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Abstract 

Mental illness is still highly stigmatized, and this contributes in creating a mental barrier between 

those who suffer from mental illness and those who do not. The purpose of this study is to investigate 

how one can create a design, using Virtual Reality, that seeks to simulate mental illness, and thereby 

create an own-body experience.  However, this research, is focused on creating a simulation of social 

anxiety only. By analysis of self-conducted interviews with specialists and people who suffer from 

social anxiety we have further built our understanding of social anxiety. This has helped us in creating 

an optimal simulation scenario. However, this has also risen a discussion of ethics. We managed to 

create a video prototype; however, we didn't manage to test it due to the deadline, which has kept us 

unable to answer whether it could've reduced stigmatization. 
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Indledning  

Social angst er en udbredt lidelse og befinder sig på 3. pladsen over mest normale mentale helbreds-

sygdomme, hvorefter depression og stofmisbrug optræder. Dette skriver Leigh Edward Zeitz med 

Ph.d. i uddannelsesteknologi og David M. Clark, som er en britisk psykolog (Leigh og Clark, 2018). 

Når man er ramt af social angst, kan nogle sociale arrangementer være svære at overskue.  

Angst ligger i os alle, og folk som ikke lider af social angst, kan måske nikke genkendende til at føle 

ubehag i visse sociale arrangementer. Når man får et angstanfald, kan det i nogle situationer 

observeres på kroppen. Angstanfald kan være svære at forstå, hvis man ikke har oplevet dem, og det 

kan også være overvældende som pårørende at bevidne. Specielt hvis man ikke helt forstår hvad det 

er, for derigennem kan det være svært at vide hvordan, man skal reagere i situationen, eller blot hvad 

man skal tænke. Og man kan jo ikke læse sig til en oplevelse. Derfor har vi kigget på de nye 

teknologier, som åbner op for nye døre til en alternativ indlæring. I denne sammenhæng er Virtual 

Reality noget af det første, vi kom til at tænke på. Nu kan man tage et par briller på og nærmest se 

igennem en andens øjne. Men kan man skabe større forståelse for social angst ved at simulere det? 

Er det etisk forsvarligt? Og hvis det er muligt, er det så ensbetydende med, at det er en god ide? Vi 

vil gerne undersøge, om det er muligt at formindske det stigma, som forbindes med mentale lidelser, 

hvis vi kan få mennesker til at forstå hinanden bedre. Det vil vi gøre med fokus på social angst gennem 

en simulering, imens vi udfordrer Virtual Realitys grænser. 

 

Læsevejledning 

Vi har valgt at opbygge vores opgave efter den struktur, der giver læseren den bedst mulige 

sammenhæng i opgaven. Dette betyder, at vi starter med at forklare nogle af de centrale begreber, vi 

bruger gennem opgaven.   

Derefter gør vi rede for, hvordan vi har defineret vores målgruppe. Vi har afgrænset vores område til 

at dække over social angst, hvilket vi kommer med en dybere uddybning omkring i afgræsningen. 

Efterfølgende har vi samlet empirien, som vi mener ligger til grund for vores videre undersøgelse og 

er derfor dækket her. I empiriafsnittet bliver arbejdsspørgsmålene besvaret.  

Vi har været opmærksomme på, at vores designproces kan ses som værende en del af 

arbejdsspørgsmålet: Hvordan kan man designe en simulation af social angst? Og at vores tanker og 

udførelsen af dette ville give relevans her. Dog har vi valgt, at dette skal være et separeret punkt i 
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opgaven. Vi har endda valgt, at dette skal have flere punkter i opgaven, heriblandt: design proces, 

præsentation af færdigt designforslag og analyse og vurdering af designforslag. Dette har vi valgt at 

gøre af den simple årsag, da det er sådan en stor del af opgaven. Derfor egner det sig ikke som værnede 

et underspørgsmål til et arbejdsspørgsmål, men netop en essentiel del af opgaven. Derudover har vi 

mulighed for, at Design og Konstruktion får sin plads i opgaven. 

Vi har besvaret vores arbejdsspørgsmål om etik i empiriafsnittet, dog har vi valgt at drage paralleller 

og trække viden ned i vores diskussion.  

Vores etiske overvejelser kommer til udtryk i vores diskussion, hvor vi diskuterer videre om 

interviewet med etisk råd og kommer med flere argumenter for, men i lige så høj grad imod, 

implementeringen af vores produkt. Det var været vigtigt for os at være realistiske i vores rapport. 

Hvor vi ikke tegner et glansbillede af, om projektet er moralsk eller etisk korrekt, men kigger på for 

og imod. Samt analyserer og diskuterer os frem til en konklusion, der vil besvare vores 

problemformulering. 

 

Problemfelt  

Mentale lidelser er et tabubelagt emne i samfundet. Dette betyder, at der er folk, som er bange for at 

stille spørgsmål og derved træde andre over tæerne. Problemet forbliver, hvis vi ikke stiller 

spørgsmål, og derved ikke bliver klogere. Dette er et meget relevant problem, da mentale lidelser 

absolut ikke er nogen sjældenhed. Vi bevæger os dagligt igennem en verden, hvor psykiske 

sygdomme forekommer i større omfang, end mange af os aner. I den vestlige verden oplever vi 

generelt flere og flere individer, som bliver diagnosticeret med forskellige former for psykiske 

sygdomme, så vi kan derved se, at det er et stigende problem (American Psychological Association, 

2019). Der er flere grunde til, at dette emne er tabubelagt. Det forekommer ofte, at individet gennem 

diagnoser får følelsen af at være placeret i en boks. Man kan med stor sandsynlighed påstå, at denne 

følelse, for mange, absolut ikke gør det lettere at åbne op og tale om deres psyke. Der er ingen tvivl 

om, at egenskaben: “at forstå hinanden” er enormt vigtig, og derfor tror vi, at det kunne gavne 

samfundet at skabe en ny kommunikation. Dette er blot én af vores større motivationer bag vores 

problem.  

Én ting, som vi kan gøre, er at synliggøre og informere på en alternativ måde. En måde hvorigennem 

individet, via Virtual Reality og auditive oplevelser, opnår ny forståelse for hvordan det kan opfattes at 
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gennemleve social angst, når den for alvor sætter aftryk på sanserne. Når vi har udviklet vores design, er det 

væsentligt at synliggøre, at oplevelsen er udviklet til mennesker, som ikke døjer med mentale lidelser. Vores 

produkt skal altså informere folk, som er nysgerrige og åbne. Åbne for at komme tættere på hvordan det kan 

opleves på egen krop, når man døjer med en mental lidelse.  

Vi havde oprindeligt sat vores fokuspunkt på alle psykiske sygdomme, men vi har valgt at afgrænse 

det til at være social angst. Vi har valgt, at vores metode for at give viden, skal være Virtual Reality. 

Vi har talt om de mange forskellige måder, vi kunne have gjort det på som fx; en bog, podcast, 

kampagne, etc. Men vi mener, at VR vil give en mere fyldestgørende oplevelse, som vil komme til at 

sætte større præg på brugerne, og som forhåbentligt vil lede til at disse brugere kan hjælpe flere folk, 

med noget af det pres, som kommer fra deres psykiske lidelse. Når man arbejder med psykiske 

lidelser, lægger det op til, at der er nogle etiske grænser, som skal tages højde for. Grundet dette har 

vi tænkt os at få fat i et tidligere medlem fra Etisk Råd og få information derfra omkring hvilke ting, 

som er vigtigst at tage højde for. Angående hvad der skal ske under vores simulation, vil vi snakke 

med mennesker, der lever med social angst. Dette vil også hjælpe os med at få en bedre forståelse 

for, hvordan social angst opleves generelt. Vi er velvidende om, at individers oplevelse af psykiske 

lidelser kan være meget forskellige, så vores mål er at få en general forståelse og bygge vores 

simulation op efter det. Dette leder selvfølgelig til, at vi skal informere brugeren om, at simulationen 

er bygget op efter en general forståelse og derved ikke nødvendigvis passer 100% hos alle. 

 

Problemformulering  

Vi vil undersøge, hvordan vi kan producere en simulation af social angst, hvor vi ikke overskrider 

nogle etiske grænser, som ikke bør overskrides. I stedet for at kurere de individer, som lider af diverse 

psykiske sygdomme, vil vi derimod forsøge at oplyse dem, som er pårørende. Så de kan støtte op 

omkring deres bekendte, som lider af psykiske sygdomme og derved hjælpe dem.  

Gennem vores idégenereringsproces fandt vi frem til forskellige problemformuleringer, som er 

“hvordan kan man designe en proces, hvorpå et angstanfald kan simuleres ved hjælp af VR, set 

igennem den påvirkedes øjne.”  

Og “hvordan kan vi gennem designet af et produkt med en tilhørende proces, hvorpå et angstanfald 

kan simuleres, ved hjælp af Virtual Reality, set igennem den påvirkedes øjne.” 
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Men med fortsættelse af idégeneringsprocessen fandt vi frem til, vores endelige problemformulering. 

Gennem denne idégenereringsproces kom vi frem til en problemformulering, som møder de krav, vi 

har til projektet og produktet. Den inkorporerer aspekter som, hvad vores produkt skal være, hvilket 

henblik vi har med produktet og hvilke overvejelser, der skal tages i betragtning. For at kunne svare 

på vores problemformulering opstillede vi arbejdsspørgsmål, som kan ses nedenfor.  

Problemformulering: Hvordan kan social angst simuleres i VR, med henblik på at oplyse de 

pårørende og hvilke etiske overvejelser bør tages i betragtningen? 

Arbejdsspørgsmål  

Hvordan opleves social angst og hvilke behandlingsformer er til rådighed? 

• Hvad er angst? 

• Hvad er social angst? 

• Hvordan opleves social angst? 

• Hvad sker der i hjernen? 

• Hvad forårsager social angst? 

• Hvordan behandler man social angst? 

• Hvorfor er der brug for behandling af psykiske lidelser? 

• Hvor kan man søge hjælp? 

 

Hvorfor er sindssygdomme tabu? 

• Hvordan kan man med et historiske perspektiv redegøre for normen af det syn, der har været 

på mentalt lidende og hvorfor har behandlingsmetoderne set ud, som de har gjort? 

• Hvordan er synet på psykisk syge i dag, og kan det forstås nærmere ved at kigge tilbage i 

fortiden? 

 

Hvordan kan man designe en simulation af social angst? 

• Hvad er Virtuelt Reality og hvordan fungerer det? 

• Hvordan virker VR-tracking? 

• Hvilke sanser bliver brugt i forbindelse med VR? 

• Er det muligt at skabe en realistisk simulation i VR? 
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• Hvad bliver VR brugt til? 

Hvilke etiske overvejelser bør tages i betragtning? 

• Hvad er etik? 

• Etisk Råd og psykologiske forsøg 

• Hvilke forbehold skal tages, når man udsætter mennesker for psykologiske forsøg?  

• Tidligere psykologiske forsøg 

 

Semesterbinding 

Vores projekt er forankret i dimensionen Design og Konstruktion, og vi gør brug af Design og 

Konstruktion, da vi gennemgår en designproces og vil fremføre en prototype af vores designprodukt. 

Vores projekt indeholder et produkt i form af en Virtual Reality oplevelse med eventuelle elementer 

ved siden af, (disse kunne være auditivt, temperaturregulering eller lignende.) Til at fremstille dette 

vil vi benytte os af teori og metode, som er blevet gennemgået i kurset Design og Konstruktion.  

Den anden dimension, vi vil benytte os af, er kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). STS 

vil fungere som en god sammenkobling, da denne dimension bidrager til det menneskelige og det 

tekniske aspekt af vores opgave. Specielt da menneskelige aspekter, såsom psykiske sygdomme og 

tilstande, er essentielle for vores opgave. 

Vores produkt, og generelt vores projekt, tager udgangspunkt i teknologien, da vi vil gøre brug af 

VR, som er en forholdsvis ny teknologi, som konstant er under udvikling. En anden stor del af 

dimensionen, STS, vi bruger, er etik. Etik fylder en del i vores opgave, da vi mener, det er en faktor, 

der skal overvejes ved vores produkt. Vi har i denne sammenhæng kigget på to teorier inden for etik, 

nemlig konsekventialisme og deontologi. I vores diskussionsafsnit fremgår disse teorier.  

Da vores projekt omhandler psykiske sygdomme, spiller subjektivitet også en stor part i projektet, da 

diverse psykiske sygdomme opleves på forskellige måder for mange af de pågældende patienter. 

 

 

  



Gruppe: 458-01 

Roskilde Universitet  

1. Semesterprojekt  

HumTek-Bach 

Vejleder: 

Dorte Jelstrup  

 

   
   

  Side 9 af 77 

Afgrænsning 

Indledningsvist havde vi naturligvis et problem, som vi gerne ville undersøge. Vi ville gerne 

undersøge, hvordan man kunne designe, en måde hvorpå brugeren ville kunne tilegne sig viden om 

psykisk sygdom. Vi håbede, at dette kunne reducere den mentale barrierer imellem raske mennesker, 

og de som man kalder psykisk syge. Vi ønsker altså at bringe folk tættere ved at gøre sådan, at de 

forstår hinanden bedre. Vi var hurtige til at udvælge en metode, hvormed vi ville formidle viden, og 

det blev Virtual Reality. Idéen var udgangsmæssigt, at der skulle designes flere kasseformede rum, 

hvoraf de hver især tilbød en forskellig simulering af en psykisk sygdom. På trods af denne 

designintention er psykisk sygdom generelt et meget bredt emne, og derfor har vi valgt at arbejde 

videre med simuleringen af én psykisk sygdom, som vi har udvalgt til at være social angst. Dette valg 

fremkommer af vores brug af hvorfor/hvordan modellen, som forklares yderligere i metode- og 

teoriafsnittet. Desuden har vi i vores interviews med social angst ramte intentionelt interviewet 

studerende og nyligt dimitterede, da man generelt i studiemiljøet er hyppigt orienterede mod sociale 

arrangementer. 

 

Metode- og teoriafsnit  

I starten af vores proces vil vi indsnævre vores fokus. For at være mere specifik i vores opgave vælger 

vi først at tænke divergent, altså tænke ud af boksen, og det vil vi gøre ved en individuel 

brainstorming. Dernæst vil vi samle alle idéer og dermed fremføre konvergent tænkning, så vi 

begrænser os selv. For at komme frem til vores endelige emne vil vi anvende hvorfor/hvordan 

modellen fra dimensionen Design og Konstruktion (Pries-Heje, design problemformulering, 15/08 

2019) og den vil være med til at identificere, hvorfor der er et problem. Dernæst vil vi gøre brug af 

coloured cognitive mapping/problemkort (Eden C. & Anckerman F., 1998) til at forstå hvordan 

problemet kan løses. Dette blev vi introduceret til i Design og Konstruktion dimensionen (bilag 2.1-

2.2). Det er en metode vi har benyttet for at finde svar på nogle problematikker vi har haft. Vi har 

brugt metoden således, at vi først har lavet en coloured cognitive map, hvor der har været nogle 

forskellige problemer. Under disse problemer har vi så skrevet nogle modpoler, altså det modsatte af 

aktuelle problem. Vi har så vendt polerne sådan, at der ville stå nogle forslag til løsninger, og på 

denne måde fået inspiration til eventuelle løsninger. 
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Ved at vi vil kigge på den to-halede fisk/karamelmodel (Pries-Heje, design problemformulering, 

15/08 2019) giver den os en struktur gennem opgaven, og vi vil få svaret på essentielle spørgsmål, 

som vil give os svar på problemformuleringen (bilag 6.2).  

For at indsamle viden vil vi benytte en etnografisk metode ved at fortage interviews (Pries-Heje, 

adfærdsdesign, 08/10 2019). Der vil blive brugt en kvalitativ tilgang, da vi interviewer få personer og 

derigennem får deres holdninger. Vi vil interviewe fagpersoner med viden inden for etik og psykiske 

sygdomme, samt individer der lider af den udvalgte psykiske sygdom.   

Til produktionen af vores produkt vil vi gå igennem de tre processer, som ethvert design må 

gennemgå. Disse er inspiration, ideskabelse og implementering (Brown T., Change by design, 2009, 

p. 3). Vi vil tage kontakt til Fablab, som vil være i stand til at rådgive os om produktionen af en 

prototype. Vi vil derefter deltage vi i et kursus om VR, hvor vi får en forståelse af hvordan VR 

produceres og føles. Ved en produktion af prototypen vil vi også kigge på affordance (Donald 

Norman, 1988). Altså undersøge om vores produkt giver et fingerpeg på hvordan det skal anvendes 

af sig selv, eller om der er brug for guidelines. Hertil vil vi også benytte storyboardteknikken (Pries-

Heje, Generativt-kreativt design, 17/09 2019), som vil give en visuel præsentation af produktet og 

dens brug. (bilag 5.1) 

Vi vil også kigge på AB-modellen (Design Research, 2010 Figure 14.3, p. 207) til at se, hvor vi 

befinder os ift. vores design (bilag 6.1). Ved at benytte AB-modellen tager vi udgangspunkt i design 

idea/vision og iterative design. Opgaven befinder sig i den skabende del af figuren, da det produkt vi 

har tænkt os at designe endnu ikke eksisterer. Vi kommer til at arbejde med kreativ tænkning, og 

iterativ design, når vi skal skabe prototyper. Først efter skabelsen af vores produkt vil vi kunne 

evaluere vores produkt i aktivt brug. 

Vi anvender hvorfor/hvordan modellen, hvilket vil hjælpe til at give svaret på den bedst mulige 

løsning og løsninger, der ellers ikke er overvejet. Modellen er bygget op omkring et mål. Ud fra dette 

mål laves mulige hvorfor og hvordan svar. 

Vi har valgt at udarbejde to hvorfor/hvordan-modeller. Dette har vi valgt at gøre med to forskellige 

mål som fokus og med henblik på at give et mere varieret udgangspunkt til vores videre opgave. Vi 

bruger denne model til udarbejdelsen af opgavens emne, da dette er blevet fastlagt ud fra disse to 

modeller. Den første har fokus på at oplyse om psykiske sygdomme og hvordan vi vil gøre det, 

hvorefter vi har som mål at simulere psykiske sygdomme via VR og hvad der skal indgå i denne 
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simulering. Vores første mål lød som følgende: At oplyse om psykiske sygdomme. Med dette 

hovedmål tager vi udgangspunkt divergent tænkning fra starten, hvoraf det giver en mulighed for at 

se på den bedst mulige løsning til vores mål. 

Dette mål er blevet stillet, da der er konkrete elementer i samfundet, der gør at det er en nødvenlighed 

at informere flere om psykiske sygdomme. Hvis befolkningen ikke er korrekt, eller tilstrækkeligt, 

informeret i forhold til psykiske sygdomme, er dette med til at gøre førnævnte tabubelagt. 

Der er mange måder hvorpå, det er muligt at formidle viden. Nogle af disse er; auditiv simulering, 

oplæg og litteratur. Ud fra disse er der forskellige gængse måder at formidle informationer. Heriblandt 

radio, bøger, foredrag og reklamer. 

Dog er der forskning, der peger på, at de nyopståede teknologier, som VR, er en effektiv måde at 

simulere psykiske sygdomme (Brown, S. A. 2009). 

Vi mener, det er interessant at undersøge, om det er muligt, på en effektiv måde, at simulere social 

angst ved hjælp af Virtuel Reality. Ved denne metode bliver den pårørende sat i den syges sted og vil 

derved forhåbentlig få en helt anden, og mere personlig oplevelse og forståelse. (bilag 1.1) 

Efter fastlæggelsen af simuleringen af psykiske sygdomme via VR, udarbejder vi en ny 

hvorfor/hvordan-model. Hvor vi når går over i den konvergente tankegang for at afgrænse vores emne 

og få en mere konkret måde at løse vores udfordring på. 

