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Simulatorsjuka – orsak, verkan och åtgärder. En kunskapsöversikt 
av Per Henriksson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 

Sammanfattning 
Kunskapsöversikten redovisar några teorier om varför simulatorsjuka uppstår, beskriver 
hur symptomen kan se ut, diskuterar vilka faktorer som kan orsaka illamående (simu-
latoregenskaper, scenarieinnehåll och individuella egenskaper), nämner olika metoder 
att uppskatta/mäta simulatorsjuka och ger förslag på åtgärder för att minska simulator-
sjuka. 

Det är många tänkbara faktorer som kan ligga bakom fenomenet och som även kan sam-
verka. En teori som varit förhärskande, konfliktteorin, säger att simulatorsjuka uppstår 
då sinnesintrycken inte är överensstämmande eller påminner om tidigare erfarenheter. 
Men denna teori förklarar inte helt uppkomsten av simulatorsjuka. 

Symptomen varierar stort mellan olika individer. I jämförelse med rörelsesjuka (”åk-
sjuka”) blir följden av simulatorsjuka i regel mildare och ett litet annorlunda symptom-
mönster framträder också. Personer som drabbas av simulatorsjuka klagar i högre grad 
på ögonrelaterade obehag och yrsel. 

Simulatorer med bildsystem som har stor utbredning i sidled tycks orsaka mer illamå-
ende än system som täcker en mindre del av ögats synfält. Förmodligen beror detta på 
att ögat är mer känsligt för flimmer i det perifera synfältet och flimmer har visat sig 
orsaka simulatorsjuka. Effekten av rörelser är mindre tydlig, både positiva och uteblivna 
effekter har noterats när rörelsemoduler lagts till. Situationen kompliceras dessutom av 
utvecklingen av bildsystemen. Ökad realism tycks leda till mer simulatorsjuka. När det 
gäller scenariernas innehåll, är det ganska tydligt att upprepade svängar i en komplex 
och detaljerad stadsmiljö ger upphov till en hög andel som drabbas av simulatorsjuka. 
Även snabba hastighetsförändringar framåt/bakåt verkade provocerande. Flertalet 
studier visade att kvinnor och äldre är mer benägna att bli simulatorsjuka. Utöver kön 
och ålder, nämns en rad individuella egenskaper som kan påverka känsligheten för 
simulatorsjuka. 

Ett vanligt sätt att kartlägga simulatorsjuka är att låta deltagaren fylla i en enkät och 
ange på en skala hur mycket man känner av olika symptom. Fysiologiska mätningar har 
också prövats. För några sådana mått, till exempel hjärnaktivitet och hudresistans, har 
samband påvisats med subjektiva upplevelser av simulatorsjuka. Förändringarna i 
kroppsfunktionerna observerades i regel innan deltagaren själv rapporterade om 
simulatorsjuka. 

De förslag för att minska simulatorsjuka som presenteras handlar bland annat om 
scenariedesign. Att undvika tvära kurvor, komplexa miljöer, start- och stoppsituationer 
minskar frekvensen av simulatorsjuka. En fix horisont med moln att utnyttja som 
referenspunkt kan också hjälpa. Längden på exponeringen kan också ha betydelse: det 
är större risk att långa körsessioner framkallar illamående än korta. Förslag på hur för-
söksdeltagare kan vänja sig vid simulatormiljön presenteras. Ofta screenas deltagar-
kandidaterna före ett försök och de som visar tecken på att utveckla symptom utesluts. 
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Att förlita sig på tidigare erfarenheter av rörelsesjuka i valet av deltagare är inte till-
räckligt eftersom även personer som inte alls anser sig känsliga för rörelsesjuka kan bli 
drabbade av simulatorsjuka. 

I rapporten sammanfattas erfarenheterna av simulatorsjuka i VTI:s forskningssimula-
torer. Problemen har varit begränsade, mycket beroende på scenariernas design. Ett 
resonemang förs om vad som är viktigt att beakta i specialdesignad studie med syftet att 
specifikt för VTI:s simulatorer ta fram råd och riktlinjer för konstruktion av scenarier 
för att minimera simulatorsjuka. 
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Simulator sickness – causes, consequences and measures. A literature review 
by Per Henriksson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 

Summary 
The knowledge overview gives an account of some theories about why simulator sick-
ness occurs, describes how the symptoms can manifest themselves, discusses what 
factors can cause a feeling of sickness (simulator properties, scenario content and 
individual characteristics), mentions various methods estimating and measuring 
simulator sickness, and gives proposals regarding measures for reducing simulator 
sickness. 

There are many conceivable factors that can be behind the phenomenon, and which can 
also act in combination. One theory which has been prevalent, the conflict theory, 
maintains that simulator sickness occurs when sensory impressions do not conform 
with, or remind of, previous experience, but this theory does not fully explain the origin 
of simulator sickness, nor does it give any explanation as to why accustomisation 
occurs. The two other most frequently cited theories, the poison theory and the theory 
on postural instability, are also wanting. Thus, there is no theory which gives full 
coverage of the phenomenon. 

The symptoms vary considerably between different individuals. In comparison with 
motion sickness (“travel sickness”), the result of simulator sickness is milder as a rule; 
also a somewhat different pattern of symptoms occurs. Persons who are affected by 
simulator sickness complain to a great extent about eye-related discomfort and dizzi-
ness. It is less common to feel severely sick and throw up, for example. Discomfort in 
the form of such things as imbalance can take hold of one after exposure while the body 
is becoming re-accustomed to reality. These remaining symptoms can be noted for 
several hours or even several days after simulator driving. 

Simulators with image systems that have a wide extension sideways appear to cause 
more feeling of sickness than systems which cover only a smaller part of the field of 
vision. Presumably, this is because the eye is more sensitive to flickering in the 
peripheral area of vision, and flickering has been shown to cause simulator sickness. 
The effects of movement are less clear, both positive effects and non-occurrence of 
effects have been noted when movement modules are added. The situation is also 
complicated by development of the image systems. Increased realism appears to lead to 
more simulator sickness. Delay in the image or movement after the driver has comple-
ted a manoeuvre is often stated as a reason for simulator sickness, but this factor has not 
been investigated systematically during the last few years on any scale in car simulators. 
There is, however, a risk that the participant in a simulator that has noticeable delay can 
make the problem worse by making repeated adjustments of the course. 

As regards the content of the scenario, it is quite clear that repeated turns in a complex, 
detailed town environment give rise to a large proportion of people being affected by 
simulator sickness. Rapid changes in speed forwards or backwards appear to provoke it. 
Several studies have shown that women and older people are more prone to simulator 
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sickness. Persons who usually experience motion sickness were reported to be more 
often affected by simulator sickness, but the picture is not fully unambiguous. A not 
inconsiderable role appears to be played by experience: the more familiar the person 
was with the information in reality, the more likely he or she was to have a feeling of 
sickness when the equivalent simulated task was to be executed. This has been 
described from several studies. Perhaps this (partly) can explain why older people are 
more often affected by a feeling of sickness in simulated car driving. 

A common way of mapping out simulator sickness is to allow the participant to fill in a 
form and indicate on a scale to what extent they feel various symptoms (Simulator 
Sickness Questionnaire). The symptoms are usually grouped into three “profiles”: 
nausea (for example, feeling of sickness), oculomotor (symptom connected with sight, 
among other things) and disorientation. An SSQ score can be calculated, giving a 
measurement as to how seriously the individual is affected by simulator sickness, but 
this measurement can also be used to characterise simulators on the basis of what types 
of discomfort are most frequent. 

Physiological measurements have also been tried. For some such measurements, for 
example, brain activity and skin resistance, a connection has been demonstrated with 
subjective experiences of simulator sickness. Changes in body function have been 
observed, as a rule, before the participant him or herself reported on simulator sickness. 

The proposals for reducing simulator sickness which are presented are about such things 
as scenario design. Avoiding tight curves, complex environments, start and stop situa-
tions reduces the frequency of simulator sickness. A fixed horizon with clouds to use as 
reference points can also help. The length of exposure can also be important: there is a 
greater risk of long driving sessions producing a feeling of sickness than short ones. 
Armbands, relaxation exercises and travel sickness tablets are other methods discussed. 
Proposals as to how trial participants can get used to the simulator environment are 
presented. One can repeat simulator driving with an appropriate interim period (for 
example, 2–5 days), allow the participant to be subjected to increasingly critical driving 
situations and longer sessions, or commence with many, short exposures so that the 
participant can more easily adapt to the environment. Often, the participant candidates 
are screened before a trial, and those who show signs of developing symptoms are 
excluded. Relying on previous experience of motion sickness in selecting participants is 
not sufficient, because persons who do not consider themselves to be at all sensitive as 
regards motion sickness can be affected by simulator sickness. 

In the report, experience of simulator sickness is summarised in VTI’s research simula-
tor over the last ten years. The problems have been reduced, to a great extent due to the 
design of the scenarios, but with largely only straight stretches and gentle bends in a 
country environment, but the short delay is also assumed to be of importance.  

A discussion has been conducted regarding what is important to take into account in a 
specially designed study, with the aim of specifically producing advice and guidelines 
for VTI’s simulator as regards the design of scenarios, in order to minimise simulator 
sickness. It was proposed that the effect of movement systems, bends and braking/acce-
leration should be investigated systematically. The condition of the participants should 
be followed up continually, both with physiological measurements and subjective 
estimations using simple scales. 
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Förkortningar 
AGILE AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life 
 Enhancement through driving 

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

HMD Helmet/head mounted display 

IDS  Iowa Driving Simulator 

IVB Independent Visual Background 

MHQ  Motion History Questionnaire 

MSI Motion Sickness Incidence 

MSQ  Motion Sickness Questionnaire 

RSSQ  Revised Simulator Sickness Questionnaire 

SAS Simulator Adaptation Syndrome 

SRT Selected Rest Frame 

SSQ  Simulator Sickness Questionnaire 

TRL  Transport Research Laboratory 

VE Virtual Environment 

VIMS  Visual Induced Motion Sickness 

VOR Vestibulär-okulära reflexen 

VR Virtual Reality 

VSS  Virtual Simulation Sickness 

VTI I Första versionen av VTI:s körsimulator, i drift 1984–2001 

VTI II ”Lastbils”-simulatorn vid VTI, i drift från år 1990 

VTI III Senaste personbilsimulatorn, i drift från år 2003 
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1 Genomförande och syfte 
Med anledning av det ökande intresset för simulatorsjuka, har VTI genom anslagsmedel 
bekostat denna studie. Uppdraget var specificerat i tre delar: 

1. En litteraturstudie 

2. Erfarenheter av simulatorsjuka från tidigare simulatorförsök på VTI samman-
ställs 

3. En genomtänkt försöksplan för att studera simulatorsjuka i VTI III tas fram. Det 
ska i denna framgå procedurer för genomförandet av systematiska försök, där 
hänsyn ska tas till faktorer som kön och ålder på deltagarna, rörelsesystemets 
inverkan, längd och innehåll i scenarier men ändå med praktisk genomförbarhet 
i åtanke. Långvariga effekter av simulatorsjuka hos deltagare, dvs. effekter som 
sitter i timmar eller dagar efter exponeringen, ska också fångas upp. 

 

Syftet har varit att få en ökad förståelse för varför simulatorsjuka uppstår och hur symp-
tomen kan undvikas och minskas. Tredje delen avsåg att föreslå hur fenomenet skulle 
kunna studeras i ett framtida forskningsprojekt. 

Den tid som stått till förfogande för genomförandet av projektet har varit knapp, vilket 
främst inverkat på sista delen. Del 3 fick begränsas till en övergripande diskussion om 
faktorer att beakta i en försöksplan. Det föreslås där att en försöksplan tas fram i en fort-
sättning av projektet.  
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2 Litteraturstudien 
2.1 Metod 
Sökningar gjordes med hjälp av Biblioteks- och Informationscenter (BIC) på VTI i 
följande databaser: TRAX (VTI:s egen databas), OECD:s ITRD (International 
Transport Research Documentation), TRB:s TRIS (Transportation Research Infor-
mation Services), SCOPUS samt PubMed. Ingen gräns i tiden bakåt sattes. Sökningen 
genomfördes under oktober 2006. 

Följande sökord användes tillsammans med böjningar för att finna referenser: 
Simulator sickness 

Simulation sickness 

Virtual environment sickness 

Simulator/Simulation adaptation syndrome 

Simulator/Simulation adaptation questionnaire (även förkortningen SAQ) 
Motion sickness/Travel sickness questionnaire 

Simulator induced syndrome 

Simulator adaptation 

SSQ (dvs. Simulator Sickness Questionnaire) 
 

Nausea, Nauseous, Dizzy, Dizziness, Vertigo, Motion sickness, Travel 
sickness  

i kombination med  
Simulator, Simulation 

 

Framtida sökningar bör även inkludera sökorden performance, posture control och 
sopite syndrome. 

Simulatorstudier som inte särskilt tar upp simulatorsjuka, har inte kommit med i sök-
ningen. Ytterligare referenser har kommit till författarens kännedom via kollegor och 
referenslistor i de artiklar som beställdes. Tillgängliga publikationer från den årliga 
Driving Simulation Conference har därutöver gåtts igenom. 

Översikten tar främst upp studier i körsimulatorer. I de fall simulatorsjuka har disku-
terats mer övergripande och teoretiskt, har även andra studier inkluderats (dessa har 
oftast genomförts i flygsimulatorer och virtuella miljöer med hjälmmonterade skärmar). 
Tåg- och rymdsimulatorstudier har dock i stort sett uteslutits. 

Ett par nyligen gjorda litteraturöversikter påträffades: Barrett (2004), Johnson (2005) 
och Mollenhauer (2004). Äldre genomgångar av simulatorstudier återfinns i Frank 
(1986) (övervägande flygsimulatorer) som i sin tur hänvisar till McCauley (1984) som 
innehåller en uttömmande översikt om simulatorsjuka. Se även Pausch, Crea och 
Conway (1992) som refereras i Mollenhauer (2004). I övrigt handlar referenserna oftast 
om enskilda försök i simulatorer som avrapporteras. 

Närmare hälften av de drygt 100 referenser som tas upp i rapporten, utgjordes av kon-
ferensbidrag, drygt en fjärdedel av vetenskapliga tidskriftsartiklar och resten bestod 
främst av rapporter från institut och universitet. 
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2.2 Balansorganen och samspelet med synsystemet 
För att förstå simulatorsjukans uppkomst, krävs grundläggande kunskap om hur 
balansorganen fungerar och hur de samspelar med synen. Här ges en kort beskrivning 
av detta, se t.ex. LaViola Jr (2000).  

I innerörat, på varje sida av huvudet, sitter balansorganen (det vestibulära systemet). 
Systemet består bl.a. av tre halvcirkelformade båggångar som känner av rörelser 
framåt/bakåt eller när vi vrider huvudet mot sidorna. I varje båggång finns en vätska, 
endolymfa, som rör sig och böjer de hårliknande celler (cupula) som finns vid basen av 
båggången. Cupulan skickar via balansnerven signaler till hjärnan om huvudets rörelser. 
Normalt sett ska ena sidans cupula böjas framåt och den andra sidans bakåt; om t.ex. 
cupulan förs framåt i bägge balansorganen uppkommer vertigo (yrsel).  

Det finns också hinnsäckar (utriculus och sacculus) i innerörat som gör att man upp-
fattar hastighetsförändringar (accelerationer och retardationer). Säckarna innehåller 
liknande sinnesceller som båggångarna, men på cellernas yta finns en geléaktig massa 
som innehåller små kalkkristaller (otoliter) som rör sig med viss tröghet.  

Via balansnerven går också signaler till ögonens muskler. För att man inte ska uppfatta 
omvärlden som suddig när huvudet rör sig, sker samordnade ögonrörelser. Detta kallas 
den vestibulär-okulära reflexen (VOR); om huvudet vrids åt ett håll, kommer ögonen att 
vridas åt motsatta hållet. 

Ett intakt vestibulärt system har sagts vara en förutsättning för att bli drabbad av rörel-
sesjuka/simulatorsjuka, Mollenhauer (2004), men i en studie utvecklade även patienter 
som saknade balansorgan i innerörat simulatorsjuka, se Bertin m.fl. (2004). 

 
2.3 Inledning 
En körsimulator är ett exempel på en tillämpning av virtuell verklighet. Syftet är att få 
människans nervsystem att tro att man verkligen befinner sig i ett fordon med dynami-
ska och kontinuerliga rörelser, Val, Maza och Baselga (2001). Av central betydelse är 
den fordonsmodell som föraren interagerar med. Denna modell utgörs av matematiska 
algoritmer som förutser det virtuella fordonets dynamiska reaktion på varierande situa-
tioner och förarens manövrer.  

Simulatorsjuka (med symptom som t.ex. illamående, huvudvärk och suddig blick) har 
varit ett problem ända sedan slutet av 1950-talet då det först observerades vid utbildning 
av helikopterpiloter, se t.ex. Casali och Frank (1986) och Frank (1986). Före 1980-talet 
var rapporterna om simulatorsjuka begränsade innan den amerikanska marinen mer 
systematiskt började undersöka fenomenet kring år 1982. I den genomgång av littera-
turen som Casali och Frank (1986) gjorde, konstaterade de att simulatorsjuka oftast be-
skrevs som ett hinder för att uppnå syftet med simulatorstudien och att det inte under-
söktes närmare empiriskt eller endast nämndes i förbigående. Flygsimulatorer domi-
nerade, men Casali och Frank fann sex körsimulatorstudier som särskilt tog upp simu-
latorsjuka, vilka rapporterade om höga andelar drabbade (mellan 64 och 100 %). Å 
andra sidan har det också förekommit att problemen med simulatorsjuka inte betraktats 
som särskilt stora, se Nilsson (1993b). 

Då statiska simulatorer kan framkalla ganska kraftig simulatorsjuka, lades stora resurser 
på att utveckla dynamiska simulatorer, Wertheim (1998). Problemen har dock inte 
minskat med mer avancerade, dynamiska simulatorer med verklighetstrogna bildsystem, 
snarare tvärtom, se Drexler, Kennedy och Compton (2004). Ett bredare synfält med mer 
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detaljerade scenarier ökade incidensen av simulatorsjuka se t.ex. Ward och Parkes 
(1996) och det konstaterades också att den tekniska utvecklingen av bildsystemen på 
1980-talet gav upphov till mer simulatorsjuka, Frank (1986). Ibland har simulatorsjuka 
betraktats som en så allvarlig oönskad följd att simulatorers framtid ifrågasatts.  

Fenomenet med simulatorsjuka är komplext. Faktorer som tekniska egenskaper, 
scenariernas utformning samt påverkan på människans balans- och synorgan kan alla 
spela en roll för uppkomsten av simulatorsjuka som uppvisar en mångfacetterad 
symptombild med stora individuella skillnader. 

De obehag som deltagare kan drabbas av kan dröja kvar efter exponeringen. Försöks-
ledare kan därför behöva ta hänsyn till ordningen på olika moment i en studie. Om en 
deltagare även ska köra bil på verklig väg, kan det av säkerhetsskäl vara lämpligt att 
detta moment läggs före simulatorkörningen menar Burns och Saluäär (1999). Samtidigt 
kan upprepade exponeringar för simulatorkörning leda till att nervsystemet anpassar sig 
med mindre simulatorsjuka som följd, Mollenhauer (2004).  

Förutom effekterna på deltagarnas välbefinnande kan också resultaten påverkas. Men 
bilden är inte helt klar. I ett par studier rapporterades att inget samband sågs mellan 
körprestation och simulatorsjuka, Delorme och Marin-Lamellet (1999) och Watson, 
(2000) och när en grupp som avbröt jämfördes med en matchad grupp som fortsatte att 
köra, fann man att de som beskrev mycket obehag inte uppvisade något onormalt kör-
beteende innan försöket avbröts, se Rizzo, Sheffield, Stierman och Dawson (2003). Det 
rekommenderas dock att forskare undersöker och kontrollerar för den effekt simulator-
sjuka kan ha på deltagarnas prestationer, se Bittner Jr, Gore och Hooey (1997), och 
kroppsreaktioner, se Min m.fl. (2006).  

