
Gruppe:  V1924788394  Simulation af psykiske sygdomme 
og fobier 

17. december 2019 

   
 

   
 

Side 1 

Indholdsfortegnelse 

Abstract ................................................................................................................................................................... 3 

Indledning ................................................................................................................................................................ 4 

Problemfelt .............................................................................................................................................................. 5 
Problemformuleringsseminar ................................................................................................................................... 6 
Midtvejsevaluering ................................................................................................................................................... 7 
Intensivperioden ....................................................................................................................................................... 8 

Problemformulering ...................................................................................................................................................... 8 
Arbejdsspørgsmål .......................................................................................................................................................... 8 
Afgrænsning .................................................................................................................................................................. 9 

Metode ................................................................................................................................................................... 10 
Tidsplan .................................................................................................................................................................. 10 

Interview ..................................................................................................................................................................... 11 
De fire tommelfingerregler ..................................................................................................................................... 11 
To interviews .......................................................................................................................................................... 12 
Valg af respondenter .............................................................................................................................................. 13 
Enkeltinterviewet .................................................................................................................................................... 13 
Fordele og ulemper ved enkeltinterviews ............................................................................................................... 15 
Transskription ......................................................................................................................................................... 15 

Problemkort ................................................................................................................................................................ 16 
Storyboard – brugerrejse ............................................................................................................................................ 17 
TRIN-Modellen ............................................................................................................................................................ 18 

Semesterbinding .................................................................................................................................................... 19 

Indsamling af empiri .............................................................................................................................................. 19 

Teori ....................................................................................................................................................................... 21 
Psykiske lidelser .......................................................................................................................................................... 21 

Hvad er en psykisk lidelse? .................................................................................................................................... 21 
Hvilke typiske psykiske lidelser er der og hvor mange har dem? .......................................................................... 21 

Angst ........................................................................................................................................................................... 22 
Depression .................................................................................................................................................................. 22 

Skizofreni ............................................................................................................................................................... 23 
Hvordan bliver psykiske lidelser behandlet? .......................................................................................................... 23 

Fobier .......................................................................................................................................................................... 24 
Hvad er en fobi? ..................................................................................................................................................... 24 
Socialfobi ............................................................................................................................................................... 24 
Agorafobi ............................................................................................................................................................... 26 
Enkeltfobi ............................................................................................................................................................... 27 
Akrofobi ................................................................................................................................................................. 28 



Gruppe:  V1924788394  Simulation af psykiske sygdomme 
og fobier 

17. december 2019 

   
 

   
 

Side 2 

Hvordan opstår fobier? ........................................................................................................................................... 28 
Hjernens reaktion til potentielt faretruende objekter eller situationer .................................................................... 30 
Hvilke forskellige former for fobier er der og hvor mange har dem? ..................................................................... 31 
Hvad gør fobier ved vores evne til at arbejde og generelt bare fungere i et socialt selskab? .................................. 33 
Hvordan behandles fobier? ..................................................................................................................................... 33 

Virtual reality .............................................................................................................................................................. 35 
Historien bag virtual reality .................................................................................................................................... 35 
Virtual reality I TRIN-modellen: ............................................................................................................................ 36 

Unity ............................................................................................................................................................................ 39 
360 graders video ................................................................................................................................................... 40 
360 graders video kontra Unity .............................................................................................................................. 41 

Sammenligning mellem teori og empiri ....................................................................................................................... 41 

Designløsning ......................................................................................................................................................... 43 
Storyboard over designløsning .................................................................................................................................... 43 

Første møde med byggepladsen ............................................................................................................................. 44 
Andet møde med byggepladsen .............................................................................................................................. 44 

Selve filmen ................................................................................................................................................................. 46 
Effekter på baggrund af empiri og teori ................................................................................................................. 46 
Udstilling ................................................................................................................................................................ 47 
Prototype ................................................................................................................................................................ 48 
Tests og afprøvning ................................................................................................................................................ 48 

Analyse ................................................................................................................................................................... 48 
Forbrugertest .............................................................................................................................................................. 48 

Diskussion .............................................................................................................................................................. 50 

Konklusion ............................................................................................................................................................. 51 

Perspektivering ...................................................................................................................................................... 52 

Bibliografi ............................................................................................................................................................... 55 

 
  



Gruppe:  V1924788394  Simulation af psykiske sygdomme 
og fobier 

17. december 2019 

   
 

   
 

Side 3 

Abstract  
How can the group through a VR-simulation of heights give the public a better understanding of how 

it feels to live with a phobia? 

 

We have specified our project’s main topic to be about mental sickness, which we later narrowed 

down to phobias. Our main task is to create and evaluate a realistic phobia simulation through Virtual 

Reality of the many harsh and horrible symptoms, that the patients undergo when facing their specific 

phobia triggers. We have chosen to study the symptoms and causes of acrophobia which is an extreme 

or irrational fear of heights. Furthermore, the group has chosen to approach the simulation as 

informative, not therapeutic. While researching whether it is possible to give the general public a 

better understanding of phobias via Virtual Reality, the group found that the immersion behind 

Virtual Reality was a surprise. While interviewing different people we found that 5 out of 11 were 

feeling some sort of discomfort while wearing the VR-headset.  

The group found that to make a simulation as realistic as possible, it is important to include real-life 

elements, such as wind, sound and other physical objects. Even though our product included sound 

as recorded from the camera, the result ended in a very distorted sound of the wind, which was pointed 

out to be a disturbance instead of an enhancing effect. Therefore, we have evaluated that it is possible 

to create a simulation of phobias, although there are a few side effects from natural surroundings. 
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Indledning 
Hvad er en fobi? Hvordan kan der skelnes mellem at have en psykisk lidelse, i form af en fobi, og at 

være bange for noget? Hvordan føles det at have en fobi og kan den tilstand simuleres? Dette er nogle 

af de mange spørgsmål denne rapport “Simulation af psykiske sygdomme og fobier” vil prøve at 

besvare. 

Psykiske lidelser, herunder fobier, er for mange danskere dagligdag. For de fleste er det en ubehagelig 

følelse, som sommetider kommer frem i specifikke situationer. Det kan eksempelvis gælde for 

personer med flyskræk, araknofobi eller andre enkeltfobier. Dette kan også være vedvarende ubehag, 

som sommetider kan stå på i flere måneder, år eller en hel livstid. I denne rapport bliver der gået i 

dybden med psykiske lidelser og særligt i fokus er fobier og hvordan de påvirker de individer som 

lider af dem. I nogle tilfælde kan en psykisk lidelse have så stor indvirkning på et individ, at det er 

mere eller mindre invaliderende. En meget kraftig socialfobi, kan resultere i at en person ikke kan 

foretage helt almindelige dagligdags gøremål, så som at handle ind eller at gå på arbejde. 

 

Vi oplever at psykiske lidelser ofte bliver behandlet bag lukkede døre, ej heller er det ikke det mest 

omtalte emne i offentligheden. Lidelserne bliver ofte gemt lidt væk, hvilket kan lede til at psykiske 

lidelser og fobier bliver tabubelagt. Forståelse og viden indenfor et emne vil i de fleste tilfælde 

nedbryde tabuer og gøre psykiske lidelser mere acceptable i offentligheden, og derigennem blive 

normaliseret. Dette projekt vil fokusere på simulering af en enkeltfobi, for at skabe mere 

opmærksomhed omkring fobien akrofobi. Simuleringen skal ikke være en terapeutisk behandling, 

men oplysende for folk der ikke lider af denne fobi. Der findes allerede mange anerkendte former for 

behandling mod fobier, her kan nævnes hypnose, meditation, psykoterapi og medicinering. Vores 

produkt stræber efter at være en oplevelse, som forhåbentlig vil give befolkningen en større forståelse 

for hvordan det kan være at leve med en psykisk lidelse og mere specifikt en fobi. 
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Problemfelt 
Hvad undrer vi os over 

 

Hvorfor er fobier blevet tabubelagt? At være ramt af en fobi bliver ofte et tabu og kan være enormt 

svært at tale om. Kan det hjælpe på det at fobier er et tabu, at få en bedre forståelse for påvirkningen 

af forskellige psykiske lidelser gennem virtual reality. 

Dette vil denne rapport prøve at besvare. Vi har i gruppen valgt at arbejde med fobier, da vi ikke 

synes der er nok viden og oplysning på dette felt. Vi mener at fobier i den daglige gang bliver set ned 

på og dette kan være et problem for dem som lider af disse. Hvordan skal vi som mennesker afvende 

os, lære at acceptere at det er okay og helt normalt at lide under og blive påvirket af en fobi.  

 

Hvad vil vi gerne finde ud af 

 

Gruppen har valgt at undersøge hvad en fobi er, samt hvornår der er snak om en fobi og ikke en 

psykisk lidelse. Det er let at generalisere fobier. Så snart der er noget du ikke kan lide eller er bange 

for, så er det en fobi. I denne rapport ville vi dykke ned i og undersøge hvad en fobi helt præcist er 

og hvorfor vi mennesker udvikler fobier. Derefter ville der blive redegjort for nogle af de mest 

generelle fobier som danskerne lider mest af. Her vil vi forsøge at komme frem til en årsag til, hvorfor 

det er at det er lige præcist dem vi lider oftest af. Det psykiske aspekt af fobier vil også blive beskrevet, 

hvordan det er hjernen bliver påvirket og hvad forskellen på en psykisk lidelse, angst og en fobi er. 

Ydermere hvordan fobier bliver behandlet med nutidens teknologi og metoder. Hvordan virker virtual 

reality og hvordan påvirker det menneskets hjerne, samt om det kan hjælpe på behandlingen af fobier. 

 

Hvordan vil vi undersøge dette 

 

Vi vil undersøge den opsatte problemstilling og ud fra denne udvikle et produkt som vil hjælpe med 

at forstå problematikken og skabe opmærksomhed omkring fobier. Herefter vil vi undersøge 

mulighederne for eventuelle behandlinger gennem en Virtuel Reality simulation. Indsamling af 

empiri til undersøgelse af forskellige fobier, vil vi fremskaffe gennem videnskabelige artikler, bøger, 

interviews og artikler udgivet på nettet.  

Vi vil gøre brug af metoder som problemkort, storyboards og andre redskaber. Herunder en tidsplan 

som skal skabe overblik over projektet og de mange opgaver som skal løses. Derudover vil der også 
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blive gjort brug af interviews, dels for at skabe overblik, men også dels for at finde ud af, hvilke 

behov det færdige produkt skal opfylde. 

For at finde ud af helt præcist hvad det er vi arbejder med, vil der blive gjort rede for psykiske lidelser 

samt fobier i teori-afsnittet. Her vil der blive benyttet artikler og bøger. Ydermere vil begreber som 

Virtual Reality også blive gennemgået.  

 

Hvordan vil vi formidle det vi har fundet ud af 

 

Dette vil blive formidlet ved hjælp af de værktøjer der er blevet undervist i, i blandt andet Design og 

Konstruktion (DK). Der vil blive brugt problemkort og storyboards til formidlingen, da disse er gode 

værktøjer til at skabe et godt overblik over, hvad der skal laves og hvad der allerede er blevet udført. 

Derudover vil vi gøre brug af TRIN-modellen fra kurset Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

til at beskrive teknologien bag Virtual Reality i dybden. Ved at gøre brug af denne model, kan vi få 

en bedre og bredere forståelse for, hvordan teknologien virker, hvilke effekter teknologien har, samt 

dens tilsigtede og utilsigtede effekter. 

Vi vil lave en række bruger-interviews, hvor vi vil afprøve vores produkt på vores målgruppe. 

Herefter har vi interviewet brugeren, med henblik på at få en bedre forståelse for virkningen af vores 

produkt og dets effekter. Som følge af disse bruger-interviews, vil vi være i stand til at evaluere vores 

design og hvordan det eventuelt kan forbedres.  