Ud fra modellen er der mange forskellige måder, hvorpå vi kan simulere psykiske sygdomme via VR. 

Heriblandt hvordan selve rummet skal designes, fra mål til temperatur. Derudover den auditive og 

den visuelle del af oplevelsen. Alt dette er med til at give en ide om, hvordan designet skal designes 

og de elementer, der vil indgå (bilag 1.2). 

Ved at lave to modeller ud fra hvordan/hvorfor model, finder vi den løsning, vi mener er bedst ud fra 

de givende omstændigheder. Det hjælper os til at få en afklaring om, hvorvidt vi har valgt den rigtige 

metode. Derudover giver den et konkret billede af de elementer, der skal fremgå i vores produkt. 

Ved at bruge Virtual Reality som en indlæringsmetode, formår vi at lave vores egen metode til 

indlæring. Denne metode vil være den mest benyttede i vores projekt. 
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Ved at vi benytter Design og Konstruktion og vil udarbejde et design, kiggede vi på Soft Design 

Science Methodology (SDSM). SDSM sammensætter en basis designvidenskabelig 

forskningsproces, som lyder følgende: design, konstruer, og evaluer et nyt artefakt, med interaktiv 

soft systems-metodologi. SDSM forelægger, ifølge Pries-Heje, Venable og Baskerville, en tiltrængt 

ny tilgang til at forbedre organisationer, specielt i forhold til sociale aspekter, gennem design, 

udvikling, evaluering og evolution inden for alle slags socioteknologiske artefakter. (Pries-Heje, 

Venable & Baskerville, 2014, s. 77) 

Når man bruger SDSM til at designe et produkt baseret på en problemstilling, skal man følge 8 dele 

som hører med til det. De 8 dele forholder sig, som ses på billedet herunder; 

 

(Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 93, figur 5.3) 

Som vist følger man modellen fra første punkt til sidste punkt, dog undervejs er der dele, hvor man 

evaluerer og kan vende rundt, hvis man støder ind i problemer. Undervejs bevæger man sig, som vist, 

mellem “den virkelige verden” og “designverdenen”. Dette skal forstås som følgende, at når man 

arbejder inden for et punkt, som ligger oven for skilningen, altså i den virkelige verden, arbejder man 

med emner, som reelt finder sted, det vil sige eksempelvis den omhandlende problemstilling eller 

konstruktionen af løsningen. Hvorimod når man arbejder inden for designverdenen, arbejdes der med 

idegenerering i forhold til selve problemet og løsninger til det, konklusion af den generelle løsning, 

samt processen af at designe løsningen af det specifikke problem. Gennem hele processen af SDSM 

er der forskellige punkter, hvor der skal evalueres. Dette gøres ved relevante punkter for at finde 

løsninger på eventuelt opståede problemer. Når man arbejder inden for designverdenen, arbejder man 

i en form for “abstrakt verden”. Denne form for arbejde er mere kreativ og uordentlig i sit 

ræsonnement og forholder sig kritisk mellem videnskab, teknologi og æstetik. Designtænkning er dog 
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ikke en problemløsende proces, men derimod en kreativ og fænomenologisk proces, der kan bruges 

mod dårligt strukturerede eller vanskelige problemer. Det er dog vigtigt, at man gennem 

designtænkning arbejder som reflekterende praktikere i stedet for tekniske rationalister. Dette kan 

gøres ved at bevæge sig mellem specifik viden, læring og handling for at reflektere over generelle 

principper og design, samt hvordan de interagerer med det specifikke design. Denne proces involverer 

typisk iteration, hvorigennem nye idéer udforskes og afprøves. (Pries-Heje, Venable & Baskerville, 

2014, s. 80-81) 

Vi inddrager dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund ved brug af interview. I den forbindelse 

har vi kigget på bogen “Interview: Introduktion til et håndværk” af Steinar Kvale og Svend 

Brinkmann (2. Udgave), og set på hvordan man udformer et interview. Kvale og Brinkmann fremfører 

hvilke elementer, der er vigtige, når man skal foretage et interview. Iscenesættelse hører med til et 

interview, og det pointeres, at iscenesættelsen bør guide interviewpersonen til at beskrive sine 

synspunkter.  

Personen, der bliver interviewet, skal gerne have en klar opfattelse af, hvad der skal ske undervejs, 

og give samtykke til at blive optaget, hvis man som interviewer vælger at gøre dette. Senere hen 

påpeges der, at som regel er interviewet forberedt med et script. Et script som giver en struktur til 

interviewet og kan indeholde enten en række semiskrukturerede spørgsmål eller præcise formulerede 

spørgsmål. Et interview kan fremstilles meget åbent og intervieweren kan stille direkte spørgsmål 

eller fremføre et tragtformet interview, hvilket vil sige at der er en indirekte tilgang med indirekte 

spørgsmål, og formålet bliver her afsløret til sidst. Et tragtformet interview vil blive fremført, da vi 

vil interviewe individer med social angst. Vores interviews starter med spørgsmål ang. social angst, 

og derefter fortalte vi om vores formål med disse spørgsmål. I forhold til interviewspørgsmål, så 

skriver Kvale og Brinkmann, at disse spørgsmål bør være korte og enkle, samt at under interviewet 

er det vigtigt, at der foregår aktiv lytning, så der er mulighed for opfølgende spørgsmål.  

Vi vil foretage disse kriterier igennem vores interviews, der bliver foretaget aktiv lytning, hvor vi vil 

stille præcise formulerede spørgsmål under interviewene med de lidende og interviewet med 

Angstforeningen, samt med det tidligere medlem af Etisk Råd vil vi stille semistruktureret spørgsmål.  

Samtidig i bogen “Interviews: learning the craft of qualitative research interviewing” af Svend 

Brinkmann og Steinar Kvale (3. Udgave) fremlægges der, at i et interview med en ekspert, så skal 

man have foretaget grunding research, ang. personen der skal interviews, samt om emnet. Med viden 
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om emnet og eksperten, vil man kunne opnå respekt og en symmetri i interviewet. Dette er også 

vigtigt, da eksperter er vant til at få stillet spørgsmål ang. deres mening. Sådan et interview vil vi 

fortage, med tidligere medlem af Etisk Råd, og inden interviewet vil vi foretage research om etik og 

personen, vi skal interviewe.  

Teorierne brugt, ift. etik i vores diskussion, forstås sådan, at konsekventialisme handler om, at 

rigtigheden af en handling afhænger af dens konsekvenser, mens deonteologi handler om, at 

rigtigheden af en handling ikke afhænger af konsekvenserne, men også af andre faktorer.  

Forskellen på disse teorier er, at konsekventialisme fokuserer på begrebet “god” og definerer det 

rigtige derudfra. Mens deontologien fokuserer på det rigtige som begreb og definerer “god” ud fra 

det. “Politikens introduktion til moderne filosofi og videnskabsteori” (Føllesdal, D., 1992, s. 6 i pdf) 

 

Empiri 

 

Hvordan opleves social angst og hvilke behandlingsformer er til rådighed? 

Hvad er angst? 

Ifølge Psykiatrifonden er angst en reaktion på, at man tror, der er fare (angst og stressrelaterede 

tilstande, 4.7.2019). Angst sørger for, at vi reagerer hurtigt og instinktivt, for eksempel ved at flygte 

eller forsvare os. Nogle oplever dog angst i situationer, hvor der ikke er nogen fare. Når angst rammer, 

kan den lamme tanker, følelser, handlinger og der er forskellige angstlidelser, der dækker over at 

opleve angst, hvor der ikke er nogen reel fare. De mest almindelige angstlidelser er: agorafobi, som 

er angst for at færdes alene. Enkeltfobi er at føle angst over bestemte ting, som for eksempel 

edderkopper. Derudover er der panikangst, som opleves pludseligt og voldsomt, med følge af at man 

bl.a. hyperventiler og føler svimmelhed. Der er også generaliseret angst, som opleves som uafbrudte 

bekymringer og uro i kroppen. Så er der social angst, som vi har valgt at fokusere på, som er en angst 

man oplever i sociale situationer.  
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Hvad er social angst?  

Social angst forveksles til tider med generthed eller præstationsangst, men ved social angst er 

tilstanden alvorligere og angsten præger ens liv. Social angst er en psykisk lidelse, der fremtræder i 

hverdagssituationer og oftest udløses af at udføre bestemte handlinger i offentligheden. Man er nervøs 

for hvad andre mennesker tænker om én, man kan have en tendens til at tænke, at andre har en negativ 

opfattelse af en, og dette kan forhindre en i at udføre visse handlinger – som at tale foran en 

forsamling, snakke med fremmede eller spise i offentligheden. En person med social angst kan føle 

sig dømt i disse situationer og vil kunne opleve fysiske symptomer, som hjertebanken, rødmen, 

svimmelhed, sveden og rysten. Man vil derfor være tilbøjelig til at undgå disse situationer helt, hvilket 

kan have en effekt på andre ting i ens liv, som ens sociale liv, ens økonomi og der kan opstå følger 

som andre psykiske lidelser, som depression og misbrug. (Straszek, S. & Øgard, C. G., 12.12.2018, 

11.12.2018 & angst og stressrelaterede tilstande, 4.7.2019). I teksten Social Anxiety Disorder 

(Leichsenring & Leweke (2017) fremføres der, at det er mere end 90%, der er i fare for at opleve 

reducering af produktivitet på arbejdet, i sociallivet og forhøjning i at droppe ud af skole ved at lide 

af social angst. 

 

Hvordan opleves social angst?  

Social angst kan genkendes ved, at en person oplever frygt for at blive bedømt på en negativ måde i 

en social situation. Den sociale situation kan være en fest eller et møde. Angsten kan også udløses 

ved at henvende sig til fremmede, spise i offentligheden eller tale foran en større gruppe mennesker. 

Altså kan angst udløses, når man skal præstere. Oftest oplever folk også angst i nærvær af en autoritet, 

som en lærer eller læge. Angst finder ikke kun sted i psyken, den kan også manifestere sig fysisk. 

Angst kan komme til udtryk ved, at man begynder at svede, rødme, ryste og føle svimmelhed. Det er 

forskelligt for hvert individ, hvad der helt præcist udløser ens angst, men det førnævnte er de generelle 

symptomer på social angst. Angst kan dog være så alvorlig hos nogen, at det bliver invaliderende for 

vedkommende, så man undgår at begive sig ud i offentligheden, hvilket også påvirker menneskerne 

omkring vedkommende. Personer med angst fokuserer nemlig på, hvad der kan gå galt i sociale 

sammenhænge og en undvigelsesadfærd kan blive udviklet. En isolering af vedkommende kan 

fremkomme, hvilket kan have negative effekter. (Straszek, S. & Øgard, C. G., 12.12.2018) Følger 

som ensomhed kan forekomme, hvilket kan føre til øget risiko for depression, hjertekarlidelser og 
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forhøjet blodtryk, samt ensomhed øger risiko for dødelighed, viser en Megafonmåling af TV2 

(22.2.2015) 

Vi har udarbejdet spørgsmål til interviews med folk, der lider af social angst. Ud fra deres svar, kan 

vi danne et billede af, hvordan det opleves at leve med social angst. Disse svar er blot fra enkelte 

personer og kan derfor ikke bruges til en generalisering (bilag 4.1-4.3). 

Vi udspurgte tre forskellige individer, ang. hvordan de oplever social angst, og disse personer bliver 

kaldt Peter, Sofie og Mette i denne rapport, grundet anonymisering. Interviewpersonerne er i alderen 

16-25 år. Både Sofie og Mette er blevet diagstoniseret med angst, mens Peter har andre diagnoser, 

som kan relateres til social angst. Alle tre oplever, at angsten er til stede, når de skal være sammen 

med andre mennesker, fx til en begivenhed. Mette forklarer, at hun på forhånd forventer, at folk har 

negativ opfattelse af hende og oplever angst som hurtig hjertebanken, hyperventilation og 

svimmelhed. Hun kan dermed også finde på at tage afstand fra sine venner i håb om, at angsten vil 

gå væk. Mette oplever at have angstanfald fra en gang om måneden til seks gange om måneden. Mette 

snakker primært med sin mor om at have social angst og med få venner. Hun oplever, at det er 

grænseoverskridende at snakke om og at folk trækker sig tilbage og ikke siger noget. Derudover synes 

Mette, at angsten fylder meget i dagligdagen, da det at opretholde et socialt liv på ens studie er et 

pres, hun føler i dagens samfund. (bilag 4.1-4.3) 

Peter oplever social angst, når han skal snakke med mennesker, især fremmede mennesker og har 

derved mest lyst til at trække sig fra situationen. Han oplevede, da han skulle søge arbejde, at han 

ikke kunne få sig selv til at gå ind på arbejdspladsen og aflevere sin ansøgning. Han erfarede, at 

angsten opstod i sociale sammenhænge, idet han blev i tvivl om, hvorvidt han sagde det rigtige, gjorde 

det rigtige, og hvis han ikke gjorde, ville han få det dårligt. Angsten ville eskalere og udvikle sig til 

et anfald. Peter snakker med sin omgangskreds om angsten og oplever, at de i starten er forstående, 

men derefter bliver frustrerede, da de ikke ser, at noget har ændret sig ift. den sociale angst efter 

længere tid. Peter føler, at hans angst er et handicap. Han påpeger derefter, at muligheder skabes 

igennem sociale interaktioner, mere end nogensinde før, men på samme tid så har vi værktøjer, som 

gør, at vi kan undvige disse interaktioner. Han føler dermed, at det er en ond cirkel, da man er så tryg 

ved den digitale kommunikation, at det er svært at komme væk fra det. (bilag 4.2) 

Sofie oplever angst som en dårlig ting og føler, når angsten fremtræder, at folk stirrer på hende og 

dette er meget ubehageligt. Hun prøver at fortælle sig selv ikke at blive bekymret eller se bekymret 

ud, men dette har den modsatte effekt, og hun føler derfor, at det får folk til at kigge endnu mere. 
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Sofie oplevede angst, da hun rakte hånden op i klassen og endte med ikke at ville sige noget. Det 

førte til, at hun ikke deltog i timerne. Ydermere har været nødt til at gå fra undervisning og 

gruppearbejde, da hun fik det dårligt, og dette har påvirket hendes læring. Hun snakker med sin mor 

om sin sociale angst, men føler, at hendes mor ikke helt forstår, at det er et problem, at Sofie har svært 

ved at tage bussen eller gå i en butik. Samtidig hvis Sofies mor forstod hende bedre, ville hun ikke 

skubbe til Sofies grænser, og der vil ikke ske en udvikling. Sofie ville mene, at hendes mor faktisk 

ville have for meget empati og vil i stedet beskytte hende. Derudover forklarer, at hun havde svært 

ved at gå ud af en butik med sin pose, men eftersom hendes mor ikke var med hende og ingen andre, 

gjorde hun det bare, uden rigtig at tænke over det og så, at der ikke skete noget efterfølgende. Sofie 

formåede at skubbe til sine grænser i situationen og kan nu, på egen hånd, tage ud og shoppe. Nu 

oplever hun angstanfald tre gange om ugen, men førhen opstod det næsten hver dag. Sofie får støtte 

fra hendes lærere, idet at når hun kan mærke angsten har hun mulighed for at trække sig på skolen, i 

stedet for at tage hjem og isolere sig der. Sofie føler ikke rigtig, at det er svært at snakke om sin 

sociale angst, men erfarer dog at andre bruger angst i flæng og påpeger, at der er en forskel på at have 

angst og at være bange. (bilag 4.1) 

Ud fra disse forklaringer på hvordan social angst opleves, fra faktiske personer der lider af det, kan 

man se, hvordan social angst påvirker individets dagligdag i forskellige former og grader.  

Under interviewet med disse individer spurgte vi dem, hvad de mener, om vores projekt med at 

simulere social angst via VR. Sofie forklarede, at det måske kunne hjælpe hendes mor til at forstå 

hendes situation, men at hun samtidig ville have det lidt dårligt over, at hendes mor skulle vide 

hvordan det faktisk føles.  

Peter fortæller, at det kunne da være interessant, men er nervøs for om hans lidelse vil blive 

misrepræsenteret og selvom hans pårørende oplevede simuleringen, ville han fortsat være nervøs for, 

at de ikke ville forstå hans lidelse, samt tro at han lavede undskyldninger for sig selv. (bilag 4.2) 

Mette mener, at det er en ny mulighed for at hjælpe, men har sine tvivl på dens effektivitet. Dog siger 

hun, at hun ikke ville ønske, at andre skulle opleve de negative tanker, der kan fremkomme ved social 

angst, men at det stadig kunne være rart, hvis folk fik en større forståelse. (bilag 4.3)  
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Hvad sker der i hjernen? 

Hvad er det, der egentligt kickstarter angsten? Er det situationen, tanker, følelser eller fysiske 

symptomer? Det hele starter faktisk i hjernen. Samfundet har ændret sig gevaldigt meget siden 

stenalderen, men har vores hjerne det? I en serie med hjerneforskeren Peter Lund Madsen på DR K, 

Superhjerner (2018), fokuserer han blandt andet på angst og forklarer at mennesket i højere grad var 

i fare i stenalderen end i dagens samfund. Men hjernens angstberedskab passer stadig mere til 

samfundet i stenalderen, hvor der var mere livsfare. Madsen snakker med Henrik Thygesen, som lider 

af angst og dette fremkom i forbindelse med et liv hvor der konstant skete noget og der var altid noget 

der skulle laves. Angsten blev så invaliderende for Henrik Thygesen, at han var sygemeldt og var kun 

i stand til at ligge i sengen. Peter Lund Madsen forklarer, under det 28 minutters lange program, at 

hjernen kan blive træt og har derfor brug for ro, det at kigge ud i det blå og foretage sig intet er hvor 

hjernen slapper af. Peter L. Madsen påpeger at angst er dog livsnødvendigt, da hvis mennesket ikke 

var bange for noget overhovedet ville man udsætte sig for livstruende situationer. Madsen forklarer 

at i hjernen er der en kerne, der kaldes Amygdala, som reagerer på fare. Amygdala laver en primitiv 

analyse, som sendes op i hjernebarken, hvor det forvandles til følelsen af uro og fare. Det bliver også 

sendt til det autonome system, som sætter de fysiske symptomer i gang, som hyperventilation og 

rystende hænder.  

”Det er den grundlæggende angst regulatorer i vores hjerne” siger Peter Lund Madsen (DR K, 2018, 

S1:E2) 

Grunden til at det autonome system bliver sat i gang er, at få mennesket til at reagere hurtigt i en 

farlig situation, ved enten at flygte eller kæmpe. Da man i dagens samfund oftest ikke har grund til at 

kæmpe, så vælger man oftere at flygte fra situationen. Amygdala tilfører adrenalin til kroppen, hvilket 

gør det muligt at handle hurtigere. Amygdala har desuden også den funktion at huske tidligere 

situationer, som har fremprovokeret angst og man identificerer derfor fremover disse situationer som 

farlige. Heldigvis findes Hippocampus, som lagrer hukommelse i hjernen og minder mennesket om 

at selvom man var bange i denne situation, så var der ingen fare og mindes det værende faktuelt og 

rationelt.  
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Hvad forårsager social angst? 

Årsagen til angst er oftest ukendt, men man mener at arv og miljø spiller en faktor. Børn som virker 

generte og har et hæmmet temperament, er i større risiko for at udvikle social angst senere hen i livet. 

