplementera den traditionella flygsimulatorn med.  

Idé 

Proposal 

Informations- 
insamling 

VR-simulator 
och traditionell 

simulator 

Skapa 
intervjumall 

Undersökning, 
experiment och 
semistrukturerad 

intervju 

Renskrivning 
och 

dataanalys 

Diskussion 
och  

slutsats 

Är syftet 
uppnått? 
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3.2 Experiment 
Tillvägagångssättet för att få fram ett resultat var att utföra experiment och uppföljande 

intervjuer med testpersoner. Experimentet bestod av flygsimulering i VR-miljö där en pilot 

fick prova på VR-simulering. Experimentet utfördes med både etablerade piloter och med 

pilotstudenter, för att få en ökad bredd i studien. Experimentet var upplagt så att testpersonen 

fick utföra ett typiskt inlärningsmoment i VR-miljö, utformat så att den efterliknade ett 

moment som kan tänkas utföras i en traditionell flygsimulator till den grad som det är möjligt. 

Detta för att säkerhetsställa att testpersonen kan jämföra upplevelserna och på så sätt få ett 

relevant testresultat [20]. 

Experimentet utfördes med endast COTS-produkter. Simulatorn var från början uppbyggd av 

PC, Logitech Extreme 3D Pro styrspak, Sennheiser hörlurar samt HTC Vive. Tidigt 

konstaterades att styrspaken, Logitech Extreme 3D Pro, inte var lämpad för uppgiften, då den 

upplevdes oprofessionell. Den ersattes av en Thrustmaster HOTAS WARTHOG styrspak och 

ett Thrustmaster HOTAS WARTHOG gasreglage vilket gav ett mycket mer professionellt 

och realistiskt intryck. För bild på test-setupen se figur 6 och 7. Simulatorn tillsammans med 

de nya flygkontrollerna användes för att undersöka huruvida flygsimuleringsupplevelser kan 

upplevas realistiska med kommersiellt tillgängliga produkter. Experimentet utfördes med 

hjälp av ett VR-headset som är utvecklat genom ett samarbete mellan HTC och Valve 

Corporation. HTC Vive valdes för dess kompatibilitet med en vanlig PC och för dess 

användarplattform. Användarplattformen ger bra möjligheter att enkelt konfigurera och 

komma igång med en enklare VR-flygsimulator. HTC Vive kräver en stabil och kraftfull PC 

för att fungera optimalt. Projektet har tillgång till en PC som inte har den senaste, kraftfullaste 

hårdvaran. Innan projektet påbörjades utfördes ett kompatibilitetstest för att kontrollera att 

utrustningen kunde hantera simuleringen tillfredsställande.  

3.3 Tid och plats 
Undersökningen genomfördes på Försvarsmaktens flygskola i Linköping den 24 april 2017. 

På flygskolan undervisas grundläggande flygutbildning (GFU) och Grundläggande taktisk 

flygutbildning (GTU) med skolflygplanet SK60. På flygskolan finns också två dome-

simulatorer så kallade flightbooks. 

3.4 Val av deltagare 
Flygskolan i Linköping valdes på grund av kontakter med en lärare på flygskolan. På 

flygskolan finns piloter med varierande bakgrund. Här finns både pilotelever och erfarna 

piloter under samma tak vilket underlättade genomförandet av undersökningen. En nackdel 

med flygskolan är att andelen kvinnliga piloter endast är omkring 5%. Flygelever och 

flyglärare som deltog var slumpmässigt utvalda efter tillgänglighet och intresse. Under dagen 

var inga kvinnliga piloter närvarande vilket resulterade i att alla deltagande var män. På grund 

av projektets tidsomfattning sattes en gräns maximalt 10 deltagare. Totalt innefattar 

undersökningen sju personer, fyra elever och tre lärare med flygtid som varierade mellan 260 

och 4300 flygtimmar. 
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3.5 Intervju 
Intervjuerna var kvalitativa och semistrukturerade. En kvalitativ intervju valdes för att det ger 

tydliga svar av personers upplevelser. Kvalitativ intervju kan användas om man är intresserad 

av att få ett resultat som beskriver, förklarar och tolkar t.ex. en upplevelse. Fördelen med 

kvalitativ intervju jämfört med en kvantitativ intervju är att svaren blir djupare och att det 

krävs färre testpersoner. Färre testpersoner är också fördelaktigt på grund av tidsomfattningen 

i projektet. En semistrukturerad intervju med en person i taget valdes som intervjumetod. 

Intervjuerna utfördes med en person i taget för att testpersonerna skulle intervjuas direkt efter 

VR-simuleringen. Detta för att deltagarna skulle kunna beskriva sina upplevelser och känslor 

så bra och noggrant som möjligt. För att få perspektiv jämfördes testpersonens VR-upplevelse 

med tidigare erfarenheter i traditionell simulator. Semistrukturerad intervju innebär att man 

utgår från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor [21]. 

Denna metod valdes för att kunna föra ett mer naturligt samtal och få en djupare förståelse om 

personens upplevelser och känslor genom en återberättelse snarare än helt förutbestämda 

frågor eller frågor med svarsgradering. För att hålla intervjun inom ämnet och för att 

intervjuerna skulle ge resultat som besvarar tesen användes en intervjuguide som framställdes 

baserat på syftet och frågeställningarna, se bilaga A. Intervjuerna spelades in digitalt för att 

slippa anteckna under intervjuns gång och på så sätt kunna ha mer fokus på intervjun med 

följdfrågor på deltagarnas resonemang.  

3.6 informationssammanställning 
För att sammanställa informationen från det inspelade materialet renskrevs intervjuerna. 

Dessa går att läsa i bilaga B till H. Renskrivningen delades upp inom gruppen och en 

gemensam struktur användes. Denna struktur bestod i att dela upp samtalsområden med hjälp 

av rubriker för att senare enklare förstå sammanhang ett resonemang eller fråga utgår från, 

eller vilken del av frågeställningen som besvaras. Detta var viktigt eftersom ingen intervju var 

identisk. Renskrivningen strukturerades upp för att få en överblick av materialet och enklare 

kunna analysera och dra slutsatser av det. 

Deltagarna fick generella frågor och uppmuntrades resonera kring sina svar vilket gjorde att 

frågorna blev bredare men också att svaren blev olika och ofta långa. För att slippa läsa alla 

intervjuer flera gånger togs de intressanta delarna ut för att ge en tydligare överblick över 

intervjuerna och lättare kunna besvara frågeställningarna. Från det bearbetade materialet 

plockades information och citat ut för att lättare kunna analysera de svar och resonemang som 

förts av deltagarna för att forma ett resultat. 
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4. Etiska aspekter 
Vid experimenten och intervjuerna försäkrades det att deltagarna förblir anonyma och att inga 

av deltagarna på något sätt kan komma att påverkas negativt av rapportens resultat. Eftersom 

VR-simulering kan leda till illamående på grund av t.ex. lagg, så kunde testpersonen välja att 

avbryta experimentet när som helst. Allt deltagande var frivilligt och deltagarna gav sitt 

godkännande om deltagande efter en noggrann redovisning av rapportens innehåll och syfte. 

I övrigt har inga andra etiska ställningstagande beaktats då resterande del av arbetet består av 

informationsinsamling. 
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5. Undersökningsunderlag 
Studien innefattade experiment och intervjuer som utfördes vid Försvarsmaktens flygskola i 

Linköping april 2017. Deltagande testpersoner bestod av fyra pilotelever med cirka 300 

flygtimmar per person och tre flyglärare med mellan 2500 och 4000 flygtimmar. Fem av sju 

testpersoner hade testat VR tidigare, men då äldre varianter av VR-teknik. Endast två 

testpersoner hade testat VR med nyare (2015 och framåt) teknik tidigare. Alla sju testpersoner 

har tidigare erfarenheter av traditionella flygsimulatorer av olika slag. Flygelevernas 

erfarenhet bestod mestadels av flygskolans flygsimulatorer. Flyglärarnas tidigare 

flygsimulatorerfarenhet var mer varierad, såsom JAS39 dome-simulator, viggensimulator, 

drakensimulator utan visulator dvs. endast instrumentdisplayer och SK60 dome-simulatorerna 

på flygskolan. 

Flygskolans flygsimulatorer är dome-simulatorer, figur 5, vilket är en flygsimulator byggd i 

en sfär där bilden projiceras med fem projektorer för att skapa ett brett synfält. Synfältet är 

280 grader där de fem projektorerna synkar bilderna till en och samma bild. I sfären har en 

riktig SK60 cockpit installerats för att få en så verklighetstrogen layout som möjligt.  

 

 

Figur 5- Dome-simulator 
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Intervjuguiden som finns beskriven i metoden och som går att läsa i bilaga A användes under 

intervjuerna. Intervjuguiden är uppbyggd med två huvudteman och flera underteman: 

 Hur känns flygsimuleringsupplevelsen med VR-teknik? 

o Upplevda känslor 

o Känslan av headsetet och test-setupen 

o Grafikmässig skillnad 

 

 Kan VR-simulering vara ett användbart läroverktyg för piloter? 

o Användningsområden 

o Läromoment 

o Fördelaktigt att implementera VR-teknik i flygutbildning 

 

 

Figur 6- En lärare under experimentet 
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6. Resultat 
Resultatet bygger på undersökningen utförd vid Försvarsmaktens flygskola i Linköping april 

2017. 