Der vil også blive lavet et udkast til en udstilling på Experimentarium, som vil hjælpe med at udbrede 

budskabet om de psykiske lidelser til alle aldersgrupper. Dette udkast vil være i form at et billede 

eller en sketch, da der i projektet ikke er tid til at fremstille en fuld funktionsdygtig model. 

 
Problemformuleringsseminar 

Til at begynde med, blev der udviklet en bred problemformulering. Ideen med denne 

problemformulering var at holde så mange døre som muligt åbne, mens emnet blev afgrænset. Det 

første udkast lød derfor således:  

Hvordan kan man gennem en simulation, gøre befolkning mere opmærksom på mennesker med 

psykiske lidelser i det daglige liv?  

Til denne problemformulering blev der også udviklet en række arbejdsspørgsmål. Spørgsmålene 

skulle hjælpe projektet i den rigtige retning samtidig med, at der blev arbejdet mod en mere specifik 

problemformulering.  Dengang lød arbejdsspørgsmålene således: 
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• Hvordan laves en god simulation? 

• Hvad skal indgå i simulationen? 

• Hvor skal simulationen udføres for at give den bedste effekt? 

• Hvilke psykiske lidelser eller fobier skal der fokuseres på at simulere? 

• Hvad er den ønskede effekt af simuleringerne? 

Disse spørgsmål blev besvaret og vi var nu klar til at udvikle en mere specifik problemformulering. 

Til problemformuleringsseminaret, blev der også afgrænset i forhold til de psykiske lidelser. Psykiske 

lidelser såsom angst, depression og stress kan i mange tilfælde være svære at sætte ord på og endnu 

sværere at simulere. De fleste som oplever en af ovenstående lidelser, oplever det på hver deres måde. 

Samtidig stammer ubehaget oftest fra en ikke-fysisk genstand. Derfor faldt valget på noget som er 

mere håndgribeligt og specifikt – nemlig en enkeltfobi. Det stod stadig ikke klart hvilken specifik 

fobi der skulle simuleres.   

 

Midtvejsevaluering 

Efter besvarelse af arbejdsspørgsmålene, samt feedback fra opponentgruppen under 

problemformuleringsseminaret, kunne problemformuleringen nu ændres og blive gjort mere specifik. 

Feedbacken lød blandt andet på, at vi skulle begynde at træffe nogle valg. Projektet var gået lidt i stå, 

da nogle spørgsmål stadig ikke var blevet besvaret, dels for at undgå at blive for specifik og 

konkretiseret for hurtigt. Da de forskellige valg var truffet, og spørgsmålene besvaret, blev en mere 

præcis problemformulering udviklet. Det andet udkast til en problemformulering lød således: 

Hvordan kan man gennem en VR-simulation, give befolkningen en større oplysning om fobier og de 

mennesker som har dem? 

Her blev der udviklet nye arbejdsspørgsmål. Disse var mere specifikke, da det på daværende tidspunkt 

handlede om at finde ud af, præcis hvilken fobi der ønskedes simuleret. Spørgsmålene lød på 

daværende tidspunkt: 

• Er det muligt at få lov at filme i et fly? Hvis ja, hvordan fanger gruppen så bedst essensen af 

flyskræk? 

• Hvis det ikke er muligt, hvordan fanger gruppen så bedst essensen af højdeskræk? 

• Hvordan skal simulationen udstilles, eksempelvis på Experimentarium? 

Disse spørgsmål blev også besvaret og den endelig problemformulering blev udviklet på baggrund af 

feedback og besvarelse af spørgsmål. 
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I forhold til afgrænsning og valg af en specifik enkeltfobi, stod valget mellem flyskræk og 

højdeskræk. Umiddelbart var flyskræk den mest ønskede af de to, men der var stadig 

problemstillinger i forhold til at få lov at filme i en lufthavn og et fly. Efter at have kontaktet to 

flyselskaber uden svar, stod det klart at valget faldt på simulering af højdeskræk.   

 

Intensivperioden 

Da intensivperioden gik i gang, blev den endelige problemformulering udviklet, som lyder: 

Hvordan kan man gennem en VR-simulation af højdeskræk, give befolkningen mere information om 

fobier og give en bedre forståelse for, hvordan det er at leve med dem? 

Denne problemformulering er meget designløsningsrelateret og det er også det, som den sidste del af 

projektet kommer til at omhandle. Emnet er blevet afgrænset, til at omhandle en specifik enkeltfobi. 

Nu handler det om at få simuleret den valgte fobi på bedst mulig vis, så målgruppen føler, at de får 

en oplevelse ud af at benytte simulationen. Ydermere er det håbet, at de er mere oplyst omkring fobier 

og de personer som har dem.   

 

Problemformulering 
Hvordan kan man gennem en VR-simulation af højdeskræk, give befolkningen mere 

information om fobier og give en bedre forståelse for, hvordan det er at leve med dem? 

 

Arbejdsspørgsmål 
Med den endelige problemformulering på plads, skal de sidste arbejdsspørgsmål udvikles. De skal 

sørge for at problemformuleringen bliver korrekt og fuldstændigt besvaret. Problemformuleringen er 

blevet indsnævret til en specifik fobi, simulationsformen er valgt og designløsningen er klar til at 

blive udviklet. Derfor udarbejdes nogle arbejdsspørgsmål i forhold til designløsningen af projektet. 

Arbejdsspørgsmålene som er blevet udviklet lyder som følgende: 

• Hvor og hvordan skal der filmes for at give den bedste simulation af højdeskræk? 

• Hvilke eventuelle effekter skal der tilføjes for at give en så reel og virkelig følelse som muligt? 

• I hvilke omgivelser skal produktet præsenteres for at virke mest mulig indbydende? 

Når disse arbejdsspørgsmål er besvaret, er det endelige produkt færdigudviklet. Herpå kan der 

påbegyndes tests og afprøvning for at se, om produktet levede op til forventningerne. 
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Afgrænsning 

Igennem hele projektet er der foregået en stor mængde afgrænsning. For visualisering i forhold til 

projektets gang inddrages en model, som går under flere forskellige navne, herunder the two-tailed 

fish, the double-diamond og mange flere. Modellen bruges for at danne et overordnet syn på 

projektets divergente og konvergente faser.  

 
Billedet er fra: https://www.cleanpng.com/png-triangle-brand-product-design-point-6169244/preview.html 

 

Under gruppedannelserne blev der opstillet mange forskellige problemstillinger, indenfor flere 

forskellige emner. På daværende tidspunkt fandt gruppen sammen på baggrund af samme interesse 

indenfor VR og simulering. I denne fase var det dog stadig uvist hvilken retning projektet skulle 

tages. Der var blandt andet snak om at indføre VR-simulationer til ældre på plejehjem, som ikke 

længere selv havde mulighed for at tage ud og se verdenen. Den idé blev dog valgt fra, til fordel for 

psykiske sygdomme. Da valget var faldet på en VR-simulation af en psykisk lidelse, påbegyndtes 

definerings-fasen. Her skulle det vælges, hvilken form for simulation der ville blive forsøgt udviklet. 

Et af de valg der var mest tvivl om, var om simulationen skulle være en oplevelse for forbrugeren, 

som giver en indsigt i, og en bedre forståelse for hvordan, det er at leve med en psykisk lidelse, eller 

om den skulle bruges som en form for bearbejdelse for individer som lider af samme. Valget faldt 

dog på at lave en oplevelse, da en terapeutisk bearbejdelse ville have været meget tungt i retning af 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), hvilket derfor vil have betydet mindre tid til udvikling 

af selve produktet og dermed mindre tid til Design og Konstruktion. Der blev samtidigt også valgt at 

simuleringen skulle omhandle en fobi, fremfor en psykisk lidelse. Begrundelsen for dette var, at 

psykiske lidelser såsom angst, stress og depression i mange tilfælde kan være vidt forskellige fra 
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person til person. Det kan derfor være svært at lave en præcis simulation, når alle oplever deres lidelse 

forskelligt. Derfor faldt vores fokus på fobier. Dels er kroppens reaktion omtrent den samme hos alle 

personer, ydermere er det lettere af simulere en fobi, da lidelsen i de fleste tilfælde, er mere 

håndgribelig end stress og depression. For mange kan det være svært at forklare præcist hvad det er, 

som gør en stresset eller deprimeret. Når det kommer til fobier, er det oftest en specifik ting eller 

situation som aktiverer frygten. Dette gør det nemmere at kunne kreere en præcis simulation. Det 

sidste vigtige valg der skulle træffes, var hvilken fobi der skulle simuleres. En del af fobierne blev 

hurtigt sorteret væk, blandt andet fobier overfor dyr og lignende. Grunden til dette var, at det kan 

være vanskeligt at få et dyr til at agere som ønsket, især når det skal optages på video. Valget kom til 

at stå mellem flyskræk og højdeskræk. Egentlig ønskede gruppen at simulere flyskræk, men efter at 

have ringet til både SAS og Norwegien, stod det stadig ikke klart, om det var muligt at få lov til at 

filme i et fly. Derfor blev det besluttet at vælge højdeskræk. Projektet var nu blevet afgrænset fra VR-

simulation af psykiske sygdomme, til VR-simulation af højdeskræk.  

Metode 
 
I dette afsnit, vil vi redegøre for forskellige metoder vi har brugt på at indsamle empiri, samt andre 

metoder benyttet for at skabe og indsamle information og overblik.  

Vi har valgt at gøre brug af en tidsplan igennem vores projektforløb, samt at benytte os af interviews, 

som hører ind under den kvalitative metode.  Derudover har vi valgt at gøre brug af metoderne 

storyboard og problemkort. Ydermere vil vi give en forklaring på vores transskription af vores 

interviews. Efterfølgende har vi besluttet at vurdere interviewmetodens fordele og ulemper. Vi vil 

ydermere redegøre for, om der er ting vi kunne have gjort anderledes med vores interviews, eller om 

nogle helt andre metoder også kunne have været relevant eller mere givende for projektet. 

 
Tidsplan 

 
Figur 1 - Første tidsplan 
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For at kunne skabe det bedste overblik fra starten af projektet, benyttede vi os af et ’Gantt diagram’ 

til at skabe en tidsplan. Dette giver et godt visuelt overblik, samtidigt med at vi har et relativt præcist 

tidsestimat til hvornår de forskellige opgaver skal være færdige. Diagrammet opnår dette, uden at 

blive for specifikt, til at skulle arbejde ud fra. Der var afsat i alt 16 uger til at udvikle et produkt og 

skrive ‘Basisprojekt BP1’-rapporten. Tidsplanen blev inddelt i 11 kategorier: Gruppedannelse, 

Vejledermøder, Teori, Problemformuleringsseminar, FabLab møder, Interviews, 

Midtvejsevalueringen, Produkt, Intensiv skriveperiode, Retskrivning og Aflevering. Ved at inddele 

tidsplanen i kategorier, gav det også gruppen mulighed for at kunne fordele opgaverne. Dog blev 

tidsplanen ændret i løbet af projektet. 

 

 
Figur 2 - Færdige tidsplan 

Som det kan ses på ovenstående figur, blev der fjernet et vejledermøde. Dette var grundet vejlederen 

sagde sit job op på skolen og derfor var det sidste vejledermøde ikke muligt. Der kom i stedet et ekstra 

møde med FabLab og 2 ugers ekstra tid til udarbejdelse af produktet, da produktet tog længere tid 

end forventet. 

 

Interview 
 
De fire tommelfingerregler 
Kvale & Brinkmann har fremlagt nogle regler, disse kaldes de fire tommelfingerregler. De fire 

tommelfingerregler omhandler stillingtagen til det etisk korrekte. Dette er vigtigt at tage stilling til 

inden der gøres brug af for eksempel interviews. De fire regler er, informeret samtykke, fortrolighed, 

konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann, 2009: 86). 