Om syftet med simulatorkörningen har varit utbildning, kan simulatorsjuka medföra att 
inlärda beteenden överflyttas på ett felaktigt sätt till den verkliga miljön, Kennedy 
(1995). Vidare kan träningen bli påverkad pga. att deltagaren blir distraherad av olika 
symptom eller att han/hon anpassar sitt körbeteende i simulatorn för att undvika 
symptom vilket sedan skulle kunna inverka på framförandet av det verkliga fordonet, se 
Kolasinski, Goldberg och Mille (1995) som refereras av LaViola Jr (2000). En rörelse-
plattform motiverades i en hjullastarsimulator som användes i utbildningssyfte med att 
utan den skulle eleverna lättare kunna lära sig fel och köra alltför aggressivt, se Eriksson 
(2006). 

Vidare finns det en ekonomisk faktor att ta hänsyn till om en simulator med hög verk-
lighetstrogenhet inte används pga. att den skapar mer problem än en enklare variant. 
Kennedy (1995) tar slutligen upp den skadeståndsskyldighet ägaren har gentemot en 
deltagare om han/hon skadas under en körning. 

I denna rapport kommer simulatorsjuka och rörelsesjuka att betraktas som olika feno-
men, men man kan också hävda att simulatorsjuka är en typ av rörelsesjuka som i vissa 
fall uppstår utan rörelse (Visual Induced Motion Sickness (VIMS), se Kennedy, 
Hettinger och Lilienthal (1990)). För att bli ”åksjuk” krävs att människan (huvudet) är i 
rörelse (vestibulärt inducerad rörelsesjuka). För uppkomsten av simulatorsjuka är detta 
inte nödvändigt, utan en förutsättning är ett visuellt stimuli som kan uppfattas av en 
större del av ögats synfält. Eftersom illamående etc. kan uppstå även utan någon rörelse, 
som i statiska simulatorer, kan följaktligen beteckningen rörelsesjuka (”motion sick-
ness”) hävdas vara olämplig menade Casali och Frank (1986). Frank (1986) påpekade 
att genom att använda begreppet simulatorsjuka, fås också en uppfattning om under 
vilka förhållanden symptomen uppstod; sålunda ges fenomenet en kontextuell hänvis-
ning. En definition av simulatorsjuka som skiljer fenomenet från rörelsesjuka föreslogs 
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av Kennedy m.fl. (1988), refererad av Wertheim (1999). Skulle problemen i simulatorn 
även uppstå i verkligheten, bör det kallas rörelsesjuka; t.ex. om en person som blir illa-
mående i en fartygssimulator även skulle ha blivit det ute på sjön. Om man blir illamå-
ende i en körsimulator men inte blir det vid färd på väg i en verklig bil, handlar det där-
emot om simulatorsjuka. Men i föreliggande rapport hänförs symptom som observerats 
i simulatorer till simulatorsjuka. Simulatorsjuka kallas ibland också för SAS, ”Simulator 
Adaptation Syndrome”. 

Förutom orsaken till uppkomsten, kan även symptomen skilja sig åt mellan rörelsesjuka 
och simulatorsjuka. Därtill kan svårighetsgraden också vara olika. Den som blir rörelse-
sjuk mår vanligen sämre än den som blir simulatorsjuk, t.ex. är uppkastningar mer 
frekventa. Man talar ibland om cybersjuka i samband med de problem som kan upp-
komma då en person försätts i en virtuell miljö med hjälp av en hjälm med inbyggda 
bildskärmar (HMD). För cybersjuka ser symptomprofilerna annorlunda ut och besvären 
är också mer allvarliga jämfört med både rörelsesjuka och simulatorsjuka, mer om detta 
senare. I litteraturen blandas ibland begreppen simulatorsjuka och cybersjuka, när det 
tycks vara samma typ av experimentell miljö som avses.  

 
2.4 Teorier om uppkomsten av simulatorsjuka 
Tre teorier om varför simulatorsjuka uppstår brukar nämnas i litteraturen. De presente-
ras t.ex. av Harm (2002), Hoffmann, Krueger och Buld (2003), LaViola Jr.(2000) och 
Mollenhauer, (2004): 

1. Den sensoriska konfliktteorin, lanserad av Reason & Brand (1975) 

2. Giftteorin, lanserad av Treisman (1977) 

3. Teorin om instabil kroppshållning, lanserad av Riccio och Stoffregen (1991). 

Den första teorin, vilken främst är utvecklad för rörelsesjuka men senare utvidgad till 
simulatorsjuka, är den mest accepterade teorin LaViola Jr. (2000) och Mollenhauer 
(2004). Den ursprungliga konfliktteorin säger att när synintrycken, intrycken från 
balansorganen och muskelreceptorerna inte stämmer överens med varandra eller 
tidigare erfarenheter uppkommer ibland illamående och liknande besvär. Teorin klarar 
därmed av att förklara varför personer med tidigare erfarenhet av simulatorer/uppgiften 
som ska genomföras kan bli mer illamående än dem utan erfarenhet. Med hänvisning 
till denna teori, bör rörelser läggas till hos statiska simulatorer för att minska simulator-
sjukan. Även rörliga simulatorer kan dock ge upphov till en konflikt mellan sinnesin-
trycken (t.ex. synintryck och rörelser är inte synkroniserade). I en utvidgning av teorin, 
föreslås att de visuella ledtrådarna för rörelse måste särskiljas från de fysiska led-
trådarna för rörelse, Casali och Frank (1986). Hur man visuellt uppfattar accelerationer, 
inbromsningar och förändringar i rörelser som visas på skärmar/monitorer skulle där-
med vara utlösande för obehag snarare än simuleringen av själva rörelserna. Synin-
trycken ger med andra ord en illusion att man rör sig, men inte de vestibulära och 
kinetiska intrycken: 

”the distinction between the experience of illusory self-motion (vection), as opposed 
to the perception of a motion display depicting self-motion with no concomitant 
experience of displacement, may be one of the keys to understanding some of the 
underlying causes of simulator sickness” 

(ur Motion sickness sidan 327 ur Kennedy, Hettinger m.fl. (1990) citerat av Ward och 
Parkes (1996). 
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Men konfliktteorin har ifrågasatts bl.a. av Stoffregen och Riccio (1991), refererad av 
Mollenhauer (2004). Man kan inte på förhand avgöra vilka situationer som ger upphov 
till simulatorsjuka eller inte gör det. Enligt teorin är orsaken till simulatorsjuka/rörelse-
sjuka en konflikt mellan sinnesintrycken, men det nämns exempel i litteraturen på situa-
tioner när inga symptom uppträder trots att sinneskonflikt föreligger och tvärtom: 
symptom uppträder när inte sinneskonflikt föreligger. Teorin ger heller ingen förklaring 
varför människan reagerar med illamående när intryckskonflikt föreligger eller varför 
kvinnor drabbas mer. Vidare ger inte teorin någon förklaring på varför simulatorsjuka 
förekommer vid de första exponeringarna men sedan tenderar att avta efter upprepade 
exponeringar eller att rörelsernas frekvens och amplitud har betydelse (se mer om dessa 
effekter i kapitel 2.7 och 2.8). Ytterligare ett argument mot teorin, är det faktum att det 
som tidigare nämnts finns exempel på att personer utan fungerande balansorgan blivit 
simulatorsjuka, se Bertin m.fl. (2004). Trots dessa brister, anses teorin hyggligt förklara 
experimentella data och har förblivit den mest accepterade teorin. 

Giftteorin har sin utgångspunkt i varför illamående överhuvudtaget uppkommer, näm-
ligen som en följd av en evolutionär skyddsmekanism. Gifter, som kan ha kommit in i 
kroppen via födan, antas påverka koordinationen av sinnesintryck från t.ex. ögonen och 
balansorganen. Den sensoriska stimulans som onaturliga miljöer ger upphov till (t.ex. 
oskarp blick och yrsel) liknar den stimulans som förgiftning ger. Kroppen reagerar på 
samma sätt, genom att kräkas för att bli av med gifterna; rörelsen i sig förorsakar alltså 
inte reaktionen. Giftteorin kanske också kan appliceras på de lågfrekventa vibrationerna 
i intervallet 0,12–0,25 Hz. Dessa frekvenser tycks förorsaka mest illamående hos 
människor, Kennedy och Frank (1986). Teorin förklarar inte varför alla som utsätts för 
samma simulerade situation inte drabbas av simulatorsjuka och ger heller ingen möjlig-
het att avgöra hur snabbt reaktionen framkallas. 

Teorin om instabil kroppshållning lanserades som ett alternativ till konfliktteorin av 
Stoffregen och Riccio (1991) refererad av Mollenhauer (2004). Den utgår från att 
människan eftersträvar en stabil kroppsposition. Vid en snabb eller oväntad förändring 
av omgivningen kan kontrollen över kroppens läge förloras, särskilt om erfarenhet av 
situationen saknas och man inte har någon inlärd strategi för att klara av den. Simulator-
sjuka uppstår då kroppens position är instabil en längre tid och blir allvarligare ju längre 
tiden förflyter. Riccio och Stoffregen (1991), refererad av LaViola Jr (2000), identi-
fierade fyra kategorier av situationer som kan orsaka längre perioder av instabilitet: låg-
frekventa vibrationer, viktlöshet, förändring av förhållandet mellan kraftvektorsumman 
(summan av tyngdkraften och andra krafter som påverkar en kropps hastighet) och det 
stödjande underlaget samt ändrad ”specificitet”. Simulatorsjuka kan hänföras till den 
senare kategorin om ändrad ”specificitet”, vilket motiveras av Riccio och Stoffregen på 
följande sätt (citerat av LaViola Jr. (2000)): 

”Postural instability will result whenever an animal links its control to patterns of 
stimulation that have ceased to be specific to those environmental conditions for 
which the control is appropriate.” 

Teorin ger ingen förklaring på hur avsaknaden av stabil kroppsposition till slut fram-
kallar kräkning, men ger visst stöd för varför simulatorsjuka minskar när individen 
blivit mer van vid miljön.  

Sammanfattningsvis är orsaken till simulatorsjuka inte helt klarlagd. De teorier som 
diskuterats, kan utöver vad som nämnts ovan, heller inte förklara varför personer med 
simulatorsjuka uppvisar en mångfald av olika symptom och varför många av sympto-
men endast är subjektiva menar Hoffman med kollegor (2003). Se även (Barrett (2004) 
för referat av studier som testade teorierna. 
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För en genomgång av rörelsesjukans symptom och faktorer som påverkar uppkomsten, 
hänvisas till Kennedy och Frank (1986). En modell som förklarar varför och när rörelse-
sjuka uppstår, presenterades av Reason (1978). De autonoma och centrala nervsyste-
mens roll diskuterades av Harm (2002). Se också en litteraturstudie av Burcham (2002). 

 
2.5 Symptom 
Hur många som drabbas av simulatorsjuka varierar mycket och beror på typ av simula-
tor och scenarier. Ett vanligt sätt att redovisa incidensen är att ange andelen försöksdel-
tagare som drabbas av minst ett symptom. Johnson (2005) ger exempel på att inci-
densen i olika studier kunde variera mellan 10–88 %. Höga andelar drabbade kan ses i 
flygsimulatorer, se t.ex. Lawson, Graeber, Mead och Muth (2002). I en tidigare 
kunskapsöversikt om äldre deltagare i körsimulatorstudier refererades 68 studier, se 
Henriksson (2007). I tjugo av dem rapporterades om simulatorsjuka. Vanligen drabba-
des 5–10 % av deltagarna, men i vissa fall rapporterades betydligt högre andelar.  

Andelen som beskriver illamående i simulatorer sägs emellertid vara mindre än andelen 
som blir rörelsesjuka i bil, buss etc., Kennedy, Lane och Grizzard (2001). 

 
2.5.1 Generellt 
Simulatorsjuka uppvisar en rad olika symptom. Några kan drabbas av alla, andra av ett 
par av dem medan vissa deltagare inte får några symptom alls. De vanligaste sympto-
men vid simulatorsjuka är enligt Hoffmann m.fl. (2003) sömnighet/trötthet (30–50 % 
drabbas), svettningar (30 %) och utmattning/smärta i ögonen (29 %). Rörelsesjuka ger 
oftare än simulatorsjuka symptom som illamående och uppkastningar. Men en och 
annan kan drabbas av kraftiga reaktioner också i simulatorer, t.ex. vomerade 3 av 112 
deltagare (2,7 %) i ett försök i Leeds statiska simulator, Blana (1997). Totalt avbröt ca 
11 % försöket i den studien. Förutom huvudvärk och illamående, beskrev deltagare i en 
studie i INRETS:s statiska simulator en känsla av att vara varm; man bad att elementen 
skulle stängas av (rumstemperaturen var ca 22ºC), Delorme och Marin-Lamellet, 
(1999). 

Symptomen brukar ibland grupperas efter vilken effekt de har på människan. En grupp 
benämns nasusea (t.ex. illamående), en annan oculomotor (symptom kopplade till bl.a. 
synen) och en tredje disorientation (t.ex. yrsel). Hur omfattande symptomen är inom 
varje grupp och totalt skattas genom simulatorsjukeenkäter (SSQ). Mer detaljer om 
detta ges i kapitel 2.6.1, men nedan följer några exempel på i vilka sammanhang de 
olika typerna av symptom har nämnts. 

Ett försök i Transport Research Laboratorys (TRL:s) avancerade TruckSim gav upphov 
till förhållandevis lite simulatorsjuka, högst värden rapporterades för disorientation 
Brook-Carter, Luke och Parkes (2004). De lastbilsförare som deltog i studien fick också 
bedöma simulatorn utifrån aspekter som likhet med att köra en verklig lastbil och simu-
latorns kvalitet. Personer som drabbades av mycket simulatorsjuka, hade en mer negativ 
uppfattning om dessa aspekter än dem med färre eller inga symptom. 

Balansproblem, ”Sopite”-syndromet (trötthet) och oculomotor (vanligast astenopi1) har 
pekats ut som symptom som har stor inverkan på hälsan och säkerheten, Kennedy, 
Lanham, Drexler, Massey och Lilienthal (1997). 

                                                 
1 Obehags- och trötthetskänsla i ögonen. 
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Man talar ibland om cybersjuka eller VSS (Virtual Simulation Sickness) som upp-
kommer i virtuella miljöer (VE). Stanney och Kennedy (1997) menar att det inte är 
detsamma som simulatorsjuka eftersom symptomprofilerna ser annorlunda ut. Enligt 
data från åtta försök i VE med fyra olika system, uppgav de cybersjuka högst SSQ-
poäng på disorientation, därefter följde nausea och lägst hamnade oculomotor (samma 
ordning på dessa delmått erhölls i en annan studie av cybersjuka Kim, Kim, Kim, Ko, 
och Kim (2005). En annan rangordning erhölls med data från flygsimulatorstudier (data 
från över 1 000 SSQ; se Stanney och Kennedy (1997): deltagarna rapporterade högst 
värden på oculomotor, följt av nausea och disorientation. Förutom denna skillnad, var 
besvären omkring tre gånger så allvarliga (uttryckt som SSQ-poäng) för cybersjuka som 
för simulatorsjuka. I en HMD-studie, Mourant och Thattacherry (2000), noterades de 
högsta simulatorsjukevärdena enligt Kennedys SSQ för oculomotor. Författarna jäm-
förde med några tidigare studier med samma teknik som rapporterade de högsta 
symptompoängen för disorientation. I den aktuella studien användes en HMD av hög 
kvalitet, utrustning för att registrera huvudets position (tracker) utan magnetisk inter-
ferens samt ett snabbt grafikkort, något som Mourant och Thattacherry menade kunde 
förklara skillnaden. 

Exempel på symptom som deltagare har drabbats av efter exponering för en VE kan 
hämtas från Drexler m.fl. (2004). Författarna rapporterade om överansträngda ögon 
(upp till 40 %), illamående (upp till 30 %), trötthet, svettningar, huvudvärk, 
yrsel/svindel och kroppsinstabilitet. Att vomera sägs vara sällsynt (<1 %) och sker 
vanligen mer än en timme efter att personen har blivit exponerad för den virtuella 
miljön. Ytterligare symptom nämns av Kim m.fl. (2005): blekhet, ökad salivutsöndring, 
apati, magkänningar och desorientering. 

 
2.5.2 Kvardröjande symptom 
När simulatorkörningen är avslutad, kan kroppen få problem med balansen (ataxi2) när 
personen vänjer sig tillbaka till verkligheten, se Lee, Yoo och Jones (1997). Kennedy, 
Lanham m.fl. (1997) identifierade detta som en av två huvudtyper av eftereffekter. Den 
andra typen av symptom handlade om subjektiva känslor av välbefinnande.  

Ett negativt samband mellan tillståndet under och efter en flygsimulatorsession rappor-
terades av Kennedy, Berbaum och Lilienthal (1997), refererad av Barrett (2004). Om 
deltagaren beskriver måttliga besvär av illamående under själva simulatorvistelsen, är 
det vanligen förknippat med större eftereffekter såsom obalans. Barrett (2004) tog upp 
att den subjektiva känslan av att man är ”återställd” kan infinna sig före det objektiva 
återställandet (t.ex. kan man vara känslig för rörelser längre tid efteråt än man tror). 

Holländska TNO tittade i en litteraturstudie särskilt på symptomen som kan sitta i en 
stund efter en simulatorövning: hur de kan mätas och om de skiljer sig från symptomen 
som uppstår under själva simuleringen, Wertheim (1999). Eftersom eftereffekterna 
egentligen inte skiljer sig från de ”vanliga” simulatorsjukesymptomen, kan samma 
metoder användas, men det finns några typer av symptom som inte brukar beaktas, se 
nästa kapitel.  

Endast en studie påträffades av Wertheim (1999) som systematiskt undersökte hur länge 
effekterna dröjde kvar. Deltagarna var 700 piloter som körde i någon av 11 flygsimula-
torer, se Baltzley m.fl. (1989). Fjorton procent hade symptom mer än 6 timmar efter 

                                                 
2 Oförmåga till koordination av muskelrörelser. 
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simulatorpasset, 3 % efter 3–6 timmar, 13 % 2–4 timmar, 12 % i 1–2 timmar medan för 
resten, 59 %, försvann symptomen inom en timme. 

Men samma år som Wertheim gjorde sin genomgång, beskriver Kennedy med kollegor 
(1999) en studie av hur länge eftereffekterna satt i efter olika långa exponeringstider. 
Deltagaren exponerades antingen i 15, 30, 45 eller 60 minuter i den virtuella miljön. Det 
beskrivs dock inte närmare vilken typ av miljö (simulator med vanlig skärm eller HMD) 
som förekom i studien eller vilka scenarier som ingick. Eftereffekterna mättes direkt 
efter och därefter var 15:e minut tills en timme hade förflutit sedan körningen avsluta-
des. Författarna konstaterade att SSQ-värdena var som högst alldeles efter exponeringen 
och avtog sedan generellt med tiden som förflutit sedan försöket avslutades. Utöver be-
svarandet av simulatorsjukeenkäten, fick deltagaren efter avslutad körning också med 
samma intervall utföra en balansövning (Sharpened Romberg3) och en pekövning. Hur 
man presterade på dessa övningar, hade inget samband med egenrapporterad simulator-
sjuka, vilket författarna menade var det viktigaste fyndet. Om resultaten är generaliser-
bara, innebär det att det inte är tillräckligt att låta deltagare besvara enkäter för att få en 
uppfattning om hur mycket en person är påverkad av simulatorsjuka. 