6.1 Hur känns flygsimuleringsupplevelsen med VR-teknik? 
Resultatet av experimentet och intervjuerna visar på en generell positiv inställning till känslan 

av VR-flygsimulatorer. Alla sju deltagare tyckte simuleringen kändes bra och ansåg att den 

var mer realistisk än traditionell flygsimulator. Deltagarna uttryckte också positivitet till att 

man kunde röra på huvudet och att den visuella feedbacken var mycket bra.  

“Eftersom att man i VR-simuleringen är närvarande och kan därför bara vrida huvudet eller 

kroppen utan att tappa fokus. Mycket bra i luftstrid då man behöver hålla koll på många olika 

saker samtidigt. Det gör att upplevelsen blir mycket mycket mer realistisk i en VR-simulator.” 

-Elev 1 

“Kändes mer realistiskt eller verkligt emot en vanlig traditionell simulator. I och med att man 

kan kolla omkring och det följer med.” -Elev 3 

Negativa synpunkter som minskade känslan av simuleringen riktades främst mot det 

limiterade synfältet i VR-headsetet, flera av deltagarna tyckte det var för smalt och 

uppfattades som onaturligt.  

“Man var tvungen att röra huvudet mycket mer än vad jag i normala fall brukar göra.” 

-Lärare 1 

“Sen är det ju det här med att det inte är så mycket periferi och det blir lite som att kolla i ett 

par toarullar.” -Lärare 3 

Att deltagarnas händer inte syntes i simuleringen var ett ämne som kom på tal under alla sju 

intervjuer. Hur stor påverkan avsaknaden av händerna hade på VR-känslan varierade från 

person till person. Det sammantagna svaret är att under flygning tänker man inte på att 

händerna inte finns med i simuleringen eftersom man då koncentrerar sig på själva 

flygningen. Men att vid start/landnings procedurer och andra moment som behandlar 

procedurer i cockpit är det viktigt att se sina händer i simuleringen för att kunna bedöma 

avstånd till knappar och reglage med mera.  

“När jag bara sitter och flyger och tittar ut efter landningsbanan och ska försöka landa så 

påverkar det ingenting. Men ska man hantera något i cockpit hade det varit bättre med 

integrerade händer.” -Lärare 3 

Samtliga deltagare resonerade om att det hade varit bättre om händerna varit integrerade i 

simuleringen. Det optimala scenariot hade varit om VR-simuleringen integrerade användarens 

händer samt en skalenligt spak- och gasreglagetlayout av en SK60 (i detta fallet) tillsammans 

med en fysisk cockpit, samtliga sju deltagare tror att känslan av simuleringen då skulle 

förhöjas. 
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“Hade man kunnat integrera sina egna händer och se vad man gjorde när man tog tag i t.ex. 

spaken och sådär, det hade väl förhöjt känslan av att man verkligen är där (i simuleringen). 

Det hade nästan varit kusligt hehe.” -Lärare 3 

Det går helt i linje med hur VR-teknik upplevs, eftersom användarna får in mer sensorisk 

feedback skulle simuleringen uppfattas mer realistisk. Ju fler sinnen som är inblandade i 

simuleringen desto verkligare uppfattas den [10]. 

Andra aspekter kring VR-simuleringen som lyftes fram av testpersonerna var att de upplevde 

en mer omslutande känsla vilket bidrog till att de kände sig mer närvarande i simuleringen 

och hade lättare att fokusera på uppgifter och själva flygningen. Omslutningen gav också en 

starkare känsla av att de faktiskt flög på riktigt och gav därför ett bättre helhetsintryck. 

En av sju testpersoner upplevde åksjuka vid skarpa svängar eller avancerade manövrar, de 

andra sex upplevde ingen som helst åksjuka eller illamående i simulatorn. 

“Lite åksjuk när jag svängde hårt. Händer något i horisonten vilket gör att jag blev 

desorienterad. Kan bero på lagg eller annat.” -Elev 1 

“Det kändes bra. Inget illamående eller motion sickness. Det var en bättre känsla, det kändes 

mer som att man flög. Ingenting var upplevelsemässigt sämre än domen” -Elev 4 

Bara ett fåtal av deltagarna diskuterade höjd- och djupkänslan i simuleringen. En av lärarna 

testade djup- och höjdkänslan i simuleringen mer noggrant genom att utföra avancerade 

manövrar på lägre höjd.  

“Jag testade lite olika anfallsvinklar och hastigheter för att känna efter hur höjdhållningen 

kändes om man sjunker eller stiger. Jag gjorde en halvrond på låg höjd för att se om man fick 

höjdkänslan och det tycker jag verkligen man fick.” -Lärare 1 

Han tyckte höjd-, djup- och hastighetkänslan i simuleringen var mycket bra. Att höjd- och 

djupkänslan upplevdes bra kan vara en bidragande faktor till att deltagare upplevde 

flygsimulering som mer realistisk även fast det inte specifikt anmärkte höjd- och djupkänslan. 

6.1.1 Känslan av headsetet och test-setupen 
Headsetet upplevdes som bra och bekvämt av samtliga deltagare. VR-miljön var så pass 

omslutande att headsetet glömdes bort och jämfördes med hjälmen de är vana vid att flyga 

med.  

“Jag upplevde inte headsetet alls som störande. Kanske skulle vara jobbigt att ha på en 

längre tid, men headsetet kändes välbalanserat och skönt.” -Elev 3 

Två deltagare tyckte hörlurarna satt för löst och det rörde sig när de kollade uppåt eller vred 

huvudet för snabbt. Ena deltagaren tyckte då han tappade fokus i några sekunder och jämförde 

detta med tryckande punkter som fås i flyghjälmen.  
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“Hjälmen bidar till olika hotspots som trycker på huvudet vilket gör att man tänker på det och 

detta leder till att man förlorar en del av sin kapacitet. Det blir samma upplevelse då 

hörlurarna inte sitter riktigt fast.” -Elev 1 

Förslaget att använda in-ear hörlurar eller att integrera hela VR-headsetet och hörlurarna i 

hjälmen uppkom från flera deltagare.  

“Det bästa vore om man byggde in VR-headsetet i en hjälm det skulle kännas ännu mer 

naturligt för oss. Då slipper man också hörlurarna.” -Lärare 2 

De huvudsakliga synpunkter som riktades mot test-setupen berörde spak- och 

gasreglagelayouten samt upplösningen i VR-miljön, speciellt upplösningen i cockpit.   

Fyra deltagare, tre elever och en lärare tyckte det var negativt att inte ha en spak- och 

gasreglagelayout som de kände igen. De uppfattade styrspaks- och gasreglagesknapparna som 

ovana och det påverkade deras flygupplevelse vilket kan bidragit till att de fokuserade lite 

mindre på VR-upplevelsen. Eleverna efterfrågade styrspak och gasreglage med luftbroms som 

liknade den i en SAAB SK60 som de är vana vid att flyga medans läraren hade nöjt sig med 

att knappfunktionerna på styrspaken efterliknade de från ett riktigt flygplan. 

“Hade jag haft min SK60 spak och gas med luftbroms hade det såklart varit ännu bättre.” 

-Elev 2 

Flera av lärarna poängterade att bilden var grynig, vilket stör då man till exempel ska läsa av 

information från cockpit. Detta gör att det blir svårt att se instrumenten och således gör det 

svårt att effektivt öva moment som involverar knapprocedurer i cockpit. 

“Om man kan få upplösning på instrumentpanelen kan man köra instrumentflygningar och 

allt därtill.” -Lärare 2 

6.2 Kan VR-simulering vara ett användbart läroverktyg för piloter? 
Alla deltagande, både eleverna och lärarna som deltog i undersökningen ansåg att det finns 

användningsområden för VR-simulering inom flygutbildning. Åsikterna om vilka 

användningsområden och när i utbildningen VR skulle vara mest användbart varierade dock. 

“Jag tror definitivt VR-simuleringar skulle vara ett lämpligt läroverktyg. Jag ser inget annat 

än att man skulle kunna ha en VR-simulator istället för traditionella simulatorerna, så bra är 

det. Och man får mycket mer av en VR-simulator, man kan ju ändra flygplanslayouten osv. 

nästan fritt. Det är definitivt bättre.” -Lärare 2 

“Ja, absolut tror jag att de skulle finnas användningsområden för VR i min utbildning, känns 

som det är framtiden av simulering. Jag tror att man kan köra fler saker i simulator med hjälp 

av VR-teknik än vad man kan i en traditionell simulator.” -Elev 3 

En fördel som lyftes fram av två elever var att det skulle vara enklare att få feedback och 

kunna spola tillbaka simuleringen för ytterligare analys. Det skulle kunna vara ett bra 

hjälpmedel för att kontrollera att eleven tittar på rätt saker och inte missar viktig information. 

Det skulle också underlätta för läraren som ska ge denna feedback, då läraren enkelt kan se på 
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sin skärm exakt var eleven tittar, se figur 7. Detta blir svårare att göra i en traditionell 

simulator.  