 

Den første regel er samtykke. Dette går ud på at respondenten skal være klar over, hvad 

udgangspunktet med interviewet er.  Det skal stå helt klart, hvad og hvorfor der bliver fremlagt de 



Gruppe:  V1924788394  Simulation af psykiske sygdomme 
og fobier 

17. december 2019 

   
 

   
 

Side 12 

spørgsmål, som bliver stillet. Dette blev vores frivillige orienteret om inden vores interviews 

begyndelse (Kvale & Brinkmann, 2009: 89). 

 

Den anden regel omhandler anonymitet. Respondenten skal vide at interviewet kan foregå anonymt, 

hvis det ønskes. Fortrolighed er vigtigt, da det ikke er sikkert at den deltagende vil have hendes eller 

hans navn i en artikel eller på et projekt.  

 

Ydermere skal der være opmærksomhed på konsekvenser. Der skal i et interview lægges vægt på 

respondenten. Både for at få de mest fyldestgørende svar, men også for at undgå, at interviewet kan 

påføre mentale gener (Kvale & Brinkmann, 2009: 92). Der kan være flere ting som interviewpersoner, 

kan angre at have sagt. Hvis den interviewede, ikke behandles ordentligt, kan der forekomme 

konsekvenser heraf. Nu hvor emnet er fobier, tales der om et følsomt emne, så dette er vigtigt at have 

i mente. 

 

Sidste regel er forskerens rolle. Det er vigtigt, at intervieweren har sin viden i orden. Den viden der 

bringes med i de benyttede spørgsmål, skal afspejle præcision og skal være præsentabelt. Udover 

viden er der også et krav fra forskeren selv. Jo mere viden og klarhed intervieweren har om emnet, 

desto bedre bliver svarene og den information der drages fra et interview (Kvale & Brinkmann, 2009: 

94). 

 

To interviews 
Vi har valgt at lave to forskellige interviews. Grunden til vi har lavet to forskellige interviews er, at 

vi i starten ville have noget empiri med fokus på, hvordan folk har det, når de bliver påvirket af deres 

fobi. Ydermere hvad folk tænker omkring fobier, og hvordan det bliver set på. På baggrund af dette 

interviewede vi 4 personer, hvor der var fokus på deres holdninger. Dette blev foretaget før vores 

design blev færdigudviklet. 

 
Da vi var færdige med vores design, som er en VR-simulation af en fobi, tiltrak det os meget at 

afprøve vores ide på frivillige. Vi besluttede at udarbejde en lille række spørgsmål, som skulle vise 

os, om vores ide var en succes. Der kan selvfølgelig sættes spørgsmålstegn ved, om begge dele 

kunne blive gjort senere, så vi kunne få ét fyldestgørende interview. Denne opbygning gav mening 

for udviklingen af vores design og vi synes, at der er en god overgang fra det ene interview til det 

andet.  
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Valg af respondenter 
Vores valg af respondenter til de første interviews har været unge på vores egen alder. Vi har valgt 

dette, da vi tænkte at det ville være nemmere for vores respondenter at relatere til folk på ens egen 

alder. Vi føler at det ville være nemmere end at interviewe personer som er meget ældre end os selv. 

Som vi kommer ind på i vores teori-afsnit omkring fobier, er det mest teenagere og unge voksne der 

lider af fobier. Dette har også været en faktor, i forhold til den valgte gruppe af respondenter. 

 

Vores respondenter i det andet interview bestod af frivillige på Roskilde Universitet. Mere præcist 

tilfældige folk i bygning 4.1, der var villige til at afprøve vores produkt. 

 
Enkeltinterviewet 

Når der er tale om et interview, kan det gøres på forskellige måder. I vores metodevalg har vi valgt 

at fokusere på enkelte individer, vi interesserer os altså ikke for større grupper. Denne metode kaldes 

for enkeltinterviews. Ved brugen af enkeltinterview, bliver det mere personligt, end hvis en gruppe 

bliver interviewet. Vi vil i vores enkeltinterviews sidde ansigt til ansigt, med de personer som 

deltager. 

 

Når der skal foretages et interview, er der flere områder der påvirker, hvilke svar der gives af 

respondenten. De aspekter, som indgår, vil have konsekvenser for hvor dybdegående og brugbare ens 

empiri vil være. For at være sikker på at dette opnås bedst muligt, behøves der en fokuseret og 

fyldestgørende spørgeguide, men også en person der er bekvemt med at interviewe. Når der opbygges 

en spørgeguide, fokuseres der på tre kategorier. Derfor er det vigtigt at have styr på hvilken 

spørgeteknik der skal benyttes (Harboe, 2010: 71) 

 

Først er der spørgeteknikken, som omhandler det standardiserede og det ikke standardiserede 

interview. Denne teknik omhandler hvorvidt ens spørgsmål er nedskrevet og planlagt før interviewet 

foretages. I det standardiserede interview er dette bestemt på forhånd og i det ikke standardiserede 

interview er der lidt mere frie tøjler, da intervieweren selv styrer interviewets gang. Det er altså ikke 

lige så detaljeret som det standardiserede interview (Harboe, 2010: 72). 

 



Gruppe:  V1924788394  Simulation af psykiske sygdomme 
og fobier 

17. december 2019 

   
 

   
 

Side 14 

Efterfølgende kommer det strukturerede eller det ikke strukturerede interview. Her fokuseres på, 

hvorvidt ens spørgsmål er sat op i en bestemt rækkefølge. Ydermere om dette kan ændres på eller om 

det er nøje planlagt. I denne teknik er der igen valget om frie tøjler eller ej (Harboe, 2010: 72). 

 

Den sidste teknik omhandler, hvorvidt ens spørgsmål skal være lukkede eller åbne. De lukkede 

spørgsmål bruges til at få korte, konkrete og direkte svar. Disse ses ofte i kvantitative 

undersøgelsesmetoder, da der ofte arbejdes med et større antal besvarelser. På denne måde bliver 

svarene ikke alt for dybdegående eller indviklede. Denne metode bruges eksempelvis i forskellige 

former for spørgeskemaer. Åbne spørgsmål giver en respondent mulighed for at give et personligt og 

uddybende svar.  Disse ses ofte i forbindelse med eksempelvis personlige interviews. Der er fokus på 

det enkelte individ og der skal gives mulighed for uddybelse. (Harboe, 2010: 73) 

 

I opbyggelsen af vores første interview, har vi besluttet at konstruere vores interviewguide med 

aspekter af både det strukturerede og ikke strukturerede samt det standardiserede og ikke 

standardiserede. Dette har vi besluttet, da vi har en bestemt rækkefølge for spørgsmålene, som er det 

strukturerede interview. Vi har samtidigt været åbne i vores proces og valgt at stille spørgsmål, som 

ikke er en del af rækkefølgen. Dette er gjort for at uddybe de svar der modtages og få de mest 

fyldestgørende svar. Ydermere har vi først opbygget vores interview, som et standardiseret interview.  

Dette betyder at vi først har nedskrevet vores spørgsmål, men derefter har vi igen været åbne for 

improvisation undervejs i dialogen. Til sidst har vi valgt at fokusere på åbne spørgsmål. Dette har vi 

gjort for at gøre interviewet mere flydende. Derved opnås et bredere område og en del mere kvalitet 

end lukkede spørgsmål. Dog har der også været lukkede spørgsmål, hvis vi har skulle styre samtalen 

og spørge ind til noget specifikt. Her menes der improviserede spørgsmål.  

 

Opbyggelsen af vores andet interview afviger en del fra hvordan det første blev lavet. I vores andet 

interview gør vi brug af det standardiserede og det strukturerede interview. Det betyder, at vi 

planlagde vores spørgsmål nøje og derfor ikke ændrede fra interview til interview. Vi benytter 

samtidig lukkede spørgsmål. Vi vil gerne have korte og præcise svar på, hvordan vores design 

påvirker de frivillige deltagere.  
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Fordele og ulemper ved enkeltinterviews  
En af fordelene ved enkeltinterviewet er, at dialogen foregår ansigt til ansigt. Dette giver 

intervieweren en fordel da de er nemmere at undgå misforståelser og utydeligheder i forhold til 

besvarelserne. Man kan som interviewer stille flere spørgsmål under samme emne, hvis der er noget 

der ikke besvares tilfredsstillende eller står uklart. Interviews hvor dialogen foregår i fysisk samvær, 

giver intervieweren større chance for at få svar på sine spørgsmål. Ydermere er der fokus på individets 

egne oplevelser og holdninger. Derudover er der større fokus på kvalitet. Kvaliteten øges, da 

respondenten ikke tvinges til noget. Hvis der er spørgsmål der ikke ønskes svaret på, skal dette 

anerkendes. Dette giver endvidere mulighed for at have dialog om det spørgsmål der ikke vil besvares. 

(Harboe, 2010: 78). 

 

Selvom det er en fordel, at der bliver interviewet ansigt til ansigt, kan det også være en ulempe. 

Intervieweren kan have for meget indflydelse, så meget at det kan påvirke respondentens svar. 

Intervieweren kan altså ‘nudge’ respondenten mod de svar der ønskes. Intervieweren skal her være 

opmærksom på ikke at tage for meget kontrol. For meget ‘nudging’ kan medføre en dårligere kvalitet 

af besvarelserne. Enkeltinterviews kan blive for tidskrævende, det kan være en ulempe i forhold til, 

den tid der er tilgængelig. Til sidst er der også forskellen på enkeltinterviews og gruppeinterviews. 

Når der laves enkeltinterview, fokuseres der på en person, men hvis der udarbejdes et 

gruppeinterview, kan der forekomme flere vigtige pointer og en del mere information fra de 

deltagende. Der kan gives en hel del flere vinkler til emnet (Harboe, 2010: 78). 

 

Transskription 
Vi har i vores transskriberinger valgt at afskrive de mest snørklede formuleringer. Dette er gjort, da 

der er stor forskel på talesprog og på den måde der skrives. Samtidig hjælper det læseligheden 

markant. Det er dog ikke alle udsagn der er blevet rettet på i forhold til lange sætninger, fordi noget 

af den uklare dialog, der blev skrevet ned, gav mening. Eksempel på dette kan være længere 

tænkepauser (Kvale, 2009:148). Ydermere har vi afskrevet de fleste fylde ord som “øhm” og “hmm”. 

Dette vil hjælpe læseren med at kunne forstå og relatere bedre til den nedskrevne dialog. Dette har 

igen noget at gøre med de følelser der er i spil under interviewet, hvilke ikke er lige så stærke for 

læseren efterfølgende.  
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Problemkort 

Til Design og Konstruktion-eksamen blev der udviklet et problemkort til projektet, også kaldet 

‘Coloured Cognitive Map’. På daværende tidspunkt var projektet langt fra afgrænset og det var stadig 

uklart hvilken retning det skulle tages. Problemkortet blev udført ved at skrive alle de negative ting 

som psykiske lidelser medfører, ned på et papir med det overordnede problem i midten. Under det 

overordnede problem blev der skrevet årsager til problemet, herunder at psykiske lidelser ofte 

behandles bag lukkede døre. Over problemet i midten blev der skrevet konsekvenser af problemet, 

her blev der blandt andet skrevet at psykiske sygdomme bliver tabubelagt. Efter alle de negative 

årsager og konsekvenser af problemet var nedskrevet, blev de vendt til positive modpoler. På denne 

måde blev der skabt en masse interessante løsninger, som muligvis ikke var blevet overvejet, til at 

begynde med. 

Da problemkortet blev vendt, blev det klart at projektet ikke skulle omhandle en behandling, men en 

oplevelse. Det kom også frem, at det ville være mere spændende at oplyse mennesker om, hvorfor 

individer bliver utilpasse i visse situationer, grundet forskellige former for fobier og lidelser.  

 
Figur 3 - Problemkort (eget billede) 
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Herover ses det udviklede problemkort, rød viser de negative årsager og konsekvenser og de grønne 

‘bobler’ er efter de uønskede effekter er blevet vendt til ønskede.  