Fyra timmar efter en simulatorstudie, rapporterades om fler signifikanta skillnader be-
träffande simulatorsjuka mellan olika åldersgrupper än precis efteråt, Wesley, Sayer och 
Tengler (2005). Total SSQ (enl. Kennedy, se nästa kapitel), nausea och ocolumotor 
uppvisade dessa kvardröjande skillnader för olika åldersgrupper; direkt efteråt noterades 
endast en skillnad vad gäller nausea. 

Upp till 10 dagar efter ett simulatorförsök rapporterades illamående och yrsel bland en 
grupp äldre som deltog i utvärderingen av AGILE4-scenarier i en statisk simulator, 
Hagenmeyer och Sommer (2004). En annan statisk simulator gav upphov till effekter 
som i några fall varade i mer än en dag, Bertin m.fl. (2004). 

 
2.6 Uppskattning och mätning av simulatorsjuka 
I detta kapitel presenteras olika sätt att bilda sig en uppfattning om graden av simulator-
sjuka. En indelning har gjorts i subjektiva metoder (vanligen enkäter/frågor som be-
svaras av deltagaren) och objektiva metoder (observationer och fysiologiska mätningar).  

Vid mätning av simulatorsjuka är det viktigt att man, beroende på vad som ska mätas, 
ger korrekta instruktioner. Om intresset är inriktat på hur deltagaren kände sig under 
själva simulatorpasset, ska deltagaren uppge hur de upplevde situationen när de mådde 
som sämst påpekar Wertheim (1999). Är istället undersökningen fokuserad på efter-
effekterna, ska deltagaren beskriva tillståndet sedan han/hon lämnat simulatorn. Om 
detaljerade studier är syftet, tillfrågas naturligtvis deltagaren upprepade gånger under 
exponeringen för att få en bild av hur simulatorsjukan utvecklas. 

Oftast har subjektiva metoder kommit till användning och deltagaren har tillfrågats efter 
försöket.  

 

                                                 
3 Under 30 sekunder ombeds personen stå med ena foten framför den andra med armarna i kors så att 
händerna når motsatt skuldra. Testet görs antingen med öppna ögon (då ska blicken fokuseras på ett 
objekt) eller slutna ögon. 
4 AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life Enhancement through driving 
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2.6.1 Subjektiva metoder 
Wertheim (1999) beskriver en rad olika skattningsskalor med varierande antal inklu-
derade symptom och viktningsförfarande för rörelsesjuka som använts genom åren, se 
även Lawson m.fl. (2002). En skala som utvecklades specifikt för simulatorsjuka (i 
flygsimulatorer) har fått bredast användning. Den presenterades detaljerat av Kennedy, 
Lane, Berbaum och Lilienthal (1989) som refereras av Wertheim (1999). Skalan gick 
först under namnet Motion Sickness Symptom Checklist (MSSC) men kallas även MSQ 
(Pensacola Motion Sickness Questionnaire). Deltagaren ska på denna enkät ange i 
vilken omfattning man upplevde 26 specificerade symptom + ett övrigalternativ. Tio av 
symptomen skattas på en fyrgradig skala (inget alls; något; måttligt; mycket) medan 
förekomst av övriga symptom anges med Ja eller Nej.  

MSQ har dock brister om simulatorsjuka ska skattas, Kennedy m.fl. (1993). I en anpass-
ning av MSQ exkluderades symptom som inte var relevanta, vilseledande eller förekom 
alltför sällan för att fungera som statistiska indikatorer för simulatorsjuka. Sexton av 
ursprungliga symptomen behölls. Dessa grupperades efter en faktoranalys i tre ”pro-
filer” efter vad som tycks påverka människokroppen på olika sätt och ge upphov till 
oönskade effekter:  

• illamående (nausea) 

• synrelaterade symptom (oculomotor) 

• desorientering (disorientation). 

I Tabell 1 framgår vilka symptom som bildar de tre symptomprofilerna. Symptomen 
ska som tidigare skattas på en fyrgradig skala, men nu ges en poäng till varje svar 
(0, 1, 2, 3). 

 
Tabell 1  Symptom i SSQ. Ur Kennedy m fl (1993). Översättningar gjorda av för-
fattaren. 

Symptom Nausea Oculomotor Disorientation 

General discomfort (allmänna obehagskänslor) X X  

Fatigue (trötthet)  X  

Headache (huvudvärk)  X  

Eye strain (ansträngda ögon)  X  

Difficulty focusing (svårigheter att fokusera)  X X 

Increased salivation (ökad salivutsöndring) X   

Sweating (svettningar) X   

Nausea (illamående) X  X 

Difficulty concentrating (koncentrationssvårigheter) X X  

Fullness of head (tung I huvudet)   X 

Blurred vision (oskarp blick)  X X 

Dizzy (eyes open) (yrsel, ögonen öppna)   X 

Dizzy (eyes closed) (yrsel, ögonen slutna)   X 

Vertigo (svindel)   X 

Stomach awareness (magkänningar) X   

Burping (rapningar) X   
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Som synes ingår några av symptomen i två av delgrupperna. Symptompoängen sum-
meras för varje delgrupp och summan multipliceras därefter med en faktor (9,54, 7,58 
respektive 13,92 för nausea, oculomotor och disorientation). Ett totalvärde på simula-
torsjuka fås fram genom att summera de tre delgruppernas poäng och multiplicera med 
en faktor (3,74). Ju fler/allvarligare symptom, desto högre värde. En gräns för ”all-
varligare” simulatorsjuka satte Kennedy (1995) till 20 totalpoäng; i detta fall bör del-
tagaren bli informerad om sitt tillstånd och inte lämna simulatorbyggnaden utan att vara 
mycket försiktig. Den med en totalpoäng över 15 borde bli informerad av en erfaren 
person (pilot) fortsatte Kennedy. 

Denna enkät kallades för SSQ (Simulator Sickness Questionnaire). I denna rapport 
kommer den i följande text att benämnas SSQ enl. Kennedy och de tre delmåtten 
kommer att anges med de ursprungliga engelska benämningarna (nausea, oculomotor 
och disorientation). SSQ är avsedd att användas endast för att beskriva symptomen efter 
en exponering förutsatt att potentiella deltagare som är sjuka eller som inte befinner sig i 
sitt normala tillstånd gallrats ut före försöket. Enkäten har använts flitigt av forskare för 
att skatta individers simulatorsjuka även om ursprungstanken var att beskriva karaktäri-
stiken för en simulator vad gäller vilka symptom den framkallar. Ibland har man utgått 
från SSQ och modifierat den genom att välja symptom från listan och förändrat poäng-
beräkningen. Ett exempel är en reviderad SSQ (kallad RSSQ) som använts i Korea, se 
Kim (1999), som nämns av Lin, Abi-Rached, m.fl. (2002). I den enkäten användes en 
något annorlunda poängberäkning och ytterligare ett delmått hade lagts till (Strain/Con-
fusion). 

Rizzo m.fl. (2003) fann att några av symptomen i en enkät baserad på SSQ enl. 
Kennedy och MSQ (Motion Sickness Questionnaire) enligt Kellogg, Kennedy och 
Graybiel (1965) såsom långtråkighet, ansträngda ögon, huvudvärk och trötthet inte 
kunde diskriminera mellan dem som fullföljde och dem som avbröt en simulatorkörning 
pga. simulatorsjuka. Dessa symptom, menade Rizzo med kollegor, skulle därmed kunna 
strykas från enkäter som mäter simulatorsjuka. 

Enkäter har fördelar som att de snabbt och enkelt kan fånga upp en mängd symptom 
enligt Johnson (2005). De ger också möjligheter att göra kvantitativa jämförelser mellan 
olika simulatorer och populationer samt över tiden för en och samma simulator. Man 
bör dock komma ihåg att enkäterna är framtagna och validerade på friska piloter. 

Ibland väljer man att ställa endast en fråga i stället för enkäter med ett flertal symptom 
att ta ställning till för att få en bild av simulatorsjuka. Ett exempel kan hämtas från 
Allen m.fl. (2003) där deltagarna fick besvara en fråga med fyra svarsalternativ: om 
han/hon kände sig ”bra”, var ”lite illamående”, ”ganska illamående men kan fortsätta” 
eller ”vill avbryta”. 

Wertheim (1999) pekade ut balansproblem som ett symptom vilket brukar saknas i de 
vanliga enkäterna för simulator- och rörelsesjuka för att fånga upp kvardröjande 
symptom. Han tar också upp fysisk trötthet, förändring av VOR (när reflexen fungerar, 
är kvoten mellan förändringen av ögats vinkel och förändringen av huvudets vinkel vid 
huvudrörelser lika med 1), förändringar av hand-öga-koordinationen och förändringar 
av den subjektiva uppfattningen om armarnas/benens läge. Dock har de studier 
Wertheim refererat till i detta sammanhang inte utförts i bilsimulatorer, utan i flyg- och 
sjösimulatorer, centrifuger samt virtuella miljöer. 
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2.6.2 Objektiva metoder 
En försöksledare bör alltid observera hur deltagaren mår, t.ex. om han/hon blir blek eller 
börjar svettas, men detta görs sällan för forskningsändamål utan för att kontrollera del-
tagarens tillstånd. Genom att beräkna andelen som kräks erhålls på ett enkelt sätt en 
uppfattning om hur provocerande en viss miljö är. Måttet kallas Motion Sickness 
Incidence, MSI, och har använts i matematiska modeller för att prediktera rörelsesjuka 
orsakad av främst vertikala rörelser Wertheim (1999). Då lät man exponeringstiden upp-
gå till högst sex timmar. Men i simulatorsammanhang är det vanligen endast en mindre 
andel av deltagarna som vomerar, varför MSI inte är ett användbart mått. För att få en 
bättre uppfattning om graden av problemen än endast ett 0/1-utfall, har försök gjorts 
med fysiologiska mätningar. Wertheim (1999) nämner studier med mätningar av 
sammandragningar i magmuskeln med elektrogastrografi, kroppens syreförbrukning 
(minskar vid simulatorsjuka) och blodflödet men konstaterade att det är svårt att ut-
veckla ett fysiologiskt mått på simulatorsjuka med god validitet och reliabilitet. Inte 
heller Watson (2000) kunde utifrån sin genomgång av sex studier i Iowas körsimulator 
(IDS) se några tydliga samband mellan fysiologiska mått (puls, andning och blodtryck) 
och självrapporterade symptom. Vidare gav en litteraturstudie av henne heller inga 
bevis för att dessa variabler var reliabla eller valida mått på simulatorsjuka, Watson 
(1998), nämnd i Watson (2000). 

Dock har höga korrelationer mellan ett subjektivt mått (SSQ totalt enl. Kennedys) och 
EEG-värden erhållits i en koreansk studie, Min, Chung, Min och Sakamoto (2004). 
Särskilt starka samband noterades för θ/totalt (mätt både på frontalloben (Fz) och den 
parietala loben (Cz)): ju mer rapporterad, subjektiv simulatorsjuka, desto lägre θ–vär-
den. Samma mönster, också signifikant men ett inte lika starkt samband, sågs för 
β/totalt. Ett positivt samband däremot sågs för δ/totalt. Övriga fysiologiska mått såsom 
hudtemperatur, galvanisk hudrespons och genomsnittligt R-R-intervall enligt EKG-mät-
ning, var inte signifikant korrelerade med total SSQ-poäng. Författarna konstaterade att 
de fysiologiska effekterna av simulatorkörningen gav sig till känna något tidigare än 
deltagaren beskrev simulatorsjuka. För att mer exakt veta när simulatorsjukan påverkar 
deltagaren, kan man ha nytta av de fysiologiska måtten, men de subjektiva måtten är 
också nödvändiga om en uppfattning om storleken på simulatorsjukeproblemen önskas, 
menar författarna.  

I en annan koreansk studie undersöktes också hur simulatorsjuka påverkade några fysio-
logiska mått, Min m.fl. (2006). Författarna fann klara samband mellan galvanisk hud-
respons som ökade och hudtemperatur som sjönk med ökande simulatorsjuka. Liknande 
resultat för hudtemperatur sågs i en studie i INRETS’ simulator, (Bertin et al., 2004) där 
man också fann att både hudresistansen och hjärtfrekvensen minskade med ökad simu-
latorsjuka. Däremot var det inget signifikant samband mellan hudpotentialen och simu-
latorsjuka. De franska forskarna menar att resultaten stöder tanken om att det autonoma 
nervsystemet reagerar innan simulatorsjukan blir ohållbar för en person och att man där-
med skulle kunna observera dessa mått under simulatorexponeringen för att om nöd-
vändigt vidta förebyggande åtgärder (ta en rast, ändra uppgiften) när simulatorsjuka är 
nära förestående. 

I en studie av rymdsjuka i ett laboratorium, Oman (1985) refererad av Uliano och 
Kennedy (1987), mättes förändring av hudfärgen. Måttet på blekhet som användes var 
initialt korrelerat med de första rapporterna om obehag i magen. Men pga. förändringar 
i lufttemperaturen och svettningar sades pålitligheten och användbarheten vara tveksam. 
Uliano och Kennedy nämner också en studie, Stern m.fl. (1985), som fann att varje 
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deltagare som utvecklade symptom i en roterande trumma (vection drum) fick en ökad 
tarmaktivitet och att dessa störningar i magfunktionen visade sig före de självrapporte-
rade symptomen. 

Sambanden mellan ett flertal fysiologiska mått och, som det kallades cybersjuka, under-
söktes av Kim m.fl. (2005). Deltagarna placerades framför en konkav skärm och skulle 
under 9,5 minuter navigera sig igenom den virtuella miljön med hjälp av en ratt, broms- 
och gaspedaler. Positiva signifikanta korrelationer mellan cybersjuka (SSQ enl. 
Kennedy) och mag/tarmaktivitet, blinkfrekvens, andningsfrekvens, respiratory sinus 
arrythmia5 och hjärtperiod erhölls. Att ett sådant samband mellan SSQ och magarytmi 
sågs, tolkar författarna som en ökning av det sympatiska nervsystemets aktiviteter och 
en minskning av det parasympatiska nervsystemets aktiviteter (de två nervsystemen är 
en del av det autonoma nervsystemet). 

Andningsfrekvensen påverkas av simulatorsjuka, men resultaten går åt olika håll enligt 
Casali och Frank (1988) som refereras av Johnson (2005). Några studier konstaterade 
att frekvensen minskade under exponeringen, medan andra rapporterade om en ökning. 
Svettningar är ett vanligt symptom och kan mätas som ökad hudkonduktans eller 
minskad hudresistans. 

I en studie noterades en trend att ju mer simulatorsjuka som rapporterades, desto högre 
arbetsbelastning och lägre känsla av realism beskrev deltagaren, Watson (2000). Ett 
senare försök att avgöra graden av simulatorsjuka med prestations- och arbetsbelast-
ningsmått visade inga samband, se Zaychik och Cardullo (2005). Hypotesen var att del-
tagarens arbetsbelastning var avhängig storleken på de visuella transportfördröjning-
arna. Deltagarna körde i en statisk simulator med fem skärmar som gav ett synfält på 
225º. Inga signifikanta skillnader mellan arbetsbelastning respektive SSQ-poäng enl. 
Kennedy sågs för de olika fördröjningarna (0, 33, 99 och 165 millisekunder). För-
fattarna menar att det beror på att antalet deltagare var litet och att anpassnings- och 
inlärningseffekter störde resultaten (SSQ-poängen sjönk signifikant allteftersom). 

Kennedy (1995) presenterade en metod för att mäta eftereffekterna. Med en video-
kamera filmades huvudets rörelser i sidled (y-riktningen) medan personen blundade och 
stod med armarna i kors i 30 sekunder (eller tills han/hon föll). Andra varianter på 
balanstest för att undersöka eftereffekterna nämns i Kennedy, Lanham m.fl. (1997): 
Sharpened Romberg och att stå på ett ben med ögonen slutna i 60 sekunder. Kennedy, 
Lanham m.fl. (1997) tar i övrigt upp tester av koordinationen av hand-öga-rörelser och 
VOR som metoder att objektivt mäta simulatorsjuka. Mätningar av balansen som ett 
mått på simulatorsjuka har uppvisat blandade resultat enligt Johnson (2005). Eftersom 
mätningar av balansen kan vara förknippade med mätproblem, kräver en del tid och 
resurser och liknande resultat kan erhållas med SSQ, menar Johnson att balansmät-
ningar bör begränsas till studier där de förväntas ge ett tillskott av information. 

Lee m.fl. (1997) tar också upp ataxi för att uppskatta eftereffekter och som en indikator 
på simulatorsjuka, Men eftersom metoden baseras på en observatörs omdömen är det 
främst de tydliga fallen som noteras. Andra nackdelar är att det även finns en inlärnings-
effekt (balansen blir bättre allteftersom testen görs), att man inte får någon information 
om hur simulatorsjukan utvecklas under försöket och att metoden inte kan användas för 
att på förhand avgöra om simulatorsjuka ska utvecklas. Lee m.fl. (1997) diskuterade 
också en annan typ av instabil kroppshållning som simulatorer kan ge upphov till. Del-

                                                 
5 Hjärtat har normal rytm, men slår i olika takt vid in- eller utandning. 
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tagare kan kompensera under körningen genom att svaja med kroppen som en följd av 
de visuella intrycken. 

 
2.7 Faktorer bakom uppkomsten 
Stanney, Kennedy och Drexler (1997) delade in de faktorer som antas bidraga till simu-
latorsjuka i fem grupper. Den första gruppen handlade om faktorer som har med de tek-
niska systemen att göra som optisk distorsion, synfältsbredd, flimmer, rörliga platt-
formar, upplösning, tidsfördröjningar samt repetitions- och uppdateringsfrekvens. 
Repetitionsfrekvensen anger hur ofta bildsystemet återskapar bilden och är oberoende 
av fordonssimuleringen medan uppdateringsfrekvensen anger hur snabbt systemet 
reagerar på förarens manövrer. Den andra gruppen handlade om deltagaren: 
hans/hennes erfarenhet, kön, fältoberoende (förmåga att urskilja ett objekt från en 
komplex bakgrund), ålder, sjukdomar, vid vilken frekvens flimmer uppfattas, mental 
rotationsförmåga, kroppsstabilitet och benägenheten att bli rörelsesjuk. Den tredje 
gruppen handlade om exponeringstiden. Den fjärde gruppen tog upp hur ofta simulatorn 
används; om tillfällena är nära varandra i tiden, kan en anpassning ske och simulator-
sjukeproblemen avta (se kapitel 2.8). Den femte gruppen handlade om kinetiska/kine-
matiska faktorer: det som deltagaren gör under körningen som påverkar scenariot och 
interaktionen mellan honom/henne och systemet (t.ex. fel position i körfältet, svängar). 

Nedan diskuteras i stället bakomliggande faktorer utifrån tre, bredare kategorier: indi-
viden, simulatoregenskaperna och köruppgiften/scenarierna. Denna kategorisering före-
slogs också av Watson (2000) och en liknande av Kennedy och Fowlkes (1992). 

 
2.7.1 Egenskaper hos deltagaren 
Kön 
Flertalet studier rapporterar om att en större andel av kvinnorna drabbas av simulator-
sjuka och det har också visat sig att symptomen kan vara värre för kvinnor än för män. 
Men det finns också studier där inga skillnader noterades. Nedan presenteras kort 
resultaten från olika studier. 

Män var mindre känsliga för simulatorsjuka enligt Ward och Parkes (1996), av dem 
som drabbades av simulatorsjuka i Leeds statiska simulator, var 3 av 4 kvinnor, Blana 
(1997) och en större andel av kvinnorna rapporterade svåra symptom på simulatorsjuka 
än männen, Liu, Watson och Miyazaki (1999). Kvinnor beskrev mer simulatorsjuka än 
män när ett träningsprogram för nya körkortstagare utvärderades med 111 studenter som 
deltagare, Allen m.fl. (2003).  