“Fördelarna med att ha en VR-simulator känns som att man hade kunnat utvärdera det 

ganska bra för då vet instruktörerna var jag tittar, var blicken är, vad man missar att titta på 

och man kan få feedback såsom här borde du kollat eller här började en lampa lysa som du 

missade osv.” -Elev 2 

“Just det här att man får en bra uppföljning vad man gjort i VR är mycket bra. Bra mycket 

bättre än en traditionell simulator där det är svårt med uppföljning.” -Elev 1 

 

Figur 7- Test-setupen. På bildskärmen syns det piloten ser. 

Vilka läromoment och under vilka delar av flygutbildning VR-teknik kan tänkas vara 

användbart skiljdes mellan deltagarna. De flesta såg möjligheter för användning av VR genom 

hela utbildningen men den samlade bedömningen var att VR skulle fungera bäst vid olika 

typer av visuell träning, såsom roteflygning, luftstrid och övriga moment där flygning är det 

man ska träna på. 

“[..] moment som avancerad flygning skulle fungera bra. Skanning kopplat till ens eget 

flygläge och läget det andra flygplanet har.” -Elev 1 

“Allting som är med visuell separation eller visuell strid kan VR användas till.” -Lärare 1 
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Moment som dessa förekommer normalt inte i början av en flygutbildning utan ofta senare i 

utbildningen då de som tränar har grundläggande vetskap om flygplanet [22]. Uppfattningen 

om att träna grundläggande moment som kabinvana och andra grundläggande 

träningsmoment skildes mellan deltagarna.  

Två lärare argumenterade för att kabinkännedom skulle kunna tränas i VR-miljö om 

upplösningen i cockpit förbättrades. 

“Jag tror ett jättebra läromoment för VR-teknik skulle kunna vara något så simpelt som 

kabinkännedom. Vart sitter knapparna osv. [..], bara att presentationen blir mycket bättre.” 

-Lärare 1 

Två av eleverna såg inga begränsningar för VR-tekniken och ansåg att den kan användas till 

de flesta simuleringsövningar, dock utan att kunna specificera vilka moment eller övningar 

tekniken inte skulle passar för. 

“Det finns väl egentligen ingenting som det inte skulle kunna användas till. Jag ser inga 

begränsningar i det så just nu.” -Elev 2 

De andra två eleverna hade lite olika åsikter, där den ena trodde VR-teknik skulle passa bra 

för grundläggande träning såsom instrumentträning och kabinvana. Den andra ansåg inte att 

läromoment som involverade knapprocedurer var optimala med experimentets setup.  

“Instrument- och nödsituationsträning tror jag skulle kunna gå bra att köra i VR. Sen tror jag 

vissa saker är svårt att göra i vilken simulator som helst.” -Elev 3 

“VR kan vara användbart i ett senare skede då man redan har koll på flygplanet och det är 

flygningen i sig man ska träna på. Då kan VR-teknik vara ett mycket bra komplement.” 

-Elev 1 

Lärarna hade även de olika uppfattning om möjliga läromoment. En av lärarna menar att 

simuleringsträning där fysiska objekt, såsom pärmar, nödchecklistor eller liknande används 

kan vara eller kan bli problematiskt i en VR-miljö. 

“Simulering där man använder fysiska objekt såsom nödchecklistor, pärmar med 

flyginformation och navigeringsmaterial tror jag blir lite svårt och bökigt att implementera 

och lära ut i VR.”-Lärare 3 

En av eleverna är inne på samma spår och anser att VR passar bäst när själva flygningen är i 

fokus, han tror inte det är bra att träna metodik som kräver checklistor och annan fysisk 

utrustning. 

“[..] med VR blir det svårt att få in en god metodik för att till exempel träna på start av motor 

eller andra checklist baserade uppgifter.” -Elev 1 

Två av lärarna gick in på den ekonomiska biten och menade att det skulle vara billigare och 

tar mindre plats om man använde VR-simulatorer istället för dome-simulatorerna som 

används på flygskolan.  
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“Jag tycker VR-simulatorer ger ett mycket smidigare system. Betydligt smidigare. I våra 

simulatorer, vi har två, så har varje simulator fem projektorer dom är inte gratis, riktigt dyra 

pjäser. Sen en fruktansvärd massa datorer osv. För detta VR-system jag testat idag ser det ut 

att behövas i runda slängar en dator, ett VR-headset sen är det klart. Mycket mer ekonomiskt 

och tar mindre plats.” -Lärare 2 

“Fördelar med VR skulle kunna vara att det blir billigare, men man måste lägga ner rätt så 

mycket energi för att få det bra.” -Lärare 3 

Alla elever är eniga om att de skulle använda en VR-simulator om det fanns på flygskolan. 

Det poängterades att det skulle vara bättre om det fanns flera och mer avancerade VR-

simulatorer med t.ex. en fysisk cockpit för att kunna träna mer realistiska scenarion.   

“[..] så blir det en bättre känsla i VR. Det kanske blir roligare att sitta i den också. Fanns det 

en VR simulator på skolan skulle jag definitivt vilja använda den.” -Elev 4 

“Ser också användningsområden då man är flera som kör scenarion till exempel fyra mot 

fyra.” -Elev 1 

Lärarna anser att VR-simulering skulle fungera inom utbildningen på skolan. Alla nämner 

dock att det finns en del saker som bör förbättras och att mycket arbete måste tillsättas för att 

få VR-simuleringen att fungera tillfredsställande. Som beskrivits tidigare efterfrågades bättre 

upplösning och synfält i headsetet. Integration av användarens händer samt en fysisk cockpit i 

VR-miljön skulle vara väsentligt för vissa träningsmoment. Detta för att få fysisk feedback 

vid kabinhantering vilket ger en förhöjd upplevelse i VR-miljön.  

”[..] för att det ska funka måste det bli bättre upplösning och ett mer naturligt synfält.” -

Lärare 2 

“Det är ett stort steg och det är viktigt att allting fungerar och att simulatorn har rätt 

funktioner osv. Det stora grejerna vi använder flygsimulatorer till är start och landning, 

instrumentinflygning, avancerad flygning och roteflygning. Jag tror allt det går att öva i VR. 

Det bygger dock på hur bra och likt flygmodellen är de riktiga flygplanet.” -Lärare 3 

Det generella resultatet av undersökningen antyder att om problemen med upplösning, synfält 

och fysisk integrering åtgärdats så finns det nästan inga begränsningar för vad man kan träna 

och simulera i en VR-flygsimulator.   

“Jag tror absolut det skulle vara bättre. Varför se några begränsningar? Jag skulle kunna 

lära ut i VR,” -Lärare 1 

“Tror VR är ganska bra faktiskt, eller det är jävligt bra.” -Lärare 2 
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7. Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att med hjälp av experiment och kvalitativa intervjuer 

undersöka hur realistisk en flygsimulator uppbyggd med ett kommersiell VR-headset upplevs 

och att undersöka om VR kan vara ett kompletterande läroverktyg i flygutbildningen.  

Undersökningen innefattade sju personer vilket ger en indikation angående uppfattningen av 

VR och hur VR-tekniken kan tänkas passa in i flygutbildningar snarare än ett explicit resultat. 

För att uppnå resultatet användes en kvalitativ intervjumetod. Fördelarna med en kvalitativ 

intervju var att undersökningen bidrog till en djupare förståelse för deltagarnas känslor och 

uppfattning som VR-simulatorn gav. Nackdelen med vår kvalitativa metod är det begränsade 

antalet deltagare samt ökad svårighet att jämföra resultatet med tidigare arbeten.  

Hade en kvantitativ intervju med flervalsfrågor använts, hade man dels kunnat data från ett 

större antal deltagare samtidigt som vi lättare kunnat jämföra resultaten med till exempel 

NASAs undersökning från 1994 [14]. Denna metod hade dock gjort det svårare att svara på 

varför deltagarna upplevde VR-simuleringen som positiv eller negativ och vad som eventuellt 

behöver förbättras. 

Att alla deltagare var män har en viss betydelse för undersökningen men påverkar inte 

resultatet signifikant eftersom endast cirka tre procent av alla piloter är kvinnor [23]. Eftersom 

alla deltagare var positiva till VR-simuleringen trots olika simulatorbakgrund stärker 

resultatet som tyder på att VR är mer realistiskt än en traditionell flygsimulator. Att bara 

militära piloter intervjuas gör att undersökningen tappar en viss bredd. För ytterligare 

forskning kan samma metod användas för att undersöka hur t.ex. civila- eller helikopterpiloter 

ser på VR. Vi tror att resultatet hade varit liknande med andra sorters piloter men det är inte 

säkert och överlämnas till framtida studier.  

Det går att konstatera att experimentets test-setup var betydligt enklare att montera än 

experimentet med helikopter-VR-simulatorn från 2011 [5]. De kommersiella COTS-

produkterna som användes till vår simulator var direkt kompatibla med vår Windows-

baserade PC. Mjukvaran i VR-headsetet och simuleringsplattformen fungerande utan några 

integreringsrelaterade problem. Det svåraste med test-setupen var vilka inställningar i 

simuleringsplattformen och VR-headsetet som skulle användas för att simuleringen skulle 

fungera önskvärt. Det ska poängteras att vår test-setup var av den enklare typen och 

svårigheter med mer avancerade VR-simulatorer eller när flera VR-simulatorer ska kopplas 

ihop kan innebära problem som vi inte stött på. 