Modellen til problemkortet blev præsenteret under en Design og Konstruktion-forelæsning, af Jan 

Pries-Heje og ovenstående problemkort er allerede afleveret til bedømmelse i forbindelse med BK1 

Design og Konstruktion-eksamen. 

Storyboard – brugerrejse 
Vi har valgt gøre brug af storyboards i vores projekt. Denne metode blev introduceret under kurset 

Design og konstruktion. Vi gjorde brug af storyboard til at vise den ønskede effekt af vores færdige 

produkt. Samtidig viser det, hvordan produktet skal fungere og anvendes (Preis-Heje, 2019;21). Vi 

gjorde brug af denne metode i vores eksamen i kurset Design og konstruktion. Her havde vi samme 

udgangspunkt i forhold til vores nuværende design, dog med nogle få ændringer. Til eksamen lavede 

vi et storyboard med fokus på flyskræk. Den fobi vi vil fokusere på, blev dog lavet om til højdeskræk, 

da vi ikke kunne få adgang til et fly. Storyboardet er forblevet det samme. 

Vores storyboard gik ud på, at en VR-simulation skulle fremvise flyskræk. Ydermere skulle 

simulationen kunne oplyse folk om fobier og om følelsen af en fobi. Der var altså fokus på en 

brugeroplevelse, der skulle simulere en rejse for brugeren før, under og efter benyttelse af produktet. 

Vi ville gerne vide, hvilke aspekter der skulle være i forhold til vores design, samt hvordan en 

oplevelse af det kunne se ud. Et storyboard består af en række illustrationer, der laves af udvikleren 

selv, med det formål at vise en brugeroplevelse eller designløsning. Det kan derfor kaldes et tegnet 

manuskript eller en tegneserie (Preis-Heje, 2019;22). Vores nuværende VR-simulation ligner meget 

det, som vi ønskede i vores storyboard. Vores design er en prototype, men arbejdet med storyboardet 

gav en linje at følge i selve udformningen af simulationen.  

Storyboardet begynder med en mand som lider af flyskræk. En medpassager forstår ham ikke og 

kalder ham mærkelig. Dette resulterer i, at den fobiske mand tænker dårligt om sig selv. Det hele 

eskalerer og det ender med at manden ikke kan lave noget som helst, fordi han har tilladt sin fobi at 

overtage hans liv. Efter en tur i vores simulation, får passageren, som kaldte den fobiske mand 

mærkelig, et helt nyt billede af det at leve med en fobi. Næste gang han er i et fly med en anden fobisk 

passager, forsøger han at være forstående overfor den anden passager. Dette betyder at den fobiske 

mand føler sig forstået, i stedet for mærkelig og udelukket. Storyboardet ender med, at manden 

modtager behandling og bliver kureret for sin fobi. 

Et andet storyboard blev også udviklet. Dette omhandler mere selve produktet og kan ses i afsnittet 

om designløsningen. 
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TRIN-Modellen 
Gruppen valgte at gøre brug af DK, men også valgt at gøre brug af TSA. De TSA-forelæsninger der 

har fundet sted inden intensivperioden, omhandlede alle sammen forskellige trin af TRIN-modellen. 

Disse trin er følgende:  

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

I dette afsnit bliver der gennemgået VR-brillers indre mekanismer og hvordan de er sat sammen. 

2. Teknologiers artefakter. 

Her ville gruppen komme ind på de forskellige VR-artefakter, der har været gennem tiden. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

De utilsigtede effekter af VR som f.eks. svimmelhed, ville blive redegjort for i dette kapitel.  

4. Teknologiske systemer. 

Et teknologisk system er sat sammen af forskellige teknologier der hjælper hinanden. Herunder 

ville gruppen komme ind på hvilke komponenter der skal til for at VR-briller virker.  

5. Modeller af teknologier. 

I dette afsnit har gruppen nogle illustrationer af en tidlig version af VR, samt hvordan en Oculus 

Rift er opbygget. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

Normalt ville dette afsnit indeholde forskellige grunde til hvorfor teknologien potentielt kunne 

udbrede sig, kontra ikke udbrede sig. Dette afsnit har gruppen valgt ikke at komme for meget ind på 

da det er uforudsigeligt, hvordan VR kommer til at påvirke fremtiden. 

 

Gruppen har valgt at tage udgangspunkt i VR-briller som teknologi, da det er hvad vi har benyttet 

os af. Gruppen har valgt TRIN-modellen da det er et godt redskab, til at forklare teknologier og 

artefakter. Da VR-briller er vores primære redskab, fokuserer vores TRIN-models undersøgelse 

også på disse. 
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Semesterbinding 
Da dette er 1. semester projekt, benytter gruppen sig af design og konstruktion dimensionen 

hovedsageligt. Som produkt har gruppen allerede snakket om at lave en video, der kan blive 

konverteret til VR. Dette er for at skabe en oplevelse for brugeren og gøre folk opmærksomme på 

fobier. Gruppen har diskuteret i nogen tid om hvorvidt det ville være en mulighed at lave en video til 

terapeutisk brug, men indså hurtigt at det godt ville kunne gå hen og blive meget uoverskueligt. 

Gruppen stod også med valget mellem at skulle udvikle en VR-video i Unity. Når den virtuelle verden 

skabes i Unity, giver det også brugeren mulighed for interaktion. Gruppen føler ikke at det er 

nødvendigt at brugeren skal have mulighed for interaktion. Der skal blot skabes en oplevelse. Derfor 

har gruppen valgt at det blot ønskes at filme en video med et 360 graders kamera som herefter 

konverteres til VR. 

Efter problemformuleringsseminaret, har gruppen diskuteret om STS er bedre at benytte sig af end 

TSA. Man kan sige at siden gruppen har tænkt sig at benytte det færdige produkt “på” andre 

mennesker, ville det være ideelt at gøre brug af STS dimensionen. Altså hvordan er det muligt at gøre 

brug af produktet i samfundet og hvordan ville teknologien påvirke os mennesker. Som udgangspunkt 

har gruppen tænkt sig at gøre brug af TSA-dimensionen, da det er VR der bliver skrevet om. VR er 

en forholdsvis ny teknologi og gruppen mener at det ville være en god ide, at redegøre for hvordan 

teknologien egentlig virker. Det kunne være en mulighed at tage udgangspunkt i en specifik model 

af VR-briller, såsom en Oculus Quest og gå i dybden med hvordan teknologien virker. Det betyder 

at gruppen derfor gør brug af begge dimensioner, da de i dette tilfælde begge er påkrævet for at kunne 

danne rammen om helheden af projektet.   

 

Indsamling af empiri 
Vi vil gerne vide om den teori vi har læst op på, stemmer overens med den følelse som en fobi-ramt 

selv mener at de har, når de udsættes for deres fobi. Ifølge Alfons O. Hamm er fobier delt op i 5 

forskellige grupper. De forskellige gruppers kroppe reagerer på forskellige måder,  når de udsættes 

for en fobi. I kort punktform gennemgås de 5 grupper, samt kroppens reaktioner på dem.  

• Fobi for dyr og insekter: Forsøg på flugt, følelsen af manglende kontrol og irrationel 

tankegang. 

• Fobi for naturligt miljø (højder og lignende): Svimmelhed og tvangstanker. 
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• Fobi for blod, skade og indsprøjtninger: Øget hjerterytme og blodtryk, herefter kvalme og 

følelsen af at skulle besvime. 

• Situationel-fobi, omhandler ofte lukkede rum: Manglende kontrol over en selv, skørhed, 

følelsen af at blive kvalt. Herefter trang til at undslippe. 

• Andre fobier: Andre fobier er svære at definere, men i mange tilfælde omhandler det følelsen 

af ikke at kunne trække vejret og at kvæles. 

Disse er reaktioner på de forskellige fobier alt efter gruppe, se mere i teori-afsnittet. (Alfons O. 

Hamm, 2015).  

  

For at finde ud af om den teori passer ind i den virkelige verden, er der udviklet et spørgeskema med 

følgende spørgsmål: 

• Hvilken fobi har du?  

• Hvor længe har du haft din fobi? 

• Hvordan føles det når du kommer ansigt til ansigt med din fobi? Mentalt og fysisk. Uddyb 

denne! 

• Gør du aktivt noget i hverdagen for at undgå din fobi? Undgår bestemte steder eller 

situationer. 

• Follow-up: Hvor meget mener du selv at din fobi påvirker din hverdag? 

• Har du nogensinde fået nogle former for behandling mod din fobi? Hypnose, meditation eller 

anden form for bearbejdelse. 

• Hvis ja, hvilke? Har det virket? 

• Hvis nej, har du overvejet det? 

• Hvad mener du om danskernes syn på fobier og psykiske sygdomme? Fordomme, tabu osv. 

• Føler du selv at du har nok information omkring psykiske sygdomme og fobier? Ved 

hvad de betyder, hvordan de behandles, osv. 

• Vi vil udvikle en fobi-simulation som skal vise en bestemt situation gennem øjnene på en 

person med en fobi. Har du nogle forslag til ting som er vigtige at inkludere for at få en så 

akkurat simulation som muligt? 

  

Vi vil nu bruge den information vi har fået, til at sammenligne med teori fra Phobias across a Lifespan 

af Alfons O. Hamm og se om de to stemmer overens. 
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Der blev foretaget i alt 4 interviews som alle er blevet transskriberet og kan ses i vores bilag. 

Der blev også foretaget interviews i forbindelse med brugertest af produktet. Disse kan ses i 

designløsning-afsnittet.  

Teori 
 
Psykiske lidelser 
 
Hvad er en psykisk lidelse? 

Man kan dele psykiske lidelser op i fire kategorier. Hvordan en person tænker, hvordan en person 

føler, hvordan en person opfører sig og hvordan en person opfatter forskellige situationer.1 

Der er en række sygdomme som falder under psykiske lidelser, hvor den mest udbredte er depression. 

Depression påvirker omkring 300 millioner mennesker på verdensplan. Det er oftest kvinder som 

bliver ramt depression. Depression er en form for mental tilstand, hvor personen er meget trist, har 

mangel på appetit og søvn, har lavt selvværd og generel nedsat livskvalitet.2 

Der er mange former for psykiske lidelser og i de fleste tilfælde kan det gå udover menneskers evne 

til at udfører et simpelt stykke arbejde, såsom at tage sokker på om morgenen.    

 

Hvilke typiske psykiske lidelser er der og hvor mange har dem? 

Der er mange forskellige slags psykiske sygdomme. Dog er der nogle der er mere udbredte end andre. 

Når vi kigger på psykiske lidelser i Danmark og i nutiden generelt, er der 2 psykiske lidelser der 

skiller sig ud fra mængden, da de påvirker størstedelen af os i en eller anden form. Det er depression 

og angst. Der er forskellige grader af depression og angst. Nogen mennesker kan godt tage på arbejde 

og stadig leve et normalt liv, imens andre lader lidelsen tage styringen over hvordan deres liv skal 

leves.  