Hvis man får en uhensigtsmæssig indlæring af interaktion med andre mennesker, så kan der opstå 

usikkerhed og angst. Dette kan medfølge at man undgår visse situationer, i et samfund hvor der er 

forventninger til ens sociale færdigheder. Børn, som har kritiske og overbeskyttende forældre 

forbindes også med social angst. Dog er forældrenes rolle uklar, i forhold til hvorvidt de er skyld i 

social angst hos deres børn. Man skønner også at hvis der er en historie af psykiske sygdomme, i ens 

familie, så er man mere eksponeret for at selv lide af en psykisk sygdom. Dog er oplevelser gennem 

livet også en faktor, måske har vedkommende med angst lært at bestemte situationer er farlige og 

man kan have haft dårlige oplevelser i barndommen. Stress er også en faktor, der kan medvirke til 

angst. Hvis man har været stresset i længere tid, det kunne være i forbindelse med sygdom, dødsfald, 

skilsmisse, så kan angst blive udviklet. (Straszek, S. & Øgard, C. G., 12.12.2018) 

 

Hvordan behandler man social angst? 

Selvom årsagen til social angst oftest er uklar, så er der behandlingsmetoder. Man bruger kognitiv 

terapi og/eller medicin til at behandle angst. Poul Videbech, professor i psykiatri og overlæge 

(20.8.2008) forklarer, at kognitiv terapi er en terapiform, hvor man arbejder på at indlære nye 

tankemønstre. Der er fokus på, hvad patienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden 

bruges oftest til behandling af angst og depression, men kan også benyttes til andre psykiske lidelser. 

Kognitiv terapi blev udviklet af psykiateren Aron T Beck i 1950’erne og fokuserer på, at folk med 

angst oftest tænker negativt om sig selv og fortolker det de oplever som negativt. De glemmer det 

positive ved dem selv og det positive i bestemte situationer. Kognitiv terapi tager derfor udgangspunkt 

i vedkommendes aktuelle situation og har mindre fokus på hændelser i barndommen. Terapeuten og 

patienten udforsker hvad der ligger til grund, for hvad der udløser negative tanker og dermed angsten. 

Derefter vil man prøve at finde andre fortolkningsmuligheder, der kan erstatte de negative tanker. 

Man vil derfor have fokus på de positive sider, som patienten besidder, hvilket patienten førhen har 

haft svært ved. Patienten får derefter ”hjemmearbejde” og skal prøve at tænke mere positivt i 

dagligdags situationer eller i hvert fald i de situationer, som kan udløse angst. Til at kunne tænke 

anderledes, kan det hjælpe at handle anderledes. Man bliver dermed gradvist udsat for vanskelige 

situationer. Dette gøres ved gradvist at øge sin udsættelse for visse situationer kaldes ”habituering”. 
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Man begynder med at være i en situation, hvor man får moderat angst og derefter øger man 

situationens varighed og farer. Efterhånden vil man have vænnet sig til at angsten aftager og 

forhåbentligt til sidst forsvinder. Patientens erfaringer drøftes derefter med terapeuten og efter 

ugentlige samtaler, gennem et par måneder, vil patienten have udviklet et anderledes tankemønster, i 

en mere positiv retning og være i bedre stand til at håndtere vanskelige situationer.  

Kognitiv terapi kan kombineres med medicin. Medicin som er kendt for at hjælpe mod angst, er SSRI 

(selektive serotonin genoptagelse hæmmere), benzodiazepiner og betablokkere. SSRI er de mest 

brugte midler mod social angst og mellem 50 % - 80 % får det bedre efter 8-12 ugers behandling. 

Behandlingen bør foretages i mindst 12 uger, før man kan se, om behandlingen har en virkning. 

Undersøgelser har vist, at hvis man har været i behandling i 12 måneder, hvis behandlingen virker, 

så bliver den ved med at virke. Dog hvis behandlingen afsluttes før tid, er der større risiko for 

tilbagefald. Ved brug af benzodiazepiner, er der større risiko for afhængighed. Man prøver derfor at 

undgå brug af denne medicin og benytter det kun, hvis intet andet har haft en virkning. Det er vigtigt, 

at man nedtrapper sin brug af bezondiazepiner, da der kan forekomme ubehagelige abstinenser, som 

psykoser og kramper. Betablokkere bruger man, hvis man har angst, som opstår få gange i bestemte 

situationer. Man bruger fx denne medicin ved præstationsangst, som kan lindre de fysiske symptomer, 

som sveden og rysten. (Straszek, S. & Øgard, C. G., 11/12/2018) 

 

Hvorfor er der brug for behandling af psykiske lidelser?  

Ifølge Psykiatrifonden (Bentzen, J., 16.9.2019) er definitionen på psykisk sundhed, en tilstand af 

trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt 

indgå i fællesskabet med andre mennesker. Disse fænomener kan folk med angst have svært ved at 

besidde og ifølge Statens Institut for Folkesundhed vil ca. 20 % af danskere i løbet af et år opleve at 

have problemer med sin mentale sundhed. Det svarer til 700.000-800.000 voksne danskere.  

Psykiske sygdomme udgør en stor sygdomsbyrde og dermed også samfundsomkostninger. Det 

Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøet vurderer, at omkostningerne ved mentale 

helbredsproblemer årligt udgør 55 mia. kr. i Danmark. Hovedparten af omkostningerne er 

førtidspensionering, langvarigt sygefravær og nedsat arbejdsevne. De direkte omkostninger til 

behandling udgør ca. 10 %. Udover langvarigt sygefravær, som 50 % oplever, og førtidspensionering, 

som 48 % oplever, er der flere negative konsekvenser der kan fremkomme i samspil med angst. For 
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eksempel kan ensomhed, afhængighed, nedsat funktionsevne på arbejdet og på ens uddannelse være 

en konsekvens af psykisk sygdom. Desuden er der adskillige faktorer, der kan påvirke ens psykiske 

sundhed i en negativ retning, som manglende omsorg, dårlig læring, arbejdsløshed, dårlig trivsel, 

mobning, uafsluttet uddannelse og ustabil tilknytning til omsorgspersoner.  

I en undersøgelse, foretaget af Sundhedsstyrelsen, hvor man har spurgt 160.000 danskere om 

sundhed, sygdom og trivsel, viste det sig, at kvinder (15.5 %) har et dårligere mentalt helbred end 

mænd (10.9 %), i alle aldersgrupper. Det er steget med 30 %, med folk der har et dårligt mentalt 

helbred siden 2013, særligt blandt unge kvinder.  

Man ser derudover også et dårligt mentalt helbred hos børn og unge. 11-15-årige har 1 ud af 5 tegn 

på daglig dårlig mentalt helbred. Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 8 % af børn under 15 år vokser op 

i familier med psykisk sygdom, og at børn og unge med mentale problemer kan have 

indlæringsproblemer samt dermed have sværere ved at gennemføre skolegang. Mentale 

helbredsproblemer er nemlig årsagen til, at ca. 60 % frafalder på ungdomsuddannelserne. Der ses 

dermed en sammenhæng mellem dårligt mentalt helbred og uddannelsesniveau.  

En undersøgelse, foretaget af Sundhedsstyrelsen af danskernes sundhed, viser sammenhængen 

mellem de forskellige uddannelsesniveauer og selvrapporteret dårligt mentalt helbred: 

-       Under uddannelse - 18,6 % 

-       Grundskole - 17,2 % 

-       Kort uddannelse - 12,7 % 

-       Kort videregående uddannelse - 11,1 % 

-       Mellem videregående uddannelse -10,7 % 

-       Lang videregående uddannelse - 9,9 % 

Man kan altså se, at det laveste procenttal ses på lange videregående uddannelser, og at det højeste 

procenttal ses, når man er under uddannelse. Derefter ses det næsthøjeste procenttal i grundskolen. 

Der ses dog et sundt mentalt helbred blandt mænd med 11-14 års skole- og erhvervsuddannelse, og 

blandt kvinder er det med 13-14 års uddannelse.  
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Der er enkelte grupper, som har det dårligste psykiske helbred, som er mennesker, der er uden for 

arbejdsmarkedet syge, husmødre, værnepligtige, førtidspensionister, arbejdsløse mænd og kvinder. 

Ydermere vises det at enlige har et dårligere psykisk helbred end folk, der er i et forhold.  

Den største konsekvens ved et dårlig psykisk helbred må være, at dødeligheden er højere hos 

mennesker med psykiske lidelser end dem, der ikke lider af disse lidelser. Man anslår, at levetiden 

for kvinder med psykiske lidelser er 17,1 % kortere end resten af befolkning. Samtidig er levetiden 

21,9 % kortere for mænd med psykiske lidelser. Højere risiko for dødeligheden skyldes øget risiko 

for at dø af livstilssygdomme, afhængighed af alkohol eller stoffer, herunder også medicin, samt øget 

risiko for selvmord og ulykker. Man er også i øget risiko for fysiske sygdomme, men man har mindre 

opmærksomhed på fysiske sygdomme og dens symptomer hos folk med psykiske sygdomme.  

 

Hvor kan man søge hjælp? 

Så hvad kan gøre, når man lider af social angst? Man kan benytte de ovenstående 

behandlingsmuligheder, som kognitiv terapi og medicin. Derudover findes Angstforeningen, som har 

fokus på at hjælpe folk, der lider af angst, men også hjælper de pårørende. Angstforeningen tilbyder 

selvhjælpsgrupper, angsttelefon for angstramte og pårørende, pårørendemøder og medlemskab hos 

angstavisen (angstforeningen.dk). Vi udførte et interview med den daglige leder, Marie Särs 

Andersen fra Angstforeningen og stillede spørgsmål, som tog udgangspunkt i informationen, vi fik 

fra deres hjemmeside (bilag 4.4).  Som daglig leder har Marie S. Andersen forskellige arbejdsopgaver 

i et hus, hvor der er omkring 100 frivillige til at drive møder for angstramte og pårørende. Andersen 

skønner, at de får ca. 50 opkald på en uge, fra angsttelefonen, og der oplever de oftest at 

vedkommende, der ringer ind, har brug for at snakke med nogen og har brug for rådgivning. Inden 

samtalen afsluttes bliver der lagt en plan, hvor der bliver aftalt, at vedkommende ringer til en læge 

eller snakker med nogen fra sin omgangskreds.  

Angstforeningen oplever, at de pårørende gerne vil vide, hvordan man kan støtte den som har angst. 

Samtidig har de også brug for at snakke om deres egen situation, da det kan være hårdt at være på 

sidelinjen til en der har angst. De vil som regel vide om de gør det rigtige, forklarer Marie S. 

Andersen. Angstforeningen råder pårørende til at også passe på dem selv, lade op og gøre nogle ting, 

der også er godt for dem. Angstforeningen har desuden et opslag på deres hjemmeside om, at Region 

Hovedstaden udfører gratis behandling af socialfobi, i et forskningsprojekt. Projektet kaldes SO 

REAL, og der undersøges, om det er mere effektivt at lave eksponeringsterapi i Virtuelt Reality end 
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i virkeligheden. Man eksponeres dermed for sociale situationer, som man normalt ville undgå, som 

fester og møder. Derved kan man bedre styre sværhedsgraden af terapien i Virtuelt Reality. Dette 

projekt er rettet mod folk, der lider af social angst. Angstforeningen synes, det er rigtig spændende, 

med sådan et projekt. Det giver et nyt redskab, en ny mulighed, for jo flere muligheder der er, jo 

større sandsynlighed er der for, at man kan finde en behandling, som passer den individuelle. Det er 

både et spørgsmål om behandlingsformen, men også om teknikken, forklarer Marie S. Andersen.  

Andersen har selv prøvet Virtuelt Reality og synes det virkede meget livagtigt. Hun oplevede en 

situation, som var rettet mod folk der er bange for hunde, hvor en hund ville komme over til en i VR. 

Da hun ikke er bange for hunde, kan hun ikke udtale sig om det ville have en effekt, men hun kunne 

godt forstille sig, at ville være en meget naturtro oplevelse. Når Angstforeningen prøver at forklare 

for pårørende, hvordan angst opleves, så prøver de at male et ekstremt billede af noget, de fleste ville 

blive bange for. Et eksempel er at hvis man skulle ind i et lille bur, hvor der var en gal løve i. Dette 

ville langt de fleste være nervøse for og føle ubehag. På den måde kan man sige, at sådan føler, fx din 

ven, når personen har angst. 

Der er også hjælp at hente hos Psykiatrifonden. Inde på Psykiatrifondens hjemmeside er der masser 

af viden om psykiske sygdomme, der kan gøre en klogere. Derudover er der også telefonrådgivning, 

chatrådgivning og gruppechat, som man frit kan benytte, hvis man har brug for det.  

Derudover rådes det. at man opsøger sin læge, hvis man oplever angst og snakker om sine oplevelser 

med ens pårørende. 

 

Hvorfor er sindssygdomme tabu? 

Hvordan kan man med et historisk perspektiv redegøre for normen af det syn der har været på 

mentalt lidende og hvorfor har behandlingsmetoderne set ud som de har gjort? 

Psykologi- "videnskab undersøger, beskriver og søger at forklare mentale processer, bevidsthed og 

adfærd hos mennesker eller dyr" (Den Danske Ordbog)  

Kigger man i værker som beskriver den syge i fx middelalderen og renæssancen, var synet på disse 

meget anderledes, end hvad vi i dag oplever i det danske samfund. Det skete, at disse mennesker på 

daværende tidspunkt, ikke blev forbundet med egentlig sygdom, men derimod tilknyttet og associeret 

med magi, og deres tilstand blev forklaret gennem religion. De blev fejlagtigt diagnosticeret "besat" 
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hvis de led af sindssygdom, og blev desuden omtalt som "gale" mennesker. Besættelse fortæller altså 

ikke meget om den sande galskabshistorie. 

Dog har lægevidenskaben beskæftiget sig med besættelse to gange før det 19. år hundrede. En af disse 

situationer var da en gruppe læger, i slutningen af Ludvig d. 14's regeringstid, blev sammenført af 

kirkelige autoriteter for at undersøge, hvad der skete hos et individ i forbindelse med ekstase, 

helligåndsbesættelse osv. Det skulle bevises, at disse skyldtes ændringer i menneskets legemes 

væsker eller livsånder. (Foucault,2005, p.115). Man kan nu sige, at det er paradoksalt, at kirken har 

forsøgt at alliere sig med videnskabsfolk, da det netop er videnskaben, som har haft en væsentlig 

indflydelse i det at distancere religion, fra hvad man i dag opfatter som virkelighed.  

I middelalderen eksisterede der specielle senge som var til for de gale. Det kunne være lukkede senge 

eller bure (Focault, 2005, p.116). I det 15. århundrede ser man i Spanien og Italien åbningen af huse 

til de gale hvor man ønsker at behandle dem ved hjælp af lægevidenskaben, men i midten af det 17. 

århundrede sker der igen en stor ændring. Nu sker der det, at man i hele Europa laver anstalter for 

gale, men ikke for at kurere dem, men for at afskære dem for det samfund, som man mener, at de er 

en byrde for. Desuden tvinger man også invalide, fattige og gamle folk som er ramt med kønssygdom 

mm. ind på disse anstalter (Focault, 2005, p.117). Alle dem som man mener forstyrrer samfundets og 

moralens orden. Nu bliver det yderligere betonet, at gale er associeret med det at være en moralsk og 

social byrde. 

I midten af det 18. århundrede opstår uroen igen, fordi nye gale nu viser sig i samfundet. Her beslutter 

man sig for at løslade nogle af individerne på anstalterne, men man har en frygt for, at de gale er til 

fare for deres familier og vælger derfor at løslade alle, på nær de gale (Focault,2005,p.120). Nu 

eksperimenterede man med at integrere de gale igen. Bl.a. William Tuke (1732-1822) fra England, 

som var filantrop, bidrog til metodeudviklinger til behandlingen af mentalt lidende individer 

(Foucault, 2005, p.121). Tukes metode gik på, at den syge skulle ind i en slags familie, for at lære, at 

være et normalt og ufarligt menneske. Gennem ydmygelse og straf skulle han lære ydmyghed og 

morale. Som tidligere nævnt, forsøgte man at forklare psykisk sygdom som problemer med livsånden 

og legemes væskerne. På hospitaler kunne man altså se, hvordan de psykisk syge blev behandlet i 

forbindelse med denne livsånd. Man forsøgte at indsprøjte dem med blod, for at forbedre 

blodcirkulation og desuden gav man dem bade for at opkvikke livsånderne (Foucault, 2005, p.122). 

Inden længe, blev disse metoder yderligere eksperimenteret af andre psykiatere som fx den franske 

psykiater Leuret, som i midten af det 19. århundrede brugte badterapien, sådan at der skulle gives 
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kolde og voldsomme bade hvis patienten havde gjort noget forkert. Men under denne seance indgiv 

patienten i en tvungen dialog, hvor han blev straffet til at indrømme at hvad han selv oplevede blot 

var vrangforestillinger (Focualt,2005, p. 122). På trods af at det er rigtigt, at nogle psykiske syge lider 

af vrangforestillinger, kan man i dag spørge sig selv om, hvad man egentligt ville bruge den dialog 

til i forbindelse med at helbrede den syge. Behandlingen af gale har i fortiden snarere været et 

straffesystem end en egentlig behandling. Foucault mener at det som man afdækker som galskabens 

psykologi blot er resultatet af de operationer hvormed man har omgærdet galskaben (p. 123). Disse 

operationer bl.a. som værende både behandlingsformerne og de tanker som lå bag for netop at man 

brugte disse metoder.  Man har altså, med andre ord, observeret adfærden, som behandlingen har 

fremprovokeret, da dette er synligt for øjet og kaldt dette psykologi. Man har sådan prøvet at påvirke 

livsånden og selvom man har fået resultater, ved vi i dag, hvor ubrugelige disse behandlingsmetoder 

har været for individet. Galskabens psykologi som forsøgte at "befri" (foucault,2005, p. 124) er blevet 

udforsket på sådan en måde, hvor straf var en normaliseret behandlingsform og metode. 

 

Hvordan er synet på psykisk syge i dag, og kan det forstås nærmere ved at kigge tilbage i 

fortiden? 

Når man beskæftiger sig med psykologi i dag, ser behandlingsmetoderne meget anderledes ud. På 

trods af hvor mange ting man gjorde forkert i behandlingen dengang, ikke for at sige vi mennesker 

har været ajour for sidste gang i forbindelse med psykologiens verden. Alligevel er det interessant at 

udforske oprindelsen af fænomener, da dette er med til at skabe indblik i hvordan et givent fænomen 

betragtes i dag.  

Focault (2005) snakker netop om, at udforskningen af psykologi har haft oprindelse i en patologisk 

erfaring (p.124). Da man for længe siden opdagede at nogle individer afvigende fra normen i deres 

opførsel, begyndte man at undersøge individerne for dette. På trods af hvor mange fejlagtige 

informationer man finder vedrørende psykisk syge, er det væsentligt at galskaben danner baggrund 

for dét, at man virkeligt begyndte at udforske psykologi, som vi kender den i dag. Som vi bevæger os 

ind i fremtiden, er videnskaben blevet udviklet på en sådan måde, at behandlingsmetoderne er 

fuldstændig anderledes. Vi ved, at disse sygdomme ikke kan forklares med livsånd eller 

legemesvæsker, men det er heller ikke behandlingen, som vi er mest interesseret i at kigge på, i 

forhold til det historiske perspektiv, men derimod synet på de lidende.  
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Vi spørger altså os selv:  

(1) Om den stigmatisering vi har af psykiske sygdomme i dag kan forklares ved at undersøge 

oprindelsen af fænomenet.  

(2) Hvordan den syge oplever dét at være syg i en samfundsmæssig kontekst (hvilket uddybes i 

vores afsnit Hvordan opleves social angst?). Men først vil vi dog afklare  

(3) Hvad synet egentlig er på de lidende i dag.  