En aspekt som gör det svårt att utvärdera upplevelser i en VR-simulator är att simulatorn är 

helt beroende av de komponenter datorn består av, vilket VR-headset och vilken mjukvara 

som används för simuleringen etc. Dessa faktorer gör att kvaliteten i t.ex. grafik och 

upplösning kan variera och således påverka simuleringsupplevelsen. Experimentet utfördes 

med en medelmåttig dator och resultatet angående känslan i simuleringen var fortfarande 

mycket positiv. Hur bra simuleringen kan bli med en bättre dator, VR-headset och 

programvara är svårt att säga men det kan definitivt bli bättre än i detta experiment. Vilket 

troligtvis ökar upplevelsen och känslan i simuleringen. 
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7.1 Känslan och upplevelsen i VR-simulatorn 
Första frågeställningen behandlar känslan som upplevs i en VR-simulator jämfört med en 

traditionell flygsimulator. Alla deltagarna var överens om att VR gav en bättre känsla och 

simuleringen upplevdes mer realistisk. Detta anser vi vara det viktigaste resultatet från 

undersökningen eftersom det antyder på betydande potential och framtida möjligheter för 

simulering med VR-teknik inom flygbranschen. Vi går inte in på några psykologiska aspekter 

om varför upplevelser känns mer eller mindre realistiska och utgår istället från deltagarnas 

åsikter för vad de anser är mer eller mindre realistiskt. Från intervjumaterialet ser vi att de 

bidragande faktorerna till varför VR-simuleringen känns mer realistisk är att man i 

simuleringen kan vrida på huvudet och få direkt visuell feedback utan lagg. Tekniken ger 

även bra djup- och höjdkänsla och en omslutande upplevelse. Omslutningen gör att man t.ex. 

inte kan vända huvudet bakåt för att komma ut från simuleringen, som man kan i en dome-

simulator. Omslutningen gjorde att deltagarna kände sig mer närvarande i VR-miljön.  

Ett ämne som lyftes fram i några av intervjuerna, framförallt av lärarna, var begränsningen i 

upplösningen och synfältet i headsetet. Synfältet i HTC Vive headsetet är endast 110 grader 

vilket inte utgör ett naturligt synfält för människan. Att det just var lärarna som poängterade 

ut denna begränsning tycks bero på att erfarna piloter vrider mindre på huvudet och skannar 

av cockpit med ögonrörelse istället för med huvudrörelser, som flygelever med färre 

flygtimmar verkar göra. 

Ett område som diskuterades i alla sju intervjuer var avsaknaden av händer och ben i 

simuleringen. Detta störde mest i början innan deltagaren vant sig vid simuleringen. Efter 

några minuter i VR-miljön verkade det flesta glömt bort faktumet att händer och ben inte var 

integrerade och själva flygningen påverkades inte. Det går helt i linje med hur experimentet 

var tänkt, att själva VR-känslan ska vara i fokus för undersökningen.  

Trots att experimentet gick bra utan integrerade händer var det något alla deltagare gärna hade 

haft integrerat i simuleringen. Att samtliga deltagare ville se sina händer i simuleringen beror 

troligtvis på att människan har en naturlig, fysisk kännedom om var i rummet man har sina 

händer. Detta hjälper människan att orientera sig vilket gör att man enklare får perspektiv och 

få känsla för avstånd i rummet [18]. 

Forskning inom området för handintegrering i VR-teknik är just nu mycket aktuell. Flera 

företag utvecklar lösningar på problemet med olika tillvägagångssätt [19] [24]. På grund av 

den snabba utvecklingen inom området tror vi att problemen med handintegrering kommer 

lösas inom en överskådlig framtid. Problemen med synfält och upplösning är problem vi tror 

kan dröja en längre tid att åtgärda eftersom VR-headset i dagsläget bedöms ha tillräckligt bra 

upplösning och synfältet för de vanligaste användningsområdena, t.ex. datorspel [4]. Det är 

leverantörerna av VR-headset som styr utvecklingen och kan göra förbättringar på t.ex. 

synfält och upplösning. För att en förändring ska ske krävs efterfrågan från konsumenter av 

VR-headset med förbättrade egenskaper för flygsimulering. Begränsningarna beror antagligen 

inte på teknologin utan istället att de kommersiella VR-headsetet ska vara billigare och 

prisvärda för privatpersoner. 
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7.2 VR-teknik som läroverktyg 
Den andra frågeställningen behandlar VR-tekniken som ett komplementerande läroverktyg 

inom flygutbildningar. Alla deltagare i undersökningen var eniga om att VR kan användas 

som läromedel och alla flygelever svarade att de hade använt en VR-simulator om 

möjligheten funnits. För just visuell flygning verkar det som VR redan i dagsläget är ett 

intressant alternativ till en traditionell simulator. Ett fåtal deltagare nämnde upplösningen som 

grynig i simuleringen vilket försvårar avläsning av instrument i cockpit. Den stora majoriteten 

anmärkte dock inte upplösningen och tyckte grafiken var tillräckligt bra. Samtidigt framgår 

det tydligt att integrering av händer måste fungera tillfredsställande innan träning av 

knapprocedurer etc. kan genomföras. 

En effekt av att händer inte var integrerade i simuleringen och att synfältet inte var optimalt 

gjorde att en del av deltagarnas svar var spekulationer om hur bra VR kan bli. 

Spekulationerna kan vara intressanta för framtida arbeten men vidare forskning där t.ex. 

händer är integrerade måste göras för att fastställa om spekulationerna stämmer överens med 

verkligheten. 

Ett intressant område i resultatet är problemet med att integrera fysiska objekt såsom 

nödchecklistor i en VR-miljö. Även om det skulle kunna vara möjligt att integrera i 

simuleringen kan det ifrågasättas om det skulle vara åtråvärt eller om det skulle ses som över 

komplicerat. En annan aspekt är att om det går att få en bra och välfungerande integrering av 

fysiska objekt kan man spara resurser i form av mindre fysiska läromedel. 

Ett både oväntat och intressant resultat var att flyglärarna i undersökningen såg få 

begränsningar i att använda en VR-simulator istället för en traditionell flygsimulator såvida 

VR-simulatorn fungerar tillräckligt bra för momenten som ska tränas. Samtliga lärare ansåg 

att det är en bra bit kvar till dess att VR-simulatorer når dit och att mycket arbete måste läggas 

ner för implementering av VR i flygutbildningen. Trots det, om man ska tro lärarnas 

spekulationer så kommer framtidens flygsimulatorer presenteras med VR-teknologi. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv där en VR-simulator jämförs med en dome-simulator är det 

tydligt att hårdvaran i en VR-simulator är billigare. En VR-flygsimulator kräver färre 

komponenter för att fungera tillfredsställande än en traditionell dome-simulator. Hur mycket 

billigare är inget som vi går in på och det lämnas till framtida undersökningar. Vid 

implementering av ny simulatorteknik får man inte glömma kostnaderna för eventuell 

avveckling av nuvarande simulatorsystem om man väljer att helt byta system. Kostnaderna 

som medföljer när man installerar ett nytt system måste man också ta hänsyn till. Ett 

alternativ kan vara att använda VR-simulatorer som ett komplement till den traditionella 

simulatorn men denna lösning kräver både extra plats och resurser. 

Vi anser att syftet har uppnåtts och att frågeställningarna har besvarats. Vårt examensarbete 

visar på en positiv syn på VR-tekniken för simulering och lärandeändamål inom 

flygutbildningar. Arbetet visar också på områden där ytterligare forskning behövs. 
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8. Slutsatser 
Slutsatserna som kan dras av vårt examensarbete visar på att simuleringar i VR-

flygsimulatorer upplevs mer realistiska än simuleringar i traditionella flygsimulatorer. 

Resultatet tyder också på att VR-simuleringar kan användas som ett läroverktyg inom 

flygutbildningar. 

Vi har bevisat att den nya generationens VR-headset går att använda för att bygga ihop en 

enklare VR-flygsimulator med hög realism. Vår simulator fungerade bra för visuell flygning, 

men hade brister i synfält och upplösning. Utöver dessa brister var också avsaknaden av den 

fysiska integrationen, såsom händer och cockpit, ett problem för att på ett tillfredsställande 

sätt kunna simulera vissa områden t.ex. träning av knapprocedurer. 

Det framgår tydligt från undersökningen att mer forskning inom ämnet måste genomföras för 

att fastställa hur realistisk VR-simuleringen är i jämförelse mot traditionella flygsimulatorer 

och hur VR-simulering effektivt kan integreras i flygutbildningar. Vi ser arbetet som en 

introduktion för efterkommande arbeten som noggrannare kan granska de olika aspekterna av 

VR-flygsimulering. Examensarbetet har pekat ut områden som kräver fortsatt forskning för 

utveckling av VR-flygsimulatorer. Arbetet har också visat att VR-teknik har mycket stor 

potential inom flygbranschen och bör därför undersökas vidare. 