Fler kvinnor än män avbröt enligt en genomgång av sex studier i IDS av Watson (2000) 
och kvinnor rapporterade mer simulatorsjuka än män och det var också mer sannolikt att 
de avbröt jämfört med män, Rizzo m.fl. (2003). Det var också fler kvinnor än män 
(gällde för både yngre och äldre deltagare) som avbröt ett försök i en lågkostnadssimu-
lator (tre skärmar, ratt, broms- och gaspedal), se Allen m.fl. (2006). Oavsett ålder, var 
de kvinnliga deltagarna mer känsliga för simulatorsjuka än män, enligt erfarenheterna 
från en statisk simulator, Hein (1993). 

Det fanns en tendens (dock ej signifikant skillnad) att kvinnor genomgående beskrev 
mer simulatorsjuka än män i en studie av Slick, Tran och Cady (2005). 
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Ingen märkbar simulatorsjuka uppträdde i en studie i en ATARI-simulator6, vilket 
författarna menar delvis kan förklaras av att alla deltagare var män, se. Quillian m.fl. 
(1999) 

En studie rapporterade att männen hade mer obehag av oculomotor-typ än kvinnor i ett 
försök med HMD, men kvinnorna påverkades i större grad än männen, se Mourant och 
Thattacherry (2000). 

Inga könsskillnader konstaterades av Blommer m.fl. (2006), Curry m.fl. (2002) och 
(Frank, Casali och Wierwille (1988). Samma resultat sågs i de svenska AGILE-försöken 
där en lika stor andel av de äldre männen som av de äldre kvinnorna beskrev symptom 
på simulatorsjuka, se Henriksson (2005). 

Orsaken till de könsskillnader som ibland har konstaterats, har sökts i kvinnans hormo-
nella förändringar kopplade till menstruationen. Clemes och Howarth (2005) nämner tre 
studier som undersökte hur menstruationscykeln påverkade känsligheten för att bli 
rörelse- eller simulatorsjuk. Men dessa studier hade metodologiska brister och redo-
visade motstridiga resultat. Clemes och Howarth genomförde därför en ny studie där 
kvinnliga deltagare försedda med en HMD fick sitta framför en skärm och köra ett 
datorspel där de styrde en svävare i höga hastigheter. En gång i minuten fick deltagarna 
uppge på en fyrgradig skala om de kände obehag. Resultatet blev att kvinnor uppvisade 
en förhöjd känslighet för cybersjuka under den 12:e dagen i menstruationscykeln. 

En annan biologisk förklaring som förts fram är att kvinnor generellt har ett bredare 
synfält än män, LaViola Jr (2000). Att kvinnor skulle vara mer benägna att rapportera 
hur de mår för Rizzo m.fl. (2003) fram som en orsak till att fler kvinnor än män rappor-
terar om simulatorsjuka. 

 
Ålder 
Simulatorsjuka och rörelsesjuka tycks uppvisa skilda mönster vad gäller åldersfaktorn. 
Barn från två års ålder fram till puberteten är den grupp som drabbas värst av rörelse-
sjuka och problemen avtar med åldern, Kennedy och Frank (1986), medan flertalet 
studier av simulatorsjuka visar på en ökad incidens med ålder. Cybersjuka uppvisar 
också ett samband med ålder som mer liknar mönstret för simulatorsjuka än rörelse-
sjuka, Arns och Cerney (2005). 

När jämförelser kunde göras mellan olika åldersgrupper, noterades en tendens att an-
delen som avbröt försöket eller rapporterade om illamående etc. var högre bland äldre 
deltagare än yngre/medelålders enligt en tidigare kunskapsöversikt om äldre deltagare i 
simulatorstudier, se Henriksson (2007). 

Rapporterad simulatorsjuka ökade med åldern i en studie av Liu m.fl. (1999), men det 
skilde inte signifikant mellan de äldre (56+ år) och medelålders (36–55 år). Den tredje 
åldersgruppen omfattade dem under 36 år. Yngre (25–35 år) drabbades av mindre 
problem än äldre (65–70 år) rapporterar Delorme och Marin-Lamellet (1999). Den 
grupp som dominerades av personer som var okänsliga för simulatorsjuka, var yngre 
män enligt erfarenheter rapporterade av Hein (1993). Äldre kvinnor var oftast känsliga 
för simulatorsjuka i studierna enligt samma källa. 

                                                 
6 Statisk simulator med tre 25-tums skärmar som gav ett synfält på 160º. 
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En interaktion mellan ålder och kön i en studie i IDS rapporteras av Watson (2000): 
yngre kvinnor beskrev mer simulatorsjuka än äldre kvinnor, medan äldre män blev mer 
illamående än yngre män.  

I en mindre studie med 11 deltagare med en genomsnittlig ålder på 25 år, fann man ett 
signifikant samband mellan ålder och simulatorsjuka; ju äldre, desto högre SSQ-poäng, 
se Jang m fl (2002). En HMD, en ratt och en vibrerande stol bildade den virtuella 
miljön. Tre scenarier hade skapats, stadsgata, avsides belägen väg och en tunnel. 

De över 45 år blev mer simulatorsjuka än de under denna åldersgräns, men bara i den 
statiska av Fords simulatorer, Curry m.fl. (2002). 

Lastbilsförare som var över 30 år, beskrev fler symptom (högre SSQ-poäng enl. 
Kennedy) på de tre delområdena samt totalt sett jämfört med dem under 30 år, Brook-
Carter m.fl. (2004). Studien genomfördes i TRL:s TruckSim (kabin som kan röra sig på 
sex sätt: pitch, roll, heave, yaw, surge och sway; 270º synfält framåt, bildfrekvens 
60 Hz) med över 600 deltagare.  

Alla tolv äldre (60–77 år; medelålder 69 år) beskrev simulatorsjuka (SSQ enl. Kennedy 
1993) i utvärderingen av AGILE-scenarierna, tio av dem avbröt, Hagenmeyer och 
Sommer (2004). Dessa oväntat stora effekter fick forskarna att även testa en grupp be-
stående av 13 yngre (19–31 år) deltagare. Flertalet av de yngre kände lättare illamående, 
men bara två av tretton var tvungna att avbryta försöket. I samma projekt, i den del som 
genomfördes i VTI:s rörliga FOERST-simulator, rapporterade 80 % (42 av 52) av de 
äldre deltagarna obehag (en egen variant av SSQ användes), Henriksson (2005). Lika 
många (42 deltagare) valde att inte fullfölja hela försöket. 

Det var en signifikant skillnad mellan tre åldersgrupper (18–25 år; 38–45 år och 55 år 
och äldre) beträffande graden av simulatorsjuka uttryckt som nausea (SSQ enl. 
Kennedy) rapporterades av Wesley m.fl. (2005). 

Mer än dubbelt så stor andel i äldregruppen (70–90 år) som i yngregruppen (21–50 år) 
avbröt i en nyligen genomförd studie i en enklare simulator, Allen m.fl. (2006). 

I en studie av Cox m.fl. (1997) ingick endast äldre deltagare som delades in i fem 
grupper, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79 och 80+ år. Något klart samband med ålder och 
simulatorsjuka var svårt att se, då andelen som drabbades utgjordes av 37 %, 24 %, 
30 %, 22 % respektive 25 %. 

Yngre rapporterade mer obehag än äldre men samtidigt hade ålder inte något samband 
med om man fick avbryta eller inte Rizzo m.fl. (2003). I studien ingick personer i åldern 
35–89 år och en egen enkät sattes samman utifrån delar av SSQ enl. Kennedy och MSQ 
enligt Kellogg m.fl. (1965). 

Sammanfattningsvis har åldern betydelse för benägenheten att bli simulatorsjuk enligt 
de flesta refererade studierna. Hur deltagarna delats in i åldersgrupper varierar stort. Det 
är därför svårt att utifrån denna genomgång ange vid vilken ålder simulatorsjuka börjar 
bli ett vanligt problem. 

 
Känslighet för rörelsesjuka 
Ibland har eventuellt samband mellan benägenheten att bli rörelsesjuk och simulator-
sjuka undersökts. Resultaten har varierat. Inget samband sågs mellan hur rörelsesjuk 
man brukade bli och simulatorsjuka i en studie av Frank m.fl. (1988) och resultatet från 
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en enkät om tidigare erfarenheter av rörelsesjuka kunde inte ensamt användas för att 
förutspå simulatorsjuka eller om deltagaren skulle avbryta, Watson (2000). 

Men personer som uppgav att de inte var känsliga för åksjuka (svarade 0 på den fyr-
gradiga skalan 0–3 i Motion Sickness Susceptibility Questionnaire, se närmare Reason 
och Brand (1975)), rapporterade färre symptom i en stridsvagnssimulator än dem som 
uppgav måttlig till svår känslighet (2–3 på skalan), se Lerman m.fl. (1993).  

Deltagarna i det svenska AGILE-försöket, som genomfördes av VTI, ombads efteråt att 
beskriva hur känsliga de var för åksjuka (alla transportslag) på en sju-gradig skala, se 
Henriksson (2005). Sambandet mellan dessa svar och om de blev simulatorsjuka eller 
inte visas i Figur 1. Simulatorsjuka mättes med en enkät som innehöll 19 symptom. 
Graden av besvär skulle anges på en fyrgradig skala; Inget, Lite, En del respektive 
Mycket. 
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Figur 1  Samband mellan självuppskattad benägenhet att bli ”åksjuk” och symptom av 
simulatorsjuka. Ej tidigare publicerade resultat från de svenska AGILE-försöken. 
 

Ur figuren framgår att många deltagare som bedömde att de inte alls var känsliga för 
åksjuka rapporterade om (minst ett) symptom efter simulatorkörningen. Samtidigt 
uppgav alla som klarade simulatorkörningen utan att uppleva obehag att de inte var 
känsliga för åksjuka. Det var en förhållandevis liten grupp av deltagare i denna studie 
som markerade att de brukar bli åksjuka, varför det är svårt att säga något om dem, men 
Kennedy m.fl. (1993) konstaterade att personer som brukar bli rörelsesjuka är mer 
känsliga för simulatorsjuka.  

Kennedy m.fl. (2001) prövade att utifrån frågorna som ingick i MHQ (Motion History 
Questionnaire) bilda index enligt följande i syfte att förutsäga eventuella problem med 
simulatorsjuka: 

I Uppfattad känslighet: (hur ”flygsjuk” och sjösjuk man blir; hur känslig man 
själv bedömer att man är att bli rörelsesjuk (även relativt andra) samt hur 
ofta i jämförelse med andra som man blir yr (dock inte pga. rörelse). Anges 
på en skala 0–3 
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II Symptomfria erfarenheter: Om man inte blivit illamående i flygplan, 
simulator, berg- och dalbana eller åkattraktioner på nöjesfält anges en 1:a, 
annars 0 

III Illamående eller uppkastningar under exponeringar: Hur man klarat av fyra 
situationer: i flygplan, simulator, berg- och dalbana eller åkattraktioner på 
nöjesfält. En 1:a anges om man blivit illamående/kräkts, annars 0. 

Med ett material bestående av 863 studenter som blev utsatta för en VR-exponering och 
därefter fick besvara SSQ, undersökte författarna korrelationen mellan de tre indexen 
och total SSQ-poäng. Det enskilda index som var bäst korrelerat med simulatorsjuka, 
var I (0,389). Något bättre korrelation (minst 0,412) erhölls om man subtraherar eller 
adderar två eller alla tre index: I-II; I-II+III eller I+III, vilket författarna rekommenderar 
som ett användbart MHQ-värde. 

 
Övrigt 
Ju tröttare deltagare, desto mer simulatorsjuka rapporterades; detta observerades för 
männen i studien av Hoffmans m.fl. (2003). Något sådant signifikant samband för 
kvinnorna sågs inte. Däremot blev både män och kvinnor mer simulatorsjuka, ju mer 
utmattade de var vid starten. 

Sjukdomssymptom och simulatorsjuka kan ge kumulativa effekter, Ward och Parkes 
(1996), men även motsatsen har visats. I en studie drabbades nämligen färre av 
deltagarna med Alzheimers sjukdom av simulatorsjuka (7 %, medelålder 73 år) än 
jämförelsegruppen bestående av vårdgivarna (24 %, medelålder 70 år), se Cox m.fl. 
(1997). 

De som blev rörelsesjuka i en studie som refereras av Barrett (2004) hade innan försöket 
som gick ut på att utsätta sig för ett rum som rör sig, uppvisat en mer instabil opåverkad 
kroppshållning (”svaj”) än övriga.   

Andra tillstånd som kan påverka känsligheten för simulatorsjuka, kan vara snuva, sjuk-
domar i andningsorganen, öroninfektioner, baksmällor, orolig mage, emotionell stress, 
bruk av alkohol, medicinering eller att man nyligen har vaccinerat sig, se Barrett (2004) 

I en studie av Seay, Krum, Hodges och Ribarsky (2002) satt alltid en ”passagerare” 
bredvid föraren. Passageraren hade genomgående högre SSQ-poäng på de tre delarna 
(nausea, disorientation och oculomotor) än föraren. Författarna menar att det kan bero 
på att passageraren inte kan kontrollera situationen på samma sätt som föraren. Jämför 
med rörelsesjuka, en person kan kanske klara av att köra en bil utan problem, men blir 
åksjuk när han/hon är passagerare. Som förare har man större möjlighet att förutse vilka 
rörelser som ska komma och kan också inta en mer stabil kroppshållning därefter. 

Fältoberoende uppvisade ett oklart samband med simulatorsjuka i en studie, Ward och 
Parkes (1996), medan alla som klassades som extremt fältoberoende inte kunde fullfölja 
ett simulatorförsök i en tidig studie, Barrett och Thornton (1968). Frank (1986) disku-
terade den statistiska analysen i Barret och Thorntons studie och menade att det inte går 
att säga något bestämt om sambandet mellan ”perceptual style” och simulatorsjuka. 
Frank gick igenom ett flertal studier om denna faktors inverkan på benägenheten att bli 
simulatorsjuk och tolkade resultaten som att det inte fanns något samband mellan fält-
oberoende och simulatorsjuka. 

I rymdforskningen har man sett att personer med en god mental rotationsförmåga, som 
mentalt kan rotera två- eller tredimensionella figurer på ett korrekt och snabbt sätt, var 
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mindre känsliga för rymdsjuka än dem som presterade sämre på tester av denna spatiala 
förmåga, se en studie som refererades av Barrett (2004). 

Erfarna förare blev i högre utsträckning än oerfarna drabbade av simulatorsjuka, se 
Kappé, Winsum och Wolffelaar (2002) och Watson (2000) och i Watsons studie fick de 
också oftare avbryta av den anledningen. Samma iakttagelse gör Ward och Parkes 
(1996) som menade att personer som är mer vana vid uppgiften i verkligheten, är mer 
benägna att bli illamående när den simulerade uppgiften ska utföras. 

Det fanns inget samband mellan hur ofta en deltagare använde datorer (inkl. ägna sig åt 
datorspelande) och hur allvarliga symptom på simulatorsjuka man drabbades av, Liu 
m.fl. (1999). Samma undersökning rapporterar att sju av de tio deltagarna som tog minst 
en medicin (vilken typ framgår inte i referensen) beskrev problem med illamående; för 
fem personer var problemen måttliga och för två allvarliga. 

Barrett (2004) tar upp etnicitet och hänvisar till några studier som observerat att känslig-
heten för rörelsesjuka är större hos asiater. Det skulle därför inte vara orimligt att dessa 
folkgrupper också skulle vara mer benägna att bli simulatorsjuka menar Barrett.  

SSQ enl. Kennedy var positivt korrelerad med känslan av närvaro (presence) och 
negativt med nöje enligt Lin, Duh m.fl. (2002). 

 
2.7.2 Simulatoregenskaper 
En rad faktorer hos simulatorsystemen som kan bidra till simulatorsjuka diskuteras i 
detta kapitel. Sammanställningen bygger till stor del på Casali och Wierwille (1986), 
Mollenhauer (2004) samt Ward och Parkes (1996). Här kommer studier med HMD att 
beröras endast kortfattat. Ett problem med HMD är att den virtuella miljön förändras 
med de huvudrörelser bäraren gör, vilket innebär att huvudets rörelser måste mätas. 
Detta tar tid, särskilt om bilden har stor utbredning och är detaljerad. Om tidsfördröj-
ningen uppgår till mer än ca 20 ms, kan man bli mycket illamående, Wertheim (1998). 
För en bredare diskussion om nackdelar och begränsningar med HMD-tekniken, se 
Mollenhauer (2004) där också effekten av stereoglasögon tas upp samt Barrett (2004). 
Här kan nämnas två studier. Den ena var en jämförelse mellan två Virtual Reality-(VR)-
tekniker, Dymott m.fl. (2003) och Ruspa, Scheuchenpflug och Quattrocolo (2003). 
Varianten med en HMD gav upphov till mer nausea än när deltagaren satt med 
”shutter”-glasögon framför en skärm för att uppnå stereoseende (som gav mer besvär av 
typen oculomotor och disorientation). I den andra studien undersöktes körbeteende i en 
T-korsning när deltagaren bar en HMD, se Burns och Saluäär (1999). Två deltagare 
mådde illa tidigt i den statiska simulatorn hos Volvo och ersattes medan tre andra avbröt 
efter minst halva försöket. Av dessa fem var tre kvinnor och två män. Elva personer 
genomförde försöket och körde även bil på verklig väg. Detta gjordes av säkerhetsskäl 
alltid före simulatorkörningen. 

 
Bildsystemet 
Vilken effekt typ av bildpresentationssystem har är svårt att utreda menar Casali och 
Wierwille (1986) pga. de många faktorer som måste beaktas vid en sådan undersökning. 
I en studie fann man inga signifikanta skillnader i upplevd obehagskänsla när tre typer 
av bildvisningssystem jämfördes (en datorskärm; tre datorskärmar; bilkupé framför 
välvd skärm), Allen m.fl. (2003). 
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Bredden på den skärm/antalet monitorer som används har visat sig ha inverkan, se Lin 
m.fl. (2002) samt Ward och Parkes (1996). Detta troligen pga. att det ger stimulans åt 
näthinnans perifera receptorer, vilka visat sig ha större betydelse för att avgöra oriente-
ringen i rummet och rörelser än de centrala receptorerna, vilket i sin tur ökar illusionen 
av egen rörelse (vection). Deltagare som upplevde denna rörelseillusion tenderade i 
högre grad att beskriva simulatorsjuka, se Lee m.fl. (1997), se även Hettinger m.fl. 
(1990). Lin m.fl. (2002) undersökte fyra bredder, 60º, 100º, 140º och 180º på skärmarna 
i en Real DriveR-simulator. Ju bredare synområde, desto högre grad av simulatorsjuka 
(SSQ enl. Kennedy) konstaterades men skillnaden mellan SSQ vid 140º och 180º var 
inte signifikant, vilket tyder på att en platå nåtts. Effekten av synfältsbredden var tydlig 
i en undersökning av Seay m.fl. (2002). En skärm (8x6 tum; 60º) gav mindre simulator-
sjuka (uttryckt som nausea) än tre bredvid varandra (vilka gav ett synfält på 180º). Del-
tagarna (133 män och 23 kvinnor i åldern 17–38 år) placerades framför skärmen/skärm-
arna i 10 minuter och styrde med en joystick i NAVE (Non-expensive Automatic 
Virtual Environment). Uppgiften var att finna en punkt och sedan återgå till startläget 
utan att backa tillbaka samma väg. När 8 av 20 fick avbryta i en annan studie med ett 
synfält på 150º jämfört med 3 av 24 i en annan studie med endast 50º, spekulerades det 
om orsaken kunde vara bredden på synfältet, se Edwards m.fl. (2003). En vanlig PC 
med en 21-tumsskärm gav inte upphov till någon simulatorsjuka, trots att körningarna 
innehöll ett flertal svängar, se Allen m.fl. (2000). I motsats till ovanstående resultat, 
fann man i en studie (där deltagare med HMD skulle följa dels en ensam punkt, dels en 
punkt bland andra punkter som rörde sig över skärmen) att en minskning av perifer 
visuell stimuli kan minska vection men att det inte alltid även medför en minskning av 
rörelsesjuka, se Webb och Griffin (2003). 

