
Aktuella examensarbeten
Bakgrund
Skillster är ett Umeåbaserat företag som utvecklar simulatorer för 
fordonsutbildningar, med tonvikt på tyngre fordon som lastbil och buss, men även 
för exempelvis anläggningsmaskiner och personbil. Den bärande idén är att göra 
verklighetstrogna simulatorer som är användarvänliga, som engagerar och som 
avlastar. Vår produkt är under ständig utveckling i nära samarbete med våra 
många kunder i Sverige med omnejd. Vi arbetar i ett litet, efektivt team och 
använder moderna spelutvecklingsmetoder för att skapa en produkt som snabbt 
anpassar sig efter kundernas behov och våra egna visioner om framtidens 
simulatorbaserade förarutbildning.

Vad vi söker
Simulatorbaserad inlärning är ett expanderande fält som erbjuder stora 
möjligheter till nytänkande inom vitt skilda områden: gamifcation, statistik, AI, 
fysiksimulering, kognition, VR, grafk osv. Vi har höga ambitioner för produktens 
utveckling och söker därför kontinuerligt efter folk som vi tror passar i vårt team. 
Som exjobbare hoppas vi att du kan bidra med ytterligare spets genom att 
kombinera vetenskaplig metodik med tillämpat arbete hos oss. Om du är en 
student på ett civilingenjörsprogram och gillar att programmera och/eller att 
utveckla system är du därför mycket välkommen att höra av dig till oss om 
exjobb! Vi är i ett expansivt skede och att exjobb kan leda till anställning är 
defnitivt en möjlighet.

Examensarbeten - förslag

AI - Trafkpersonligheter
Modeord: AI, Machine learning, trafkbeteende

Det är ett erkänt svårt problem att göra självkörande bilar med en trovärdig AI. En
verklig trafkmiljö innehåller dessutom lika många körstilar som antalet förare, 
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medan en simulering får begränsa sig i sina ambitioner. Ett lämpligt projekt på 
området kunde därför vara att med lämpliga metoder identifera olika i 
verkligheten förekommande körstilar, samt att tillämpa en eller fera av dem på 
datorstyrda motspelare i vår fordonssimulator. 

Båda dessa steg kan självklart bli hur omfattande som helst. Bara att identifera 
verkliga körstilar efter en eller annan parameter och från det material vi kan 
tillhandahålla kan nog bli föremål för ett större arbete, för att inte tala om AI-
algoritmer! I en förstudie bör därför avgränsningar göras efter ditt eget intresse 
och de möjligheter som du ser. Om AI är ditt specialområde kan du säkert fnna 
egna inriktningar och avgränsningar på problemet efter en fördjupad kontakt med 
oss.

Hur mäter man en bra körstil?
Modeord: Numeriska metoder, prestationsbedömningar, Eco driving

Förarutbildning syftar bland annat till att ge eleven en god och miljömedveten 
körstil, men exakt vad som utmärker en sådan fnns det ingen entydig defnition 
på. Genom simulatorns möjligheter att samla in detaljerad data kring alla aspekter
av fordonets beteende kan man kanske mäta dessa körstilar, exempelvis genom 
att ta fram och jämföra kördata för både erfarna förare och för nybörjare.

Skillsters stora användarbas som består av både lärare och elever erbjuder stora 
möjligheter att studera olika prestationsnivåer i detalj. Att exempelvis mäta 
accelerationer och inbromsningar bör kunna avslöja mycket om en förares 
förmåga att köra miljövänligt, för att bara ta ett exempel av många. Vi mäter 
redan i nuläget prestationen på och utvärderar våra förare, men att utveckla 
dessa modeller vore ändå av stort intresse. Att ta fram en modell som på kort tid 
och med god tillförlitlighet kan avgöra en förares skicklighetsnivå vore ett utmärkt
hjälpmedel för all förarutbildning.

VR - Motverka motion sickness
Modeord: VR, datorgrafk, kognition

Skillster erbjuder bland annat VR-lösningar, vilket, som de festa som har prövat 
vet, kan innebära problem med åksjuka och yrsel. Det fnns fera lösningar på 
problemet från olika leverantörer av hårdvara och mjukvara, men inga utan sina 
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brister. Det vi är intresserade av är en fördjupande studie av olika alternativ för 
fordonsbaserade lösningar, samt en tillämpning anpassad för förarutbildningens 
behov, baserad på realistiska trafkmiljöer, ett förarhyttsperspektiv och många 
inbromsningar/accelerationer.

Simulering av väderefekter på vindruta
Modeord: Användarupplevelse, datorgrafk, partikelefekter, shaders

I arbetet med att ta fram en realistisk körupplevelse så sticker dålig sikt ut som 
ett problem som förare drabbas av dagligen och som är en utmaning att simulera 
realistiskt. Framförallt nederbörd som drabbar vindrutan behöver kunna 
interagera med förarens sikt på ett väl avvägt sätt och utifrån ett antal olika 
parametrar, som rutans lutning, fordonets hastighet, nederbördens typ, 
torkarbladens rörelser osv. Om ditt specialintresse råkar vara grafkupplevelser 
borde problemet kunna erbjuda intressanta utmaningar och möjligheter till 
nytänkande lösningar!

Spontanansökningar
Du är givetvis välkommen att skicka in egna förslag förutom de vi tagit fram 
själva!
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