  



 

25 

 

9. Framtida arbete 
Vi har under studiens gång identifierat ett fåtal problem som bör undersökas noggrannare för 

att både utvärdera och förbättra VR-simulatorer. Områden som bör undersökas i framtida 

arbeten är: 

 VR-simulering där pilotens händer och en fysisk cockpit är integrerade behöver 

utvärderas för att få förstå vilka läromoment som kan utföra i en VR-simulator.  

 

 Experiment med olika hård- och mjukvara, dvs. en bättre dator, olika sorters 

simuleringsplattformar och VR-headset skulle behöva genomföras för att fastställa 

vilken hård- och mjukvara som är bäst lämpad för olika typer av flygsimuleringar. 

 

 Intervjuer och experiment med ett större antal piloter från både den militära- och civila 

sektorn fordras för att fastställa om upplevelser och känslor i VR-simulatorn är bättre 

än en traditionell simulator. 
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Bilagor 

A. Intervjuguide 
Före intervju: 

 Ålder 

 Befattning (Elev/lärare eller annat) 

 Flygtid 

 Erfarenhet av traditionell simulator 

 Tidigare erfarenhet av VR  

Hur kändes flygsimuleringsupplevelsen med VR-teknik? 

 Hur kändes det? (direkt efter) 

o Vad var det som kändes annorunda? 

 Hur kändes det annorlunda jämfört med en vanlig simulator? 

 Varför kändes det annorlunda? 

o Vad var den största skillnaden jämfört med en vanlig simulator? 

 Bra/dåligt? 

 Vad var positivt/negativt? 

o Kändes det bättre eller sämre jämfört med vanlig simulator? 

 Hur kändes det att ha på sig VR-headsetet? 

o Förändrades uppfattningen/upplevelsen pga detta? 

o Kändes det mer äkta? 

 Vad tycker du om vår testsetup 

o För-/nackdelar 

 Vad var dåligt? 

 Vad var bra? 

 Vad skulle kunna förbättras? 

 Hur kändes det att inte se dina händer? 

Kan VR-simulering vara ett användbart läroverktyg för piloter? 

 (Lärare/Icke elev) Ser du något användningsområde för VR-simuleringar i er 

utbildning 

o Varför/Varför inte 

 Hur skulle den kunna impelementerars? 

 Varför skulle den inte kunna implementeras? 

 I vilket/vilka stadier i utbildngen skulle det passa? 

 När skulle det inte passa med VR-simulering? 

   

 (Elev) Skulle du kunna tänka dig simuleringsövningar i VR? 

o Varför/varför inte? 

 Vad skulle vara bättre? 

 Vad skulle vara sämre? 
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 Om inte, vad skulle behöva förbättras för att du skulle ändra 

uppfattning? 

 

 Tror du det skulle vara fördelaktigt att implementera VR-teknik i din flygutbildning? 

o Varför? 

o Varför inte? 

 Vilka läromoment tror du VR-teknik skulle passa till? 

o Exempel, runtin övningar (Setup for start/shutdown etc.) 

o Exempel, avancerad flygning (hela missions etc) 

o Exempel, start, landning 

 

 (Elever/Lärare) Skulle du kunna tänka dig VR som ett komplement för övrig träning? 

o Exempel, mission plannig 

o Exempel, nytt typ cert. 
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B. Intervju 1: Elev 1. 
Ålder: 25 

Befattning: Flygelev 

Flygtid: 280h 

Erfarenhet av traditionell simulator: Domen på skolan   

Tidigare erfarenhet av VR: Testat på VR-flygsimulator privat 

Känslan: 
Största skillnaden är att det är enkelt att bibehålla fokus i VR-simuleringen och således 

koncentrera sig mer och bättre på flygningen. I en vanlig simulator måste man släppa 

handhavandet för att korrigera knappar osv. Eftersom att man i VR-simuleringen är 

närvarande och kan därför bara vrida huvudet eller kroppen utan att tappa fokus. Mycket bra i 

luftstrid då man behöver hålla koll på många olika saker samtidigt. Det gör att upplevelsen 

blir mycket mycket mer realistisk i en VR-simulator. Svårt i VR-tekniken att hitta knappar 

och annat. Bör integrera händer tillsammans med konsolen i simuleringen. Skulle tro att det 

inte skulle bli bra utan någon som helst fysisk feedback. Ingen respons på det jag gör, skulle 

bli konstigt och inte bli en bra upplevelse. 

Hur kändes VR-headsetet att ha på sig? 

VR-headsetet funkar mycket bra. Bör använda in-ears då hörlurarna inte satt perfekt när man 

kollade uppåt. Att hörlurarna inte satt fast riktigt störde upplevelsen lite då man flög ur den 

virtuella världen någon sekund. Detta kan jämföras med hjälmen vi använder vid normal 

flygning. Den bidrar till olika hotspots som trycker på huvudet vilket gör att man tänker på det 

och detta leder till att man förlorar en del av sin kapacitet. Det blir samma upplevelse då 

hörlurarna inte sitter riktigt fast. 

Hur var test-setupen? 

Test setupen fungerar mycket bra. Joysticken borde varit annorlunda. Lite åksjuk när jag 

svängde hårt. Händer något i horisonten vilket gör att jag blev desorienterad. Kan bero på lagg 

eller annat. Det lilla kan göra mycket i VR. En nackdel. Grafiken är bra. Behöver inte vara 

bättre. Stor fördel att man kan rör sin kropp fysiskt för att bättre se mätare osv. Dock rätt svårt 

att se mätare i periferin. 

VR som läroverktyg 
Absolut finns det användningsområden för VR-teknik som läroverktyg.  Enkelt och smidigt 

att spela upp och spola tillbaka för att se det jag precis gjort. Det är också förmodligen enklare 

att se exakt vart jag kollat och när jag kollat på vissa saker. Detta kan vara till stor hjälp vid 

träning. Man kan förstå hur ens metodik är för att kolla instrument, när man kollar dom, hur 

ofta man kollar dom osv.  Detta kan vara användbart speciellt vid luftstrid då man kollar 

överallt efter motståndaren, men kanske glömmer sin fart, riktning och höjd. Det skulle vara 

mycket bra att få en uppföljning för hur ofta man gör det och om man kanske ska ändra sitt 

beteende. 
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Tror inte VR skulle vara så bra att tillämpa i ett tidigt stadie i utbildningen. Eftersom det är 

mycket cockpitvana som skall tränas i dessa stadier.  Och med VR blir det svårt att få in en 

god metodik för att till exempel träna på start av motor eller andra checklist baserade 

uppgifter. 

VR kan vara användbart i ett senare skede då man redan har koll på flygplanet och det är 

flygningen i sig man ska träna på. Då kan VR-teknik vara ett mycket bra komplement. Dock 

kommer flygkänslan aldrig kunna återskapas med vilken simulator det än är. Men saker kan 

tränas såsom, handhavande av flygplanet, procedurer vid fel osv. kan vara bra att träna i VR. 

Just det här att man får en bra uppföljning vad man gjort i VR är mycket bra. Bra mycket 

bättre än en traditionell simulator där det är svårt med uppföljning. 

Vad skulle behövas för att förändra din syn på VR träning i ett tidigt stadie i 

flygutbildningen?  

Behöva integrera händer och hårdvaran i simuleringen är ett måste. 

Läromoment som VR skulle vara bra att göra i? 

Jag tror inte läromoment som start och landning eller andra knapprocedurer skulle vara 

optimala inlärningsmoment i VR. Jag tror istället att moment som avancerad flygning skulle 

fungera bra. Skanning kopplat till ens eget flygläge och läget det andra flygplanet har. Men 

kanske inte så mycket flygkänsla utan mer metodik och scenarion med flera flygplan. Träning 

i hur man hanterar situationer runt om flygplanet. Ser också användningsområden då man är 

flera som kör scenarion till exempel fyra mot fyra. 

Hade du kunnat tänka dig använda VR om det fanns tillgängligt? 

Hade använt VR simulatorn om det fanns tillgängligt. Vore dock mycket bättre om det fanns 

fler än en för att få det bra. För om man sitter själv får man inte samma reaktioner och samma 

inlevelse. 

Hur är VR jämfört med Dome? 

Grafikmässigt tror jag att VR är bättre ur en synvinkel iallafall eftersom man i en dome har 

flera projektorer som skall synkas och detta är svårt att få bra och det är dyrt. I VR-tekniken 

projicerar bara en enhet hela simuleringen vilket blir smidigare. VR-tekniken i detta fallet har 

lite problem med synfältet. Eftersom det bara är 110 grader så missar man saker i periferin. 

VR-tekniken är ett grymt bra komplement! Bra med domen, spaken och styrdon är exakt lika 

som de ska se ut. 
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C. Intervju 2: Elev 2 
Ålder: 24 

Befattning: Flygelev och pilot 

Flygtid: 260 

Erfarenhet av traditionell simulator: Domen på skolan ca 15 h. 