  

 
1 World Health Organization. (2018) Besøgt hjemmeside d. 21-09-19, fra https://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/mental-disorders 
 
2 World Health Organization. (2018) Besøgt hjemmeside d. 21-09-19, fra https://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/mental-disorders  
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Angst 
Angst er en form for fobi, idet et individ føler angst overfor noget specifikt. Angst kan blive 

fremprovokeret af flere forskellige ting, mest almindeligt er det social interaktion som kan give et 

individ et angsttilfælde. Som nævnt før er der mange former for angst, men lad os prøve at fokusere 

på et ekstremt tilfælde. Casper er 31 år og lider af angst. Det er så slemt for Casper at han ikke engang 

kan forlade sit eget hjem. Han tør ikke engang at tage bussen eller tage i supermarkedet. Casper har 

døjet med social angst i mange år og han er ikke den eneste.3 

Der er cirka 7% der lider af social angst og det er både piger og drenge. (tal fra WHO)4 

  

Depression 

Depression er en affektiv lidelse, der gør, at individet bliver nedtrykt og mister sin livsglæde. Når en 

person har en depression, sker der forskellige ting mentalt. Dels skydes skylden altid på en selv og 

selvsikkerheden mistes. Samtidig ses der mindre frem til ting, som personen under normale 

omstændigheder ville have set frem til. Når et individ har en depression, kan der ikke altid sættes ord 

på årsagen. Hele ens hverdag bliver vendt om. Alt bliver negativt og selvhad bliver også en stor 

faktor. En slem konsekvens af depression, kan være at den påvirkede til sidst føler at det måske var 

bedst, hvis de slet ikke var tilstede længere. Depression er ikke noget der kan skabes immunitet 

overfor, det er noget alle kan blive ramt af. Selvom en person har været glad, opvokset i et godt hjem 

og har haft masser af venner, kan denne person blive ramt af en depression. 

Tenna Malmos, som er autoriseret psykolog, skriver at der er tre hovedgrupper af depression. Den 

depressive enkeltepisode, tilbagevendende depression og vedvarende depression. Endvidere kan 

depression deles op i tre grader.  

Først er der den lette depression, her bliver ens hverdag ikke påvirket og individet kan umiddelbart 

fungere fint i sin hverdag, også på trods af lidelsen.  

 
3Gitte Hansen og Emma Lichscheidt.- Danmarks Radio (2019) - 03/11-2019: 
 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/vr-briller-har-faaet-casper-ud-ad-doeren-trods-angst-min-verden-
var?fbclid=IwAR2XlAAExAKkCjqWnEzwBa_CFlsbFLRclNgvmArhFNeQDTes4_LWrVGumr4  
 
4 Marianne Breds Geoffroy. - 03/11-2019: 
https://www.angstforeningen.dk/index.php?page=socialfobi  
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Efter let kommer moderat depression. Moderat depression betyder, at en person ikke kan fungere 

ordentligt i hverdagen og ikke have lyst til at foretage sig noget. Symptomer forekommer oftere end 

i den lette depressive grad.  

Til sidst er der den svære depression, her kan den påvirkede ikke få hverdagen til at fungere og 

symptomer sker meget ofte. Livet hænger ikke sammen, hverken derhjemme eller på ens arbejde.5 

“Undersøgelser har vist, at mere end 300 millioner mennesker lider af depression på verdensplan. I 

Danmark er der årligt 11.000 nye tilfælde af depression og 32.000 mænd og 59.000 kvinder lever 

med depression.” (tal fra Sundhedsstyrelsen, 2015) 

 

Skizofreni 

Skizofreni er en psykisk lidelse, som bliver misforstået af mange. Et par af nogle misforståede 

betegnelser for en skizofren er for eksempel. at en person har et spaltet sind eller en 

personlighedsspaltning. Disse betegnelser kendetegner ikke skizofreni og er langt fra hvordan 

skizofreni fungerer. 

Skizofreni kan ikke inddeles i kategorier. Den psykiske lidelse er en masse symptomer, der rammer 

den individuelle person. Ved diagnosticering af skizofreni, kan der ikke forholdes ens ved alle 

patienter, men som enkeltindivider.  

Symptomer der bliver undersøgt i forbindelse med en diagnosticering, er positive og negative 

symptomer. Derudover bliver kognitive og socialkognitive vanskeligheder også undersøgt.6  

 

Hvordan bliver psykiske lidelser behandlet? 

Der findes allerede flere forskellige behandlingsmetoder for psykiske lidelser, som har vist sig 

effektive. Den mest udbredte og anerkendte metode slår rødder i psykoterapien, hvor patienten 

gennem samtalebehandling (kognitiv terapi) får vendt nogle af de psykologiske tanker individet gør 

sig.7 Ved angst, er det vigtigt for patienten at prøve at forstå nogle af de tvangstanker som individet 

 
5  Altompsykologi - 29-11-19 
https://altompsykologi.dk/2017/07/depression/ 

 
6 Altompsykologi – 28-11-19 

https://altompsykologi.dk/2017/06/skizofreni/ 

 
7 Sundhed.dk - 13/12-2019 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/generaliseret-angst-behandling/ 
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døjer med. Gennem den psykoterapeutiske samtale bliver patienten selvbevidst om de tanker og 

vanskeligheder de undergår. Det handler om at få individet til at fokusere på nuet og ikke sin fortid.  

Alternative behandlingsmetoder indebærer medicin, meditation og direkte eksponering til det der 

skaber frygten. Af medicin bør nævnes medicinen “Antidepressiva” som er en udbredt 

behandlingsmetode for depression8. 

 

Fobier 

Hvad er en fobi? 

Kort sagt er en fobi angst eller frygt for en specifik ting eller situation. Det der kendetegner fobier, er 

at angsten ofte er irrationel. Eksempler på typiske fobier er fobien for edderkopper, højder og fly. 

Angsten gør, at den påvirkede forsøger at undgå situationer hvor fobien indgår.  

Der er tre overordnede kategorier af fobier, socialfobi, agorafobi og enkeltfobi. Overordnet er 

socialfobi frygten for at andre tænker dårligt om en, hertil kommer frygten for at opføre sig pinligt. 

Agorafobi er frygt for uvante omgivelser og større menneskemængder. Dette vanskeliggør mange 

dagligdags ting, så som at handle ind. Enkeltfobi er alle de andre fobier. Det er fobi for en enkelt ting, 

eksempelvis frygten for edderkopper. Det kan også være fobi for højder, lukkede rum, mørke og 

andet. Enkeltfobier er ofte ikke en ligeså stor del af en persons liv, da det tit kun er få og enkelte 

situationer hvor frygten optræder.9   

 

Socialfobi 

Socialfobi er kort sagt en overdreven frygt for at agerer pinligt i offentligheden og derfor blive 

negativt vurderet af omkringværende. Frygten ender med at give stærkt ubehag i sociale 

sammenhæng. Samtidig kan det hæmme det fobiske individ fra at foretage de mest basale ting, af 

frygt for at gøre noget forkert. Dette ender oftest ud i at sociale begivenheder i høj grad undgås, 

hvilket betyder stor udfordring for individet når det kommer til arbejde, uddannelse eller bare helt 

basale sociale relationer.  

Da personer som lider af socialfobi, er så hyper-opmærksomme på hvad alle andre tænker om den, 

ender de personer ofte med at fremstå en smule klodsede og anderledes. Hvis et individ med socialfobi 

 
8 Sundhed.dk - Besøgt 13/12-2019 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/generaliseret-angst-behandling/ 
 
9 Psykiatrifonden (2019) – besøgt 13/12-2019 
 https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/angst-og-stressrelaterede-tilstande/fobi.aspx 
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udsættes for en svær situation hvor de bliver sat i fokus, kan det resultere i sved og rysteture. I somme 

tilfælde følger forhøjet puls, vejrtrækningsproblemer og i ekstreme tilfælde kan situationen udløse et 

panikanfald hos personen. I mange tilfælde er individet meget opmærksomme på ovenstående 

symptomer og som led af en ond cirkel, forsøger individet at skjule disse. Disse anstrengelser fører i 

stedet ofte til en forstrækning af symptomerne, samtidig bliver forsøget på at skjule disse også mere 

iøjnefaldende end symptomerne selv. På den måde ender håbet om at skjule sig med at tiltrække mere 

opmærksomhed i stedet.  

Socialfobi er oftest en faktor hos teenagere og unge voksne. Sårbarhed overfor socialfobi og andre 

angstlidelser er ofte medfødt og ses hyppigere i familier hvor flere døjer med angst på den ene eller 

anden måde. Herefter er det faktorer som opvækstforhold som spiller en stor rolle i, hvorvidt der 

udvikles en angstlidelse og om denne lidelse viser sig at være socialfobi. Herunder har mobning og 

andre negative oplevelser i sociale relationer meget stor betydning. Oftest kan specifikke 

personligheder også være styrkende i udviklingen af socialfobi. Disse kan eksempelvis være 

generthed, nervøsitet og lavt selvværd. Efter udviklingen af socialfobi har opretholdelse også stor 

betydning. Her er det mest undgåelsesadfærd der er med til at holde individet i den fobiske tilstand. 

Hvis en person undgår alle sociale sammenhænge, vil de aldrig have mulighed for at be- eller afkræfte 

de negative teorier de har om sig selv.  

En af de behandlingsformer som har vist sig mest effektiv i forbindelse med socialfobi, er kognitiv 

adfærdsterapi. I denne behandlingsform fokuseres der på at oplyse patienten om hvad der sker med 

kroppen idet en socialfobisk angstreaktion udløses. På den måde bliver det enklere at registrere 

symptomerne mere objektivt. Det mest centrale under kognitiv adfærdsterapi er dog kognitionerne, 

hvilket i daglig tale er den måde vi tænker og agerer på. Det endelige mål er at få fjernet de tanker 

som ligger til grund for socialfobien. Her er det ofte patientens egne tanker om omverdenen der 

forsøges ændret. Individer med socialfobi har ofte meget uhensigtsmæssige og overdrevne 

forestillinger om dem selv, i forhold til andre. Disse er ofte meget negative imod den fobiske person 

selv. Under behandlingen arbejdes der derfor på at få fjernet eller ændret disse tankemønstre og 

erstatte dem med mere realistiske og positive tanker om individet selv, men også verdenen og 

personerne omkring. Alt dette følges meget ofte op af noget som kaldes social eksponering. Her bliver 

patienten langsomt og med små trin ad gangen, udsat for angstprovokerende situationer, for at 

overkomme fobien i fysiske omgivelser, såvel som mentalt.10 

 
10 Socialfobi – PJKP 09/12-2019 
https://www.pjkp.dk/behandling/angstlidelser/socialfobi/ 
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Agorafobi 

Agorafobi er en frygt, som kommer til udtryk når et individ er udsat for større mængder af mennesker 

og store åbne og offentlige miljøer. Selve frygten bunder ud i risikoen for at opføre dig dumt eller 

pinligt og derved være i en situation som er vanskelig at komme hurtigt ud af. Dette betyder også at 

individer som lider af agorafobi oftest ikke bevæger sig for langt fra hjemmet, da det fungerer som 

en sikker base for et ellers usikkert udendørs miljø.  

 

For mange hænger panik- og angstanfald sammen med agorafobi. Individer som hyppigt oplever 

panikanfald og lignende har større chance for at udvikle agorafobi. Dette er grundet angsten for, igen 

at opleve et panikanfald blandt fremmede, på et stort åbent sted, som kan være svært at flygte fra. 

Faren for panikanfald hænger igen sammen med frygten for at opføre sig pinligt i offentligheden, 

men hænger samtidig sammen med frygten for at være i et hjælpeløst stadie, blandt fremmede 

mennesker.  

For de fleste er de steder som oftest giver problemer, offentlige steder som supermarkeder, 

togstationer og generelt steder hvor der befinder sig store menneskemængder. For andre med kraftig 

agorafobi, kan det være alle steder uden for hjemmet. Dette medfører at individet i mange tilfælde 

forsøger at undgå de ubehagelige situationer. Det kan dog have store konsekvenser, idet helt 

almindelige dagligdags ting, pludselig kan blive en stor udfordring, herunder en så simpel ting, som 

at tage ned og handle. På den måde kan en person som lider af agorafobi ofte ende med at lukke sig 

selv inde fra omverdenen.  

 

I tilfælde af konfrontation af fobien, vil individet have symptomer som hjertebanken, hedeture, 

kvalme, svimmelhed og lignende. Disse symptomer kan være med til at fremme et angstanfald hos 

individet, som herefter igen fremmer individets agorafobi, hvilket så vil forøge symptomerne. Således 

kan agorafobi i somme tilfælde være sin egen onde cirkel.  