En undersøgelse af Brown fra 2006 fandt man ud af, at en signifikant mængde af mennesker opfattede 

individer med psykisk sygdom som værende uforudsigelige og farlige. Derfor forsøgte den generelle 

befolkning at distancere sig fra dem, ved ikke at bo eller arbejde side om side med dem. I denne 

forbindelse lavede man et eksperiment, som gik ud på, at man med hallucinationer i VR kunne skabe 

større forståelse. Man gav altså de raske mennesker en oplevelse på egen krop, som gjorde at de ikke 

længere, i samme høje grad, havde behov for at distancere sig fra de psykisk syge (Brown, 2009). 

Synet på mentalt lidende varierer meget. Ikke kun i forhold til tidshistorien, men også i forhold til 

kultur.  

I dag er det ikke utænkeligt at nogle familier håndterer psykisk sygdom som en privatsag, som skal 

blive inden for familiens rammer, netop pga. tabuet. Kigger man tilbage til fx. 1960'erne, var det 

endnu mere normalt at håndtere fænomenet sådan (Borinstein,1992). Selvom mentale lidelser 

adresseres på forskellige måder, er det altså endnu stigmatiseret samfundsmæssigt. Alt dette på trods 

af, at tendensen i dag er, at det bliver mere og mere italesat, hvilket formentlig også skyldes den 

teknologiske udvikling. Derigennem sker der altså en spredning af både sand og usand viden indenfor 

området.  

Som altid spiller arv og miljø en rolle, i den måde hvorpå vi opfatter fænomenerne, som vi møder i 

vores omverden. Man kan desuden forestille sig, at der eksisterede en tendens som hedder at nogle 

mennesker enten bevidst eller ubevidst distancerer sig fra psykisk syge, fordi de ikke ved hvordan de 

selv skal tage stilling til fænomenet på baggrund af manglende viden. Fx kan det som pårørende være 

ubehageligt at bevidne et angstanfald, hvis man ikke ved hvordan situationen bør håndteres.  

Man kunne argumentere for, at vi i Danmark er bedre til at hjælpe vores psykisk syge, i forhold til 

andre lande hvor angst, depression og stress ikke er et ligeså anerkendt problem. Bl.a. i nogle asiatiske 

kulturer er dét at følge normerne vægtet særligt højt sammen med dét at vinde familiens anerkendelse 

og accept igennem succes. Her er mentale lidelser set som en kilde til skam og er højt stigmatiseret 
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(uniteforsight.org, Module 7). Dette er dog ikke ensbetydende med at vi i Danmark er bedre til at 

forstå hvordan psykisk sygdom føles, men måske blot nærmere at vi anerkender sygdommens effekter 

og konsekvenser, og derudfra agerer som vi som samfund gør. Det er altså ikke så sort hvidt, når man 

beskæftiger sig med synet på fænomenet, psykisk sygdom. Én ting er dog sikkert: stigmaet eksisterer, 

og formidlingen af information påvirker graden af dette.  

Når man forsøger at besvare hvordan de mentalt lidende oplever deres lidelse i en samfundsmæssig 

kontekst, kan man ej heller hertil besvare dette på simpel vis. I dette projekt tages der udgangspunkt 

i social angst, og hvordan dette opleves, er uddybet i afsnittet: hvordan opleves social angst? Vores 

interview personer har bl.a. omtalt det som værende et handicap. Det bliver svært at skabe relationer, 

og som det ses i vores CCM-problemkort (bilag 2.1-2.2), kan det også hænde, at man tager for meget 

hensyn til folk med mentale lidelser, sådan at man kommer til at ekskludere dem på baggrund af en 

vurdering man selv har gjort sig. Man kunne fx opstille et scenarie, som gik ud på, at en person ikke 

inviterede en anden person til sin sociale begivenhed. Alt dette alene baseret på det faktum, at værten 

ikke ville presse personen med social angst, og derved muligvis påføre dårlig samvittighed grundet 

udeblivelse fra denne begivenhed. Vurderinger i sig selv er naturligvis normale, men det er her, at det 

er vigtigt at indgå i dialog, i stedet for at være bange for at stille spørgsmål. 

Nu vil vi endeligt komme ind på om den stigmatisering vi har af psykiske sygdomme i dag, kan 

forklares ved at undersøge oprindelsen af fænomenet. Stigmaet har været levende siden dengang man 

begyndte at udforske galskaben, så til besvarelsen af vores undersøgelse, er det måske mere 

væsentligt at spørge sig selv, hvorfor stigmaet lever den dag i dag. For naturligvis kan forståelsen af 

synet på et givent fænomen forstørres, i det man ser tilbage på oprindelsen. Så hertil er svaret til en 

vis grad et simpelt ja. Men på trods af at videnskaben er nået langt siden dengang, holder vi nogle 

steder fast i stigmatiseringen som derfor sker endnu. Stigmatisering kan blive udløst af mange årsager. 

Browns eksperimentet fra 2006 (Brown.2009), viste hvordan man med den rette formidling til 

borgerne kunne formindske menneskers frygt for de mentalt lidende.  Tilsvarende kan en negativ 

portrættering af mentalt lidende forstørre frygten. Særdeles underholdningsindustrien har haft 

indflydelse på opfattelsen af psykisk syge. I 2012 udkom en artikel hvori forfatteren havde undersøgt 

portrætteringen af skizofrene i film udgivet mellem 1990 og 2010 (Owen, 2012). Undersøgelsen tog 

udgangspunkt i 41 film og i 24% af filmene blev sygdommen kureret med kærlighed. Desuden udviste 

størstedelen af karaktererne en mere voldelig adfærd, end hvad realiteten er. Med denne portrættering 

er det ikke uforståeligt at individerne fra Browns undersøgelse (Brown.2009) først forsøgte at søge 

væk fra de mentalt lidende mennesker.  
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Men hvad har alt denne snak om generel psykisk sygdom med social angst at gøre? Vi kan ikke 

pointere nok gange at på trods af, at vi tager udgangspunkt i social angst, er ideen med produktet, at 

det skal kunne simulere mange forskellige typer af mentale lidelser, og dermed ikke kun formindske 

stigmatiseringen af social angst, men af psykisk sygdom generelt. 

 

Hvordan kan man designe en simulation af social angst? 

Hvad er Virtual Reality og hvordan fungerer det? 

Virtual Reality også forkortet VR, er en illusion som skabes af et virtuelt miljø. Dette miljø kan både 

være en virtuel animeret verden eller en video af en lokation med et 360° kamera. 

Ved hjælp af VR-briller bliver brugeren taget ind i det pågældende univers, da sanserne i hjernen ikke 

kan kende forskel på dette og den virkelige verden. Brugeren får en oplevelse af at blive isoleret i den 

pågældende situation, og oplevelsen kan derfor variere alt efter hvad hensigten er. Denne teknologi 

kan blive brugt med mange forskellige hensigter, bl.a. spil, uddannelse og i vores tilfælde er dette 

simulering af social angst. 

VR-brillerne består af displays. Altså et til hvert øje. Der vil blive spillet en video, hvis det er blevet 

optaget på et 360° kamera. Ellers kunne det være et animeret univers. På denne måde bliver omverden 

lukket ude. Derudover vil censorer tracke brugeren, så man kan spores og på denne måde bevæge sig 

interaktivt i universet. I VR er det muligt med controlleres at løfte og interagere med forskellige 

objekter. Gigante (1993) beskriver VR’s vision således:  

“The illusion of participation in a synthetic environment rather than external 

observation of such an environment. VR relies on a 3D, stereoscopic head-tracker 

displays, hand/body tracking and binaural sound. VR is an immersive, multi-sensory 

experience” (Cipresso, P. m.fl., 2018, s. 2) 

VR blev første gang udtænkt af Ivan Sutherland, der beskrev det som “window through which a user 

perceives the virtual world as if looked, felt, sounded real and in which the user could act realistically” 

(Cipresso, P. m.fl., 2018, s. 2) 

De sidste 20 år har udviklingen af VR taget fart, og bliver nu brugt i mange forskellige sammenhænge. 

Det ses som værende den nye teknologi, der har lavet den næststørste milepæl i teknologiens historie. 

(Cipresso, P. m.fl., Cipresso et al. 2018, s. 1) 
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I VR skelner man mellem hardware og software. Hardware indeholder forskellige dele. Disse dele er 

selve VR-brillerne, controllere og sensorer. Disse dele arbejder sammen med softwaren, som er 

installeret på en computer. Sensorerne bruges til at finde ud af hvilken placering man har i det virtuelle 

rum. Det vil sige hvilken vej man kigger og hvordan brugerens hænder er placeret. Selve brillen er 

placeret over ens øjne, så man kan kigge rundt i den virtuelle verden. Controllerne er håndholdt, og 

har forskellige knapper, sådan at man kan bevæge sine hænder inde i den virtuelle verden. Softwaren 

‘fortæller’ hardwaren, hvad den skal gøre og bruger den information den får tilbage til at vise, hvad 

man gør i det virtuelle rum. Nogle kreative VR-brugere, gør også brug af andre ting for at gøre deres 

oplevelse mere realistisk. Dette kan være ting som en ventilator, der blæser luft ind i hoved på 

brugeren, når man flyver, sådan at det føles som var der vindmodstand. Nogle sætter et system op, 

hvor de har et rat foran sig og pedaler under sig. Sådan kan de i den virtuelle verden køre flotte biler, 

eller eksempelvis køre med i et ræs. (Gregory, 2017) 

VR indeholder, forskellige former for oplevelser. Disse forskellige oplevelser finder sted i 3D rum, 

hvor man kan bruge controllers til at interagere med den virtuelle verden. En anden måde hvorpå man 

kan modtage en VR-oplevelse er, at der i brillen bliver der vist en video, som er blevet optaget med 

et 360° kamera. Dette gør, at man ikke kan interagere med sin omverden eller bevæge sig rundt i sine 

omgivelser, men derimod kun se. Dog fordi videoen er 360°, kan brugeren kigge rundt, og har derfor 

også mulighed for at se noget forskelligt hvis de ser videoen igen. (Gregory, 2017) 

 

Hvordan virker VR-tracking?  

Tracking udstyr er en af de vigtigste dele til VR. Dette udstyr sørger for, at brugeren modtager de 

korrekte billeder i sit VR-headset også kaldt for et “Head Mounted Display” (HMD). Alle tracking 

systemer indeholder både sensorer og signaludsenderen. På nogle VR-systemer, sidder sensorene på 

HMD’en og signaludsenderen sidder i rummet, hvor på andre er det omvendt. Signaludsenderen 

sender et signal, som sensorerne opfanger og konverterer til information, som den sender til en central 

prossesing unit (CPU) som så sender de korrekte billeder til headsettet. Der findes forskellige former 

for VR-tracking, men allesammen har en ting til fælles. De kan alle udregne “the six degrees of 

freedom” (6-DOF), dette er HMD’ens x,y og z coordinater i rummet og dens orientation. Dette 

betyder, at brugeren modtager de korrekte billeder, lige meget hvordan de bevæger deres HMD. 

De forskellige VR-systemer bruger forskellige metoder til at tracke HMD’en. Der findes fire 

forskellige tracking systemer; Electromagnetic tracking systems, Acoustic tracking sysmtes, Optical 

tracking systems og Mechanical tracking systems. (Strickland, 2007, Aug) 
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Electromagnetic tracking systems:  

Electromagnetic tracking systemer måler magnetiske felter, som er genereret ved at køre en elektrisk 

strøm sekventielt gennem tre opviklede ledninger arrangeret, i en vinkelret retning mod hinanden. 

Hver lille spole bliver en elektromagnet, og systemets sensorer måler hvordan dets magnetiske felt 

påvirker de andre spoler. Denne måling fortæller systemets retning og orientering af 

signaludsenderen. Et godt elektromagnetisk tracking system, reagerer hurtigt med meget lav 

reaktionstid. Dog er der ulemper ved disse systemer, som er, at alt som kan generere magnetiske 

felter, kan forstyrre signalerne der sendes til sensorerne. (Strickland, 2007, Aug) 

 

Acoustic tracking sysmtes: 

Acoustic tracking systemer, udsender og søger efter ultralyds lydbølger for at bestemme positionen 

og orienteringen af det artefakt som skal trackes. De fleste af dem måler den tid det tager for 

ultralyden af nå frem til en sensor. Normalt er sensorerne stationære i miljøet, og brugeren bærer 

ultralydsudsenderen.  

Derved udregner systemet position og orientering på baggrund af den tid som det har taget lyden at 

nå sensorerne. Der er dog mange ulemper ved disse systemer, da lydens hastighed er relativt langsom, 

så opdateringshastigheden på placering og orientering er lige så langsom. Det kan også variere meget 

på grund af omgivelserne, da lydens hastighed igennem luft ændres på baggrund af temperatur, 

luftfugtighed samt det barometriske tryk i rummet hvor artefaktet bruges. (Strickland, 2007, Aug) 

 

Optical tracking systems:  

Optical tracking systemer bruger lys til at måle position og orientation. Signaludsenderen i en optisk 

enhed består typisk af et sæt infrarøde LED’er. Sensorerne er kameraer, der kan opfange det udsendte 

infrarøde lys. LED’erne lyser i kordineret pulser, som kameraerne registrerer, og derved sender de 

information til systemets behandlingsenhed. Enheden kan derefter bruge denne data, til at regne sig 

frem til hvilken position og hvilken orientering som eksempelvis VR-headsettet har. Et optical 

tracking system har en hurtig uploadhastighed, hvilket betyder at reaktionstiden for en bevægelse 

virker mere naturligt i en virtuelle verden, med VR- headsettet på. Ulemper ved disse systemer er, at 

sigtelinjen mellem kamera og LED-udsenderen kan skjules, hvilket forstyrrer tracking processen. 
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Samtidig kan lys fra omgivelserne eller infrarød stråling også gøre et system mindre effektivt. 

(Strickland, 2007, Aug) 

 

Mechanical tracking systems:  

Mechanical tracking systemer er afhængige af en fysisk forbindelse mellem objektet som skal trackes 

og et fast referencepunkt. Et almindeligt eksempel på et mechanical tracking system når man taler 

om VR, er BOOM-displayet. En BOOM-skærm er et HMD, som er monteret på enden af en mekanisk 

arm, som har to artikulationspunkter. Systemet bruger dette til at registrere positionen og 

orienteringen gennem armen. Reaktionstiden på disse systemer er meget høj, dog er ulempen at de 

heftigt begrænser brugerens bevægelsesområde. (Strickland, 2007, Aug) 

 

Hvilke sanser bliver brugt i forbindelse med VR? 

Synssansen 

Synssansen eller det visuelle bliver opfyldt af, at man bruger det visuelle i gennem det HMD man har 

på. I en HMD vil der altid være en form for skærm, som sidder foran brugerens øjne. Denne skærm 

vil være delt op i to, som repræsenterer brugerens øjne. Dette gøres på forskellige måder afhængigt 

af hvilken form for HMD man bruger. Google har lavet en billig løsning på HMD, da de har lavet en 

foldelig brille som er lavet af pap. Denne brille, kan købes som et færdigt sæt med linser til, fra 

Google selv og koster kun 15US$. Den bruges på en anderledes måde i forhold til en ‘High-tech’ 

HMD. “Google Cardboard” udnytter nemlig, brugerens smartphone, da brugeren skal indsætte en 

smartphone, i den del af den, som sidder foran linserne. Måden som den deler skærmen op på, er at 

smartphonen skal have muligheden for at køre VR, dette findes i stort set alle nye smartphones på 

markedet. I selve pap delen, er der sat en lille væg af pap op, som sørger for at brugerens højre øje 

ikke kan se hvad der sker på den venstre side af skærmen og ligeså omvendt. Dette sørger for, at der 

ikke sker nogle forstyrrelse mellem brugerens øjne. Samtidig er de to forskellige billeder forskudt en 

lille smule af hinanden, sådan at det får brugeren til at se billedet som tredimensionelt. I brillen sidder, 

der som nævnt tidligere, nogle linser, som sørger for at billedet ses klart, da smartphonens skærm 

sidder tæt på brugerens øjne. 

Andre HMD’er som eksempelvis HTC-Vive, skal sættes op med sensorer i lokalet, da den selv 

udgiver infrarødt lys fra forskellige punkter på brillen, samt de controllers som følger med. Disse 
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sensorer, som skal sættes op i det ønsket lokale før brug, opfanger disse infrarøde lys og sender 

information tilbage som fortæller CPU’en, i den Windows PC som HTC-Vive'en er sat til, hvordan 

brugeren bevæger sin HMD og sine controllers. Inde i HMD’en, sidder der to linser, lige foran de to 

skærme som viser det virtuelle rum. Disse linser kan rykkes sådan, at der er mere eller mindre 

mellemrum mellem dem, dette gør at brugeren kan tilpasse dem sådan at det passer til længden 

mellem brugerens øjne, og det gør, at brugeren kan sørge for, at de får det klareste billede muligt. 

Måden linserne er formet på sørger for, at der ikke skal være nogen mellemvæg, ligesom der er i 

Googles billige løsning: Google Cardboard. Linserne er nemlig formet som en cirkel med en flad del, 

som vender ind mod næsen (bilag 3.1) (Strickland, 2007, Jun). 

 

Høresansen 

En anden af brugerens sanser, som bliver sat i spil når de bruger VR, er deres høresans. Altså 

beskæftiger vi og også med det auditive. Høresansen bliver aktiveret af, at der afpilles lyd fra den 

video, eller det program, som der bruges igennem VR-brillen. Når Google Cardboard bruges, skal 

brugeren selv sørge for at sætte høretelefoner til den smartphone, som bliver brugt medmindre de vil 

bruge den indbyggede højtaler i smartphonen. I HTC Vive’en følger der et par in-ear hovedtelefoner, 

som kan sættes i det stik som sidder til selve brillen (Strickland, 2007, Jun). 

 

Kropsansen 

Når der både spilles på det visuelle og auditive, bliver VR oplevelsen allerede meget realistisk. Dog 

kan oplevelsen gøres mere virkelig ved at inkorporere andre sanser, som eksempelvis kropsansen. 

Forskellige firmaer har prøvet at opnå dette ved at designe metoder, hvorpå brugeren kan gå rundt 

uden at rykke sig fra stedet de står på. Flere forskellige firmaer har fundet ud af, at det ikke er svært 

at tilkoble et løbebånd til en computer, sådan at brugeren kan bevæge sig frit uden at bevæge sig rundt 

i rummet, men hvor HMD’en stadig viser det for brugeren, som at de bevæger sig rundt i den virtuelle 

verden. Dog er der klare ulemper ved at bruge et normalt løbebånd, da man kun kan bevæge sig frem 

og tilbage på det. Dette har gjort at samtlige firmaer har udviklet omnidirektionelle løbebånd. Disse 

løbebånd sørger for, at brugeren kan bevæge sig i alle retninger. Et normalt løbebånd indeholder en 

enkelt motor, som accelererer fremad eller baglæns, i forhold til hvordan brugeren bevæger sig, hvor 

et omnidirektionelt løbebånd indeholder to motorer, som accelererer henholdsvis fremad og bagud 

og fra høje mod venstre eller omvendt. Når disse to motorer arbejder sammen, kan brugeren bevæge 



Gruppe: 458-01 

Roskilde Universitet  

1. Semesterprojekt  

HumTek-Bach 

Vejleder: 

Dorte Jelstrup  

 

   
   

  Side 33 af 77 

sig frit rundt i den virtuelle verden. Denne form for frie bevægelse sørger for, at brugeren får en mere 

realistisk oplevelse. 