Placeringen av bildskärmarna kan ha betydelse. I en studie lät man pga. platsbrist på två 
ställen med simulatorer ha sidoskärmarna så nära själva simulatorn som möjligt (nästan 
som i en kvadrat), Kappé m.fl. (2002). I dessa fall uppgav omkring 20 % av deltagarna 
att de blev simulatorsjuka att jämföra med en tredje uppställning då skärmarna var på 
samma avstånd från deltagarens position (likt en del av en sexhörning) med endast 5 % 
som rapporterade om problem. Med skärmarna placerade som i en kvadrat torde det 
perifera seendet stimulerats i högre grad. 

Flimmer har visat sig ge upphov till simulatorsjuka, se Pausch m.fl. (1992) som refere-
ras av Mollenhauer (2004). Det perifera seendet är mer känsligt än det centrala för 
flimrande bilder, varför storleken på skärmar/monitorer har betydelse. Även repetitions-
frekvensen och luminansen påverkar flimret. Gränsvärdet för att uppfatta flimmer (den 
s.k. kritiska flimmerfusionsfrekvensen) skiljer mellan olika individer och ligger någon-
stans mellan 40–60 uppdateringar/sekund. Ju lägre denna gräns är för en individ, desto 
lättare skulle individen bli simulatorsjuk. Ju ljusare bild och omgivning, desto lättare 
uppfattas flimret. Flimmerfrekvenser överstigande 30 Hz upptäcks normalt inte i det 
centrala synfältet utan möjligen i det perifera, se Pausch m.fl. (1992) refererad av 
Mollenhauer (2004). Luminans, kontrastkvoter och upplösning hänger samman menar 
Ward och Parkes (1996) och måste beaktas med hänsyn till uppgiften och människans 
synfunktioner. 

Om bildens uppdateringsfrekvens är långsam, uppstår en fördröjning mellan en förar-
manöver och dess motsvarande förändring i bilden på skärmen. Nervsystemets förmåga 
att upptäcka en förändring är snabbare än simulatorsystemens möjlighet att uppdatera 
bilderna, vilket resulterar i en icke överensstämmande bild som riskerar att framkalla 
simulatorsjuka. Om uppdateringen sker med olika frekvenser, kan processen som leder 
till att VOR anpassar sig bli störd (tar längre tid eller sker inte alls). En långsam VOR-
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anpassning kan kopplas till simulatorsjuka, se Mollenhauer (2004). Ward och Parkes 
(1996) menade att uppdateringsfrekvensen inte hade någon signifikant effekt. 

Om repetitionsfrekvensen inte är konstant eller tillräckligt långsam för att skapa 
flimmer, kan det också vara en orsak till simulatorsjuka, Mollenhauer (2004) samt Ward 
och Parkes (1996). Tidsfördröjningar i det visuella systemet sägs vara mer störande för 
prestationen än tidsfördröjningar i rörelsesystemet, Ward och Parkes (1996). 

Mollenhauer (2004) sammanfattar en diskussion om upplösning med att det mest tycks 
ha betydelse för hur framgångsrik deltagaren är med att genomföra uppgifter snarare än 
hur simulatorsjuk deltagaren blir. Upplösningen bör ha en nivå som minskar risken för 
ansträngda ögon samtidigt som deltagaren kan finna tillräckligt med relevant informa-
tion för uppgiften. Ibland ökas luminansen för att uppväga dålig upplösning, men det 
kan leda till fler symptom av typen oculomotor Kennedy (1995). 

Andra faktorer i bildsystemet som Casali och Wierwille (1986) tar upp är skuggbilder, 
optometriska störningar (kan uppstå då deltagaren inte tittar på den punkt det är tänkt 
pga. att han/hon intagit en felaktig position eller att avlägsna föremål uppfattas som att 
de befinner sig nära deltagaren). Fördelen med färg är diskutabel menar Ward och 
Parkes vidare.  

Eftersom djupet i den imaginära bilden måste simuleras, är det väsentligt att perspek-
tiven förändras när rörelse ska simuleras och, inte minst, att rörelseparallaxen (dvs. att 
den jämsides löpande relativa rörelsen mellan objekt) är korrekt, Wertheim (1998). 

 
Rörelsesystemet 
Faktorer som har med rörelsesystemet att göra, kan handla om simulatorer med/utan 
rörelseplattformar, vilka frihetsgrader som finns (dvs. i vilka riktningar rörelser simu-
leras), excursion and acceleration envelope och onormala ledtrådar.  

Mollenhauer (2004) sammanfattar sin genomgång av litteraturen angående rörelser och 
simulatorer med att det finns många exempel på att körprestationen förbättras genom att 
lägga till rörelser men att det inte garanterar att simulatorsjuka reduceras. Minskad 
simulatorsjuka har noterats med denna åtgärd, men det finns också många fall där någon 
effekt inte har noterats. Rörliga simulatorer gav upphov till mer nausea än statiska 
rapporterar Kennedy, Lanham m.fl. (1997), men dessa erfarenheter tycks komma från 
andra simulatorer än körsimulatorer.  

I ett par studier har olika antal frihetsgrader alternativt simulatorkörning med respektive 
utan rörelse undersökts. Alla förare föredrog någon typ av rörelse i en undersökning av 
körsimulatorer, Romano m.fl. (2001) refererad av Mollenhauer (2004).  

Tydliga skillnader i simulatorsjuka noterades när Ford-studier genomförda i en statisk 
(FDS7) och en dynamisk simulator jämfördes, Curry m.fl. (2002). För alla fyra måtten 
enligt Kennedys SSQ erhölls signifikant högre värden i den statiska simulatorn än i den 
dynamiska. Uppgiften var att följa en framförvarande bil på en motorväg i huvudsak 
rakt fram i en hastighet av ca 65 mph och samtidigt antingen besvara frågor eller utföra 
uppgifter (justera radio/CD, ta emot ett telefonsamtal eller följa ett navigeringssystem). 

Tre simulatorstudier jämfördes av Drexler m.fl. (2004). Två av studierna genomfördes 
av Ford, den ena i en rörlig simulator (VIRTTEX, dvs. VIRtual Test Track Experi-

                                                 
7 Ford Driving Simulator. Den har tre projektorer med ett synfält på 140º x 25º. 
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ment8) och den andra i en statisk (FDS). Deltagarna fick köra i ca 50 minuter på en 
motorväg med två körfält i varje riktning. Den tredje studien genomfördes av uni-
versitetet i Centrala Florida (UCF) i deras statiska träningskörsimulator med tre 
projektorer som visar bilden på en krökt yta (synfältet 160º x 45º). Här var uppgiften att 
köra i 10 minuter på en klöverbladsformad racerbana. Drexler och kollegor konstaterade 
att disorientation var den symptomgrupp som hade de högsta SSQ-värdena i alla tre 
simulatorstudier. Lägst värden (avlästa ur en figur) totalt sett hade den rörliga 
VIRTTEX-simulatorn (8, 9, 14 på nausea, oculomotor respektive disorientation), UCF-
studien visade upp något större problem med simulatorsjuka (18, 14, 22) medan FDS 
hade betydligt högre värden (30, 35, 46). UCF-studien hade som synes ett något av-
vikande mönster beträffande symptomgrupperna (högt värde på nausea). Författarna 
hade förväntat sig ett annorlunda resultat, då tidigare studier i flygsimulatorer visat att 
problemen med simulatorsjuka generellt var större i rörliga simulatorer. 

Utifrån en genomgång av sex studier som utförts i Iowa Driving Simulator (IDS), fann 
Watson (2000) att en hög andel avbrutna körningar (46 % av kvinnorna, 21 % av 
männen) inträffade när ingen rörelse förekom. Men hur sambandet mellan simulator-
sjuka och rörelse/ej rörelse såg ut, var inte entydigt. Men Watson fortsätter med att 
generellt sett är ingen rörelse att föredra framför olämplig eller begränsad rörelse och att 
en god simulering av rörelser är att föredra då scenarierna är ”rörelseintensiva” och i 
simulatorer med breda synfält. 

Tre typer av simulatorer jämfördes i ett samarbete mellan Volvo och VTI, Saluäär 
(2000). Samma scenario (7 km landsväg) kördes i VTI I och i två versioner av Volvos 
statiska simulator, med en stor skärm för bildpresentationen alternativt använde del-
tagaren en HMD. En telefonuppgift och kritisk situation som krävde en kraftig inbroms-
ning förekom. Totalt deltog 38 personer, hälften kvinnor och hälften män, i åldrarna 
30–50 år. Deltagarna i VR-miljön angav signifikant mer simulatorsjuka (ca 3,5 mätt på 
en 7-gradig skala) än deltagarna i VTI-delen (ca 0,5). Det var ingen signifikant skillnad 
mellan de två Volvo-simulatorerna. 

Skillnaden i simulatorsjuka och realism undersöktes genom att låta hälften av deltagarna 
(totalt 59 män och 61 kvinnor) köra i en simulator med rörelsesystem och den andra 
hälften i en utan simulering av rörelse, se Slick m.fl. (2005). Fyra körpass med ökande 
komplexitet skulle genomföras: första delen bestod endast av raksträckor, den andra 
innehöll svaga kurvor, tredje sträckan omfattade en lågtrafikerad stadsmiljö med 
skarpare höger- och vänstersvängar och den fjärde delen innehöll tvära svängar med 
måttliga trafikmängder. Efter varje körning, fick deltagarna besvara en ”General Health 
Questionnaire” (innehöll samma symptom som SSQ enl. Kennedy) och de som uppgav 
att de på något av de 16 symptomen hade ”svåra” problem eller mådde mycket illa, fick 
inte fortsätta experimentet (de enstaka personer som före försöket ”mådde illa” fick inte 
deltaga). Deltagarna som körde i den dynamiska simulatorn, beskrev att de mådde 
sämre allteftersom försöket pågick. För 14 av de 16 symptomen fanns en signifikant 
förändring med exponeringstiden. Gruppen som körde den statiska simulatorn uppgav 
få eller inga förändringar av skattningarna av symptomens allvarlighet. De som körde 
den rörliga simulatorn bedömde körningen som mer realistisk än den andra gruppen. 

                                                 
8 Simulatorn har fem projektorer som visar bilden på insidan av en 24 foot hög ”kupol” som är placerad 
på en rörlig plattform med sex frihetsgrader. Synfältet framåt är 180º x 40º och bakåt 120º x 27º. Finns 
hos Ford i Dearborn. 
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När olika uppsättningar av parametrar undersöktes för styrningen av en dynamisk 
simulator i Braunschweig, som drevs av det tyska centrumet för luft- och rymdfärder 
(DLR), fann man att när fokus var satt på laterala rörelser, ogillades det mest av del-
tagarna som också då fick de flesta symptomen på simulatorsjuka, Brünger-Koch, Briest 
och Vollrath (2004). Författarna drog slutsatsen att det är av stor vikt på vilket sätt 
acceleration och retardation simuleras för det generella intrycket. 

Hur många och hur intensiva roll-rörelserna var visade sig vara positivt korrelerat med 
oculomotor och total SSQ enl. Kennedy när en metod för att kvantifiera den visuella 
stimuleringen undersöktes, se Kennedy m.fl. (1996). Genom att filma scenen som en 
deltagare hade framför sig i en flygsimulator och sedan manuellt bedöma innehållet i 
scenen, bildades variabler som sedan grupperades i kluster som grovt motsvarade rörel-
serna ”roll”, ”pitch” samt framåt. 

Knappast någon simulatorsjuka rapporterades i ett projekt där man undersökte möjlig-
heten att använda simulatorer för att utbilda lastbilsförare, Tomaske, Breidenbach och 
Fortmüller (2001). Författarna menade att det berodde på att rörliga simulatorer ingick i 
försöket. Dessa hade ett synfält på mellan 180º och 210º. 

Kennedy, Drexler och Compton (1997) diskuterade människans reaktioner på olika 
kombinationer av vibrationer och accelerationer. De menade att det finns tre typer av 
reaktioner på dessa krafter. Vid högfrekventa vibrationer (>1 Hz) uppträder obehag, vid 
låga (<1 Hz) kan människor känna ängslan men vanligen inte illamående såvida inte be-
tydande accelerationer (>0,8 m/s2) samtidigt förekommer under en längre period. För-
fattarna har en hypotes om att verklig rörelsesjuka uppträder då frekvensen är <1 Hz 
och accelerationerna överstiger 0,6 m/s2. Hypotesen stöds av simulatorsjukedata från 
olika miljöer (slungor, fartyg, flygplan m.m.). En del av simulatorsjukan som noterades 
i en viss helikoptersimulator antogs kunna bero på lågfrekventa rörelser. 

Ett exempel på en ”onormal ledtråd” är när systemet gör en tippande rörelse framåt eller 
bakåt för att simulera linjära retardationer respektive accelerationer. Detta uppfattas 
kroppsligen och kognitivt som en linjär retardation eller acceleration, men handlar 
egentligen om rotationer menar Wertheim (1998). Rotationer registreras av innerörats 
båggångar, som normalt inte reagerar på linjära accelerationer och resultatet blir intryck 
som inte överensstämmer för synen och balansorganet. Samma resonemang gäller för 
kurvor, fortsätter Wertheim, då simulatorn vanligen lutas åt sidan, vilket får ”fel” båg-
gångar att reagera.  

Nedskalning brukar ske av rörelser. Det är inte möjligt att helt efterlikna de kraftiga 
accelerationer/inbromsningar som kan upplevas i ett fordon. Om nedskalningen sker 
med en faktor 0,25, känns t.ex. en inbromsning som i verkligheten skulle ha utsatt 
föraren för 0,4 g i simulatorn som 0,1 g, Mollenhauer (2004). Om det påverkar upp-
komsten av simulatorsjuka diskuterades emellertid inte. 

Den s.k. wash-outen förekommer i två situationer, Mollenhauer (2004), dels när 
simulatorn tippar framåt/bakåt eller åt sidan för att ge en illusion av acceleration i längs- 
eller sidled, dels när rörelsesystemet efter en sådan simulering ska återgå till ursprungs-
läget (”operating envelope”). Det är viktigt att dessa rörelser i simulatorn sker med en 
hastighet som är under gränsvärdet för vad balansorganet kan uppfatta (5 grader/s), 
annars blir intrycken felaktiga. 
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Fördröjningar 
Transportfördröjningen, dvs. tiden det tar för simulatorn att reagera på en förarmanöver, 
antas bidra till konflikten mellan intrycken till syn- och balansorganen som i sin tur kan 
leda till simulatorsjuka, se Mollenhauer (2004). Fördröjningar kan också medföra att 
föraren gör upprepade korrigeringar av kursen som kan förvärra problemen. 
Mollenhauer frågar sig hur väl erfarenheterna från flygsimulatorer kan översättas till 
körsimulatorer i detta sammanhang. Den aktuella forskningen som Mollenhauer pre-
senterade, tyder på att en ökning av transportfördröjningen leder till försämrad kör-
prestation, men inte nödvändigtvis att simulatorsjukan ökar; det skulle alltså kunna före-
ligga ett oberoende mellan effekterna. 

Frank m.fl. (1988) undersökte bild- och rörelsesystemens fördröjningar för att se vilken 
av dem som hade störst betydelse för körprestation och obehagskänslor. Man fann att 
fördröjningar i bildsystemen orsakade mer obehag än fördröjningar i rörelserna. Samma 
resultat erhölls för körprestationen men inte lika tydligt. Går det inte att synkronisera 
bild och rörelse, menade Frank med kollegor att förändringar i bilden då bör föregå 
rörelseförändringar. Den tidigare rekommendationen var att det skulle vara tvärtom. Se 
även Frank (1986) för mer om fördröjningar. Frågan är dock vilken aktualitet detta har 
idag, efter tjugo års utveckling av tekniken? 

I ett försök fann man inga signifikanta skillnader i SSQ-poäng (enligt Kennedy) mellan 
fyra olika visuella fördröjningar (0, 33, 99 och 165 millisekunder) rapporterar Zaychik 
och Cardullo (2005). Författarna menar att det berodde på att antalet deltagare var få 
och att anpassnings- och inlärningseffekter störde resultaten (SSQ-poängen sjönk signi-
fikant allteftersom). Syftet var att undersöka sambanden mellan simulatorsjuka och 
prestations- och arbetsbelastningsmått. Deltagarna körde i en statisk simulator med fem 
skärmar som gav ett synfält på 225º.  

Ward och Parkes (1996) tar bl.a. upp att stora eftersläpningar i bilden kan inträffa pga. 
fosforn i skärmen (phosphore lag).  

Casali och Wierwille (1986) tar upp dämpningar: risk finns att deltagaren ”tar i” för 
mycket och orsakar instabil kurs (underdämpat). Till detta område ingår också egen-
skaper hos styrspaksmanövrerade (flyg)simulatorer. 

 
Övriga faktorer 
Av en grupp som blev illamående i Leeds statiska simulator, skyllde 20 % på plast-
lukten i bilen och 7 % vardera på växelbyten, ratten, att man koncentrerade sig för 
mycket och slutligen att titta på instrumenten, Blana (1997).  

Slutligen kan den fysiska miljön ha betydelse. Det är möjligt att omgivande temperatur 
kan öka svårigheten av och medvetenheten om simulatorsjukesymptom, Mollenhauer 
(2004). Det rekommenderas därför i förebyggande syfte att det sörjs för lämplig venti-
lation och temperatur i simulatoromgivningen. Casali och Wierwille (1986) tar i sin 
genomgång av möjliga faktorer bakom simulatorsjuka upp känslan av instängdhet och 
klaustrofobi, förekomsten av externa och distraherande företeelser och ljudkällors place-
ring. 
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2.7.3 Scenarier 
Scenariots innehåll/deltagarens uppgift 
Att genomföra 90º-svängar i korsningar tycks framkalla simulatorsjuka. Nio av elva 
deltagare rapporterade om simulatorsjuka i en statisk simulator under en körning som 
pågick 5 minuter och omfattade 20 högersvängar och lika många vänstersvängar, Lee 
m.fl. (1997). Graden av simulatorsjuka mättes med en enkät som omfattade 16 symp-
tom. 

Av 121 deltagare i en studie kunde 32 (26 %) inte fullfölja alla scenarier pga. simulator-
sjuka, Allen m.fl. (2006). En stor del av dem som avbröt (13 av de 32 deltagarna) gjorde 
det i ett scenario som innebar att köra med hög hastighet i tät trafik i en komplex miljö 
och att genomföra ett flertal svängar.  

Stora skillnader i andelen som avbröt noterades i två studier i IDS beträffande före-
komst av korsningar (53 % av kvinnorna; 46 % av männen) och avsaknad av dem (8 % 
av kvinnorna; 0 % av männen), Watson (2000). 