Tidigare erfarenhet av VR: Testat kort (i VR-spel och spel) 

Känslan: 
Det kändes ganska naturligt, titta jag åt höger så visar den (VR) åt höger tittar jag åt vänster så 

visar den det åt vänster. I ett stridsflygplan är man lite begränsad av sin hjälm också så då 

krävs det att man rör på huvudet för att se det man vill se. Medans i flightbooken (domen) kan 

man titta rakt fram men ändå se det man vill (utan att röra på huvudet). På så sätt skulle jag 

säga att VR är lite bättre än domen. 

Vad kändes annorlunda? 

Hur spaken och gasreglaget är utformad och att knapparna inte sitter där jag är van vid. Det 

har inte så mycket med virtuell verklighet att göra kanske men det påverkar ganska mycket i 

flygkänslan, att det inte är samma handgrepp osv. 

Vad var största skillnaden (DOME mot VR)? 

Det här med att händerna inte finns i VR. Att man inte ser vad man tar i har förmodligen 

ganska stor betydelse när man ska röra reglage såsom ställ, klaff och radio. Men ska man bara 

flyga t.ex. gripen används begreppet ”hand s on throttle and stick”. Då kan man ju lösa det 

mesta från höger och vänster hand och det tror jag är jättebra (att träna) i sån här miljö. 

Virtuella händer känns inte nödvändigt om man bara ska ha händerna på gas och styrspak men 

viktigare om man ska fram och trycka på saker så att man får en referens hur långt det är till 

mina instrument och knappar. 

Om händerna var fullt integrerade så skulle vara det bra om det fanns en knapp i 

verkligenheten men det skulle också funka med en knapp som inte fanns i verkligheten. 

Feedbacken är inte det viktigaste utan att synken mellan Virtuell hand och knapp fungerar bra. 

Att trycka på en knapp i luften är minst lika bra att trycka på en touchskärm som finns i 

domen. För touchskärmen ger inte heller någon feedback då man tycker på en dum skärm. Då 

måste man verkligen titta på var man trycker gentemot i flygplanet där man mer kan känna sig 

fram till t.ex. landställsspaken. 

Hur kändes VR-headsetet att ha på sig och hur var test-setupen? 

Det var ganska bekvämt. Det var ingenting som störde mig och ingenting jag tänkte på. Det 

sitter så pass bekvämt. En förbättring kunde varit att ha in-ears istället för ett hörlurar. Test-

setupen tyckte jag utifrån förutsättningarna var bra. Hade jag haft min SK60 spak och gas 

med luftbroms hade det såklart varit ännu bättre men annars så tyckte jag det var bra. 
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Hur var grafiken? 

Det väsentliga för t.ex. en landning var där, men att det inte var den bästa grafiken var inga 

problem. Cockpit är det man vill ha skarpt. Det man har i mitten av bilden är det man har 

skärpt och periferiseendet blir lite suddigt. I normala fall har man kanske lite bättre 

periferiseende. Grafiken var inga problem. 

VR som läroverktyg 

Användningsområden för VR-simulering i din utbildning? 

Definitivt, jag hade nog uppskattat om möjligheten fanns. Om de bara ska vara enkelt som 

detta eller i kombination med större cockpit-layout men ju mer desto bättre såklart. Jag skulle 

nog tycka det är bra. Fördelarna med att ha en VR-simulator känns som att man hade kunnat 

utvärdera det ganska bra för då vet instruktörerna var jag tittar, var blicken är, vad man missar 

att titta på och man kan få feedback såsom här borde du kollat eller här började en lampa lysa 

som du missade osv. Ser inga direkta nackdelar med VR, det enda är väl att man måste lära 

sig använda det, så som det är med all ny teknik. Det tar det ett tag innan det blir helt 

optimerat. 

Vilka läromoment? 

Det finns väl egentligen ingenting som det inte skulle kunna användas till. Jag ser inga 

begränsningar i det så just nu. Jämfört med domen så är ett problem som vi har är att det krävs 

ett antal projektorer för att skapa en helbild och våra projektorer inte är helt synkade. Så ska 

man t.ex. flyga rote så kan flygplanen hamna i glappet mitt i mellan projektorerna och då 

hackar flygplanet fram och tillbaka. Detta problemet skulle man inte ha i VR. 

  



 

34 

 

D. Intervju 3: Elev 3. 
Ålder: 24 

Befattning: Flygelev 

Flygtid: 270h 

Erfarenhet av traditionell simulator: Lite, testat gripen simulator 

Tidigare erfarenhet av VR: Aldrig testat något med VR. 

Känsla: 
Kändes mer realistiskt eller verkligt emot en vanlig traditionell simulator. I och med att man 

kan kolla omkring och det följer med. Det bäst var att bilden följde med när man kollade runt 

360 grader. I en traditionell simulator känns det mer stationärt. Största skillnaden jämfört med 

en traditionell simulator är hårdvaran i cockpit, eftersom man fysiskt kan röra knapparna. Men 

om man kan kombinera VR och hårdvara (cockpitreglage etc.) så skulle det vara bra. Jag tror 

dock det skulle fungera utan fysiska knappar också men jag tror det skulle vara lite udda till 

en början. Jag tänkte inte ens på att händer inte var där. Såg lite konstigt ut i början när man 

kollade men den känslan försvann fort. 

Hur satt headsetet och hur fungerade våran test-setup? 

Headsetet satt bekvämt och glömdes bort. Jag upplevde inte headsetet alls som störande. 

Kanske skulle vara jobbigt att ha på en längre tid, men headsetet kändes välbalanserat och 

skönt. 

Setupen fungerade bra. Kunde vara bättre med en joystick som man kände sig hemma med. 

Men det är ju en vanesak. 

VR läroverktyg 

Tror du VR-teknik skulle vara användbart som läroverktyg och tror du det finns några 

användningsområden? 

Ja, absolut så tror jag att de skulle finnas användningsområden för VR i min utbildning, känns 

som det är framtiden av simulering. Tror att man kan köra fler saker i simulator med hjälp av 

VR-teknik än vad man kan i en traditionell simulator. Tror dock inte VR-tekniken är där 

riktigt än, så att den kan ta över från de traditionella simulatorerna helt ännu.  

Instrument- och nödsituationsträning tror jag skulle kunna gå bra att köra i VR. Sen tror jag 

vissa saker är svårt att göra i vilken simulator som helst. Men att kunna göra grundläggande 

saker och till exempel hur cockpiten ser ut och vart allt finns skulle kunna fungera bra i VR-

teknik. Jag tror att VR-teknik kan användas i början av flygutbildningen men säkerligen 

senare i utbildningen likaså. Såsom instrumentflygning. 

Jag skulle använda VR-flygsimulatorn om den fanns eftersom det känns mer realistiskt och 

känns som ett bättre läroverktyg med då jag tror man kan öva fler trovärdiga scenarion. Känns 

mer realistiskt även med den setupen jag fick testa idag. 
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E. Intervju 4: Elev 4 
Ålder: 26 

Befattning: Flygelev 

Flygtid: 270 

Erfarenhet av traditionell simulator: Inte så mycket, lite microsoft flight simulator samt 

domen på skolan 

Tidigare erfarenhet av VR: Ingen 

Känslan: 
Det kändes bra. Inget illamående eller motion sickness. Det var en bättre känsla, det kändes 

mer som att man flög. Ingenting var upplevelsemässigt sämre än domen. Det som var 

annorlunda var att vrida huvudet och att titta där man vill titta, man hade mer kontroll på vad 

man såg. Det tyckte jag var en stor skillnad. Det var förvånansvärt bra respons i hur jag rörde 

mig och hur det rörde sig i den virtuella miljön. Det kändes bättre än att sitta i en traditionell 

simulator. 

Skillnader: 

Det som gjorde att det kändes bättre var helhetsintrycket. Grafikmässigt och så var det 

ungefär samma som flightbooken men just att man får den här dimensionen med att man har 

mer kontroll över rörelserna så som när man vrider huvudet och de bitarna. Att inte händerna 

var integrerade var inget jag tänkte på. Jag tror man går mycket mer på sin känsla, jag känner 

att jag har kontroll så att jag inte ser mina händer/armar blir bort prioriterat. 

Att ha integrerade händer men ingen ”touch” feedback tror jag hade blivit jobbigt. Då tror jag 

det är bättre att ha det så som det var nu. Den fysiska feedbacken så som att känna knapparna 

är viktigare än att den visuella feedbacken av att t.ex. se sin hand. Jag tror det är bättre att ha 

det så här än tvärtom. 

Hur var VR-headsetet och setupen? 

Det kändes bra men jag tror jag skruvade lite för mycket på IPD-reglaget men om man får lite 

tid att lära sig tekniken så tror jag det blir bra. Headsetet var förvånansvärt lätt och störde inte. 

Test-setupen funkade bra. 

Dome vs VR. 

Fördelen med VR är att det blir mer en sluten värld i VR, det blir mer fokus och det blir mer 

likt på riktigt. Att grafiken inte var optimal var inget jag tänkte på, man har fokus på annat. 

Sen saknar man ju lite det fysiska (i domen) också. 

VR läroverktyg 

Ser du något användningsområde i din utbildning? 