Dette er dog noget som vi ikke vil gøre brug af i vores produkt, grunden bag dette er at vi vil generere 

en 360° video, som brugeren skal observere og lære fra, i stedet for et fuldt virtuelt univers hvor 

brugeren kan bevæge sig frit rundt. I stedet for at gøre brug af denne form for følelsessans. Vi vil 

nemlig, gøre brug af et temperaturregulerende system som ændrer temperaturen i rummet afhængig 

af hvilken del af videoen som brugeren er nået til. Dette gøres for at skabe følelsen af at de kommer 

i en ubehagelig situation, ved at de begynder at have det varmt og sveder. Samtidig kan der også 

skabes en kold brise, i videoen viser det som om at man går udenfor. Disse ting skaber en mere 

realistisk oplevelse for brugeren (Strickland, 2007, Jun). 

 

Er det muligt at skabe en realistisk simulation i VR? 

For at skabe en realistisk simulation i VR, kræver det at reaktionstiden på brugerens HMD er så 

hurtigt som muligt. Hvis den ikke reagerer med det samme, kommer de fleste brugere til at opleve 

kvalme, da det man ser, ikke kommer lige så hurtigt som man bevæger sit hoved. 

En VR-oplevelse bliver mere realistisk hvis den spiller på brugerens sanser. Jo flere sanser som der 

kommer i brug, jo mere realistisk bliver oplevelsen. 

Automatisk når man bruger VR vil man bruge nogle af sine sanser. De to sanser som man altid vil 

gøre brug af er, sine auditive og visuelle sanser (høre- og synssansen).  

 

Hvad bliver VR brugt til? 

Virtual Reality er over de sidste par år, blevet en mere kendt teknologi, som flere og flere har prøvet 

eller har i deres hjem. Dette kommer af at der er blevet udviklet og stadig bliver udviklet mange 

forskellige computerspil som kan spilles med et VR-headset. Dog er spil ikke det eneste som VR 

bliver brugt til. Igennem tiderne, er VR blevet brugt til mange forskellige ting. Simulationer af 

køretøjer og fly i VR er blevet brugt af NASA og flyselskaber til at træne piloter, dog selvom at de 

ikke er helt identiske til den virkelige verden, er det en god måde at træne piloter, sådan at de ved 

hvad de skal gøre i forskellige scenarier. De er endda blevet brugt nok til at de har implementeret 

regler omkring at piloter skal have mindst en dags hvile, mellem en simuleret flyvning og en rigtig 

flyvning (Strickland, 2007, Jun).  
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Ifølge Don Raufs bog “Virtual Reality”, bliver VR brugt i medicinalverdenen, til at finpudse kirurgers 

evner inden for deres profession og det gøres ved at have et computergenereret display af menneskets 

krop og organer. Det er en god mulighed for at øve kirurgers evner, da de ikke løber nogle risiko for 

at skade en patient, når det er i en simulation. Det er også en mulighed for medicinal studerende at 

lære hvordan man gør. Nogle VR-simulationer af dette er endda så gode at de måler hvilken mængde 

arvævsskade de vil komme til at forsage med forskellige operationer, som også kan hjælpe studerende 

til at se hvor gode de egentlig ville være som kirurg, på det stadie som de er nået til igennem deres 

uddannelse. Rauf skriver også om hvordan paramedicinere kan øve sig i at håndtere situationer under 

højt pres, samt hvordan tandlæger har mulighed for at bruge simulationer til at øve dem i at fylde 

hulrum i tænder eller udføre andre former for operationer i patienters mund. Rauf beskriver hvordan 

VR-teknologien bliver brugt til mange forskellige områder inden for medicinalverdenen, men at det 

ikke kun bliver brugt for at læger, kirurger og andre kan øve sig, det bliver også brugt til at hjælpe 

patienter med fysisk optræning. Dette kan eksempelvis være for folk som har brækket en arm eller et 

ben, og derfor skal i optræning. Samt har forskere fundet ud af at VR, kan hjælpe med smerter (Rauf, 

2015, s. 27). 

Ifølge Rauf eksisterer der et projekt fra University of Washington kaldet SnowWorld, som bruges til 

at mindske smerter hos patienter som lider af tredjegradsforbrændinger. Dette gøres ved at vise 

computer genereret scener hvor patienten svæver igennem landskaber fyldt med sne, gletsjere, 

pingviner og igloer. Dette har vist sig at hjælpe patienterne med deres smerter og har endda vist en 

reduktion af smerte på 50-90 procent. Samtidig skriver Rauf om hvordan VR er blevet brugt til 

reduktion af forskellige former for fobier, dette inkluderer aerofobi (frygt for at flyve), araknofobi 

(frygt for edderkobber) og klaustrofobi (frygt for lukket rum). Måden dette bliver gjort på er ved at 

generere virtuelle realiteter, hvor patienterne bliver udfordret ved at lære dem at overkomme deres 

frygter, ved eksempelvis at samle edderkopper op, flyve eller være i en elevator. Rauf beskriver 

hvordan forskellige øvelser designet til autistiske børn kan simuleres i VR. Det foregår ved at 

simulere et computergenereret klasseværelse, med simulationer af lærer og andre elever. Dette bliver 

brugt til at øve det autistiske barn i at holde deres koncentration, da de simulerede lærer og elever 

begynder at forsvinde langsomt, hvis barnets koncentration rykker over til noget andet end den 

præsentation som er i gang. (Rauf, 2015, s. 29) 

Soldater som lider af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), hvilket er trauma efter at have været i 

livsfarlige situationer. Det er ikke unormalt at folk med PTSD ofte oplever mareridt, flashbacks, 

søvnløshed, angst og stress, VR kan også afhjælpe patienter som lider af dette. En soldat som har haft 
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nytte af dette har udtalt sig at det har hjulpet ham med hans PTSD, ved at han kunne genleve den 

traumatiske oplevelse han havde været igennem, sådan at han ikke behøvede at tænke på den når han 

var sammen med hans familie. (Rauf, 2015, s. 29) 

 

Det ses også at VR i dag bliver brugt i forhold til dating. 

"I den virkelige verden kan kærligheden være svær at finde, og nogle af os har en 

virkelighed hvor søgen efter den eneste ene er ekstra svær. Man kan være for genert, 

for bange eller ha’ svært ved de sociale spilleregler, men der findes en anden virkelighed 

der kan ændre vores måde at møde hinanden på. Studier viser at introverte har nemmere 

med at knytte sociale bånd gennem Virtual Reality, så kan Virtual Reality giv os nyt 

håb i jagten på kærligheden?..."  

Sådan lyder første del af introduktionen til det nye program fra DR som havde premiere 3. november 

2019, kaldet For genert til at date - Kærligheden findes i Virtual Reality. Her er målet altså at finde 

en partner igennem Virtual Reality. To personer matches og sammen udsættes de i VR for en række 

temaorienterede opgaver, hvoraf formålet er at bringe dem tættere sammen. Brugen af VR har altså 

udviklet sig i mange retninger. Ved at fremhæve dette program, ser vi at disse mennesker formentlig 

har social angst, i en vis grad, idet de ikke bevæger sig udenfor deres hjem for at tage på en date, men 

i stedet forbliver i deres trygge rammer og benytter teknologiens funktioner. 

 

Hvilke etiske overvejelser bør tages i betragtning? 

Hvad er etik? 

Begreber som etik og moral er nogle begreber der indgår i vores hverdagssprog, hvor begreberne kan 

have forskellig betydning, i forhold til hvilken sammenhæng de bliver brugt i. Egentlig har etik og 

moral samme betydning, som er sædvane, men i dag tillægger man de to ord forskellige betydninger. 

Man kan forklare moral på den måde, at moral betegner de normer man har i samfundet, som er en 

slags retningslinjer for hvordan vi skal opføre os over for hinanden. Nogle normer er lovgivninger og 

andre er kulturelle regler. Imens beskæftiger etik sig med, hvilke normer der bør være gældende. Vi 

ser måske at visse normer er blevet forældet, og der kan man med etik forbedre den gældende moral. 

(Ryberg, J., 2008, p. 108) 
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Oftest når man møder ordet etik, så tænker på man på at det er regler der adskiller på rigtigt og forkert. 

Man lærer gennem livet forskellen på rigtigt og forkert, i forskellige sociale situationer, som for 

eksempel at det er forkert at lyve. Som nævnt er lovgivninger også indblandet, når vi snakker om etik. 

Selvom lov og etik deler samme koncept, så er det vigtigt at huske, at det er ikke det samme. En 

handling der er ulovlig, er muligvis etisk korrekt, mens en lovlig handling er muligvis uetisk. Som 

eksempel er det blevet set i verdenshistorien at protester er blevet fremført, idet at en lov er urimelig 

og uetisk. (Resnik, D. B., J.D, 1.5.2011) 

Ifølge Etisk Råd, som debatterer og rådgiver om bioteknologi, handler etik om at kigge på hvilke 

hensyn og værdier man vil fokusere på i en bestemt sammenhæng. Samt at etiske spørgsmål handler 

om hvordan, man behandler sine medmennesker og andre levende væsner.  

“Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have 

blik for sig selv og sine egne behov”, skriver Etisk Råd (Hvad er etik?, 1.5.2015) 

Man kan oversætte Etisk Råds forklaring på etik til den gyldne regel: “Alt hvad du vil, at andre skal 

gøre mod dig, det samme skal du gøre mod dem”  

Gør altså ikke noget mod andre, som du ikke vil have skal ske mod dig, og desuden gør det som du 

vil have andre gøre mod dig. Så hvis du vil have at andre taler venligt til dig, så tal også venligt til 

andre.  

Man har et etisk dilemma, hvis man ikke kan tage hensyn til centrale etiske værdier på én og samme 

tid. Deri må man tage stilling til hvilke værdier, der skal tages størst hensyn til. Man støder oftest på 

et etisk dilemma, når man er i tvivl om hvad det rigtige er at gøre, og derfor er det vigtigt at diskutere 

etik angående ny teknologi, da man vil gøre det rigtige, men man er i tvivl om hvad det rigtig er, 

skriver Etisk Råd (Baggrundstekst: Hvad er etik?, 11.5.2011) 

Men man kan blive klogere på etik og et etisk dilemma ved at diskutere med andre. I disse 

diskussioner skal man dog have begrundelse for sit synspunkt og i denne proces finder man måske 

ud af ens argumenter ikke er så godt begrundet eller at man skifter synspunkt ved at lytte til andre. 

Derfor kan man påstå, at etik er personligt begrundet. (Baggrundstekst: Hvad er etik?, 11.5.2011) 

Det kan være svært at afgøre hvad den etiske korrekte handling er i en given situation, når man gerne 

vil handle etisk korrekt. Der kan være mange forskellige hensyn at tage stilling til og dermed må man 

kigge på, hvilke hensyn har størst betydning. Deri kan personlige vurderinger komme i spil.  
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Ifølge Etisk Råd er det god ide at gennemgå visse elementer for, at komme frem til en velbegrundet 

etisk vurdering, som er at diskutere med andre, finde frem til de hensyn der skal tages stilling til, 

derefter afveje disse hensyn og undersøge om vurderingen, man er nået frem til, er velbegrundet. Selv 

ikke her er man garanteret at have nået frem til en endelig vurdering. (Baggrundstekst: Hvad er etik?, 

11.5.2011) . 

 

Etisk Råd og psykologiske forsøg 

Vi foretog et interview med en der tidligere var medlem af Etisk Råd og i denne rapport bliver han 

kaldt Søren, grundet anonymisering (bilag 4.5). Søren forklarer at i Etisk Råd, når det omhandler et 

nyt forsøg vedr. psykofarmaka, altså medicin, så for at forsøget skal blive godkendt til at blive udøvet 

skal det igennem Den Nationale Videnskabsetiske Komité, som har til formål at beskytte individer, 

der deltager biomedicinske forskningsprojekter. Det er en lang proces, hvor der bliver kigget på om 

testpersonerne er beskyttet og om testpersonerne er informeret og har givet samtykke, samt om det er 

etisk korrekt at udføre dette forsøg (bilag 4.5). 

Mens hvis der er tale om psykologiske forskningsprojekter, får det ikke samme opmærksomhed og 

der bliver ikke i samme grad kigget på, om testpersonerne er beskyttet og om forsøget kan have 

medfølger som negative psykiske konsekvenser på individerne. Søren påpeger, at for at vores forsøg 

skulle blive godkendt, til at blive udøvet, ville det være sandsynligheden for positive eller negative 

effekter forsøget kunne medføre. Der ville blive kigget på hvor alvorlig den gældende lidelse er og 

hvorvidt det ville kunne hjælpe de lidende (bilag 4.5). 

Søren mener dog, at der skal være de samme retningslinjer, som ved medicinske forsøg, som ved 

psykologiske forsøg (bilag 4.5).  

Der er Teknologirådet, som udbreder viden om teknologier og konsekvenser ved dem, og i forhold 

til vores brug af virtuelt reality, så kunne det være muligt at en teknologi, som VR vil blive drøftet i 

Teknologirådet. (Johnsen, E., 15.10.2015) 

 

Hvilke forbehold skal tages, når man udsætter mennesker for psykologiske eksperimenter? 

Selvom Etisk Råd ikke har særlig fokus på psykologiske forsøg, skal der tages visse forbehold når 

man opstiller et forsøg, der handler om menneskets psyke. Søren, tidligere medlem af Etisk Råd, 
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påpeger, at det er vigtigt, at der er indgået et informeret samtykke og at brugeren dermed er indforstået 

om hvad der sker i forsøget. Samt lade brugeren vide, at dette er et nyt forsøg, så man ved ikke hvilke 

konsekvenser der kunne være. Søren understreger, at det er vigtigt, at lade brugeren vide præcis hvad 

der kommer til at ske, når de tager disse VR-briller på, som indgår i vores projekt. Man kunne derved 

også forklare personen, hvad VR er og evt. lade dem prøve VR i en situation, som et spil. Dermed 

har de prøvet virtuelt reality, så når den egentlige video, som viser hvordan social angst kan se ud, så 

har de oplevet følelsen af at have disse briller på og hvilken realistisk oplevelse det kan give.  

Søren påpeger også en meget vigtig faktor i vores projekt, at man ikke vil give brugeren social angst. 

For nogle kunne det være meget ubehageligt at opleve, via VR, symptomer på social angst og man 

kunne risikere at brugeren efterfølgende nu begyndte selv at opleve disse symptomer i dagligdagen. 

Derfor skal der også kunne skrues op og ned for intensitet, når man oplever følelsen af social angst. 

For eksempel kunne det gøres ved at man kunne vælge forskellige niveauer eller at langsomt, under 

afspilningen af videoen, intensiteten blev højere. Man skulle derfor også fortælle brugeren at man 

kan tage brillerne af når som helst, hvis det skulle blive for intenst. Ved at man langsomt optrappede 

situationen får brugeren heller ikke smækket det i hovedet, i hvordan social angst kan føles, men 

oplevelsen skete gradvist. På den måde kan man også vise et billede af, at folk har social angst i 

forskellige grader af intensitet (bilag 4.5).  

Sammen med sådan en varsel er det også vigtigt at man kun lader kompetente mennesker deltage i 

eksperimentet. Som at personer som er påvirket, mindreårige eller allerede lidende af psykiske 

sygdomme, ikke prøver oplevelsen af social angst. Dette kunne sløre deres beslutningskraft og 

resultater af deres oplevelse ville blive påvirket af disse faktorer (bilag 4.5). 

Søren synes at projektet, at vise social angst via VR, er utroligt sympatisk og det kan få skabt empati, 

fra pårørende til lidende. Empati er en indre oplevelse og sansning af hvad, et andet menneske oplever 

og føler i en bestemt situation (nordic-compassion.dk). Men empati kan være negativ, idet der kan 

fremkomme for meget empati og mangel på at handle rationelt, i en given situation. Et eksempel er 

at hvis man snakker med en der åbner op ang. de har angst eller står og har et angstanfald, og man 

siger “hvor er det også synd for dig”, så man bliver handlingslammet. Stedet kunne man tænke 

rationelt og handle på det, som at sige “prøv at trække vejret stille og roligt”. Det hjælper nemlig ikke 

meget at beskytte vedkommende, med social angst, men stedet hjælper det at skubbe til deres grænser. 

Dette gør man også via kognitiv terapi, som forklares yderligere i afsnittet om behandlingen af social 

angst. Sofie, som vi interviewede vedr. om at have social angst, forklarer også, at hvis hendes mor 
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bedre forstod hendes situation, så ville hun måske isolere sig mere og hendes mor ville ikke skubbe 

til hendes grænser, og dermed beskytte hende mere (bilag 4.1). 

 

Tidligere psykologiske forsøg 

Ved at tage et kig på tidligere psykologiske forsøg, kan man se, at nogle af disse forsøg har haft en 

negativ konsekvens for forsøgspersonerne. Som for eksempel psykologen Stanley Milgrams forsøg, 

som foregik i 1960-1963, der undersøgte Milgram hvordan almindelige mennesker var villige til at 

skade uskyldige, med ordrer fra en autoritet. Der var 40 deltagere fra 20-50 år og forsøget foregik på 

Yale University og i forsøget var der en forsøgsperson, som egentlig var forsøgsassistent og vidste 

dermed alt om forsøget. Der var også en forsøgsleder, iført en hvid kittel, som var med til at påføre 

autoritet til vedkommende. Forsøgslederen lavede en forudbestemt lodtrækning om hvem der skulle 

være lærer og elev. På den måde virkede det hele autentisk for forsøgspersonen som troede det var 

helt tilfældigt, at de selv blev læreren. Eleven, som var indviet i forsøget, blev placeret i rum, i en 

elektrisk stol. Forsøgspersonen (læreren), blev placeret i andet rum med et elektrisk stødapparat. Det 

elektriske stødapparat gik fra 15 til 450 volt, hvor de 450 volt er livsfarlige. Eleven skulle svare på 

nogle spørgsmål, som læreren gav, og hvis eleven svarede forkert, fik vedkommende stød af læreren. 

Strømstyrken ville gradvist stige. Dog modtog eleven ikke stød i virkeligheden, hvilket 

forsøgspersonen ikke vidste. Eleven blev instrueret i at råbe og banke i form af smerte når de fik stød. 

Hvis forsøgspersonen tøvede med at give stød, fik de at vide af forsøgslederen, i den hvide kittel, at 

de skulle fortsætte. Der blev sagt at eksperimentet krævede at de fortsættende og de havde intet andet 

valg end at fortsætte. Forsøget viste, at 100% af deltagerne var klar til at give stød op til 300 volt og 

65% gav hvad de troede var, 450 volt ind i kroppen på en uskyldig person. Stanley Milgram beviste 

dermed at mennesket er utrolig autoritetstro, og har tendens til at lægge ansvaret over på den 

autoritære og ikke selv tage ansvaret for vores handlinger.  