Ytterligare exempel på svängars betydelse kan hämtas från EU-projektet AGILE där 
simulatorer utvärderades som en del i en procedur för att bedöma körförmågan hos äldre 
personer. I den tyska förstudien krypkörde alla äldre vid svängar eftersom de hade svårt 
att uppskatta avstånd, hastighet och sidoläge, se Hagenmeyer och Sommer (2004). I de 
svenska försöken, Henriksson (2005), noterades att många fick avbryta under ett 
scenario som bestod av körning i stadsmiljö med många svängar i korsningar. Trots att 
endast fem av de tretton konstruerade AGILE-scenarierna användes i den grekiska ut-
värderingen, blev 35 % av de 96 deltagarna (90 män och 6 kvinnor i åldern 55–81 år) 
mer eller mindre drabbade av simulatorsjuka, se Bekiaris m.fl. (2006). Grekerna konsta-
terade också att antalet svängar tycktes spela en avgörande roll för utvecklandet av 
simulatorsjuka. 

Höga hastigheter och snabba hastighetsförändringar orsakade simulatorsjuka enligt en 
koreansk studie av Min m.fl. (2006). Sjuttiotvå studenter, hälften män och hälften 
kvinnor med en medelålder på 24–25 år, deltog. Ena halvan av gruppen körde i ett 
scenario med olika hastigheter (30, 90 och 120 km/h) och den andra halvan i ett 
scenario med olika körsätt (jämn fart i 20 km/h, snabb fartökning 20 =>100 km/h, snabb 
fartsänkning 100 =>20 km/h). En dynamisk simulator med rörelserna roll, pitch och 
upp/ner användes. Den bestod av ett säte med en del av instrumentbrädan och konsol 
placerad framför en 80-tumsskärm med uppdateringsfrekvens på 30 bilder/sekund. Ju 
högre hastighet, desto mer simulatorsjuka (SSQ enl. Kennedy) rapporterades. De båda 
hastighetsförändringarna orsakade också simulatorsjuka. Den snabba hastighetssänk-
ningen orsakade mer obehag än hastighetsökningen. 

Kraftiga inbromsningar provocerades fram i fyra scenarier (t.ex. en bil framför bromsar) 
i en statisk simulator, Kassaagi m.fl. (1999). Av 122 deltagare avbröt 8 (6,6 %) pga. 
simulatorsjuka. 

Tre scenariotyper undersöktes i en virtuell körsimulator där en huvudmonterad hjälm 
visade scenarierna medan deltagaren använde ratt, gas- och bromspedal i en riktig bil, se 
Mourant och Thattacherry (2000). Stadskörningsscenariot gav störst obehag uttryckt 
som oculomotor discomfort. De två andra scenarierna var motorväg- och landsvägskör-
ning. 
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De femton personer9 som blev illamående men inte så pass mycket att de behövde 
avbryta i en valideringsstudie i Leeds statiska simulator, beskrev olika orsaker till 
symptomen, se Blana (1997). Två av dem kan kopplas till scenariots innehåll. Sex 
personer uppgav att det berodde på sträckorna med kurvor och två personer angav den 
mötande trafiken. 

Av nio deltagare (8 män och 1 kvinna) fick en man avbryta försöket i en utvärdering av 
styrningskonstruktion, se Artz m.fl. (1999). Man hade maximerat simulatorexpone-
ringen till 30 minuter med tanke på de komplexa manövrer som ingick. 

Ju mer detaljerat och komplext ett scenario är, desto större är sannolikheten att obehag 
uppstår (storleken på skärm/monitor spelar också en roll för detta). Det hade vid tiden 
för genomgången av Ward och Parkes (1996) inte systematiskt undersökts hur detalj-
rikedomen är relaterad till simulatorsjuka, vilket tycktes dröja fram till 2006 då 
Transport Research Laboratory (TRL) i Storbritannien tittade närmare på detta, se Luke, 
Parkes och Walker (2006). Deras resonemang gick ut på att om komplexiteten minska-
de, skulle belastningen för hård- och mjukvara minska vilket i sin tur kan minska flimret 
och öka uppdateringsfrekvensen. Fyra nivåer av komplexitet hade skapats för ett 
10 minuter långt scenario där deltagarna körde rakt fram med byggnader på bägge sidor 
om gatan. Mellan varje körning lades en rast in på 30 minuter. Graden av komplexitet 
bestämdes utifrån realismen (om ytornas textur var realistisk eller abstrakt), om verti-
kala ledtrådar fanns (kantstolpar) och hur detaljerad texturen var (hustextur, gatans och 
trottoarens textur). TRL:s simulator är rörlig i tre riktningar (pitch, roll och heave) och 
erbjuder ett synfält på 210º fram och 60º bak. Man fann inga signifikanta skillnader i 
simulatorsjuka (SSQ enl. Kennedy), varken vad gäller total SSQ-poäng eller de tre del-
måtten mellan de olika komplexitetsnivåerna. Författarna menade att resultatet skulle 
kunna förklaras av att sträckorna var raka och att deltagarna hade tidigare erfarenhet av 
simulatorkörning varför det kan antas att de inte var så känsliga för simulatorsjuka. 
Framtida forskning behövs menar Luke med kollegor för att fastställa om resultatet 
gäller även för mer känsliga grupper och för mer krävande scenarier.  

Endast hälften av deltagarna kunde fullfölja hela simulatorkörningen i ett försök i 
INRETS:s statiska simulator, se Delorme och Marin-Lamellet (1999). Delvis troddes 
det bero på de detaljerade scenarierna i en stadsmiljö där deltagarna måste ägna upp-
märksamhet åt trafiksignaler och vägmärken. Uppdateringsfrekvensen på 30 Hz till-
sammans med den simulerade rörelsen gjorde att vägmärkena inte var läsbara. För-
fattarna tar också upp de bromsande och accelererande rörelserna i detta sammanhang; 
att fokusera på en punkt i bilden och samtidigt få en illusion av rörelser skulle kunna 
orsaka felaktiga sinnesintryck (”bad sensations”). 

Men i TRL:s TruckSim fann man inga skillnader i simulatorsjuka (SSQ enl. Kennedy) 
beroende på scenarier. De scenarier som kördes var en allmän på motorväg, dåligt 
väder, stadsmiljö, höghastighetskurvor och backning, Brook-Carter m.fl. (2004). 

Om en deltagare genom scenariot får ledtrådar om vägens sträckning (kurvor), kan 
simulatorsjuka minska, enligt en mindre studie av Lin m.fl. (2005). Sju kvinnor och fem 
män (18–55 år) deltog i studien och kördes (de styrde inte själva) i en Real DriveR-
simulator10 igenom ett tecknat landskap (Crayolaland). Fyra gånger färdades deltagarna 
igenom landskapet, sträckningen var densamma, men hur väl man kunde förutse 

                                                 
9 Det anges i referensen att denna grupp bestod av 15 % av deltagarna (som totalt var 112 stycken). Men 
de resultat som Blana sedan beskriver, tyder på att det borde vara 15 personer i stället.  
10 Saturn-bil och tre skärmar som gav 220º synfält.  
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kommande korsningar varierade (en mörkgrön markering i landskapets gräs sammanföll 
helt, mer eller mindre eller inte alls med den förutbestämda körvägen). Simulatorsjukan 
skattades med en reviderad SSQ-enkät. 

År 1997 lanserades en teori om de visuella referenser människan använder sig av i 
simulatorer, se Prothero m.fl. (1997). Hypotesen om orörliga referensramar (”Rest 
Frame Hypothesis”) säger att nervsystemet i normalfallet väljer en av dessa tillgängliga 
referensramar (SRT = selected rest frame) att använda som stöd för vår uppfattning om 
vår egen och andra objekts position, vinkelorientering (angular orientation) och rörelse. 
Om det förmedlas olika sinnesintryck till syn- och balansorganen, leder det till mot-
stridiga orörliga referensramar och då klarar inte nervsystemet av att välja en av dem 
och simulatorsjuka/rörelsesjuka uppträder enligt teorin. För att undvika simulatorsjuka 
behöver inte alla motstridiga rörelseintryck avlägsnas, utan snarare de olikheter som 
leder till motstridiga orörliga referensramar. När scenarier skapas, bör därför en ”in-
dependent visual background” (IVB) läggas in som stämmer med de sensoriska signaler 
deltagaren får men som inte behöver vara överensstämmande med förgrunden. IVB:n 
läggs därför utanför det område som vanligen tilldrar sig intresse i bilden, t.ex. skapas 
en himmel med moln. 

En studie av effekten av IVB på simulatorsjuka presenterades av Lin m.fl. (2002). Tre 
typer av bakgrunder skapades i det tecknade landskapet Crayolaland: ett rutnät med 
8 horisontella och 35 vertikala linjer, en IVB med 7 moln och en med 28 moln. Fyra 
kvinnor och åtta män 20–40 år deltog och RSSQ användes för att skatta simulatorsjuka. 
Man konstaterade att total RSSQ-poäng och nausea var större för rutnätet än för IVB:en 
med många moln, nausea var större för rutnätet jämfört med de bägge naturliga bak-
grunderna men någon signifikant skillnad mellan de bägge IVB:arna med moln sågs 
inte. För övriga delmått sågs ingen effekt av bakgrund. 

 
Scenariots längd 
Att ju längre en person exponeras i en simulator, desto större risk är det att personen blir 
simulatorsjuk är nästan alla ense om, men det saknades i stort sett systematiska studier 
av sambandet mellan exponeringslängd och simulatorsjuka enligt en genomgång av 
forskningen inom området av Kennedy, Stanney och Dunlap (2000). Genom att an-
vända en stor mängd data från olika studier i helikoptersimulatorer tittade de närmare på 
hur längden av ett körpass påverkade simulatorsjukan. Tiderna som de blivande 
piloterna tillbringade i simulatorn delades in i fyra klasser: upp till 1 timme, mellan 
1–2 timmar, mellan 2–3 timmar och 3 timmar eller mer. Man fann en signifikant ökad 
simulatorsjuka (uttryckt som total symptompoäng enligt SSQ med 26 symptom pre-
senterad i Lane och Kennedy (1988)) med ökad längd på simulatorsessionen. 

De som körde kortare tid än 30 minuter i en stridsvagnssimulator, presterade bättre på 
en uppgift11 än dem som körde längre än 30 minuter, men någon skillnad i förekomsten 
av simulatorsjuka rapporterades inte, Lerman m.fl. (1993). Endast yngre män deltog i 
studien. 

Kennedy m.fl. (1993) menade att om körningarna begränsas till 3–5 minuter, uppstår 
ingen simulatorsjuka, inte ens i de ”värsta” simulatorerna, men dessa erfarenheter 
verkar komma från flygsimulatorer. Andra studier visar dock att kortare scenariovarak-
tighet än så kan framkalla illamående, se t.ex. Bekiaris m.fl. (2006). I en rörlig hjul-

                                                 
11 Ett siffer-symbol-test, se (Wechsler, 1955). 
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lastarsimulator avsedd för utbildning låter man eleverna köra maximalt 8–12 minuter åt 
gången, Eriksson (2006). 

En 60 minuter lång körning gav upphov till mer simulatorsjuka än en 15 minuter lång 
körning, Wesley m.fl. (2005). En reservation görs för att körningen var fri, vilket kan ha 
medfört att de som körde i 60 minuter genomförde fler svängar och körde ryckigt. 

Möjligheten att genomföra en trötthetsstudie i en dynamisk Ford-simulator (VIRTTEX) 
undersöktes av Blommer m.fl. (2006). Under ett tre timmar långt pass i simulatorn 
testades varningssystem för avkörningar. Trettiotvå personer körde under mörkerför-
hållanden på en motorväg med två körfält i varje riktning. Resultatet jämfördes med en 
tidigare, representativ studie i samma simulator som genomfördes under dagsljusliknan-
de förhållanden, men med samma uppsättning scenarier och fordonsmodell (denna kör-
ning pågick i 50 minuter och sekundära uppgifter förekom). Simulatorsjuka skattades 
med SSQ enl. Kennedy SSQ (dock var de symptom som bildade de tre olika profilerna 
enligt ovan inte exakt desamma) i slutet av försöket. Bortfallet pga. simulatorsjuka be-
gränsade sig till en deltagare i trötthetsstudien. Man fann ingen signifikant skillnad i 
SSQ-poäng mellan studierna. Resultatet hade dock fått större dignitet om det som skilde 
mellan simulatorkörningarna endast var exponeringstiden och allt annat var lika. 

 
2.8 Tillvänjning 
På samma sätt som med rörelsesjuka, kan individer vänja sig vid simulatormiljön och 
symptomen minska eller avta. När det gäller dem som blir rörelsesjuka, uppges dock att 
omkring 5 % aldrig vänjer sig, se Reason och Brand (1975) refererad av Barrett (2004). 
Det finns individuella skillnader i plasticitet eller förmåga att anpassa sig. I simulator-
sammanhang har det spekulerats om att personer med god förmåga att anpassa sig (hög 
plasticitet) skulle vara mindre känsliga för rörelsesjuka/simulatorsjuka, samtidigt som 
dessa snabbt skulle uppvisa en minskning av symptomen vid upprepade exponeringar 
men att det inte behöver innebära färre symptom i början av exponeringen, se Kennedy, 
Dunlap och Fowlkes (1990) refererad av Barrett (2004).  

Här redovisas både erfarenheter från studier där deltagaren återkommit och kört upp-
repade gånger i en simulator och studier där forskare kontinuerligt under pågående för-
sök har undersökt hur föraren påverkats av simulatorexponeringen. 

Författarna fann inga signifikanta förändringar av upplevd obehagskänsla allteftersom 
en utvärdering av ett utbildningsprogram för nyblivna körkortsinnehavare fortskred 
Allen m.fl. (2003). Subjektiva skattningar inhämtades efter var och en av sex körningar. 

Simulatorsjukan (uttryckt både i de tre delmåtten nausea, oculomotor och disorientation 
och totalt med SSQ enl. Kennedy) ökade linjärt allteftersom försöksdeltagare körde i en 
statisk simulator med 80-tumsskärm, se Min m.fl. (2004). Deltagarna höll en konstant 
hastighet om 60 km/h under 60 minuter på oval bana med en längd av 6 km. Före för-
söket och var 5:e minut under körningen fick deltagaren verbalt uppge graden av simu-
latorsjuka. Det dröjde 10 minuter (nausea, disorientation och totalt SSQ-värde) eller 
15 minuter (oculomotor) innan signifikant högre värden jämfört med referensvärdena 
från före försöket registrerades. 

Utifrån vad som observerades i sex IDS-studier, se Watson (2000), föreslås att mellan 
48 till 72 timmar bör passera mellan varje simulatorkörning för att på effektivaste sätt 
minska både omedelbara och kvardröjande obehag. Personer som i en av studierna åter-
kom efter 2, 3 respektive 18 dagar, hade signifikant lägre SSQ-värden än dem som 
körde redan efter en dag. 
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En ökad exponering för en oförändrad simulerad miljö, minskar symptomen på simula-
torsjuka enligt sammanställningen av Ward och Parkes (1996).  

Att upprepade gånger utsättas för simulatorkörningar med ca 2–5 dagars mellanrum, 
kan förväntas öka toleransen för simulatorsjuka menar Kennedy m.fl. (1993). I en 
undersökning 7 år senare som baserades på data från 53 personer som kört i en 
helikoptersimulator, fann Kennedy m.fl. (2000) att simulatorsjuka uttryckt som total 
SSQ med 26 symptom enligt Lane och Kennedy (1988) minskade efter var och en av de 
7 simulatorsessionerna. 

Delorme och Marin-Lamellet (1999) identifierade tre grupper av deltagare i ett försök 
där de fick köra i högst 10 minuter åt gången: de som kunde köra i 25 minuter utan 
problem, de som fick avbryta efter 10 minuter och de som inte kunde köra i mer än 
2–5 minuter utan att bli illamående. Gruppen som fick avbryta efter 10 minuter tycktes 
klara längre körpass allteftersom försöket fortskred. 

Oavsett scenariotyp och grad av rörelser, sågs stora minskningar av simulatorsjuka när 
körningarna upprepades med korta tidsintervall emellan, se Papelis (1997) och 
Mollenhauer (2004). Total SSQ-poäng enligt Kennedy, disorientation och oculomotor 
minskade med 2/3 från första till tredje körtillfället, medan nausea minskade först efter 
den femte körningen. Papelis (1997) rekommenderar att de inledande scenarierna är av 
enklare art för att underlätta anpassningen. 

Hoffman m.fl. (2003) lade upp ett träningsprogram i simulatorn vid Würzburgers uni-
versitet i syfte att få en objektivt säker körning (t.ex. hålla avståndet), en subjektivt 
säker körkänsla (deltagaren ska uppfatta köruppgiften som enklare och hanterandet av 
bilen ska gå bättre allteftersom) och minskad simulatorsjuka. Simulatorn var rörlig 
(6 frihetsgrader) med en halv BMW 320-kupé och ett 180º synfält. Tanken var att låta 
deltagarna långsamt vänja sig vid alltmer kritiska körsituationer och att tillbringa längre 
tid i simulatorn så att simulatorsjuka minskar eller inte uppträder mer. Följande 5 kör-
ningar ingick: 

1. Vänja sig – under 8–10 minuter på en landsväg fick deltagaren på valfritt sätt 
bekanta sig med simulatorn: bromsa, gasa, köra i kö och fritt välja hastighet 

2. Träna acceleration/inbromsning – följa vägmärken och hålla avståndet, stanna 
vid stopplinje och accelerera upp till en given hastighet. Instruktioner gavs av 
försöksledaren. Scenariot varade i 10–12 minuter 

3. Träna acceleration/inbromsning och byte av körfält – som körning 2, men inga 
instruktioner gavs och körfältsbyten skulle genomföras i olika hastigheter (4 vid 
30 km/h; 4 vid 50 km/h och 3 vid 80 km/h). Varaktighet mellan 12 och 
15 minuter 

4. Fritt hastighetsval – under 10–15 minuter på en 10 km lång landsväg med tvära 
kurvor och mötande trafik köra så fort som möjligt utan att lämna körfältet eller 
kollidera 

5. ”Mätkörning” – i de tidigare passen hade deltagaren möjlighet att bli förtrogen 
med simulatorns funktion. I denna körning fanns alla moment med: hålla kursen, 
accelerationer och inbromsningar vid passering av och sväng i korsning, välja 
optimal tidlucka, hålla avståndet, bedöma andras och sin egen hastighet och 
avstånd. Körningen pågick i 20–25 minuter. 
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Mellan varje körning (samt efter varje hastighet i körning 3) tillfrågades deltagaren om 
sitt tillstånd, om eventuella fysiska besvär och hur körningen uppfattades. Tid för paus 
var också inlagd. Efter var och en av körning 3, 4 och 5 fick deltagarna i en enkät med 
34 symptom beskriva på en 6-gradig skala hur de kände sig (1=inga besvär alls, 
6=mycket stora besvär; poängen summerades till en totalpoäng). Upplägget testades 
med 108 deltagare (51 kvinnor och 57 män) i åldern 22–80 år. 

Resultatet visade att antalet deltagare som mådde illa, minskade allteftersom men 
7 personer (6,5 %) fick avbryta pga. illamående. Några som avbröt träningsprogrammet, 
fortsatte en andra omgång och avslutade den utan problem. Totalt hade 87 % inga 
problem med illamående efter träningsprogrammet, för 8 % var det fortfarande möjligt 
att fortsätta med en andra omgång medan 5 % föll ifrån. I en analys av 100 svar på den 
6-gradiga skalan efter körning 3, fann man inga signifikanta skillnader mellan könen 
och olika åldrar. Lägsta medelvärde för ”symptomsumman” hade män över 50 år, högst 
kvinnor under 25 år. För en del av gruppen undersöktes också personlighetens inverkan, 
men inga signifikanta samband erhölls mellan EPI-Q (Eysenck Personality Inventory, 
kortversion) och ”symptomsumman” respektive svaren enligt en ”åkommelista”12 och 
”symptomsumman”. 