Agorafobi bliver i somme tilfælde forvekslet med socialfobi. Forskellen er, at i socialfobi er det ofte 

frygten for ikke at leve op til sociale kompetencer som er angstfremkaldende.11 

 

 
11 Agorafobi – PJKP 09/12-2019 
https://www.pjkp.dk/behandling/angstlidelser/specifikke-fobier/agorafobi/ 
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Enkeltfobi 

Enkeltfobi er den bredeste af de tre kategorier og rummer alle fobier som er enkelte ting eller 

situationer (edderkopper, lukkede rum, højdeskræk, osv.).  

En enkeltfobi er defineret som vedvarende frygt, gennem 6 måneder eller længere, for en specifikt 

ting eller situation. Frygten er så stærkt at der efterfølgende på alle mulige måder forsøges at slippe 

væk fra- og helt undgå tingen eller situationen (Alfons O. Hamm, 2015). 

Enkeltfobier er delt op i 5 kategorier.  

 

1. Dyr. Frygten bliver skabt af et specifikt dyr såsom edderkopper, slanger eller flagermus. 

2. Naturligt klima. Frygt for højder, lyn, vand, torden. 

3. Blod, skade eller indsprøjtninger. Frygt for at se blod og lægehjælp generelt 

(indsprøjtninger, blodtransfusioner mm.), herunder også tandlæge.  

4. Situationelle. Frygt for lukkede rum, såsom elevatorer, tunneller og lignende. 

5. Andre. Frygt for andre indtryk der påvirker sanserne, herunder det at blive kvalt og at kaste 

op. 

 

Hver af de enkelte grupper har deres egen indvirkning på os mennesker. Selvom fordelingen af dem, 

samt behandling oftest er ens fordelt på de 5 grupper, reageres der meget forskelligt på dem. I den 

første gruppe, fobi for dyr, reagerer kroppen ved at forberede en flugt fra organismen. Hurtigt efter 

kommer følelsen af at kontrollen mistes og individet flipper ud. 

Fobi for naturligt miljø, såsom højder, skaber ofte svimmelhed hos den påvirkede. Hvis der er tale 

om fobi for vejret, er det ofte bekymringer og tvangstanker der rammer individet (f.eks. et lyn rammer 

huset og sætter ild til det). 

Når kroppen bliver udsat for blod, skade og indsprøjtnings-fobi, reagerer den ved at øge hjerterytmen 

og blodtrykket. Herefter kan den påvirkede blive udsat for kvalme og følelsen af at skulle besvime.  

Situationel-fobi er karakteriseret ved at individet føler at de mister kontrollen over dem selv og er ved 

at blive skøre. Nogle føler også at de langsomt kvæles når de udsættes for lukkede rum. Herefter 

følger en meget stærk trang til at undslippe situationen (Alfons O. Hamm, 2015). 
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Akrofobi 

Da det er blevet valgt at simulere højdeskræk, tages der derfor et bedre kig på lige præcis 

teorimæssigt. Akrofobi er skrækken for højder og den kategoriseres som en enkeltfobi. Akrofobi 

bliver ofte kaldt “højdeskræk” og det betyder at den fobi-ramte er bange for at befinde sig højt i 

luften, også selvom det er på et sikkert sted. Derfor er højdeskræk ofte en irrationel frygt, hvor 

kroppen reagerer på en ufarlig situation. Dette er dog meget naturligt og er en krops mekanisme som 

skal sikre kroppen fra at udsætte sig selv for fare. Akrofobi befinder sig i fobi-gruppen ‘naturligt 

klima’ som også indeholder frygten for blandt andet lyn og torden. 

Akrofobi adskiller sig fra den alment udbredte “højdeskræk”, ved at den ramte kan opleve reel angst 

på linje med oprigtigt farlige situationer. Denne angst kan forekomme i selv helt sikre situationer, så 

som at stå i et højt hus og kigge ud gennem vinduet. 

Akrofobi og højdeskræk kan altså forstås som en forstærket naturlig reaktion der instinktivt beskytter 

kroppen mod potentielt farlige situationer. 

Akrofobiens angst lidelse kan medføre flere fysiske symptomer, så som svimmelhed, koldsved, rysten 

og hjertebanken. I færre tilfælde kan akrofobi tilmed udløse panikanfald hos den påvirkede.  

 

Når en person med akrofobi udsættes for højder, kan personen ofte opleve en reel frygt, angst samt 

en følelse af lammelse. Denne stivhed i kroppen kan mange genkende fra reelt farlige situationer. 

 

Vores krop orienterer sig ved hjælp af sine øjne sig via vandrette overflader og objekter, hvilke vores 

hjerne bruger til at holde os i balance. Dette kan ofte være svært for kroppen at registrere, når den er 

højt oppe i luften, da disse ikke altid er tilgængelige. I nogle tilfælde kan dette være med til at 

forstærke nogle af de ovenstående nævnte kropslige symptomer, som i visse tilfælde kan 

fremprovokere eller forstærke skrækken/fobien og den medfølgende angst lidelse.12 

 

 
Hvordan opstår fobier?  

I 1991 opstillede Rachman en model. Modellen fortæller hvordan fobier kan blive til, gennem 3 

forskellige lærings-oplevelser. Den første kalder Rachman for direct associative learning 

experiences. Denne er ofte associeret med dyr og frygten for samme. Her opstår fobien gennem 

 
12 Akrofobi – PJKP  - 06-12-2019 
https://www.pjkp.dk/behandling/angstlidelser/specifikke-fobier/akrofobi/ 
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direkte kontakt med genstanden, dyret eller situationen. Her kunne en fobi opstå efter eksempelvis at 

være blevet angrebet af en hund, eller have været i kontakt med en stor edderkop. (Rachman, 1991) 

Flere studier viser blandt andet at direct associative learning experiences ofte er forbundet med 

smerte, eksempelvis ved overfald. Her aktiveres individets amygdala, som er det center i hjernen som 

styrer frygt og forsvarsreaktioner, hvilket betyder at individet i senere situationer vil føle frygt overfor 

det specifikke dyr. (Hamm, 2015) 

Den anden af de 3 kommer fra ikke-direkte kontakt. Her opstår en fobi gennem observationer af andre 

og der er derfor ingen direkte kontakt med det fobiske objekt, dyr eller miljø. I et eksperiment lavet 

af Olsson (2007), viser at personer som observerer en ubehagelig og utilpas situation, sagtens selv 

kan udforme fobi for selvsamme situation, uden selv at være i nogen kontakt og derfor heller ikke 

være udsat for smerte eller lignende. Det viser derfor tydeligt at læring gennem observation benytter 

de samme mekanismer som dem der direkte udsættes for oplevelsen. Studiet viser også at et individs 

amygdala kan aktiveres på samme måde gennem observation, som gennem direkte kontakt. (Hamm, 

2015) 

Den tredje lærings-oplevelse er symbolsk kommunikation. Hvis et individ bliver instrueret i, at en 

situation eller en genstand kan være farlige, kan det aktivere et individs amygdala og starte en frygt 

kun på baggrund af potentiel fare, uden overhovedet at have været i kontakt eller nærheden af den 

givne situation eller genstand. Eksempler på symbolsk kommunikation kan være verbale, 

eksempelvis hvis nogle fortæller at slanger er farlige. Det kan også gennem skilte eller anden 

information der instruerer et individ i at være forsigtig. (Hamm, 2015) 

For at samle op, kan fobier opstå på 3 måder, gennem 3 forskellige oplevelser: 

1. Direkte kontakt – overfald fra et dyr eller lignende. 

2. Observation af andres frygt. 

3. Kommunikation af potentielt farlige situationer og objekter.  

Alle disse tre lærings-oplevelser påvirker et individs amygdala, som herefter aktivere individets frygt 

og forsvarsreaktioner, hvilket for os til at forholde os mere forsigtigt i nærheden af lignende 

situationer. En forsigtighed som nemt kan udvikle sig til en fobi, hvis den givne situation igen og igen 

forsøges undgået. Et studie lavet af Poulton og Menzies (2002) viser nemlig at størstedelen af 

individer mellem 11 og 18 år som lider af højdeskræk, ikke har været udsat for fald eller lignende. I 

stedet havde de igennem barndommen sjældent været udsat for højder. Det betyder altså at lærings-

oplevelser ikke kun kan være med til at udvikle en fobi, men at de også kan være med til at mindske 
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risikoen for at udvikle en fobi. Hvis et individ flere gange har været udsat for en situation uden negativ 

konsekvens, vil den situation have langt mindre risiko for at udvikle sig til en fobi i voksenlivet.  

Herunder ses en tabel lavet over flere forskellige studier. I studierne blev patienter spurgt om, hvordan 

deres fobi var opstået. De fire kategorier der benyttes i tabellen, er de samme som blev opstillet i 

forrige kapitel. 

 

Fobiens opstående Dyre-relaterede Naturligt-klima Blod-relaterede 
 

Situationelle 

Direkte kontakt 56% 51% 69% 12% 
Observation 41% 18% 9% 16% 
Information 23% 5% 10% 4% 
Fobien har altid 
været der 

- - 39% - 

Reference af tabel - Merckelbach et al. (1992); Sartory et al. (1992); Kleinknecht (1994); Menzies and Clarke (1995). 
 

Grunden til at nogle af summerne når over eller ikke altid når 100%, er at i nogle af studierne var 

flere svar tilladt. (Hamm, 2015) 

I forhold til flere kilder, herunder Psykologerne Kristoffersen og Johansen, kan opdragelse være en 

faktor når det kommer til udviklingen af fobier. Selv skriver de på deres hjemmeside13, at 

opdragelsesmiljø kan have stor betydning når det kommer til lidelser som eksempelvis socialfobi. 

Der er dog ikke nogen kilder der tyder på, at dårlig eller mangelfuld opdragelse kan lede til udvikling 

af enkeltfobier. 

 

Hjernens reaktion til potentielt faretruende objekter eller situationer 

Hjernen har indbyggede forsvarsmekanismer som helt automatisk går i gang, når individet føler at 

det er i fare. Hjernen aktiverer selv mekanismerne som vil få kroppen til at forsøge en flugt fra faren, 

eller i hvert fald at undgå den bedst muligt. Disse forsvarsmekanismer har flere forskellige niveauer 

alt efter afstanden til det faretruende objekt, som i disse tilfælde de fobiske situationer. Det første 

stadie er egentlig det stadie alle individer med fobier befinder sig i. Det er et stadie hvori det fobiske 

objekt tidligere er blevet identificeret, men på nuværende tidspunkt ikke er blevet lokaliseret. Det 

næste stadie indtræder efter lokaliseringen af det fobiske objekt. Dette får umiddelbart individet til at 

fryse på stedet og fokusere udelukkende på den potentielle fare. Når truslen bliver større, eller 

 
13 Socialfobi – PJKP – 13/12-19 
https://www.pjkp.dk/behandling/angstlidelser/socialfobi/ 
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afstanden til objektet bliver mindre, aktiveres det næste stadie kaldet “circa-strike". Hjernen sætter 

helt automatisk gang i en ophidselses proces som opfølges af en stærk trang til at flygte fra stedet. I 

et forsøg lavet af Alfons O. Hamm, blev de deltagende personer udsat for billeder af fobiske objekter. 

De blev også bedt om at trykke på en knap så snart de ønskede eller følte en trang til at flygte fra 

situationen. I undersøgelsen var størrelsen af billederne forstørret for at forudsige forekomsten af en 

respons hos deltagerne. Til at begynde med var den potentielle fare dog længere væk. Når deltagerne 

blev udsat for disse, var der umiddelbart ingen reaktion. De opskræmte reaktioner udeblev, hvilke 

tydede på at deltagerne var på andet stadie hvor kroppen fryser på stedet uden anden reaktion end at 

holde al opmærksomhed på den faretruende situation. Herefter indtrådte ‘circa-strike’ stadiet som 

satte gang i alle forsvarsmekanismerne, herunder blandt andet flugt. Undersøgelsen viser også tegn 

på, at deltagernes opmærksomhedskanaler er slukkede inden flugten fra stedet, da amplituden for den 

opskræmte reaktion faldt drastisk da ‘circa-strike’ stadiet blev indledt (Hamm, 2015).  