Dog skræmte det forsøgspersonerne, at de var i stand til at udøve smerte på en uskyldig person og de 

viste også ubehag under forsøget, og prøvede at komme ud af det, men med opfordringer fra en 

autoritet, så fortsatte 65% af deltagerne. (Poul, 20.12.2017) 

Et andet forsøg viser også, hvis ikke mere, negative konsekvenser for forsøgspersonerne, som er 

psykolog Philip Zimbardos eksperiment. Zimbardo ville kigge på de psykologiske mekanismer, der 

foregår mellem fanger og fængselsbetjente. Så han opstillede et fængsel i 1971, på Stanford 
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University og forsøgspersonerne blev betalt for at opholde sig to uger i en kælder. Hele eksperimentet 

blev udført så virkelighedstro som muligt, så fangerne blev hentet af politi, iført håndjern, 

kropsvisiteret og senere afluset nøgen. De blev derefter hver bragt i en celle. Den anden halvdel af 

forsøgspersonerne var fangevogterne, og de fik blot besked på at gøre hvad der var nødvendigt for at 

bevare ro. Der var adskillige regler, som fangerne skulle overholde, og alt blev dokumenteret med 

kamera og mikrofoner. Der forekom hurtigt psykologisk vold mod fangerne og det fremkom idet, at 

der var forskelsbehandling mellem fangerne og sammenholdet mellem fangerne forfaldt, mens 

fangevogternes blev stærkere. 36 timer inde i forsøget brød en fange sammen og kom med 

vredesudbrud, så senere var Zimbardo nødsaget til at løslade fangen. Selvom en fange brød under den 

psykologiske vold, så fortsatte Zimbardo 

På fjerdedagen blev fangerne psykiske helbred kritisk og de følte sig mere som faktiske fanger og 

ikke at de var en del af et eksperiment. Imens udviklede fangevogterne en sadistisk adfærd og 

udnyttede nu deres magt. Efter lidt tid, indså Zimbardo, at forsøget var blevet for ekstremt og at det 

faktisk forvoldte skade på de involverede, og dermed afsluttede han forsøget. Forsøget endte med kun 

at vare seks dage og ikke to uger. (Kasper E. Nielsen, 28.3.2010) 

Så ved at kigge på disse velkendte psykologiske eksperimenter, kan man se, at psykologiske forsøg 

kan påvirke forsøgspersonerne på en negativ måde.  

Er det dermed etisk korrekt at fremføre sådanne psykologiske eksperimenter? Tiden var en anden i 

60’erne og 70’erne, og man prøvede blot, i Milgrams tilfælde i hvert fald, at kaste et lys over hvordan 

unge mænd kunne begå skader på uskyldige mennesker under krigen. Soldaterne, i den tid, ville ikke 

tage ansvar, da de blot modtog ordrer fra en autoritet (Shuttleworth, M.) Milgram ville derfor 

undersøge, om en autoritet virkelig kunne få almindelige mennesker til at udføre skade på andre. 

Milgrams eksperiment fik lov til at finde sted dengang, men det ville det sandsynligvis ikke i dag. 

Ved udførelse af et eksperiment i dag, må deltagerne ikke blive bedraget, som deltagerne altså blev 

under Milgrams forsøg, idet de troede at de gav stød til et menneske. Med nutidens etiske regler, må 

der heller ikke fremkomme langvarige psykologiske konsekvenser på forsøgspersonerne. I Milgrams 

forsøg led ingen af langvarige mentale skader, selvom de levede i troen om, at de havde forvoldt 

smerte på et andet menneske.  

Det samme kan man dog ikke sige om Zimbardos fængsel eksperiment, idet flere af fangerne led af 

psykologisk mistrivsel. Det vises også at de psykologiske ar på fangerne varede længere tid efter 
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forsøgets afslutning. Ingen af disse forsøg blev udviklet med onde bagtanker, men forsøgenes 

udvikling gik for vidt. (Shuttleworth, M.) 

 

Målgruppe og designintention 

Målgruppen for vores projekt, er de pårørende til en person, som lider af social angst. Vi definerer 

her pårørende, som en der kender til ét eller flere individer, der lever med social angst. Idet man 

skønner at 20 % af danskerne vil opleve problemer med sit mentale helbred i løbet af et år (Bentzen, 

J., 16.9.2019) vil vi påstå, at mange vil kunne have gavn af vores simulering, da man højst sandsynligt 

vil kende eller have kendt nogen, som døjer med sin mentale sundhed. 

Tanken bag, at pårørende er målgruppen, er, at vi håber på, at den pårørende da vil være bedre 

uddannet til at kunne forstå og snakke med denne person. Dette er ikke tiltrængt til at kunne erstatte 

behandlinger såsom medicinsk behandling eller psykologisk terapi, men snare tiltrængt som en form 

for supplering eller noget som måske vil kunne hjælpe i en optrapning af angsten inden den rigtig har 

taget fat.  

Ifølge en rapport om sygdomsbyrden i Danmark udgivet af Sundhedsstyrelsen, (2015) fremgår det 

at:  

” Angst er den hyppigste årsag til førtidspension. Et andet resultat, der fremgår af 

rapporten, er, at psykiske lidelser som depression, angst, skizofreni og misbrug alle er 

blandt de seks sygdomme, der oftest sender danskerne ud af arbejdsmarkedet. Konkret 

vil det fx sige, at ca. 2000 personer om året tilkendes førtidspension på baggrund af en 

angstdiagnose. Derudover er angst den næsthyppigste årsag til, at danskerne 

henvender sig på de psykiatriske skadestuer og den tredje hyppigste diagnose, der 

stilles, når danskerne går til lægen.” (s. 195) 

Dette er naturligvis noget vi ønsker der skal ændres, og det er netop derfor vi har gjort de tanker som 

vi har. Det er heller ikke kun os der har gjort os tanker om at tage fat i de pårørende som en start til 

at kunne hjælpe med til at håndtere sygdommen. På for eksempel Angstforeningens egen hjemmeside 

skilter de med såkaldte ”Pårørende møder” og det beskriver de således:  

”Man kan føle sig magtesløs, når man er pårørende til et menneske med angst. Til vores 

pårørendemøder kan du møde andre i samme situation under trygge rammer. Du får 

lejlighed til at udveksle erfaringer om, hvordan du bedst støtter og hjælper den, som 



Gruppe: 458-01 

Roskilde Universitet  

1. Semesterprojekt  

HumTek-Bach 

Vejleder: 

Dorte Jelstrup  

 

   
   

  Side 42 af 77 

har angst, lige som du får mulighed for at tale om dine egne svære følelser og om, 

hvordan du bedst passer på dig selv.” (angstforeningen.dk, pårørendemøder) 

Det er selvfølgelig, set med et medmenneskeligt og kærligt syn, et ønske fra vores side at kunne gøre 

en forskel i kampen imod angst (og andre psykiske lidelser). Men det er heller ikke kun i et 

menneskeligt perspektiv det kan gavne os. Også på landsplan ville det kunne gavne statskassen, hvis 

vi ville kunne mindske mængden af patienter med angst. Det fremgår af selvsamme rapport, om 

sygdomsbyrden i Danmark, foretaget af syddansk universitet i 2015, at det koster staten i omegnen 

af 950 millioner kroner årligt i behandling og pleje af psykiske sygdomme. Ovenikøbet koster det så 

også omkring 8,5 millioner i tabt produktion som disse patienter kunne havde leveret for deres 

daværende arbejdspladser.  

Intentionen med netop vores design er at vise disse pårørende hvordan det kan se ud at have angst, 

set fra den ramtes point of view. Måden vi gør dette, er via en optagelse som vi sætter ind i VR. Dette 

gør vi for at give brugeren en følelse af selv at stå i situationen. Selve optagelsen er blevet redigeret 

med at starte med et dybt suk for at indikere, at det er noget negativt man skal gå i gang med. Efter 

dette suk er stemningen sat. Der er også tilsat en hjertebanken, hvis frekvens stiger så længe personen 

er inde i rummet. Dette gør vi for at indikere at jo længere tid man er inde i den ubehagelige 

omgivelse, og jo flere personer der kigger ubehageligt på vedkommende, desto værre får man det.  

Der er også blevet tilsat et zoom-blur som diskret slører alting rundt om det som vi sætter i fokus. 

Dette zoom-blur er så blevet sat til ansigter som kigger på os som deltager. Dette giver et naturligt 

fokus, og en oplevelse af at det er ubehageligt fordi så mange mennesker kigger på en på så kort tid. 

Vi har anvendt et håndholdt og til tider “shakycam” kamera, for at give en følelse af nervøsitet, og 

dertil kigger vi spontant rundt med dette kamera. Dette har vi en forhåbning om skaber en form for 

paranoia. I det at vores deltager træder ud af den ubehagelige omgivelse, så stopper hjertebanken. 

Samtidigt med dette er lyden i klippet blevet redigeret. Lyden fra baren er lavet i en lavere volumen, 

og lyden af at være udenfor og dets rummelighed er nu dominerende. Lyset er også blevet justeret til 

varmere og mere behagelige farver.  

Ydermere er der blevet brugt en sharpender på udendørsscenen for at skulle gøre billedet mere klart. 

Inde i baren er det mere sløret på grund af dårligt lys (og fordi vi brugte en iPhone som kamera). Vi 

benytter alle disse værktøjer på vores udendørsscene for at vise seeren er det er rarere at være udenfor, 

på afstand af de mennesker der stirrer på vedkommende. På denne måde understreger vi også hvor 

det er ubehageligt at være, nemlig indenfor med de mennesker man finder ubehagelige (bilag 8.1). 
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Design proces   

I vores idegenereringsperiode lagde vi meget vægt på at undersøge hvilke, metoder vi skulle tage i 

brug for at videreudvikle vores ideer. Det var vigtigt for os, at uanset hvilken idé vi ville forsøge at 

realisere, at den skulle være realistisk. På daværende tidspunkt tænkte vi også på økonomiske aspekter 

i det at kunne implementere vores design, som på daværende tidspunkt ikke var opstået.  Fra Design 

og Konstruktion havde vi dog lært at differentiere imellem divergent tænkning og konvergent 

tænkning, hvilket betød at der ikke gik længe før vi abstraherede fra det økonomiske aspekt, og derfor 

tænkte ud af boksen. Fra Design og Konstruktion havde vi også fået introduceret Hvorfor, Hvordan 

modellen (bilag 1.1-1.2). Den blev et nyttigt værktøj i søgen på den teknologi som skulle 

kommunikere vores budskab. Vi var nemlig fra start meget klar over vores hensigt, som netop var at 

mindske stigmatiseringen af psykisk syge ved at facilitere måden hvorpå, raske mennesker skulle 

være i stand til bedre at forstå mentalt lidende og sådan føle empati. 

På trods af vores tænkning udenfor boksen, var vi altså nu havnet inde i den igen, men denne gang 

bogstaveligt talt. Hvorfor/Hvordan modellen hjalp os med at udforske formidlingsmetoder idet vi 

sparrede med hinanden, imens modellen hurtigt udfoldede sig på vores whiteboard. Vi vidste nu, at 

vi skulle formidle igennem Virtual Reality, som skulle være en oplevelse der udspillede sig inde i en 

fysisk boks. Vores første tanke var, at brugeren indledningsvist skulle opleve en sværm af mennesker 

som kiggede direkte og grinede på brugeren. Dette blev vores 1. iteration. 
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Gennem diagnoser er det nemlig et velkendt fænomen at psykisk syge kan komme til at føle sig sat i 

en boks, så dette udtryk ville vi gerne visualisere som en del af oplevelsen. Med den udvalgte 

teknologi stod der stadig mange spørgsmål tilbage. Hvordan vil vi egentligt skabe denne simulering 

i VR?  Vi var alle indforståede med at simuleringen skulle være udviklet til raske mennesker, og der 

har derfor aldrig været intentioner om at vores design skulle være en behandlingsform eller terapi til 

at hjælpe de psykisk syge af med deres sygdomme, men derimod blot en måde hvorpå pårørende kan 

oplyses, da de er designets målgruppe. Desuden har vi anset vores design som værende en meget 

alternativ form at formidle, hvilket har åbnet op for nogle etiske spørgsmål. Derfor har vi i design 

processen diskuteret måder hvorpå, vi kan kommunikere designintentionen, sådan at designet bliver 

brugt af de intenderede brugere. Det er nemlig højt vægtet at brugeren ved, hvilken oplevelse han går 

med til. Til formidlingen af dette snakkede vi derfor om at lave flyers til brugerne, men besluttede os 

i stedet for at ophænge skilte lige ved de bokslignende rums indgang. 

Desuden var der enighed om at komme tidligt i gang med vores designfase, sådan at vi gennem flere 

iterationer kunne udvikle så godt et design som kunne lade sig gøre. Dog skiftede vi et par gange 
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imellem at ville præsentere vores design, som en visuel model og en fysisk model. Da vi arbejdede 

med den fysiske model, laserskar vi nogle VR-briller ud fra en skabelon som vi havde fundet på 

internettet. Dog valgte vi ikke at benytte disse, da VR-brillen i sig selv ikke er en del af vores design. 

Vores design er derimod den oplevelse som udspiller sig når man har VR-brillen på. Dvs. vi har 

udviklet et design som er afhængig af VR-brillen. Dog befinder nogle delkomponenter af vores design 

sig udefra VR-brilleoplevelsen.  

Boksen er en del af vores design, ligesom at vi manipulerer miljøet inde i denne boks ved at regulere 

temperaturen. Vi var klarover at det ville være enormt svært at simulere psykisk sygdom, og valgte 

at indsnævre vores fokus. Vi havde nemlig en ide om at der skulle være en boks til at simulere hver 

sin psykisk sygdom, men valgte at arbejde videre specifikt med social angst. På trods af 

indsnævringen var vi stadig i tvivl om hvordan, simuleringen skulle se ud inde i VR-brillen. Men vi 

snakkede på dette tidspunkt om etiske grænser og det sidste vi ville risikere var, at vække angsten i 

brugeren så det blev en mere negativ end positiv oplevelse, og da det i forvejen er enormt svært at 

trænge ind i hovederne på folk, valgte vi at trække designet i en lidt anden retning. Vi ville gerne 

realisere designet og gjorde det derfor en smule mere realistisk ved at, tilpasse designet sådan at det 

snarere spillede på brugerens sanser end at forsøge at manipulere egentlige følelser.  

Derfor blev vi også klar over at det er nødvendigt for designets funktionalitet at brugeren er åben for 

oplevelsen. Undervejs mødte vi nogle blindgyder. Før vi valgte at fokusere på sanserne, havde vi 

gjort os tanker om at skræmme brugeren. Dog på en ansvarlig måde. På dette tidspunkt snakkede vi 

om at lave 3 knapper som ville determinere intensiteten af oplevelsen. I interviewet med Maria S. 

Andersen, sagde hun at Angstforeningen prøver at forklare hvordan social angst kan føles til 

pårørende, ved at male et billede af man går ind i et bur til en gal løve (bilag 4.4). En situation som 

alle ville blive bange for. Vi kiggede derfor på en simulation der viste en løve i et bur. Marie S. 

Andersen argumenterede for at hvis man blot viste en dagligdags situation, som en måske kunne føle 

angst i, så ville brugeren formentlig ikke reagere. Sagt med andre ord: Man bliver fx ikke klogere på 

hvad det vil sige at have araknofobi, hvis man ikke er bange for edderkopper, og bliver præsenteret 

for en edderkop. Dette blev vores 2. iteration 
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Men inden længe stødte vi på endnu et etisk dilemma. Vores interviews med angstramte viste nemlig 

at de var bange for at blive misrepræsenteret i vores simulering, hvis altså det var deres angst som vi 

forsøgte at realisere. Med den oplysning i bagagen udelukkede vi altså dramatiserede frygtindgydende 

scenarier. Vi skulle altså ikke spille på at gøre nogen bange med urealistiske kræfter.  

På trods af at vi bruger en boks, vil vi gerne formidle at folk oplever psykiske sygdomme, heriblandt 

social angst, på forskellige måder, og derfor bliver denne bid information også nødvendig på skiltet. 

Vi skaber altså kun én simulering på hvordan det eventuelt kunne opleves. I mellemtiden var vi gået 

i gang med at skabe det egentlige scenarie, som altså skulle spille på sanserne, og resultere i en følelse 

af at have bedre forståelse som pårørende. I en af vores udkast til scenariet, ser man i vores storyboard 

(bilag 5.1) hvilke processorer den pårørende går igennem. Vi gik dog ikke videre med denne idé, da 

vi vurderede, at dette ikke var et scenarie vi ville beskæftige os med, da vi hellere ville opstille et 

andet scenarie grundet designmæssige beslutninger. Dette var i mellemtiden blevet vores 3. iteration. 

(bilag 5.1) 
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Vi spurgte os selv, hvor man mere typisk er udsat for sociale sammenhæng, og valgte at viderearbejde 

med et scenarie til en mere festlig begivenhed, fordi vi vurderede at man her var mere udsat. Nu 

forsøgte vi igen på Roskilde Universitets bar (RUCbar). Her filmede vi en video for at illustrere vores 

ide, men igen stødte vi på en række problemer. Det tidspunkt vi havde aftalt at mødes der, var der 

absolut ikke gang i festlighederne. Vi overvejede at spørge nogle folk om de ville være med i vores 

film, men vurderede at vi ikke skulle gøre det, eftersom alle der var på baren på daværende tidspunkt, 

selv arbejdede med deres opgaver. Desuden kræver en god VR-oplevelse, at man har brugt et 360° 

kamera, men det havde vi ikke til rådighed på daværende tidspunkt. Ugen inden havde vi også aftalt 

at filme på baren, men grundet miskommunikation blev det ikke en realitet, hvilket betød at vi nu var 

under tidspres, da videoen først kunne filmes ugen efter. Derfor kom vi senere i gang end ønsket, med 

vores fysiske design/prototype. 

Imellem de forskellige filmforsøg, fandt vi ud af, at det var svært at skabe det billede vi havde i 

tankerne. Vi ville lave en video hvor menneskene i omgivelserne diskret kiggede på en, men eftersom 

videoen var et one-take som skulle fungere sådan at man så ud fra den lidendes øjne blev det svært. 

Vi viste senere videoen til nogen mennesker som ikke helt forstod hvad der skete, så vi blev klar over 

at vi absolut ikke var nået i mål. Derfor fandt vi på at redigere videoen, i håb at vi sådan kunne 
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forstærke kvaliteten. Vi snakkede nu om at tilføje lyden af hjertebanken, og simulere tunnelsyn for 

brugeren. Desuden snakkede vi om at tilføje et filter som kunne imitere svimmelhed eller øjenblink. 

Denne video blev vores 4. og sidste iteration. (bilag 8.1) 

 

Præsentation af færdigt designforslag  

Som færdigudviklet design var visionen at skabe en oplevelse, hvor brugeren går ind i et kasseformet 

rum, hvor der udenfor rummet er et skilt med vigtige informationer. Informationer om hvad brugeren 

skal til at opleve og at de kan til enhver tid tage brillerne af. Inde i rummet kan brugeren få en 

oplevelse hvor lyd, visuelt og temperatur er manipuleret. I forhold til oplevelsen inde i VR, har vi nu 

skabt en film. I denne film er der tilføjet en lyd af hjertebanken som dominerer i den del af filmen 

hvor brugeren udsættes for social angst. Lyden skal indikere at jo længere tid man er i 

angstsituationen, desto værre får brugeren det. Desuden har ansigterne i videoen nu fået et såkaldt 

zoom-blur, som kan virke desorienterende og ubehageligt for brugeren. Vi bruger det særligt til at 

sætte udvalgte dele af framen i fokus, sådan at vi manipulerer hvad brugeren ser på. Ydermere ændrer 

farverne sig i videoen, sådan at omgivelserne bliver varmere når brugeren er ude fra angstsituationen. 

(bilag 8.1) 

 

Analyse og evaluering af designforslag   

Vores produkt var i starten beregnet til at skulle være en gennemført oplevelse i et mørkt rum, med 

temperatur manipulering, et VR-headset og en video indeni som var interagerbar. Men i sidste ende 

har vi indset, at det var en smule for ambitiøst i forhold til den tid og mængde af ressourcer vi havde 

til rådighed. 