 
2.9 Åtgärder för att minska effekterna 
I detta kapitel diskuteras förslag på åtgärder för att minska/eliminera simulatorsjuka i 
den ordning orsakerna tagits upp tidigare. Här nämns därför först metoder inriktade på 
deltagaren, följt av tekniska förbättringar och utformningen av köruppgiften/scenari-
erna. Slutligen har allmänna rekommendationer och erfarenheter samlats i ett delkapitel. 
En person som drabbas av cybersjuka (+simulatorsjuka?) kan blunda för att minska 
besvären, något som inte gäller för rörelsesjuka. 

 
2.9.1 Deltagaren 
Armband visade sig hjälpa mot simulatorsjuka enligt en studie av Wesley m.fl. (2005). 
Äldre, 55 år eller mer, som bar banden rapporterade mindre problem med simulator-
sjuka (SSQ enl. Kennedy) än äldre som inte använde banden. Någon sådan skillnad 
noterades inte för de två andra åldersgrupperna. Vidare sågs en tendens (ej signifikant, 
p<0,051) att armbanden, sett över alla deltagare, gav mindre besvär uttryckt som 
oculomotor. Framtida studier av effekten av armband bör titta på eventuella könsskill-
nader och bättre ta reda på varför och när metoden fungerar.  

En idé för att minska cybersjuka, men som ingen prövat ännu enligt LaViola Jr. (2000), 
är att sända elektriska signaler till den 8:e kranialnerven för att lura balansorganet att det 
förekommer en linjär eller lateral acceleration/retardation.  

Wesley m.fl. (2005) försökte ta fram predikteringssmetoder för att avgöra vilka poten-
tiella deltagare som borde uteslutas pga. stor risk för att drabbas av simulatorsjuka. Tre 
frågor ställdes (svaren skulle anges på Likert-skalor): hur ofta man blev åksjuk i bil, hur 
känslig man bedömde sig själv vara för att bli åksjuk och slutligen hur troligt man 
menade att det var att man själv blev simulatorsjuk i en studie där 50 % av deltagarna 
blev sjuka. Det var endast hur känslig man bedömde sig själv vara för att bli åksjuk som 
föll ut som en signifikant faktor i en regressionsanalys med totala SSQ-poäng som bero-
ende variabel. 

                                                 
12 Freiburger Beschwerdenliste, version G, se Fahrenberg (1975) som Hoffman m.fl. (2003) hänvisar till. 
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I sin litteraturgenomgång tar Barrett (2004) upp effekterna av avslappningsövningar 
(”autogenic training”), antingen som en enskild åtgärd eller i kombination med bio-
feedback13. En studie då dessa åtgärder kombinerades visade sig ha effekt på rörelse-
sjuka (som framkallats i roterande stolar). Men denna typ av metod för att minska 
illamåendet i körsimulatorstudier torde inte vara realistisk av tids- och resursskäl. 

Åksjuketabletter har funnits länge, se Figur 2. Barrett (2004) refererar en HMD-studie 
som visade en stor minskning av obehagen i en VE men tar också upp de bieffekter som 
pillren kan ge: trötthet och försämring av korttidsminnet. Dock bör de små mängder 
verksamma substanser som förekommer inte ge upphov till några allvarligare bieffekter 
varför flertalet skulle kunna bli hjälpta mot cybersjuka med åksjukepiller. 

 
Figur 2  Annons för åksjuketabletter. Ur Det Bästa, maj 1952. 
 
2.9.2 Tekniska åtgärder 
En systematisk procedur i två steg för att undersöka och minska simulatorsjuka 
föreslogs av Drexler m.fl. (2004). Först identifieras de simulatorer som brukar ge 
upphov till många fall av simulatorsjuka varefter man utifrån t.ex. symptomprofilerna 
föreslår de tekniska förändringar som har störst potential att minska simulatorsjukan, se 
följande figur. 

                                                 
13Genom att ge en person fortlöpande information om de egna kroppsfunktionerna tros det vara möjligt att 
viljemässigt förändra funktioner som normalt inte är viljestyrda. 
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Simulatorsjuka 
konstaterad

Är totala SSQ-
poängen >10?

Undersök SSQ-profilerna för 
dominerande faktor/er

Nej 

Disorientation? Oculomotor? Nausea? 

Stopp 

Ja 

Möjliga orsaker: 

Rörelseplattformens 
dynamik  

Fördröjningar 

Möjliga orsaker: 

Flera monitorer/ 
bildskärmar  

Synfält 

Förvrängd bild 

Avstånd till 
monitorer/ skärmar

Möjliga orsaker: 

Deltagaren ej 
placerad i rätt 
position 

Överdrivet mycket 
information i 
scenariots 
vertikalled

Figur 3  Utredningsprocedur för uppkomst av simulatorsjuka föreslagen av 
(Drexler et al., 2004). 
 

Ward och Parkes (1996) nämner också vilken position deltagaren har i simulatorn som 
en faktor med inverkan på simulatorsjuka. Sitter man i den tänkta positionen med tanke 
på ögats läge och kontrollen av input, minskar symptomen. 

Tekniska förbättringar av simulatorer genom att bättre integrera visuella, motoriska och 
akustiska stimuli, menar Min m.fl. (2004) skulle kunna fördröja utlösandet av simula-
torsjukan. Att göra en finjustering av rörelsesystemet efter vilken typ av manövrer som 
ska studeras, tycks vara fördelaktigt menar Mollenhauer (2004). Digitala filter kan vara 
en åtgärd för att minska transportfördröjningarna, se Dumas II och Klee (1996). 
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Att fullständigt kompensera lateral acceleration med roll-oscillation, minskade inte 
illamåendet, utan resultatet blev tvärtom konstaterade Donohew (2002). 

För att minska det perifera flimret, föreslås att repetitionsfrekvensen ökas; den frekvens 
som vanligen används för bildens centrala område, 30 Hz, räcker inte till, se LaViola Jr 
(2000).  

Genom att använda en vändskiva för att simulera girrörelser, genomförde deltagarna 
svängar på ett mer komfortabelt sätt än utan vridbordet i en avancerad japansk simu-
lator, se Suda, Takahashi, Onuki och Komine (2005). Författarna menar att detta indi-
kerar att åtgärden kan vara effektiv för att minska simulatorsjuka.   

 
2.9.3 Köruppgift/scenarier 
I en pilotstudie fann man att en stor andel av de äldre förarna blev simulatorsjuka, se 
Allen m.fl. (2006). Scenarierna ändrades då i syfte att minska problemen. Det som 
gjordes var att minska den grafiska naturtrogenheten, lägga in dimma, ändra ordningen 
på scenarierna och dess längd samt modifiera väggeometrin. 

Personer som gjorde fler huvudvridningar med en HMD, beskrev en mer komfortabel 
vistelse i den virtuella miljön än övriga, även om inte resultaten var entydiga, se Simone 
m.fl. (2006). Deltagarna fick även använda ratt och pedaler. Motsatt effekt rapporterar 
Ward och Parkes (1996) om i sin sammanställning. Huvudrörelser i situationer där 
endast visuella ledtrådar för rörelse förekommer, ger upphov till illamående som brukar 
benämnas psuedo-Coriolis-effekter. 

Att lägga in en stabil och naturlig bakgrund (IVB), t.ex. en himmel med moln, som del-
tagaren kan använda som referens, visade sig minska simulatorsjukan enligt Lin m.fl. 
(2002).  

 
2.9.4 Allmänna förslag 
Chrysler och Williams (2005) beskriver erfarenheter av studier i den fixa DriveSafetyTM 

-simulatorn. Jämfört med en tidigare studie av dem som gav upphov till simulatorsjuka 
hos 75 % av deltagarna, se Chrysler, Wright och Williams (2003) och den som pre-
senterades 2005 (endast 1 av 36), förekom i den senare studien: 

• Färre deltagare i åldern över 55 år 

• Ingen vindruta framtill (ökade luftgenomflödet och gav samma ljusförhållanden 
framåt som åt sidorna) 

• Frågor och enklare samtal under ”transportsträckorna” som fick deltagarna att 
tänka mindre på att de deltog i en simulatorstudie och eventuellt illamående 

• Inga start- och stoppsituationer då dessa, i en statisk simulator, särskilt tycks ge 
simulatorsjuka 

• Kurvor som passerades med hög hastighet hade stora radier och få perifera 
objekt 

• Screening av kandidater till försöket; personer benägna att bli sjuka gallrades 
bort. 

Hur den sista punkten skulle kunna realiseras, gav Watson (2000) ett förslag på. Hon 
rekommenderade att lägga in ett anpassnings/screeningsscenario, särskilt när deltagaren 
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är en erfaren förare, speciellt kvinna, som ska köra i scenarier som innehåller 90º-
svängar längre än 20 minuter. I några av de studier som Watson beskriver, föregicks 
experimentkörningen av en 5 minuter lång ”screening” som inkluderade en 90º-höger-
sväng och en 90º-vänstersväng samt tre inbromsningar till stillastående. Ibland lades 
även körfältsbyten in. Hastigheten var mellan 40–60 mph. 

Vid Monash-universitetet i Australien fanns både en enklare simulator (tillverkad av 
STI) och en mer avancerad, se Triggs och Regan (1999). Erfarenheterna från dem 
visade att den enklare gav upphov till mindre problem med simulatorsjuka än den mer 
avancerade. För att minska illamåendet i den nyare simulatorn, begränsades längden på 
körningarna, deltagare selekterades och informerades fullständigt om fenomenet samt 
exponeringen av vissa vägmiljöer begränsades. Med dessa åtgärder har en relativt låg 
nivå av allvarligare simulatorsjuka nåtts. 

Att utsätta deltagarna för korta, upprepade exponeringar för simulatorer, kan vara ett 
effektivt sätt att minska simulatorsjuka menade Kennedy m.fl. (2000). Samma upplägg 
kommer Barrett (2004) in på för personer som man vet är mer känsliga för simulator-
sjuka: de första exponeringarna bör vara korta och det kan behövas många exponeringar 
innan personen anpassar sig till simulatormiljön. 

Några frågor för framtida forskning som Kennedy m.fl. (2000) föreslog handlade om 
hur länge en ”kort” körning varar, vilken den optimala tiden mellan körningar är för att 
underlätta anpassning, om längden kan öka då repetitioner görs och slutligen hur 
eventuella kvardröjande effekter ska hanteras. 

Ward och Parkes (1996) presenterade en lista på åtgärder för att minska simulatorsjuka. 
Sammanställningen bygger på tidigare rekommendationer av Kennedy, Hettinger m.fl. 
(1990) och McCauley (1984) vilka generellt var avsedda för flygsimulatorer, men Ward 
och Parkes har anpassat rekommendationerna till att kunna användas för körsimulatorer. 

1. Deltagarna bör bli informerade om att symptom inte är onormalt, detta för att 
minska oron, särskilt för dem som inte är vana vid simulatorer 

2. Personer som är experter på en uppgift i verklig miljö, har störst risk att bli 
simulatorsjuka, speciellt de som är ovana vid uppgiften i en simulerad miljö 

3. Simulatorsjuka kan vara ”smittsam”; om både förare och passagerare deltar i 
studien, kan den som hamnar i ett nödläge påverka den andra personen 

4. Rekrytera endast personer i god form som är friska och utvilade. Sjukdomar, 
utmattning, upprörda känslor och baksmällor kan göra deltagare mer benägna att 
bli simulatorsjuka och förvärra symptomen 

5. Anpassning till simulatorn kan leda till motståndskraft mot symptom. Minst en 
dag och högst sju dagar bör gå mellan simulatorkörningar 

6. Efter simulatorpassen bör inte omfattande körningar på verklig väg följa. Detta 
för att undvika riskabla situationer pga. kvardröjande effekter 

7. Simulatorpassen bör inte överstiga två timmars längd för att begränsa 
ackumulerade symptom, särskilt trötthetsrelaterade (t.ex. ansträngda ögon, 
huvudvärk, yrsel) och eftereffekter 

8. Lägg in pauser vid lämpliga tidpunkter i komplexa simulatorkörningar 

9. Stäng av simulatorn och tänd belysningen innan deltagaren tar plats i simulatorn, 
under raster och efteråt 
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10. Komplicerade och snabba förändringar av körriktningen bör undvikas. Sådana 
rörelser bidrar till att man tvingas undersöka synområdet och ger upphov till 
visuella-vestibulära konflikter 

11. Undvik att frysa den simulerade bilden, såvida inte deltagaren ges möjlighet att 
uppnå en stabil och rät kontroll av fordonet 

12. Ändra inte deltagarens position medan simuleringspasset pågår. Kan leda till 
scenariostörningar 

13. Använd så smalt synområde som uppgiften tillåter. Minska synområdet i simu-
leringar som är kända för att ge upphov till illamående 

14. Uppmuntra inte huvudrörelser, särskilt när dynamiska simuleringar ska demon-
streras för första gången 

15. Tänk på att det första scenariot och vissa typer av scenarier kräver särskild 
försiktighet 

16. Deltagare som erfar ansträngda ögon schemaläggs lämpligen till morgonpass när 
ögonen är mindre trötta. De som lider av huvudvärk under simuleringen får köra 
på eftermiddagen 

17. Alla projektorer för den visuella bildvisningen bör vara korrekt inställda 

18. Lite aktivitet efter simulatorpasset som kräver visuell-motorisk koordination 
(som bordtennis) kan underlätta återanpassningen till verkligheten. 

Apropå punkt 18 ovan, menar Kennedy m.fl. (1993) också att eftereffekterna kan avta 
snabbare om man sysselsätter sig med någonting i stället för att enbart sitta och vänta på 
att symptomen ska klinga av. 
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3 Erfarenheter från VTI:s simulatorer 
En delaktivitet i projektet var att kartlägga VTI:s erfarenheter av simulatorsjuka. 
Problem med simulatorsjuka kan ha avrapporterats kortfattat i dokumentationen eller 
inte alls. Kontakt har därför tagits med ett antal VTI:are som genomfört studier i någon 
av VTI:s simulatorer (undantaget FOERST-simulatorn) för att om möjligt få mer fakta 
om simulatorsjuka än det som beskrivits i rapporterna. De uppgifter från de senaste 
ungefär tio årens studier som inom ramen för detta projekt har hunnit tas fram, redo-
visas i tabellen nedan som inte ska ses som fullständig. De simulatorstudier som inte 
berör simulatorsjuka överhuvudtaget är i regel uteslutna. 

 
Tabell 2  VTI-studier där simulatorsjuka kommenterats. 

Referens Studiens syfte Simu-
lator-
version 
I    II    III 

Deltagare (antal, 
kön, grupper) 

Scenarier (längd, 
ev sekundär uppgift 
m.m.) 

Antal som avbröt 
och när, beskriv 
symptomen och 
ev. kvardröjande 
effekter 

Övrigt 

Kircher, 
Thorslund, 
Kircher, 
Falkmer och 
Anund, 2007 

Utvärdera 
säkerhetseffekter i 
samband med 
lagstadgat 30 km/h i 
timmen vid 
busspassage. 

  x 28 (13 kvinnor, 
15 män), 
18–62 år. 

Ca. 4 mil (4 ggr. 
Målilla), 2 mil i 
70 km/h, 2 mil i 
90 km/h; 4 stillastå-
ende bussar (2 på 
vänster sida, 2 på 
höger) med 30-
skylt. 

Ingen avbröt, men 
några kommenter-
ade att grafiken 
var suddig. 

Ganska ”lätt” 
studie: vägen rätt 
rak, inga uppgifter 
där man måste 
titta ner. Fyra 
förväntade 
inbromsningar. 

Kircher (2007) Utvärdera beteende-
effekter med olika 
halkvarningssystem, 
även ögonrörels-
emätning 

  x 63 (29 kvinnor, 
34 män). 
25–65 år. 

Målilla-korsning-
Nykil-korsning-
Målilla-korsning-
Nykil (= 4.3 mil); 
köra på olika väglag 
(torr, halt) med olika 
varningssystem, 
uppgiften var att 
hinna fram i tid 
(35 minuter, rätt 
tight planerat) 

6 kvinnor avbröt 
på olika ställen, 
dock oftast på 
Nykilsvägen 
(antingen 1:a eller 
2:a gång) som är 
mera kurvig. 
Några uppgav att 
det inte kändes 
bra när man 
bromsade; mådde 
bättre efter att de 
lämnade 
simulatorn. 

Några 
kommentarer: 
dålig luft i 
simulatorn, det 
kändes som om 
man svävade 
över vägen. 
Några sa att de 
blev yra, andra 
blev lätt 
illamående men 
körde färdigt 
ändå. 

Ihs (2006) Effekter under 
mörkerkörning av att 
mittlinjer saknas och 
kantstolpar förlorat 
sin reflekterande 
förmåga 

  X 15 yngre 
(21–27 år) och 
15 äldre 
(50–63 år). 
Jämn 
könsfördelning i 
åldersgrupperna. 

Två separata 
sträckor, bägge 
5 km lång. 90 km/h 
resp. 70 km/h. 

Inga avbröt, men 
några kände av 
viss simulator-
sjuka. En blev 
väldigt illamåen-
de, körde mkt 
långsamt under 
hela försöket pga. 
detta. 

En 6-gradig skala 
användes med 
ändpunkterna 
”Nej, inte alls” 
respektive ”Ja, 
mycket” för 
deltagaren att 
markera om man 
blev illamående 
under körningen. 

Anund, 
Hjälmdahl, 
Palmkvist, 
Sehammar och 
Thorslund 
(2005) 

Effekten av räfflor på 
förare som är på väg 
att somna 

  X 21 kvinnor och 
19 män i åldern 
23–56 år 

45–90 minuter + 
10 minuter på en 
9 m väg med 
hastighetsbegräns-
ningen 90 km/h 

På en 7-gradig 
skala med 
ändpunkterna 
”Inte alls…” resp. 
”Mycket…” som 
svar på frågan om 
man blev 
rörelsesjuk blev 
medelvärdet 1,7 

Vid rekryteringen 
exkluderades de 
som lätt blir 
rörelsesjuka. 

46 VTI rapport 587 



 

Forts. tabell 2. 
Referens Studiens syfte Simu-

lator-
version 
I    II    III 

Deltagare (antal, 
kön, grupper) 

Scenarier (längd, 
ev sekundär uppgift 
m.m.) 

Antal som avbröt 
och när, beskriv 
symptomen och 
ev. kvardröjande 
effekter 

Övrigt 

Peters och 
Östlund (2005) 

Förmåga att köra 
bilar med joystick 

X   1 kvinna och 15 
män med 
ryggmärgskador. 
Vana att köra 
anpassade bilar. 

20 km landsväg + 
genomföra ett 
körfältsbyte (köra 
mellan koner). 

På en 7-gradig 
skala med 
ändpunkterna 
”Inte alls…” resp. 
”Mycket…” som 
svar på frågan om 
man blev 
rörelsesjuk blev 
medelvärdet 1,6. 
Två avstod från 
körfältsbytet pga. 
att de kände 
simulatorsjuka 
under träningen. 

 

Karlsson 
(2005) 

Åtgärder för att 
minska effekten av 
förarens 
ouppmärksamhet 
utvärderas 

 X  16 kvinnor och 
14 män i åldern 
18–52 år 

På motorväg 
(110 km/h) kördes 
en timme. 

På en 7-gradig 
skala med änd-
punkterna ”Inte 
alls…” resp. 
”Mycket…” som 
svar på frågan om 
man blev 
rörelsesjuk blev 
medelvärdet 1,6 

 

Helmers och 
Törnros (2006) 

Effekt på förarens val 
av hastighet och 
sidoacceleration i 
olika kurvutföranden 

 X  8 i åldern 
32–62 år (alla 
VTI-anställda) 

Vid tre tillfällen 
kördes en 20 km 
lång sträcka 3 ggr. 
Den omfattade 24 
kurvor med varier-
ande radie (100, 
200 eller 400 m) 
med mellanligg-
ande raksträckor 
(600 m långa). 