Hjernen optager information om den potentielle fare på flere forskellige måder. Hvis der tidligere har 

været kontakt med en faretruende situation, vil kroppens amygdala kunne huske dette. Det gør den 

eksempelvis gennem en bestemt lugt, høj lyd, smerte eller blokering af luftveje på den ene eller den 

anden måde. Sanserne vil opfange en eller flere af ovenstående og gennem amygdalaen vil de blive 

sendt videre til hyphothalamusen som vil opfange dem som potentielt faretruende. Hyphothalamusen 

er forbundet til andet sted i mellemhjernen som kaldes ‘periaqueductal gray’14 eller bare PAG. PAG 

styrer kroppens automatiske opførsel, herunder også den respons som sker i forbindelse med 

potentielle fare. PAG modtager signalet om en mulig trussel fra hyphothalamusen og sætter gang i 

flugtmekanismerne hos individet.   

Hvis individet derimod opdager en fobisk situation eller objekt på god afstand vil sanserne igen sende 

dette videre til individets amygdala. Herfra vil signalet igen sendes videre til hjernens PAG, i dette 

tilfælde dog til en anden del af hjernen, som i stedet for at igangsætte flugtmekanismer, får individet 

til at fryse på stedet og have forøget opmærksomhed mod det faretruende objekt.  

 
Hvilke forskellige former for fobier er der og hvor mange har dem? 

Udbredelsen af fobier kan sammensættes med alder. Nogle fobier varer et helt liv, mens andre oftest 

varer i perioder af 12 måneder. 11,3% af voksne svarer, at de har en fobi som har varet hele deres liv, 

mens 8,8% svarer at de har haft en periodisk fobi. Modsat er det helt op mod 19,3% af 13-18-årige 

 
14 Wikipedia – 11/12-19 
https://en.wikipedia.org/wiki/Periaqueductal_gray 
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som har haft en livs lang fobi. Dog er tallene her meget lavere hvis det kun omhandler fobier som i 

meget høj grad påvirker individet. Tallene for de periodiske fobier for de 14-18-årige er også højere 

end for de voksne, som siger at 10,9% af dem har haft en fobi i en kortere periode. For børn er tallene 

en del lavere. Her varierer tallene mellem 2,6 og 9,1%.  På tværs af flere studier, ligger gennemsnittet 

på omkring 5%. Hos de ældre er tallene også i den lave ende. Her varierer de mellem 3,1 og 7,5%.  

Alle tallene her stammer fra National Comorbidity Survey (Alfons O. Hamm, 2015).  

Når det kommer til kønsfordelingen, har kvinder oftere fobier end mænd. Ifølge studier er raten 

mellem kvinder og mænd med fobier 2:1. Ifølge psykiater Karin Garde fra Sct. Hans Hospital, skal 

grunden til at kvinder ofte er mere udsat for angst, findes i deres opdragelse. “Forældre tolererer mere 

vovemod hos drenge og instinktivt beskytter de piger mere.” Udtaler Karin Garde, hun fortsætter: 

“Det er relevant i forhold til angstlidelser, for ved at udfordre angst og føle angst kan man overvinde 

den, men det beskytter man piger imod.” Grunden til at kvinder oftere udsættes for fobier og psykiske 

lidelser, er fordi de ikke bliver udsat for dem og dermed overvinder dem i en tidlig alder.15 

 

Ligesom udbredelsen af fobier varierer meget, gør enkeltfobierne det også. Fra frygten for separation 

fra forældrene som helt lille, til frygten for ikke at være god nok i teenageårene.  

For de helt små børn fra 0-1-årsalderen, er det meget basale ting, såsom separation fra 

tilknytningspersoner samt fremmede som er blandt de største fobier. I årene umiddelbart inden børn 

begynder at starte i skole, er det ofte fiktive fobier der er mest udbredt. Herunder spøgelser, monstre 

og andre fiktive skabninger. Dog ses det også at mange i denne alder er bange for indbrudstyve. De 

fleste af fobierne i denne alder er oftest på sit højeste om aftenen og natten når det er mørkt udenfor. 

Dette betyder muligvis at der også ligger en general fobi for mørket til grunde for de mange følge-

fobier. I 5-7-årsalderen skifter fobierne fra fiktive til mere realistiske farer, såsom frygten for død og 

krig. Det er også her at mange fobier for potentielt farlige dyr opstår (edderkopper, slanger og hunde). 

I årene fra børnene er 8 til 11 år skifter fobierne igen retning. I denne alder er børnenes største frygt 

at gøre det dårligt i skolen eller til fritidsaktiviteter som fodbold eller håndbold. Denne tendens 

forsætter ind i teenageårene, hvor det oftest er frygten for at blive afvist, eller på andre måder nedgjort 

af andre i samme alder i sociale sammenhænge (Alfons O. Hamm, 2015). 

 

 
15  Sygeplejersken – 13/12-19 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2008-10/kvinder-er-mest-udsatte-for-angst 



Gruppe:  V1924788394  Simulation af psykiske sygdomme 
og fobier 

17. december 2019 

   
 

   
 

Side 33 

Hvad gør fobier ved vores evne til at arbejde og generelt bare fungere i et socialt selskab? 

Som skrevet tidligere i teoriafsnittet under hver af de enkelte fobi-grupper, kan fobier have stor 

negativ indflydelse på et individs liv og dagligdag. Især socialfobi og agorafobi kan have markante 

sociale konsekvenser, men også enkeltfobier kan i ekstreme tilfælde påvirke i en meget negativ 

forstand.  

Socialfobi kan i flere tilfælde være så voldsom, at det påvirkede individ undgår alle former for sociale 

relationer, hvilket på længere sigt kan skade og i somme tilfælde helt ødelægge et socialt liv. Dette 

bakkes op af flere kilder, blandt andet Psykologerne Johansen og Kristoffersen samt flere artikler, 

herunder en artikel om Casper Birkefeldt, som ikke kunne bevæge sig udenfor sin dør grundet social 

angst.16 17 

Det er heller ikke kun socialfobi som kan vanskeliggøre et socialt liv. Agorafobi virker meget på 

samme måde og kan vanskeliggøre helt basale hverdags ting, som at handle ind og tage offentlig 

transport.  

 

Hvordan behandles fobier? 

Der er flere måder at behandle fobier på. De mest almindelige er psykoterapi og medicin. I 

psykoterapi arbejdes der mod at ændre de irrationelle tanker der er i forbindelse med fobien. Samtidig 

fokuseres der på at oplyse om lidelsen samt symptomerne og hvordan de to hænger sammen. Til sidst 

vil personen med fobi, langsomt blive udsat for de situationer eller objekter som fobien omhandler. 

Denne bearbejdelse skal også fortsættes efter behandling, for at undgå tilbagefald. Denne 

behandlingsform er især brugt til at behandle agorafobi. 

Medicin er en anden form for behandling som oftest bruges til at behandle socialfobi. Noget af den 

seneste medicin brugt mod depression, kan have en angsthæmmende effekt på fobiske symptomer.18 

En ny form for behandling af fobier, er hypnose. Ifølge ShinHypnose som bruger hypnose til 

behandling flere steder på Sjælland, består en hypnose først og fremmest af en af afslappet samtale 

 
16 Psykologerne Johansen og Kristoffersen – 08/12-2019 
https://www.pjkp.dk/ 
 
17 DR.dk - VR-briller har fået Casper ud ad døren trods angst – 08/12-2019 
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/vr-briller-har-faaet-casper-ud-ad-doeren-trods-angst-min-verden-var 
 
18  Raben Rosenberg (n.d.). Fobier. – 08/12-2019 
https://www.apoteket.dk/sygdom/psyke/fobier 
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om problemstillingen inden hypnosen påbegyndes. ShinHypnose fortæller også at det ofte er nok med 

1-3 behandlinger alt efter problemstilling/tilstand.19 

 

Eftersom der allerede er så mange gode muligheder for behandlingen indenfor fobier, kan VR så 

overhovedet følge med effektivitetsmæssigt? I en artikel skrevet af Matthew Price, m.fl, skrives der: 

“Indeed, the first VRE treatment outcome studies specifically targeted fears with powerful physical 

cues (e.g., height) that could be easily modeled within a virtual environment in order to maximize 

presence and fear structure activation” (Matthew Price, 2011, s. 764) 

Det menes altså ifølge flere professorer at VR-behandling har potentialet til at blive en vigtig del af 

fobi-behandlinger. Virtual Reality exposure therapy eller treatment også kaldet VRET er en 

behandlingsform hvor patienten gradvist udsættes for den fobiske situation eller genstand indtil den 

ikke længere fremstår faretruende (Alfons O. Hamm, 2015). I en analyse lavet af Powers og 

Emmelkamp (2008) viser 11 forskellige studier som har testet effektiviteten af VRET som 

behandlingsform mod enkeltfobier. Studierne viste at bearbejdelse af ens fobi gennem brugen af et 

VR-headset var mere effektiv end andre behandlingsformer som i disse tilfælde var afslapning og 

‘attention control training’, som træner et individs evne til at til- og fravælge hvad de ønsker at 

fokusere på. I forhold til lige præcis højdeskræk, viste VR-behandling sig at være mindst lige så 

effektive som fysiske behandlingsformer. Samtidig er det også meget nemmere at benytte sig af VR-

behandling, da scenen meget nemmere kan sættes som det ønskes og også ændres undervejs om 

nødvendigt. (Emmelkamp, 2002) 

Når det kommer til behandling af flyskræk, var tallene en smule mindre klare. Studierne viser at 

behandlingen var omkring lige så effektive som fysiske behandlinger. Dog viser data fra Mühlberger 

(2006) at langtidseffekten af VR-behandling kan forbedres hvis den kombineres med fysisk 

behandling, som f.eks. en fysisk tur i en flyvemaskine. 

 

  

 
19  ShinHypnose – 09/12-2019 
https://shinhypnose.dk/hypnosebehandling/ 
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Virtual reality 

Historien bag virtual reality 
Virtual reality (også kendt under forkortelsen VR) er som navnet indikerer en virtuel virkelighed. 