 Vi er endt ud med at have en video, som er optaget på en telefon og varer lidt under et minut. VR-

effekten er ikke særligt effektivt, da vi ikke har optaget vores video med et 360° kamera, så den 

tiltrængte egenskab til at kunne kigge rundt og føle sig som en del af omgivelserne var ikke 

eksisterende. Dog er den optagede video blevet redigeret sådan, at videoen nu indeholder 

hjertebanken og sløring. Desuden tegner videoen nu klart billede af, hvor det er rart at være, i 

modsætning til hvor der er ubehageligt. Hvis man altså sætter sig isoleret og giver sig selv chancen 

for at blive opslugt af filmen, kan den måske skabe et mildt ubehag. Set med et etisk perspektiv vil 
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der kunne argumenteres for, at der ingen problemer er med denne video, og et grundlag til at give 

folk angst via videoen vil være svært at finde. I sidste ende ser eksperimentet ikke håbløst ud, men 

med en større mængde tid og et økonomisk boost, ville niveauet med stor sandsynlighed kunne løftes. 

(bilag 8.1) 

 

Diskussion  

Er det etisk korrekt at påføre andre en negativ oplevelse? 

Vores produktion er en video som omhandler emnet social angst og har nogle etiske problemstillinger, 

som vi er nødt til at tage stilling til. Det har vores produkt idet vores idé omhandler social angst, som 

er en mental lidelse, og vi ønsker at vise pårørende en sådan følelse. At give en negativt præget 

oplevelse til en person, er i sig selv et etisk problem. Denne etiske måde at beskæftige sig med 

episoder er blandt andet kaldet kantianisme. Det er etisk problematisk at påføre en anden person en 

negativ oplevelse. Det fremgår også i bogen Groundwork of the metaphysics of morals. Her skriver 

Immanuel Kant, (1998) således: 

 “Act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become 

a universal law” (side 37).  

Her kigger vi altså på selve handlingen at vise de pårørende videoen, og ser at den påfører dem en 

negativ følelse. Hvis vi gør dette til en universel lov, da vil det gælde, at alle skal påføre hinanden 

negative følelser, og dette er ikke en mulighed for det samfund vi lever i. Dette er altså, ifølge reglen 

om den universelle lov, etisk forkert. Dog er dette noget, som vi alligevel ser indenfor 

undervisningssektoren. Så måske er vores ide ikke helt fortabt. 

Det omtalte negative materiale som uddannelsessektoren påfører mennesker, er materiale såsom 

lektier og læsning. Dette kan ses som en negativ ting, hvis man tager udgangspunkt i en graf via 

Danmarks statistik (bilag 7.1). Her fremgår det blandt andet at både film, serier og musik bliver mere 

benyttet end læsning. Så hvis vi antager at lektier er anset som en negativ ting, og man alligevel 

vælger at påfører elever og studerende sådanne negative følelser, da må det alligevel ikke være etisk 

forkert at påfører personer negative følelser. Hvordan kan dette være? Hvis vi i stedet for den 

deontologiske etiske teori i stedet kigger på konsekventialisme, så er det ikke selve handlingen man 

kigger på, men snarere konsekvensen af den gældende handling. Denne etiske retning er også kendt 
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under navnet utilitarisme.  Måden hvorpå man finder ud af om en handling er god eller dårlig i forhold 

til et utilitaristisk synspunkt er ved at bruge ́ The Hedonistic Calculus´. Dette er en form for beregning 

hvor man kigger på syv forskellige punkter, og på denne måde finder ud af om man har efterladt 

verden i en mere positiv eller negativ situation. Disse syv punkter er:  

1: Intensitet – hvor stor en grad af gavn eller skade er der kommet ud af den gældende handling 

2: Varighed – hvor længe er denne gavn eller skade gældende 

3: Sikkerhed – med hvor stor en sikkerhed kan man vide at gældende gavn eller skade finder sted  

4: Nær- eller fjernhed – hvor langt ude i fremtiden formoder man at den gældende gavn eller skade 

indtræffer 

5: Frugtbarhed – hvor stor er chancen for at denne gavn skaber gavn igen på ny, og derved spredes.  

6: Renhed – hvor stor er chancen for at denne skade skaber skader på ny, og derved spredes.  

7: Grad – hvor mange personer bliver berørt af denne gavn 

(The Hedonistic Calculus, philosophy.lander.edu) 

Hvis vi propper vores projekt ind i denne calculus har vi altså et bud på om vores projekt er etisk 

acceptabelt (set fra en konsekventialistisk synsvinkel).  

Intensitet: Vores mål med denne oplevelse er at skabe en forbedret mulighed for de pårørende til at 

kunne snakke om forskellige problemstillinger i forbindelse med social angst. Så da kan der 

argumenteres for at der er en stor gavn at hente hos denne befolkningsgruppe. Det skal dog siges at 

vores produkt ikke er testet endnu, og derfor muligt vil kunne påføre en skade hos de personer som 

vælger at deltage i vores oplevelse. At påføre denne skade er selvfølgelig ikke noget vi har intention 

om. Dog, hvis brugeren skulle pådrage sig social angst, ville de bedre end nogensinde før forstå de 

lidende. Derfor vil der kunne argumenteres for at punkt nummer 1 hælder til den positive side.  

Varighed: Denne oplevelse er lige i øjeblikket til mindre end et minut, så hvis der skulle være en 

oplevelse af skade, ville den kun være gældende i det ene minut. Gavnen vil på den anden side være 

langvarig, i og med det er i en lærings øjemed. Den viden og gavn vil kunne være tilstede lige til en 

gældende persons eksistens ophører. Igen vil det kunne argumenteres for at dette punkt vil læne til 

den positive side.  
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Sikkerhed: Vores produkt er endnu ikke blevet testet, så sikkerheden for at den ønskede effekt 

indtræffer er lav. Så dette punkt hælder i en klar negativ retning.  

Nærhed: Den ønskede effekt formodes at kunne indtræffe i meget nær fremtid eftersom oplevelsen 

er så kort som den er, altså positiv. 

 Frugtbarhed: Selve meningen med denne oplevelse er at skabe en form for frugtbarhed. Når en 

pårørende har oplevet dette, er vores forhåbninger at de vil kunne sprede denne gavn forholdsvis 

hurtigt. De vil forhåbentligt da være udrustet til at kunne sprede et budskab og en viden som vil kunne 

plante frø, og måske en dag vil hele familier (eller lignende) kunne tale med deres medlemmer, som 

er ramt af gældende sygdom, åbent og derved agere hjælpende. 

 Renhed: Chancen for at denne oplevelse vil kunne skabe en skade som vil kunne sprede sig selv, er 

utroligt lav da angst ikke kan smitte på sædvanlig vis, så som en forkølelse kan.  

Grad: Håbet med denne oplevelse er at kunne sprede denne gavn til så mange som muligt, og ved ren 

ønsketænkning ville man kunne arbejde sig vej mod at hjælpe de, ifølge Statens Institut for 

Folkesundhed, årligt 780.000 mennesker som i Danmark besøger deres praktiserende læge i relation 

til deres angst.  (Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, Juel K, side 195) 

Alt i alt vil det altså, via denne kalkulation, kunne argumenteres for at vores projekt er etisk 

acceptabelt. 

 

Konklusion  

Vi har været interesseret i at simulere social angst i VR, med henblik på at oplyse de pårørende, imens 

vi har spurgt os selv hvilke etiske overvejelser der burde tages i betragtning. Vi har været interesseret 

i udviklingen af dette design, da vi ville undersøge om det kunne reducere stigmaet som forbindes 

med psykiske lidelser, med henblik på social angst. Dog har vi ikke været i stand til at teste vores 

design og kan derfor, på nuværende tidspunkt, ikke besvare om vores design er i stand til at reducere 

stigmatiseringen af social angst. 

Gennem vores opgave har vi indsamlet viden, via diverse litteratur og interviews. Vi har derigennem 

været i stand til at svare på vores problemformulering. For at finde ud af hvordan social angst kan 

simuleres i VR, fandt vi ud af hvad social angst er og hvordan det opleves.  
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Social angst er en psykisk lidelse, som opstår i sociale sammenhænge. Vi interviewede tre individer, 

der lever med social angst i deres dagligdag og de maler et billede af hvordan, social angst opleves. 

Angst kan opleves som rysten, svimmelhed, begrænsende og isolerende. Via denne viden fik vi et 

billede af hvad der skulle indgå i vores produkt, hvilket er en video som simulerer social angst. Vi 

har lavet vores simulation i VR, som spiller på henholdsvis høre-, syns- og kropsansen, for at gøre 

simulationen så realistisk som muligt. Vi valgte at hjælpe pårørende til mennesker der lider af social 

angst. 

På baggrund af vores interview med tidligere medlem af Etisk Råd, Søren, har vi sat fokus på de 

forbehold der skal tages ved et psykologisk forsøg. Forbehold som, kun lade kompetente mennesker 

opleve simuleringen, at der er indgået et samtykke og ikke at give forsøgspersonen social angst. Men 

Etisk Råd tager ikke samme forbehold ved psykologiske forsøg, som ved medicinske. Derimod kan 

det ses at tidligere psykologiske forsøg har haft negative konsekvenser for forsøgspersonerne.  

For at finde ud af om vores produkt er etisk acceptabelt har vi taget udgangspunkt i to forskellige 

etiske retninger kantianisme og konsekventialisme. Ifølge kantianisme kigger man på selve 

handlingen og beslutter herudfra om den er etisk acceptabel eller ej. Vores handling er at vise en 

pårørende hvordan det er at have angst. Dette er en negativ handling, og derfor er det ikke acceptabelt 

ifølge kantianismen. Vi kiggede også på konsekventialismen. Her er det konsekvensen af handlingen 

i stedet for selve handlingen. Her brugte vi The Hedonistic Calculus og kom frem til er der var 

væsentligt flere fordelagtige konsekvenser af vores handling kontra negative konsekvenser. Derfor 

ville det via denne være etisk acceptabelt. 

Dermed kan vi konkludere, at vi kan designe en simulation af social angst hvis vi har viden om social 

angst og udnytter Virtual Realitys funktioner, samt ved at udføre redigering af den optagede video. 

Derudover kan vi også konkludere, at der skal tages visse etiske forbehold, for at beskytte 

forsøgspersonerne, selvom intet nævn beskæftiger sig med dette. 
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3.1 

 

 

4.1 

Interview med Sofie, lidende af angst 

Weisel:                               ”Først vil jeg høre om du lider af angst?” 

Interviewede:                     ”Ja” 

Weisel:                               ”Er det noget du er blevet diagnosticeret med, eller er det noget du selv 

syntes?” 

Interviewede:                     ”… Det er jeg blevet” 

Weisel:                               ”Hos en læge eller psykolog?” 

Interviewede:                     ”Ja både læge og psykolog” 

Weisel:                               ”Hvordan oplever du så social angst?” 

Interviewede:                     ”Som en dårlig ting” 

Weisel:                               ”Hvordan føles det når du får et anfald?” 

Interviewede:                     ”Det føles som om alle kigger på en, som om man bliver nedstirret.” 

Weisel:                         ”Hvordan har du det når du føler at alle kigger på dig og du bliver nedtirret.” 

                                           ”Føles det skidt eller…?” 
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Interviewede:                     ”Ja det føles mega ubehageligt, også fordi man prøver at holde det tilbage. 

Siger til sig selv ”nu skal du ikke blive rød i hovedet” ”Nu skal du ikke 

blive bekymret eller se bekymret ud” Men man bliver bare bekymret, og 

det er derfor folk de stirrer. 

Weisel:                               ”Føler du at der er en speciel grund til de stirrer? Er det fordi man er rød i 

hovedet?” 

Interviewede:                     ”Ja fordi der kommer en reaktion fra en person som man ikke regner med, 

og så kigger man jo.” 

Weisel:                               ”Så det er hvis du føler du er i centrum for et eller andet?” 

Interviewede:                     ”ja, eller bare sådan hvis jeg skal med bussen eller en butik eller sådan 

noget.” 

Weisel:                               ”Så når du skal være sammen med andre mennesker?” 

Interviewede:                     ”Ja” 

Weisel:                               ”Hvordan var det da du oplevede det [angst] første gang?” 

Interviewede:                     ”Rigtig underligt… fordi jeg havde altid været meget genert omkring 

fremmede mennesker, men så snakker jeg med dem og så bliver det bedre, 

og så kan jeg godt være lidt genert næste gang jeg ser dem. 

 Men da det sådan skete allerførste gang, der var det generthed på en helt 

anden måde. Jeg begyndte og ryste og få vildt ondt i maven, og svedte 

mega meget. Vildt pinligt! (griner).” 

Weisel:                               ”Hvor var det henne?” 

Interviewede:                     ”Det var i skolen” 

Weisel:                               ”Hvad skulle du lave?” 

Interviewede:                     ”Jeg tror bare jeg skulle sidde med hånden oppe, så blev jeg taget, og så 

var jeg bange for at sige noget forkert. 

Så jeg sad og var sådan ”ej det lige meget” og prøvede at få læreren til at 

tage en anden 
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Men allerede der var jeg jo egentlig skide røv i hovedet, og pinlig over 

situationen og sådan noget. At jeg var blevet taget.” 

Weisel:                              ”Efter den oplevelse hvad er der så sket siden? Er du blevet mere bange 

for at tage hånden for fx? 

Interviewede:                     ”Ja, altså så stoppede jeg helt med at deltage i samtaler i timen. Jeg lyttede 

bare, i stedet for at komme ind med ting.Og sådan var det også i 

gruppearbejde. ” 

Weisel:                               ”Har det så gjort det svære i skolen, eller bare anderledes?” 

Interviewede:                     ”Udfordrende. Altså for mine bedste veninder og dem der kendte mig der 

var det ikke et problem, men så snart det var læreren der skulle sætte folk 

i grupper eller sådan noget så kunne jeg godt finde på at sige ”jeg har det 

dårligt” og blive nød til at gå fra timen fordi jeg ikke ku” 

Weisel:                               ”Har det så påvirket din læring på nogen måde tror du?” 

Interviewede:                     ”Ja, det tror jeg der er jo mange ting jeg ikke har været med til fordi jeg 

bare er gået” 

Weisel:                               ”Det er selvfølgelig rigtig. Men nu når du har det sådan som du har det. 

Hvem snakker du så med om det, hvis nogen?” 

Interviewede:                     ”Min mor” 

Weisel:                               ”Er hun god til at forstå det så?” 

Interviewede:                     ”Nej” 

Weisel:                               Hvordan kan man så forklare det overfor en som ikke forstår det?” 

Interviewede:                     ”Altså, jeg forklarer det sådan, på den måde som jeg føler. Men hun ser 

det ikke. Hun syntes jeg laver det til et større problem end det egentlig er, 

fordi det er jo ikke sådan jeg altid har været. Og hun har aldrig nogensinde 

haft det sådan her før selv, så hun har svært ved at sætte sig ind i hvad det 

egentlig er jeg syntes der er et problem. Fordi jeg skulle tage bussen om 

morgenen eller sidde og snakke i klassen og sådan noget.” 
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Weisel:                               ”Hvordan får man folk til at forstå det?” 

Interviewede:                ”Nu har jeg jo en mor som har fulgt mig igennem lang tid, alle mulige 

forskellige problemer, og normalt når jeg prøver at forklare hende at jeg 

har det svært med et eller andet. Så kan det godt være at hun går i fem 

minutter eller sådan noget, og lige for tænkt sig om, og så siger til sig selv 

”Hey, hun har jo egentlig gjort fremskridt her, der er jo egentlig noget der 

er blevet bedre, så måske vi skulle lade vær med at trække den videre indtil 

hun selv er klar.” Og på den måde får vi fundet frem til en løsning.” 

Weisel:                             ”Men tror du det ville være nemmere at snakke med hende, hvis hun 

faktisk forstod hvad du mente?” 

Interviewede: ”Det tror jeg, ja. Men så tror jeg og bare at jeg ville lukke mig selv mere 

inde i min lille boble som jeg har. Fordi at hun jo så ikke ville skubbe til 

mine grænser på samme måde. Altså fordi at hun bare ku forstå det og se 

det fra min side af” 

Weisel:                               ”Så ville hun have for meget empati, hvis man kan sige det sådan?” 

Interviewede:                     ”Ja” 

Weisel:                               ”Ville hun passe mere på dig, eller hvad tænker du?” 

Interviewede:                     ”Ja det tror jeg” 

Weisel:                               ”Når du så siger du har de anfald her, hvor ofte er det så at de kommer?” 

Interviewede:                     ”Ikke så tit mere. Jeg tror det kan ske måske sådan 3 gange om ugen. Men 

før hen der har det næsten været hver dag.” 

Weisel:                               ”Så er der sket en god positiv ændring kan man sige” 

Interviewede:                     ”Det er der, men jeg også mange som støtter mig og hjælper mig igennem 

dagen.” 

Weisel:                               ”Hvem er det der hjælper dig igennem dagen?” 

Interviewede:                     ”Det er sådan noget som min lærer for eksempel, og min UU-vejleder hvor 

vi har nogle aftaler om at hvis det går helt af helvede til så i stedet for at 
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tage hjem og lukke mig inde på mit værelse, kan jeg sætte mig ned på 

deres kontor og sidde lidt indtil jeg er klar til og komme tilbage og deltage. 

Og så er mine lærer rigtig gode til at se på mig hvis der noget jeg gerne 

vil sige i klassen, så markerer jeg tydeligt. Hvis så de tænker at ”hun ved 

det godt, men hun ikke helt har lyst til at sige det” så kigger de bare lige 

hen på mig, og så kan jeg så give tegn til om det er noget jeg har lyst til at 

dele.”  

Weisel:                               ”Så lærerne er en stor hjælp?” 

Interviewede:                     ”Ja” 

Weisel:                               ”Når nu du siger der er mange som der hjælper dig, vi har snakket i vore 

gruppe om at det måske var lidt et tabu i samfundet det med mentale 

lidelser, hvordan har du det med det? Syntes du at det er svært at snakke 

om offentligt?” 

Interviewede:                     ”Ikke rigtig, men jeg føler der er mange der ser ned på en hvis man snakker 

om det. Fordi der er så mange der bruger det der med at man er angst for 

et eller andet, hvor man måske bare er bange for det. 

Altså at det hurtigt kan blive brugt for meget, ligesom det der med ulven, 

og det kan jeg godt syntes er lidt irriterende at der måske er nogen fra min 

klasse som er sådan ”Det der har jeg totalt meget angst for” Hvor at der 

er en forskel på at man har angst eller bare er bange.” 

Weisel:                               ”Ja ligesom Peter og ulven.” 

Interviewede:                     ”Ja” 

[Jeg præsenterer nu vores projekt, hvad det går ud på og hvad formålet er] 

Weisel:                      ”Hvordan ville du have det med, for eksempel, at vise det til din mor?  

Hvis vi kunne simulere hvordan du havde det for eksempel, og så du 

kunne vise det til din mor, tror du så det ville kunne hjælpe på nogen måde 

eller ville det gøre det sværere?” 
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Interviewede:                    ”På en måde ja og på en måde ikke. Fordi det der er med det er, at det er 

ikke så meget det med jeg kan vise hende jeg har det dårligt, fordi det ved 

hun jo godt. Men det hun har svært ved at se, det er at det kan være et stort 

problem i dagligdagen at stige på bussen eller gå ind i et rum fyldt med 

mennesker og sådan noget. Fordi hun ikke forstår at jeg oppe i mit hoved 

ser alle de ting der kunne ske, og gå galt ved det. Men ja det kunne det 

måske godt alligevel. Fordi jeg tror ikke hun helt ved hvordan det er når 

man får det der angstanfald. Og så på den måde kunne få det sådan lidt 

dårligt over at vide at det er sådan jeg føler når det sker.” 

Weisel:                           ”Så du tror hun ville få det dårligt med at du havde det på den måde?” 

Interviewede:                     ”Ja det tror jeg” 

Weisel:                               ”Hvad med dine venner for eksempel, hvis du kunne vise dem sådan noget, 

tror du så at det ville være lettere at sige ”Jeg har det ikke så godt i dag, 

så måske vi kunne… et eller andet andet?” 