Ingen blev 
illamående (alla 8 
svarade ”inte alls” 
på frågan om man 
blev illamående 
under körningen; 
övriga alternativ 
var ”litet” och 
”ganska mycket”) 

Även effekten av 
inlärning 
studerades. 

Kircher m fl 
(2004) 

Fyra studier i syfte att 
undersöka 
körbeteende och 
trafiksäkerhet vid 
mobiltelefonsamtal, 
mottagande av SMS 
och att se på DVD-
film 

 X  27 kvinnor och 
39 män. 
Medelålder 
33 år. (Totalt för 
alla studier) 

Två identiska 
sträckor kördes i 
stads- och lands-
vägsmiljö. Totalt 
69 km (1 h 15 min). 
Kritiska situationer 
framtvingade 
inbromsningar. 90º 
graders svängar. 

32 personer som 
blev simulator-
sjuka ersattes. 
20 av dessa finns 
data om, t ex var 
10 män, 8 kvinnor 
(2 saknas uppgift 
om). 18 av dessa 
hade blivit åksjuka 
tidigare, vanligen i 
bil, båt eller 
karusell. 

Försöksdeltagare 
som inte var 
känsliga för 
rörelsesjuka 
rekryterades. 
En åksjukeenkät 
fylldes i efteråt, se 
bilaga 1. 

Helmers och 
Törnros (2004) 

Se vilken effekt 
rotationscentrum för 
kurvans skevning har 
på förarens val av 
hastighet och 
sidoacceleration 

X   6 deltagare Vid fyra tillfällen 
kördes slingor om 5 
km 6 ggr. 

Ingen blev 
illamående. 

Frågan om 
illamående hade 
fyra 
svarsalternativ: 
inte alls, litet, 
ganska, mycket. 

Törnros och 
Wallman 
(2003) 

Inverkan av spår i 
beläggningen på 
förarebeteendet 

X   10 kvinnor och 
10 män 

2 x 10 km med/utan 
spår 

Ingen avbröt och 
ingen blev 
illamående. 
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Referens Studiens syfte Simu-
lator-
version 
I    II    III 

Deltagare (antal, 
kön, grupper) 

Scenarier (längd, 
ev sekundär uppgift 
m.m.) 

Antal som avbröt 
och när, beskriv 
symptomen och 
ev. kvardröjande 
effekter 

Övrigt 

Nordmark, 
Jansson och 
Palmkvist, 
(1999) 

Bromsbeteende i en 
nödsituation med och 
utan hörbar ABS-
broms 

X   10 kvinnor och 
30 män mellan 
23–69 år 

40 km lång, 70 och 
90 km/h. Efter 
20 km kritiskt läge 
med två bilar och 
älgar som gick över 
vägen; därefter 
fortsatt körning efter 
info om att bilen 
hade ABS-bromsar, 
älgsituationen dök 
upp på nytt. 

På en 7-gradig 
skala med 1= 
kände mig inte 
alls illamående 
och 7=kände mig 
mycket illamå-
ende, blev medel-
värdet 1,68. För-
fattarna menade 
därmed att simu-
latorsjuka nästan 
helt saknades. 

 

Lidström 
(1998) 

Utprova design av 
tunnlar 

X   47 totalt 
(11 kvinnor, 35 
män och 1 
okänd) 
Ålder 26–62 år. 

600 m lång 
raksträcka följd av 
en avfart, därefter 
en 700 m lång 
kurva. 

En person avbröt. 
På en 5-gradig 
skala, angav 31 
inga problem med 
illamående (=1), 
11 angav 2, två 
vardera 3 och 4 
samt 1 person 5, 
den som avbröt 
(=allvarliga 
problem). 

 

Wallman 
(1997) 

Förarbeteende på 
vintervägar 

X   18 män indelade 
i 7 grupper 

20 km som kördes 
antingen 3 eller 4 
gånger. Sommar- 
och vintermiljö 

Ingen avbröt och 
ingen blev 
illamående. 

 

Törnros (1996) Jämföra körbeteende 
i verklig och 
simulerad tunnel 

X   11 kvinnor och 9 
män i åldern 
23–52 år 

Ca 2,5 km i en 
tunnel med 
hastighetsbe-
gränsning 70 km/h 

Ett par blev 
illamående. 

 

 

Det är egentligen bara i två studier i tabellen som det förekommit någon simulatorsjuka 
att tala om. I telefonstudien som beskrivs i Kircher m.fl. (2004) konstruerades för första 
gången ett scenario med 90º-svängar i någon av de avancerade VTI-simulatorerna. 
Dessa tillsammans med kraftiga inbromsningar tycktes bidra till uppkomsten av simu-
latorsjuka. I utvärderingen av olika halkvarningssystem, var sex kvinnor tvungna att 
avbryta, knappt var tionde deltagare, och då oftast på en kurvig landsväg, se Kircher 
(2007). 

Ett par personer drabbades av illamående i VTI I när de körde i en tunnel, Törnros 
(1996). Anledningen antogs vara att kraftiga inbromsningar och accelerationer skulle 
utföras under en kort tid. Man valde därför att koppla bort simuleringen av krafter i 
körriktningen. Ingen blev därefter illamående. 

Erfarenheterna från VTI:s simulatorgrupp säger att Nykilssträckan (ett parti av en lands-
väg ofta använd i VTI:s simulatorkörningar), ger upphov till mer problem i VTI III 
jämfört med VTI I. Inbromsningar sägs generellt vara besvärliga att simulera; man ska 
då gå ner i ett viloläge vilket i hög grad tycks framkalla illamående. 
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Problem med simulatorsjuka har hittills, åtminstone vad som rapporterats, sålunda varit 
begränsade i VTI:s forskningssimulatorer. Erfarenheterna från de första tio åren med 
VTI I, som de beskrivs i Nordmark (1994), var att normal körning på vägar utan skarpa 
kurvor och häftiga manövrer sällan ger upphov till simulatorsjuka; störst inverkan på 
simulatorsjuka erhölls för scenarier med många tvära kurvor och upprepade inbroms-
ningar. Den mycket korta fördröjningen i VTI I:s bildsystem (40 ms) ansågs vara den 
mest betydelsefulla faktorn för de begränsade problemen med simulatorsjuka, se 
Nordmark (1994). Även det faktum att man varit selektiv i tillämpningarna och att 
utformningen av scenarierna utprovats i pilotförsök där man tagit hänsyn till deltagarnas 
åsikter förs fram som ytterligare förklaringar, Nilsson (1993a).  

I telefonstudien, Kircher m.fl. (2004), användes en särskild enkät för simulatorsjuka (se 
bilaga 1). För övrigt har ofta en fråga om simulatorsjuka/åksjuka (”illamående”) in-
fogats i enkäter där deltagaren efter körning bedömt t.ex. realismen i simulatorn, under-
sökta åtgärder, testade utrustningar etc. Frågans utformning har varierat, från t.ex. en 
7-gradig skala med namngivna ändpunkter till fyra namngivna svarsalternativ. Medel-
värden respektive svarsfördelningar har redovisats. 
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4 Att studera simulatorsjuka på VTI 
En studie av simulatorsjuka i VTI:s simulatorer bör syfta till att öka insikten om när 
illamående och andra symptom kan tänkas uppstå i scenarier som utvecklats eller för-
väntas utvecklas inom projekt specifikt för VTI II och VTI III. Med andra ord är det inte 
rimligt att genomföra en studie med avsikt att till fullo tränga in i hela problematiken 
kring simulatorsjuka och försöka kontrollera alla bakomliggande faktorer. Målsätt-
ningen bör i stället vara att kunna presentera råd och riktlinjer för utformning av 
scenarier. 

Vilka grupper som ska rekryteras måste övervägas. Ett förslag är att inkludera personer 
som man vet har ökad risk att bli simulatorsjuka men som i övrigt inte skiljer sig åt 
nämnvärt, t.ex. kvinnor i en viss åldersgrupp. Tack vare den inledande litteraturgenom-
gången i denna rapport har vi en förhållandevis god bild av vilka individuella faktorer 
som kan ligga bakom simulatorsjuka. Vi skulle i en studie om simulatorsjuka vara mer 
intresserade av vilken betydelse specifika, tekniska egenskaper hos VTI:s simulatorer 
har än att ytterligare försöka kartlägga olika gruppers benägenhet att bli simulatorsjuka. 
Hur ett eventuellt upplägg skulle se ut för att minska problemen med hjälp av tillvänj-
ning/träning, bör också diskuteras i detta sammanhang. 

Vad som tentativt bör ingå i en sådan studie, är inverkan av rörelsesystemet (med/utan), 
S-kurvor och inbromsningar/accelerationer. Komplexiteten av scenarierna skulle 
förslagsvis öka allteftersom försöket pågick och deltagaren skulle efter varje avslutat 
scenario beskriva eventuella symptom. En viktig faktor att ta hänsyn till i detta 
sammanhang är längden på simulatorexponeringen; längre tider ger ju ofta upphov till 
allvarligare problem.  

Hur simulatorsjuka ska mätas måste också övervägas. Tidigare har i de fall simulator-
sjuka överhuvudtaget undersökts, nästan enbart enkla skalor använts i VTI:s försök. 
Deltagaren har ombetts att ange hur illamående han/hon känner sig. Med tanke på den 
variation av symptom som simulatorsjuka uppvisar, krävs fler frågor för att få en hel-
täckande bild av tillståndet hos deltagaren (eventuellt både före och efter försöket). Det 
rekommenderas därför att SSQ enl. Kennedy används för att fånga upp deltagarnas 
subjektiva omdömen om sitt tillstånd. VTI har också möjlighet att registrera ett flertal 
fysiologiska parametrar kontinuerligt, vilket ger möjlighet att närmare studera när 
symptomen uppträder. Om subjektiva skattningar ska göras kontinuerligt, bör man 
använda enkla skalor. Viktigt är också att fånga upp eventuella kvardröjande effekter, 
t.ex. genom att be deltagaren fylla i en enkät ett visst antal timmar efter försöket eller att 
genomföra en telefonintervju. Omfattningen på mätningarna/enkäterna måste förstås 
sättas i relation till scenarielängden m.m. och hela den speciella simulatormiljön som 
bara den kan för många upplevas som skrämmande. Huruvida en viss omfattning av 
mildare simulatorsjuka (t.ex. lättare yrsel) hos vissa personer är oundviklig och måste 
accepteras bör i detta sammanhang övervägas. 

Ett par av referenserna som särskilt diskuterar forskning kring simulatorsjuka bör i detta 
sammanhang studeras närmare, bl.a. Casali och Wierwille (1986) och Kennedy och 
Fowlkes (1992). Kennedy och Fowlkes diskuterar bl.a. det faktum att de flesta slutligen 
anpassar sig till simulatormiljön och att det då inte fungerar att ha en försöksdesign för 
att skatta den inom-individuella variationen utan det krävs ett upplägg för att studera de 
mellan-individuella skillnaderna. Med hänsyn taget till detta och att det förekommer 
stora individuella skillnader, effekterna kan vara små och anpassning sker, krävs ett 
stort antal deltagare i en studie om simulatorsjuka om man inte väljer småskaliga försök 
med en större experimentell kontroll över inblandade faktorer. Frank (1986), som 
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särskilt undersökte fördröjningars effekt, rekommenderade att framtida studier skulle ha 
en varierande längd på fördröjningarna i bild- och rörelsesystemet, eftersom deltagaren 
då inte skulle kunna förutse längden. Därutöver menade han att ett sekventiellt an-
greppssätt var nödvändigt i modellbyggandet för att avgöra vilka av alla faktorer som 
påverkar körbeteendet. 

I en fortsättning på föreliggande projekt skulle alltså ovanstående tankegångar konkreti-
seras i en försöksplan. Önskvärt vore också att fortsättningsprojektet kunde omfatta en 
mindre pilotstudie som skulle ge en uppfattning om hur försöksplanen fungerar och om 
den skulle behöva revideras.  

Oberoende av om särskilda studier av simulatorsjuka kommer att genomföras vid VTI, 
vore det värdefullt om problematiken hanterades på ett mer strukturerat sätt, t.ex. att 
deltagare alltid får samma information (ingen?) om simulatorsjuka före försöket och 
efteråt får besvara en kortare, enhetlig enkät. Man skulle därmed på längre sikt bygga 
upp en erfarenhetsbank med vilka situationer som är mest problematiska.  

Vill man minska risken för simulatorsjuka, föreslås någon av två screeningsmetoder: 
antingen tillfrågas den potentielle deltagaren om tidigare erfarenheter av åksjuka eller så 
får han/hon köra ett kort pass i simulatorn. Det kan vidare vara idé att förlägga övnings-
delen i simulatorförsöket till en dag och själva försöket till en annan dag. 
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5 Diskussion 
Kunskapsöversikten bekräftade den bild som tidigare getts om simulatorsjukans 
komplexa natur. Fenomenet kan ha flera orsaker och uppvisar en rad olika symptom, se 
Kennedy och Fowlkes (1992). Forskarna hoppades att simulatorsjuka skulle kunna 
minskas med rörelseplattformar men problemen försvann inte med denna åtgärd. 
Betydelsen av bildsystemets kvalitet, den projicerade ytans storlek och scenariernas 
innehåll uppmärksammades mera. 

Vid rekrytering av deltagare till simulatorstudier är det inte ovanligt att exkludera de 
personer som uppger att de är känsliga för rörelsesjuka i förhoppningen att minska 
simulatorsjuka. Men problemen med simulatorsjuka kan, som exemplen här visat, inte 
helt undvikas med detta förfarande, se t.ex. erfarenheter från en VTI-studie, (Kircher 
m.fl. 2004). Det är effektivare att i en förstudie finna de potentiella deltagare som blir 
simulatorsjuka. Av vikt är också att deltagaren inte är sjuk eller trött. 

Det har inte påträffats någon forskning om effekten av att före ett simulatorförsök in-
formera/inte informera deltagarna om risken för att bli illamående eller drabbas av andra 
symptom. I många fall undersöks tillståndet innan försöket med enkäter om simulator-
sjuka för att få en basnivå att jämföra eventuella effekter med och då blir det ju uppen-
bart för deltagaren vad som kan inträffa. I andra fall förekommer det att deltagaren får 
informationen i förväg, se t.ex. Triggs och Regan (1999). En studie rekommenderar att 
försöksledaren är uppmärksam på tecken på simulatorsjuka, men inte gör personen 
medveten om att man kan bli simulatorsjuk, se Bekiaris m.fl. (2006). Vid de svenska 
AGILE-försöken undvek försöksledaren att nämna något om ”åksjuka” men infor-
merade givetvis om rättigheten att när som helst avbryta om det inte skulle kännas bra, 
se Henriksson (2005). Sammanfattningsvis har psykologiska faktorer, som t.ex. försöks-
deltagarens förväntningar, erfarenheter och påverkan från försöksledaren, inte behand-
lats i någon nämnvärd omfattning. 

Det dominerande instrumentet för att skatta simulatorsjuka har varit SSQ enl. Kennedy. 
I vissa fall har man kanske en aning godtyckligt valt ett antal symptom från den totala 
listan för att skapa en modifierad enkät. Resultatet av mätningar av simulatorsjuka på-
verkas av var, när och vad man mäter och givetvis också om det sker via subjektiva eller 
objektiva metoder. 

Hos några av deltagarna i det svenska AGILE-försöket, (Henriksson, 2005), noterades 
en stark vilja att ”göra bra ifrån sig”; man fortsatte att köra lite längre än vad som hade 
varit lämpligt med tanke på simulatorsjuka och man kanske förvärrade symptomen. Det 
är möjligt att det hade med försökets syfte att göra, vilket var att bedöma körlämplig-
heten. Någon blev så besviken över sin prestation att hon avbröt. Man bör vara med-
veten om att detta också kan vara en bakomliggande orsak till att man väljer att avbryta, 
som, även om det kanske inte var så i detta fall, kan ”skyllas” på illamående. 

Liknande resonemang kommer Rizzo m.fl. (2003) in på när de för fram anledningar till 
varför vissa personer med låga SSQ-värden avbröt. Författarna menar att deltagarna 
kanske blev besvikna över sin insats, var trötta eller hade tidsbrist. Man kanske uppgav 
mindre obehag för att gå försöksledaren till mötes (t.ex. ville inte sjuka personer visa sig 
svaga). Rizzo med kollegor tar också upp en könsskillnad som kan ligga bakom i vilken 
omfattning deltagare rapporterar om simulatorsjuka: det kan anses vara mer socialt 
accepterat för kvinnor att beskriva obehag för andra än det är för män. 

Förutom den spekulation om könsskillnaden i rapporteringsbenägenhet som nämndes i 
föregående stycke, påträffades två försök till förklaringar med biologisk anknytning till 

52 VTI rapport 587 



 

varför män och kvinnor i regel beskriver olika grad av problem med simulatorsjuka, se 
Clemes och Howarth (2005) och LaViola Jr. (2000). Det har däremot inte presenterats 
någon förklaring till varför äldre blir mer drabbade än yngre. När det gäller rörelsesjuka, 
är ju mönstret tvärtom: innan nervsystemet har lagrat/vant sig vid de intryck som är 
typiska för olika situationer när huvudet ändrar position (vid bilåkning, på sjön etc.), 
blir personen rörelsesjuk. Om man också tar i beaktande de rön från flygsimulatorer 
som säger att erfarna piloter blir mer simulatorsjuka än oerfarna, skulle man kunna 
spekulera om följande förklaring är rimlig: äldre bilförare har mycket större erfarenhet 
av bilens rörelser i verkligheten än yngre (och medelålders?) och blir därmed mer 
påverkade av att dessa rörelser inte helt verklighetstroget kan simuleras. 

Ett fåtal studier har på ett systematiskt sätt undersökt bildsystemets och/eller rörelse-
systemets inverkan. Vad som gör alla studier av fenomenet mer komplexa, är tillvänj-
ningsfaktorn. De flesta försöksdeltagare vänjer sig efterhand vid simulatorn och blir 
mindre simulatorsjuka. Det är därför svårt att isolera simulatoregenskapernas inverkan 
på deltagarens tillstånd från förändringar av simulatorns egenskaper.  

Det torde av praktiska skäl inte vara realistiskt att i ”vanliga” forskningsprojekt, där 
simulatorer används för att utvärdera ny teknik eller undersöka effekten på körningen av 
förartillstånd, försöka minska problemen med simulatorsjuka med hjälp av special-
designade scenarier etc. för att öka tillvänjningen. Om scenarier måste ändras för att 
minska simulatorsjuka, kanske syftet med försöket går förlorat.  
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FYLLS  I  AV  FÖRSÖKSLEDAREN

Avbröt försöket vid: ____________ m

FP: ______             Kön man FL:________         Datum: ___________         Kl: _______
kvinna

FYLLS  I  AV  FÖRSÖKSPERSONEN

1.  Ålder: ______ år

2.  Hur kände du dig när du kom hit (spänd, lugn, nervös, trött, pigg...)?

3.  Med vad kan man jämföra rörelsen i simulatorn?

4.  Hur länge kände du illamående (kom det plötsligt, höll det på länge...?)

5.  Har du någon gång känt av åksjuka i följande färdmedel under de senaste fem åren?

6.  Kan du beskriva vad det var som fick dig att må illa i det här försöket?

7.  När började du känna illamående? Var det vid något speciellt tillfälle?

Åka bil som passagerare Åka X2000
Åka båt Åka buss
Åka karusell Åka flygplan
Åka vanligt tåg

annat:_____________________________

aldrig någon gång oftast
Bil som passagerare
Båt
Karusell
Vanligt tåg
X2000
Buss
Flygplan

gasa och bromsa köra den raka landsvägen köra den krokiga landsvägen
köra i stadsmiljö 90 graders kurvorna
annat:

Telefonstudie i simulator ÅksjukaBilaga 1
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forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.
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and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing
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