Ja, definitivt. Det blir ju som flightbooken fast man kan ju säkert göra mer med det och så blir 

det en bättre känsla i VR. Det kanske blir roligare att sitta i den också. Fanns det en VR 

simulator på skolan skulle jag definitivt vilja använda den. 
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Fanns det några för-/nackdelar? 

Nej, jag ser inga nackdelar med att ha VR och fördelarna blir väl att det är mer intuitivt. 

Vilka användningsområden? 

Jag tror det hade varit bra i träning av nödsituationer, just i kabinhanterandet, var man tittar 

och letar efter knappar osv. Samtidigt som man ska hitta rätt knappar så måste man kolla ut 

och ha koll på sitt flygläge. Det tror jag hade blivit mycket bättre i en VR-miljö. Men annars 

inget specifikt användningsområde. Användning av VR i början, mitten eller slutet av 

flygutbildningen tror inte har någon betydelse. Jag skulle kunna tänka mig att ha VR-

flygsimuleringar i min utbildning. 

Vad skulle kunna förbättras med VR? 

Någon form av implementering med det fysiska. Så att man både känner att man tar i något 

och ser det att man tar i det. 
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F. Intervju 5: Lärare 1. 
Ålder: 47 

Befattning: Flyglärare och utbildningshandläggare 

Flygtid: 2700 timmar 

Erfarenhet av traditionell simulator: Lite, var längesen sist. JAS-39 Gripen simulator. 

Tidigare erfarenhet av VR: Testat dörrskytte VR-simulator. Inget mer. 

Känslan: 
Det var en väldigt realistisk upplevelse. Även om bilden var en aning grynig. Jag testade lite 

olika manövrar för att känna efter hur realistisk simuleringen verkligen var. Jag testade lite 

olika anfallsvinklar och hastigheter för att känna efter hur höjdhållningen kändes om man 

sjunker eller stiger. Jag gjorde en halvrond på låg höjd för att se om man fick höjdkänslan och 

det tycker jag verkligen man fick. 

Största nackdelen med VR-simuleringen? 

Största nackdelen med VR- simuleringen var att synfältet var aningen för litet. Man var 

tvungen att röra huvudet mycket mer än vad jag i normala fall brukar göra. Det var ett ganska 

stort minus med simulatorn. I VR-simulatorn kan man kolla runt objekt vilket jag upplever 

vara positivt men som sagt så måste jag kolla runt mer med huvudet vilket stör mig lite då jag 

inte är van vid det. 

Hur satt headsetet? 

VR-headsetet tänke jag inte på eftersom man levde in sig så mycket i själva flygningen så det 

var positivt. Sen är jag van vid att åka med hjälm på huvudet så jag tänkte inte på att jag hade 

en stor klump på huvudet. 

Vad tyckte du om vår test-setup? 

Test-setupen var ganska cool och enkel. Att det var så simpelt men ändå så realistiskt. Att 

använda joysticken och gasen var enkelt och bra när jag lärt mig kontrollerna. 

Hitta något som skulle förändras? 

Upplösningen i bilden var lite grynig. Det var de största och kanske de jobbigaste. Därför 

skulle jag vilja ha bättre upplösning så man slipper se pixlarna. 

Hur va det att inte se sina händer i simuleringen? 

Det var bara i början när jag satt på mig headsetet som jag tänkte på det, jag försökte då hitta 

joysticken och gasen. Det var endast då jag tänkte på att jag inte visste riktigt vart mina 

händer befann sig. Sen glömde jag helt enkelt bort att händerna inte var där. Mycket går på 

muskelminne osv. Därför tror jag också att en fullt virtuell simulator utan några som helst 

fysiska attribut skulle vara konstigt för mig. Eftersom jag har så mycket känsla och träning 

byggt på just känslan av att hålla i något. Därför tror jag inte att en fullt virtuell simulator 

skulle funkar. Jag tror dock det skulle fungera med en fysisk cockpit som är integrerad i det 
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virtuella så man får feedback på knapptryckning osv. Det hjälper mycket med att kunna känna 

på knappen för att känna om det är rätt knapp jag sträcker mig efter. 

VR läroverktyg 

Användbart läroverktyg för piloter?      

Jag tror det skulle kunna implementeras. Skillnaden med synfält och huvudvridningar blir lite 

annorlunda. Allting som är med visuell separation eller visuell strid kan VR användas till. Sen 

tror jag dock en felinlärning kan uppstå i och med att man vrider huvudet liter mer än man 

egentligen borde i VR-simuleringen. Men jag tror inte det skulle spela någon större roll i det 

stora hela. Jag själv fastnade i VR-världen väldigt fort. 

Ett problem i simuleringar är att det blir svårt att läsa energier i andra flygfarkoster. Om man 

presenterar det i en simulator. När man flugit en del som jag har gjort så får man en känsla för 

flygfarkosters rörelser och fart osv. Det tror jag är svårt att visa på ett verklighetstroget sätt i 

VR-miljö. 

Vi äldre har svårt att få den där känslan som man får i verkligheten. När ens förmåga är mer 

intuitiv, vilket den blir när man flugit ett tag så ger nog inte en VR-simulator lika mycket som 

om man vore helt grön på att flyga. För att få en känsla för sånt kanske någon form av 

holografisk simulator skulle kunna användas. 

Jag tror ett jättebra läromoment för VR-teknik skulle kunna vara något så simpelt som 

kabinkännedom. Vart sitter knapparna osv. Egentligen all typ av simulationsövningar som vi 

gör idag skulle fungera, bara att presentationen blir mycket bättre. 

En traditionell flygsimulator är bra på det sätt att man har de ”äkta” displayerna och klockorna 

eftersom det är exakt likadant. Men om man kan få både och, både virtuellt och på riktigt så 

skulle det vara minst lika bra. 

Ett annat användningsområde skulle vara mer mekaniskt, som t.ex. att se när man startar 

motorn genom en genomskärning se vad som sker i motorn vilka ventiler som öppnar osv. 

Tror du det skulle finnas några begränsningar med att implementera VR? 

Jag tror absolut det skulle vara bättre. Varför se några begränsningar? 

Jag skulle kunna lära ut i VR, absolut. Skulle kunna koppla upp sig mot en riktig flygmaskin 

som står på backen och se vad dom ser. Och ge direkt feedback, så man kollar rätt osv. Sitta 

på backen och koppla upp sig vore jättebra. 
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G. Intervju 6: Lärare 2. 
Ålder: 47 

Befattning: Flyglärare och utbildningshandläggare 

Flygtid: 4300 timmar 

Erfarenhet av traditionell simulator: Lite, var längesen sist. Flög mycket viggen simulator. 

Tidigare erfarenhet av VR: Provade på FOI 2003-2004. Var en dålig VR simulator. 

Känsla: 
Det kändes bra, skulle man se ben och händer så skulle det vara ännu bättre. Vore konstigt 

med full virtuell cockpit. Man vill hålla i något för det är man van vid. Man tittar ju inte så 

mycket på spaken osv. när man väl kör, man tittar mest ut. Skulle vara mycket bra om en 

fysisk cockpit kunde integreras i den virtuella världen så man känner och får feedback när 

man trycker på knappar osv. Man skulle kunna använda någon enklare form av touchpanel 

som ger feedback vid tryck, till exempel om man missar när man trycker så händer inget, men 

om man träffar så händer/känns det. 

VR upplevs bättre eftersom det bara är ett medium som förmedlar simuleringsinformationen, 

det räcker. Det viktiga är att man ser vart i rummet man befinner sig och får feedback tillbaka 

när man rör reglage eller liknande. Det gör att upplevelsen känns verkligare.  

Något som måste implementeras är G-limiterare eftersom man känner inte när man drar för 

mycket G, det är dock lätta saker att fixa men ack så viktigt. Måste finnas verkliga 

begränsningar i systemen. 

Var det några skillnader? 

Största skillnaden mellan en traditionell simulator och VR-simulator är att man kan se hela 

vägen runt i VR. En Simulator tar ju slut. VR-simuleringen var riktigt bra i det avseendet. Jag 

tycker den var smutt. 

Hur kändes det att ha på sig VR-headsetet? 

Upplevde inte att jag bar VR-headsetet troligtvis eftersom jag alltid flyger med hjälm samt att 

man blev så omsluten av VR världen så man tänkte inte alls på det. Headsetet var inget som 

störde VR-upplevelsen alls. Det kan dock bero på att man inte utsätts för någon G-belastning. 

Om man skulle ha känt av G belastningar finns möjligheten att man också skulle känna av 

VR-headsetet. Det bästa vore om man byggde in VR-headsetet i en hjälm det skulle kännas 

ännu mer naturligt för oss. Då slipper man också hörlurarna. 

Hur var test-setupen? 

Det funkar. Även om det kändes skumt eftersom inga knappar gjorde det jag är van vid att 

dom gör. Det är ju inga problem om man sätter upp en riktigt cockpit så blir den biten inga 

problem. Finns ju som sagt inga begränsningar i vad en VR simulator kan göra eller se ut. Jag 

upplevde inget lagg eller åksjuka, allt flöt på mycket bra. Grafiken var inget jag tänkte på så 

det är bra. 
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VR läroverktyg 
Jag tror definitivt VR-simuleringar skulle vara ett lämpligt läroverktyg. Jag ser inget annat än 

att man skulle kunna ha en VR-simulator istället för traditionella simulatorerna, så bra är det. 