I stedet for at lave gruppe arbejde for eksempel” 

Interviewede:                   ”Altså, måske. Det er igen sådan lidt det samme.  Men jeg tror godt de 

ville kunne sætte sig ind i, at hvis det er sådan jeg reagere og føler når det 

er der sker noget der er ubehageligt, eller trigger det lidt, så tror jeg godt 

de ville kunne forstå at det måske så bare er bedst vi laver noget andet end 

det der var planlagt.  

Men det kan også bare være rigtig svært, man har jo heller ikke lyst til at 

stå i vejen for nogen der ligger planer for en. Sådan noget som hvis man 

tager ud og spiser eller planlægger man skal ud og shoppe med ens 

veninder. Man har jo ikke lyst til at skulle stå i vejen for deres planer, men 

man ved også bare at når man kommer derud så får man det dårligt, og 

kan ikke nyde turen lige så meget som man ellers gerne ville.  

Weisel:                               ”Hvilke tanker går så igennem dit hoved når du skal finde ud af om du vil 

med eller ikke vil med? 

Interviewede:                     ”Jeg laver næsten sådan en for og imod liste i hovedet. For, der kunne for 

eksempel være at det kunne være skide hyggeligt, og man kommer tættere 
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på sin veninder og sådan noget. At man bare kunne slappe af og have en 

grineren dag. Og så imod det kunne så for eksempel være sådan noget 

med, er der nu nogen der ligger mærke til at jeg måske bliver lidt ekstra 

rød i hovedet når vi går derude, er der måske nogle der ligger mærke til at 

jeg går underligt eller hvad hvis jeg nu falder og de kigger på mig. 

 Det er hele tiden sådan noget jeg tænker.” 

Weisel:                              ”Når du siger det er blevet bedre med angsten, så er der blevet mere for 

og mindre imod? 

Interviewede:                     ”Ja! Der er blevet meget mere. Der er mange flere ting jeg kan nu, som for 

eksempel at tage ud og shoppe eller sådan noget som at skulle betale i 

butikker og så gå ud af butikken med min pose. Det har jeg haft det SÅ 

svært ved, hele den uge hvor jeg var i Berlin der havde jeg ikke nogen til 

at gøre det for mig, min mor hun var der ikke, så der gjorde jeg det selv 

uden at tænke over det faktisk. Og der skete ingenting. Det var bare et 

kæmpe plus fordi så ved jeg også bare, når jeg kommer ud en anden gang, 

at der sker ikke noget ved at jeg gør det, og hvis der gør så går det nok alt 

sammen.” 

Weisel:                               ”Så der er blevet rykket en grænse der?” 

Interviewede:                     ”En kæmpe grænse” 

Weisel:                               Hvilke ting har eller hjulpet dig? 

Interviewede:                     ”At række hånden op i klassen” 

Weisel:                               ”Så det har meget været med at udfordre dig selv, eller hvordan?” 

Interviewede:                     ”Ja, så har jeg prøvet at række hånden op og så taget den ned igen, og en 

anden dag har jeg gjort det igen, og så lige pludselig så blev hånden bare 

oppe i luften, og så kan det godt være jeg ikke bliver taget den dag men 

jeg gjorde det igen næste dag, og der blev jeg taget og der svarede jeg 

bare, og så kan jeg bare gøre det.” 

Weisel:                               ”Ja det er jo dejligt. 
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Interviewede:                     ”Det er skønt.” 

Weisel:                               ”Og du følte ikke din angst var et tabu?” 

Interviewede:                     ”hmp hmp! Det syntes jeg ikke” 

Weisel:                               ”Det er jo meget godt, men når du siger det ikke er et tabu, føler du så at 

det er noget du for eksempel ville kunne tage op i klassen og så sige ”Jeg 

bliver nødt til at gå fordi jeg har det på denne her og denne her måde i 

dag” foran dem alle sammen, eller ville det stadigvæk kun være foran få 

eller din lærer?” 

Interviewede:                     ”Altså, hvis jeg kunne snakke foran så mange så ville jeg godt kunne 

fortælle dem hvordan jeg havde det den dag, eller hvad der gjorde jeg gik 

sidst.” 

Weisel:                               ”Okay.” ”Så tror jeg ikke at jeg har så meget mere, tak for det.” 

Interviewede:                     ”Det var så lidt.” 

 

4.2 

Interview med Peter, angst lidende 

Interviewer: Har du social angst? 

Angst ramt: Det mener jeg, ja 

Interviewer: Er du diagnosticeret med social angst? 

Angst ramt: Nej men jeg har andre diagnoser som godt kan tænkes at være relateret til det. 

Interviewer: Hvordan oplever du det? 

Angst ramt: Nogle gange har jeg svært ved at snakke med mennesker, specielt hvis det er helt nye 

mennesker som jeg ikke har mødt før. Jeg synes det er svært, og foretrækker ind imellem bare at 

forsvinde og ikke være involveret. 

Interviewer: Hvordan var det første gang du oplevede det? 
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Angst ramt: Hmm jeg ved at jeg var meget genert som barn og jeg satte ikke rigtigt spørgsmålstegn 

ved det. Men jeg husker, som jeg blev ældre og det handlede om at være social og møde nye 

mennesker eller søge jobs. Jeg kan huske da det virkeligt blev et problem, var da jeg ville søge job. 

Jeg havde alle mine ansøgninger og cv’er printet ud, og jeg var klar på at gå ind på hoteller osv. Men 

jeg frøs og gik hjem fordi jeg ikke kunne ikke gå ind med det. 

Interviewer: Har du haft angstanfald? 

Angst ramt: Ja, jag har oplevet angstanfald vil jeg mene. 

Interviewer: Hvor ofte får du angstanfald? 

Angst ramt: Som anfald ikke ofte, men de er normalt triggered af noget, så det er ikke fordi de sker 

af sig selv. Jeg hænger mig op på adfærdsændringer. Det sker i en social sammenhæng at jeg får det 

skidt, og så går jeg ind i en ond cirkel 

Interviewer: I hvilke situationer oplever du angst? 

Angst ramt: Alle sammen i kontekst til sociale egenskaber. At være sikker på jeg sagde den rigtige 

ting, gjorde det rigtige, og hvis jeg ikke gjorde det, ville jeg få det skidt, og opleve social angst som 

herfra eskalerede og kunne blive til angst anfald 

Interviewer: Snakker du med venner og familie om det? 

Angst ramt: Nogle gange med mine venner, og meget med min familie 

Interviewer: Hvis ja, hvordan reagerer de så? 

Angst ramt: Jeg føler først… eller det kommer an på personen. Men i begyndelsen er de forstående 

og sympatiserer, men så efter noget tid hvis de føler at der er gået mange måneder og intet har ændret 

sig, bliver de frustrerede. Jeg putter mig selv i en situation som forebygger at jeg kan leve mit liv 

ordentligt 

Interviewer: Hvordan har du det med at have angst i dagens samfund 

Angst ramt: I mit perspektiv føler jeg, at det er en kæmpe stort handicap. Du ved, mere end 

nogensinde før, er muligheder skabt igennem sociale interaktioner, specielt med folk mn aldrig har 

mødt før. Men på samme tid lever vi en tid, hvor vi har værktøjer som gør, at vi kan undvige de 

sociale interaktioner. Jeg føler også det er en ond cirkel, for når man er så tryg ved den digitale verdens 

kommunikation, er det svært at komme væk fra det. 
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Nu fortælles der blevet fortalt om projektet 

Interviewer: Hvordan har du det med at den angst du oplever, bliver simuleret 

Angst ramt: Det ved jeg ikke, jeg tænker ikke på det. Jeg tænker mere på mine egne problemer, men 

det kunne være interessant tænker jeg. 

Interviewer: Hvordan har du det med at din ven kan opleve social angst. 

Angst ramt: Altså jeg mener, det kommer an på hvilken linse de vælger at se det igennem. For på den 

ene side er det fedt at der er en slags.. altså hvis man går ud fra, at jeg enig i hvad der bliver 

præsenteret. Det ville været godt at sige at: ”her er en form for visuel repræsentation af hvordan det 

er normalt, så jeg håber du kan forstå hvad jeg kæmper med”. Men nogle gange er mennesker… 

selvom de ser det, så bekymre jeg mig for, at de kunne sige, at jeg viser dem det som undskyldning 

og du ved, det handler ikke om det. Så det er sådan jeg har det... altså ville gerne vise dem det, men 

ville være nervøs for at de ikke forstod og troede, at jeg lavede undskyldninger for mig selv. 

Interviewer: Har du nogle bekymringer for vores projekt, eller noget du tror ikke ville fungere. 

Angstramt: ehh hvad der bekymrer mig? 

Interviewer: ja 

Angstramt: Jeg ved ikke men lad mig lide tænke… Jo jeg tror faktisk hvis jeg blev misrepræsenteret. 

Det er den eneste ting som kunne bekymre mig. 

 

4.3 

Interview med Mette, angst lidende 

Har du social angst? / er du blevet diagstoniseret med social angst? 

Jeg er blevet diagnosticeret med flere former for angst, inklusiv social angst. 

 

Hvordan oplever du social angst?  

Jeg oplever primært social angst som et tankemønster, hvor jeg til hverdag og på forhånd af en social 

begivenhed forventer at folk har en negativ opfattelse og bedømmelse af mig. Jeg kan opleve angst 
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dage før at jeg skal til en begivenhed, hvor jeg kan opleve hurtig hjertebanken og følelsen af stress. 

Sker for det meste til begivenheder, hvor jeg ved at der vil være mange mennesker (og ofte nye 

mennesker jeg ikke kender). Det er sjældent at jeg fuldstændig undviger en social situation på trods 

af de negative tanker, men jeg oplever ofte at jeg stiller mig selv kritiske spørgsmål til min opførsel 

efter at have været sammen med mennesker. Tankerne udvikler sig hurtigt til selvkritik, konstante 

bekymringer og lavt selvværd. 

 

Hvordan var det da du oplevede det for første gang? 

Fik fornemmelsen af at jeg ikke kunne trække vejret, oplevede svimmelhed og en pludselig strøm af 

negative tanker om mig selv, som føltes svær at kontrollere.  

 

Hvor ofte oplever du at få angst anfald? – fx hvor ofte på en måned 

 At få angstanfald kan variere i forhold til hvor svær en periode, jeg føler at jeg går igennem. Nogle 

perioder oplever jeg at have 1 angstanfald om måneden, og i de perioder jeg føler er lidt hårdere end 

andre, kan jeg opleve at have måske 6 angstanfald om måneden. 

 

I hvilke situationer oplever du at mærke angst eller få angst anfald? 

Jeg kan ofte mærke at jeg får angstsymptomer, når jeg skal til en stor social begivenhed med mange 

mennesker, hvor jeg dagene op til begivenheden føler at jeg skal præstere for at give folk en positiv 

opfattelse af mig som person. Jeg oplever også angstsymptomer i de perioder hvor jeg har været ked 

af det eller mere stresset end jeg plejer. Oftest får jeg angstanfald om natten før jeg skal sove.  

 

Snakker du med venner og/eller familie om det?  

Jeg snakker mest med min mor om det og hun er oftest den jeg ringer til, når jeg kan mærke at jeg 

har det skidt. Jeg har fortalt det til få venner, men jeg finder det ofte uoverskueligt og 

grænseoverskridende at åbne op omkring det og række ud til dem, især i de perioder hvor jeg ikke 

har det godt, selvom at jeg ved at de gerne vil lytte eller snakke om det. 
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Hvis du snakker med folk om det, hvordan reagerer de så? 

Jeg har et par gange oplevet at folk har trukket sig lidt tilbage og ikke har sagt noget. De fleste som 

ved at jeg har angst, har dog været gode til at lytte og snakke med, når jeg har haft noget på hjertet.  

 

Hvordan har du det med at have social angst, i dagens samfund? 

Jeg synes den sociale angst fylder enormt meget i min hverdag, da mit sociale liv og at opretholde et 

godt forhold til min omgangskreds, som fx på mit studie, er noget der påvirker mig hver dag. Som 

ung, føler jeg også at der er et enormt pres på en om at man skal et have et godt og stort socialt 

netværk, hvilket jeg ikke føler at jeg i stand til at have med min angst. Det medfører en del 

ukontrollerede tanker om folks syn på mig, hvilket til somme tider gør, at jeg kan finde på at tage 

afstand fra mine venner, fordi jeg får en ide om at angsten derved vil gå væk.  

 

Hvordan har du det med, at den angst du oplever, vil blive simuleret?                                                  

Det er da en ny mulighed for at hjælpe folk med social angst, men tvivler på om det ville være effektivt. 

Jeg ville ikke ønske at andre oplever de samme negative tanker som mig, men det kunne også være 

rart hvis folk forstod én bedre 

 

4.4 

Interview med Marie Andersen, Angstforeningen 

• Hvad er din funktion som daglig leder? 

De har forskellige arbejdsopgaver som skal laves og de laver alle meget varierede opgaver. Det er 

en lille forening, så for eksempel har de 100 frivillige, som driver møderne for angstramte og 

pårørende.  

• I har angsttelefonen, for voksne, børn og unge, hvor mange opkald får I ca. på en uge? Og 

hvordan forløber sådan en samtale? 
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Får ca. 50 opkald på en dag og det er længere samtaler engang imellem. Det går an på hvilket 

menneske der ringer, nogen har brug for at lige snakke med nogen, andre har brug for mere 

rådgivning, som hvor de kan få behandling.  

Inden de lægger på, sørger de for at ”lægge en plan” som at de får ringet til en læge eller snakker 

med en de kender. Give dem noget med på vejen 

• I har også telefon, møder og forum for pårørende.  

• Hvilke råd kan man give pårørende? 

De pårørende vil som regel gerne vide, hvordan de kan støtte den som har angst 

Og har brug for at tale om deres egen situation, om de gør det rigtige 

Råd: prøve at passe på sig også, lade op og gøre nogen ting der også er godt for dem 

  

• I har udarbejdet en digital læringsplatform, med fokus på unge med angst – med siden Vær 

ikke bange for angsten. Hvad er formålet med sådan en digital platform? 

Billig måde, at komme ud til mange på, det er lettere tilgængeligt og mere spændende at se på.  

  

 I har et opslag om gratis behandling hos RegionH, om at bruge VR som eksponeringsterapi til folk 

med social angst. Det er lignende vores projekt.  

 

• Hvad mener I om sådan en behandlings metode? 

Angstforeningen mener det er rigtig spændende, det giver et nyt redskab, en ny mulighed – jo 

flere muligheder der er, jo større sandsynlighed er der for at man kan finde en behandling som 

passer den individuelle. Det er både et spørgsmål om behandlingsformen, men også om teknikken. 

Maria har selv prøvet VR og synes det virker meget livagtigt. Hun prøvede i en situation, ment til 

hvis man var bange for hunde. En hund ville komme hen til en i VR. Da hun ikke er bange for 

hunde, kan hun ikke udtale sig om det ville have en effekt, men hun kunne godt forstille sig at det 

ville en meget naturtro oplevelse. 
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4.5 

Interview med Søren, tidligere medlem af Etisk Råd 

Hvad er dit kendskab til etik? 

Arbejder dagligt med etiske problemstillinger, har skrevet en ph.d. om etiske overvejelser, om kunstig 

befrugtning. Både forskningsmæssigt og formidling. Var medlem af etisk råd i to år, men meldte sig 

selv ud, da det tog meget af arbejdstiden og blev ikke kompenseret. Mente ikke han kunne passe det 

ordentligt, som han ville.   

 

- Hvad ville du, som tidligere medlem af etisk råd, mene om vores projekt?  

Synes den overordnede del er sympatisk, det at vi gerne vil gøre det mere forståeligt for dem der ikke 

har angst, for at hjælpe og for den som har social angst, at det kan være rart at andre, ved hvad det er 

for noget. Derfor kan det være en hjælp både for de pårørende og dem der har angst.   

 

-Hvilke forbehold skal tages i sådan et forsøg? 

 Vigtigt at dem som prøver produktet, ikke får social angst. Det er vigtigt at kunne skrue op og ned, 

for intensiteten/skalering. Der kunne være nogle hjertelyde eller tunnelsyn.   

Påpeger det var vigtigt at lige så snart man tager brillerne på, at man så ikke får det smækket i 

hovedet. Men at det måske kommer gradvist.  

En ting man kunne gøre, er at fortælle folk at man kan skrue op og ned på ting eller fortælle dem 

hvad der kommer til at foregå, for at minimere risikoen for at få angst.  

Påpeger at produktet også kunne hjælpe dem som har angst.  

Man kan få skabt empati til dem der har angst, men hvad er empati?  

Empati kan både være godt og dårligt. Empati kan have negativ effekt for vores livskvalitet.   

Ved at stå overfor en person med hjertestop, for eksempel, og siger “hvor er det synd”, så bliver man 

handlingslammet. Stedet for at tænke rationelt, begynde hjertemassage, for eksempel, og begynde at 

handle på det.   
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En måde at hjælpe folk med angst er at skubbe til deres grænser og ikke pakke dem ind i vat.   

Man kan få snakket det op, hvis man snakker med en der har angst - “ej, du har angst, hvor 

forfærdeligt” Det gør måske mere skade end gavn. Stedet kunne man handle mere rationelt - “prøv 

at træk vejret”.  

Der skal være et informeret samtykke, altså man skal vide hvad der skal ske, samt sige at dette er et 

nyt forsøg, så vi ved ikke hvilken konsekvenser der kunne være. Man kunne evt. også forklare hvad 

VR er og lad dem prøve VR, i en anden situation inden, for eksempel spille et spil.   

Sikre at dem vi tester på, er kompetente, ikke er påvirket af alkohol eller stoffer, ikke er mindreårige 

eller har lav iq. Hvilket ville kunne sløre deres beslutningskraft. Samt sikre at de ikke selv lider af en 

alvorlig psykisk sygdom, det kunne være ekstra sårbart.   

 

 -Hvad mener Etisk Råd om psykologiske forsøg? 

Påpeger at i Danmark, når man tester folk eller undersøger ny teknologi, som har at gøre med 

psykofarmaka, så skal det igennem den etiske videnskabs nævn. De kigger på om det er etisk 

forsvarligt, bliver folk informeret. Der er en lang proces.   

Men når der er tale om psykologiske forsøg, er der ikke den samme opmærksomhed på om det kan 

gå galt eller at man sikrer testpersonerne. Der er eksempler på psykologiske forsøg, med skadelige 

effekter på de involverede, som for eksempel Milgram forsøget.   

Mener at der skal være de samme retningslinjer, som ved medicinsk forsøg som ved psykologiske 

forsøg.  

 

-Er det etisk forsvarligt at simulere en psykisk lidelse?  

Det ville være sandsynligheden for de positive eller negative effekter, for om vores produkt ville blive 

godkendt. Jo mere alvorlig lidelsen vil være og ville kunne hjælpe de ramte, så vil det blive godkendt.  

Vi må bruge en bred vifte af muligheder for at hjælpe folk. 
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8.1  

Ved hjælp af dette link, ses og høres vores produkt. Altså vores film 

(Dette klip er optimeret til at skulle høres via hørertelefoner for den fulde oplevelse) 

https://www.youtube.com/watch?v=bEGuDFr6LCs 

(hvis hjertebanken ikke kan høres i det første klip så prøv dette, her er skruet helt op for hjertebanken 

hvilket dog forvrænger lyden lidt)  

https://youtu.be/ZIDxuASpo3I  

https://www.youtube.com/watch?v=bEGuDFr6LCs
https://youtu.be/ZIDxuASpo3I
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