Och man får mycket mer av en VR-simulator, man kan ju ändra flygplanslayouten osv. nästan 

fritt. Det är definitivt bättre. Egentligen, vet inte hur bra VR-tekniken kan bli, men tror att 

man skulle kunna använda det vid luftstridsövningar och avancerade övningar. Om man kan 

få upplösning på instrumentpanelen kan man köra instrumentflygningar och allt därtill. Men 

för att det ska funka måste det bli bättre upplösning och ett mer naturligt synfält. Alla 

simulatorer har också begränsningar i övrig fysisk närvaro, då som G belastning och annat.  

Ett annat problem är att man känner ju att det inte är på riktigt. Man vet ju någonstans där 

inne att det inte gör något om jag kraschar rakt ner i marken eftersom jag vet att det bara är att 

starta om. Stressen lägger inte an. Det är en stor begränsning i alla flygsimulatorer skall 

tilläggas. Det skulle nog gå att få upp pulsen också i vissa VR-miljöer. Tror VR är ganska bra 

faktiskt, eller det är jävligt bra. 

 Jag tycker VR-simulatorer ger ett mycket smidigare system. Betydligt smidigare. I våra 

simulatorer, vi har två, så har varje simulator fem projektorer dom är inte gratis, riktigt dyra 

pjäser. Sen en fruktansvärd massa datorer osv. För detta VR-system jag testat idag ser det ut 

att behövas i runda slängar en dator, ett VR-headset sen är det klart. Mycket mer ekonomiskt 

och tar mindre plats. 
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H. Intervju 7: Lärare 3 
Ålder: 50 

Befattning: Flyglärare och jobbar på en avdelning heter utbildningsenheten (håller på med 

utveckling och pedagogik). 

Flygtid: ca 2500 timmar 

Erfarenhet av traditionell simulator: Draken simulator på 90-talet (utan visulator), JAS39 stor 

dome-simulator med riktig cockpit och g-dräkt, ansvarar för dome simulatorerna på 

flygskolan. 

Tidigare erfarenhet av VR: Provade VR 1993 på Sony center 

Känslan: 
Det finns någon känsla av att det är mer verkligt, man är mer inne i det på något vis men det 

är svårt att förklara egentligen. Kan bero på djupseendet men också att man kan röra huvudet 

hjälper till. Så skärmar man ju bort väldigt mycket annat. 

Skillnad (VR mot trad): 

Man kan röra på huvudet och verkligen vara instängd i en virtuell verklighet. Nackdelarna är 

väl lite det här med tekniken så som integrering med handkontroller, att hitta rätt osv. Men det 

tar ju lite tid innan man lärt sig använda det, men skulle man använda VR varje dag så skulle 

man ju lärt sig. 

Flightbooken har ju begränsningen att vi har skärmar som visar vissa delar av cockpiten så det 

blir inte riktigt verkligt där heller. Kollar man på JAS simulatorn har ju den riktiga knappar 

man kan tycka på. Men när de gäller känslan så föredrar jag nog VR för de känns mer som 

man sitter där i flygplanet men nackdelen är ju lite det här med knappar, kunna trycka och 

skruva och sånt kan jag inte riktigt göra i VR. Handkontrollen löser en viss del av det men det 

är ändå inte riktigt där ännu. 

Hur kändes det att inte se dina händer? 

Man reagerar på det i början men sen när man flyger så tittar man inte på sina händer. Har 

man väl bara konstaterat att så här är det så är det inga problem. 

Det blir inte svårt att orientera sig i rummet (cockpiten)? 

När man flyger så använder man sig av ögon väldigt mycket som någon slags referens som 

man hela tiden orienterar sig med. Så nä, jag tycker inte det var några konstigheter, man ser 

cockpit och man ser ut, det är det man jobbar med hela tiden. 

Hur tror du det skulle vara för någon som inte är så erfaren i en cockpit? Skulle han ha 

mer benägenhet av att kunna se sina händer? 

Ja, kanske. Jag tror att det bästa om man ska ha utbildning är att blanda simulator och verklig 

flygning så att man tar med sig erfarenheterna från riktigt flygning in i simulatorn. Så att man 

inte bara kör 30 pass simulator innan man ska börja flyga, det tror inte jag är en bra idé.  Det 

finns alltid små skillnader mellan simulator och riktigt flygning. 
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Hur kändes det att ha på sig VR-headsetet? 

I början är det ju lite sådär. Att man känner sig lite sådär instängd och ovan, men den känslan 

försvinner fort. Vi är ju samtidigt vana vid att ha hjälm på oss med mask och skit i vägen så 

att ha på sig VR-glasögon stör inte så mycket. Sen är det ju det här med att det inte är så 

mycket periferi och det blir lite som att kolla i ett par toarullar. Nu hade ju Landin redan sagt 

det men nu tänkte jag också på det och det påverkar faktiskt rätt så mycket. 

Tror du att du hade tänkt på det om inte Landin sagt något t.ex. när du testade det i 

morse? 

Hade jag fått frågan att leta skillnader mellan att sitta här med ett VR-headset och att sitta i 

verkligheten så hade jag nog kommit på det av mig själv. För det är skillnad, det är lite som 

att titta i ett par toarullar. Så ska man nå hela vägen ut till perfekt simulering så vill man jobba 

med den biten också. 

Vad tyckte du om test-setupen? 

Det är en fin installation tycker jag, den uppnår syftet att demonstrera vad VR är och kanske 

kan bli. Hade man kunnat integrera sina egna händer och se vad man gjorde när man tog tag i 

t.ex. spaken och sådär, det hade väl förhöjt känslan av att man verkligen är där (i 

simuleringen). Det hade nästan varit kusligt hehe. Knäna och benen räcker det väl att det är en 

avatar eller någonting som fyller ut. 

Men skulle man prata en perfekt simulerings värld så skulle man ju sett händerna och kunna 

jobba med dom. Och man behöver inte mycket mer än de. Det är ju egentligen bara händerna 

som behövs när man ska trycka på knappar. För själva flygningen så behövs det ju inte. Jag 

sitter såhär (händerna på styrspak och gasreglage) och jag tänkte inte på det för jag tittar 

aldrig ner på händerna när jag flyger ändå. Men det är när man ska trycka på ställ och klaff 

och så det behövs. Ska man simulera fler grejer så som att t.ex. hantering av menyer och så, 

bör händerna vara integrerade. 

Påverkar detta simuleringen? 

När jag bara sitter och flyger och tittar ut efter landningsbanan och ska försöka landa så 

påverkar det ingenting. Men ska man hantera något i cockpit hade det varit bättre med 

integrerade händer. 

VR läroverktyg 

Tror du VR hade fungerat som läroverktyg? 

Ja, det tror jag säkert. 

Finns det utrymme för VR i eran flygutbildning? 

Dels är det ju så att det är ett stort steg att gå från detta (experimentet) till att man har något 

som liknar en SK60 och verkligen är lik och fungerar. Det är ju mycket jobb med det. Men 

om man skulle tänka sig att man kom dit så ser jag nästan inga hinder på någonting utan man 

skulle kunna öva allting in princip. Men man måste alltid kombinera det med riktig flygning. 

Simulering där man använder fysiska objekt såsom nödchecklistor, pärmar med 
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flyginformation och navigeringsmaterial tror jag blir lite svårt och bökigt att implementera 

och lära ut i VR. 

Skulle man kunna byta ut den traditionella simulatorn mot en välfungerande (SK60) VR-

simulator? 

Det är ett stort steg och det är viktigt att allting fungerar och att simulatorn har rätt funktioner 

osv. Det stora grejerna vi använder flygsimulatorer till är start och landning, 

instrumentinflygning, avancerad flygning och roteflygning. Jag tror allt det går att öva i VR. 

Det bygger dock på hur bra och likt flygmodellen är de riktiga flygplanet. 

Vi har ju problemet i vår simulator nu, visst man kan se och följa efter men det är lite hackigt 

så det funkar inte riktigt att öva just det (roteflygning) men man kan i alla fall prova det. Men 

annan grundläggande träning funkar att öva i domen. 

Skulle du kunna tänka dig att öva i VR? 

Ja, definitivt. Båda är en simulator fast med lite olika teknik, jag tror att träningseffekten är 

egentligen densamma. Man måste ta hänsyn till att det är en simulator och att det medför vissa 

skillnader gentemot riktigt flygning och man måste komplettera med riktigt flygning. Fördelar 

med VR skulle kunna vara att det blir billigare, men man måste lägga ner rätt så mycket 

energi för att få det bra. Känslan av att faktiskt vara där är lite bättre i VR men om man t.ex. 

ska öva radarhantering, menyer eller liknande, om jag då sitter i en vanlig eller i en VR 

simulator så funkar det vilket som. Lite större chans att i VR känns det som att man faktiskt är 

där. Det är det som är fördelen. 

VR som komplement för övrig träning? 

Svårt att säga, det finns ju säkert något användningsområde men inget jag kan komma på just 

nu. 

 

 

 

 