Altså en alternativ virkelighed som kan opleves i et virtuelt rum. Mange ser på VR som en relativ ny 

teknologi, hvilket ikke er sandheden. Teknologien kan spores helt tilbage til 1838, da en forsker ved 

navn Charles Wheatstone, opfandt konceptet VR. Charles Wheatstone opdagede at der kunne gives 

billeder en fornemmelse af at være 3-dimensionelle. Dette kunne opnås ved at tage to svagt forskudte 

billeder og få det enkelte øje til at se et enkelt af de to billeder og det andet øje det andet svagt 

forskudte billede. Resultatet giver en fornemmelse af dybde i billederne. Charles Wheatstone lavede 

en model af hvordan han forestillede sig VR potentielt ville kunne se ud, denne model kaldte han 

”The stereoscope”. (Se figur 4) (Barnard, Dom, 2019, første afsnit)  

Det var ikke før 1956 at den første ”VR-maskine”, kaldt “sensorama” blev opfundet. Maskinen var 

en slags kabine med forskellige teknologier, til at stimulere sanserne. Maskinen blev opfundet af 

Morton Heilig, som endte med at få patent på hans opfindelse i 1962. (Barnard, Dom, 2019, fra 1956-

1961 afsnittet) 

De første VR-briller med et sporingssystem blev opfundet i 1961, af to Philco ingeniører ved navn 

Comeau and Bryan. VR-briller som bliver sat over hovedet, bliver også kaldt HDM (head mounted 

display). Deres opfindelse, også kaldet “Headsight” blev aldrig udgivet til det offentlige, men blev 

brugt af militæret til at kunne kigge på farlige situationer fra en sikker afstand. (Barnard, Dom, 2019)  

 

Virtual Reality’s tidligste brug som hjælpemiddel til terapi var tilbage i 1997, da Georgia Tech og 

Emory University brugte VR til at lave en krigs zone. Dette blev brugt på veteraner som skulle 

behandles imod deres PTSD (posttraumatisk stresslidelse).  (Barnard, Dom, 2019, under 1997 

afsnittene)  

I dag er der mange forskellige varianter af VR-briller, som er tilgængelige på salgs-markedet. Disse 

VR-briller bliver for det meste brugt som underholdnings remedie, som bliver brugt til spil og/eller 

til afspilning af videoer. I gruppen har vi dog fokuseret på at skabe en oplevelse og vi vil derfor ikke 

lave en interaktiv verden (dette uddybes senere i kapitlet). 
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Virtual reality I TRIN-modellen:  

For at få en bedre forståelse for VR, er det nødvendigt at forstå teknologien bag brillerne, hvilken 

skaber den virtuelle verden. Mange har set videoer af de populærere VR-briller, hvor forbrugeren 

bevæger hovedet så det ser ud som om at der kigges rundt i en anden verden. Om så det er et spil 

hvor det er muligt at interagere med ens omgivelser, eller om det er en 360 graders video hvor 

forbrugeren frit kan kigge rundt og derigennem selv bestemme ens synsvinkel. Men hvordan 

fungerer det og hvad er teknologien bag?   

I dette kapitel ville der blive gjort brug af TRIN-modellen (TRIN-modellen er et redskab der blev 

præsenteret til forelæsning), for at give et bedre og mere præcist indblik i hvordan gruppens produkt 

fungerer. Derudover vil vi også komme ind på nogle mulige ulemper og utilsigtede effekter ved 

VR. Til sidst ville der også blive redegjort for, om VR har en fremtid, inden for den digitale verden.   

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 
 
De nyeste VR-briller på markedet, er generelt udstyret med to LCD-skærme (Liquid Crystal 

display), et til hvert øje. “LCD er et tyndt, fladt display som enten kan være inddelt i pixels så det 

kan vise et vilkårligt billede indtil en vis opløsning, eller have et antal foruddefinerede figurer eller 

symboler der kan "tændes" og "slukkes" individuelt.”20 Disse LCD-skærme viser to af de samme 

billeder med svagt forskudte vinkler, dette bliver kaldt stereoskopisk syn også kaldt dybdesyn. Ens 

øjne bliver snydt til at tro at der kigges på en tredimensionel verden og ikke bare to skærme. Et par 

VR-Briller skal kunne vise mindst 60 FPS (frames per second) og det vil der blive gjort rede for i 3 

punkt af TRIN-modellen, under utilsigtede effekter. De nyeste briller på markedet kan dog vise op 

til 120 FPS. For at få VR-brillerne til at fremstå så realistisk som muligt er der nødt til at være en 

måde for brillerne at spore hovedets bevægelser. Der er forskellige sporings sensorer monteret 

enten på selve brillerne, eller stationært rundt om personen (dette kommer an på hvilke par briller 

der bliver brugt). For at brillerne kan kende ens position, bliver der gjort brug af: ”six degrees of 

freedom” (6DoF). Dette system følger ved hjælp af disse trackere hvor forbrugeren er placeret i 

forhold til X, Y og Z aksen. (Bhanji Zaynah, 2018). (For at se komponenterne til et standard VR-

headset, henvendes der til figur 3.) 

 
 
 

 
20 Wikipedia – 10/12-2019 
 https://da.wikipedia.org/wiki/Flydende_krystalsk%C3%A6rm  
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2. Teknologiers artefakter. 
 

Som nævnt tidligere, har konceptet Virtual Reality været kendt i lang tid, med første koncept helt 

tilbage fra 1838. Det ville selvfølgelig også sige at der er har været forskellige teknologiske 

artefakter gennem sin tid. Den allerførste prototype der blev opfundet af Charles Wheatstone blev 

kaldt ”the stereoscope” (se figur 4). Dette var den allerførste teknologiske artefakt der blev lavet af 

VR. Gennem tiden har der været mange forsøg på at skabe en så realistisk virtuel verden som 

muligt. Det var ikke før 2014, da den revolutionære Oculus Rift kom ud efter en “kickstarter” 

kampagne som indsamlede 2,4 millioner dollars i 2012. (Barnard, Dom, 2019, under 2012-2014 

afsnittene) Det der gjorde Oculus rift så populær, var dens almene tilgængelighed for 

privatpersoner. På grund af internettet, var der flere og flere der fik en øget forståelse for VR. 

Selvom folk ikke havde penge til at købe VR-briller, var internettet med til at sprede konceptet. 

Store organisationer begyndte at se potentialet i VR og lavede derfor oplevelser til VR-briller. 

F.eks. lavede BBC en 360° video der viste tilstandene i en syrisk immigrations lejr.  

I dag er der mange firmaer det er kommet ind på VR markedet og de mest udbredte kommer fra de 

store teknologiske firmaer såsom, Facebook, HTC og Oculus.  

 
3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

Da VR-briller er en ny teknologi, er der bundet til at være nogle utilsigtede effekter. Et tilfælde på 

søsyge kom da vi afprøvede vores produkt. “I forbindelse med VR-brillernes utilsigtede 

konsekvenser, værende eksempelvis svimmelhed, blev der spurgt indtil hvorvidt der føltes nogen 

former for ubehag under simulationen. Her svarede 5 ud af 11 at de havde det ubehageligt under 

og/eller efter situationen, hvortil nogle tilføjede at de følte sig søsyge og rystede lidt i benene.” 

(Gruppe interview, under forbruger test i analyse).  

En utilsigtede effekt ville også være selvskade. Dette er grundet at ingen måde at se sine omgivelser 

med VR-briller på, så chance for at gå ind i noget eller slå til noget er forhøjet. Derudover er VR også 

meget overvældende, så det er let at glemme sine omgivelser.  

Grunden til søsyge og sløjhed ved brug af VR-briller, er designet. Selvom brillerne giver en følelse 

af tilstedeværelse, er det bare to skærme meget tæt på øjnene. Udover søsyge har der også været 

tilfælde af svimmelhed, kvalme, hovedpine og øje belastning. (Shields, Jon)21  

 
21 Science Focus – 11/12-2019 
 https://www.sciencefocus.com/future-technology/are-vr-headsets-bad-for-your-health/  
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Udover forskellige helbreds ulemper, er der også få design problemer. I gruppen oplevede vi at det 

var muligt at se sin næse. Dette resulterede i en mindre realistisk oplevelse. 

  

 
4. Teknologiske systemer. 
 

Under “teknologiers indre mekanismer og processer” blev der beskrevet hvordan VR-briller fungerer 

og hvilke teknologiske komponenter der er nødvendige for at teknologien er funktionsdygtig. Mange 

af de VR-briller der er tilgængelige på det nuværende marked, har enten brug for en computer eller 

en smartphone for at virke. Dette er et teknologisk system da VR-brillerne er forbundet til en 

computer og computeren er forbundet til internettet. Disse tre elementer er essentielle for at VR-

briller kan fungere. 

Der er også det der bliver kaldt et “stand alone headset” som gruppen benyttede sig af, nemlig Oculus 

Quest. Disse VR-briller behøver intet andet end to controllere og en forbindelse til internettet. Der er 

dog stadig en mini computer inde i Oculus Questen, da dette er nødvendigt for at kunne opleve VR. 

 
5. Modeller af teknologier. 

 
Figur 4 - Opbyggelse af den gamle Oculus Rift 
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Figur 5 - Den første prototype af VR, som opfundet af Charles Wheatstone22  

På figur 3 og 4 (som illustreret over) kan der ses to modeller af VR. Figur 3 er et billede af hvordan 

den revolutionerende Oculus Rift er opbygget og hvilke komponenter den indeholder, hvor figur 4 

er en illustration af Charles Wheatstone’s opfindelse “the stereoscope”. 

 
6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 
 

Selvom teknologien har udbredt sig meget de seneste år, vælger gruppen ikke at komme ind på 

dette emne. Dette er grundet uforudsigeligheden som er forbundet med en relativ ny teknologi som 

VR. Det er meget svært at sætte sig ind i hvad den næste store ting bliver. Det er ikke en 

hemmelighed at VR er blevet populært, men hvorvidt det bliver verdensbredt, er ikke til at sige. 

 

Unity  
 
Unity er et program som bruges til at kunne skabe sine egne oplevelser. Unity er i stand til at skabe i 

både D, 3D, Virtual Reality osv. I computerverdenen er Unity kendt som en ’Cross Platform’ ’Game 

Engine’. Det vil sige at man ikke kun kan bruge Unity på en Windows PC, men også på alle andre 

platforme såsom Mac, PlayStation, Xbox, Oculus og mange flere.23 24  Derfor er Unity et godt værktøj 

da ens produkt kan gøres tilgængeligt på flere forskellige platforme på en gang og låser sig derfor 

 
22 VIRTUALSPEECH – 15/12-2019 
 https://virtualspeech.com/blog/history-of-vr 
 
23 Unity – 15/12-2019 
https://docs.unity3d.com/Manual/UnityCloudBuildSupportedPlatforms.html 
 
24 Oculus – 16/12-2019 
https://developer.oculus.com/documentation/quest/latest/concepts/mobile-game-engine/ 
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ikke til en platform. En ’Game Engine’ er som Unity selv beskriver det følgende: ”A game engine is 

the software that provides game creators with the necessary set of features to build games quickly 

and efficiently.”25 Det vil altså sige at Unity’s ‘Game Engine’ er det som danner grundlaget for at 

kunne kan kreere noget efter egen fantasi.  

 

Da gruppen så på at skulle arbejde med Unity, var det selvfølgelig med tankerne om at skulle arbejde 

med den Unity udgave som er kompatibel med Oculus, da vi i gruppen arbejder med Facebooks 

virtual reality brille ’Oculus Quest’. Grunden til at vi ville arbejde med Unity til vores projekt, var at 

det ville gøre os i stand til at skabe en interaktiv oplevelse, i stedet for det bare var en 360 graders 

video. Dette bliver muligt, hvis man laver denne simulation i Unity’s ’Game Engine’. Her vil man 

kunne interagere med de omgivelser som bliver opstillet af designeren af spillet. At kunne interagere 

med VR oplevelsen er vigtigt for at kunne skabe en illusion om at du befinder dig i en anden 

virkelighed.26 (Giuseppe Riva, 2007) 

 

360 graders video 
 
En 360 graders video, som også kendt under’Immersive Videos’, er en video 

optaget med et kamera som kan filme 360 grader rundt om sig selv. Der er mange 

forskellige kameraer som kan optage i 360 grader og på forskellige måder. Det 

kamera vi har brugt optager med to 180 graders linser. Dette var grundet at 

muligheden for lån af et 360 graders kamera faldt på udgaven som Insta360 har 

lavet, One X. Årsagen til dette var, at vi havde mulighed for at låne det af 

Roskilde Universitet.  

 

  

 
25 Unity – 15-12-19 
https://unity3d.com/what-is-a-game-engine 
 
26 Aldin Blog – 15-12-19 
https://medium.com/aldin-dynamics/the-importance-of-interaction-for-presence-in-vr-b7a913ea1664 
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360 graders video kontra Unity 
  
Valget faldt på at optage i 360 graders video, i stedet for at bruge Unity. Det blev dog gjort på 

bekostning af den eventuelt interaktive del af virtual reality. Dette var vi dog villige til at opgive, da 

vi vurderede vi ikke havde den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til at kunne bruge Unity 

til det fulde. En Unity udgave af vores produkt, ville være dårligt og ikke fuldendt, i forhold til at 

skulle lave en video med 360 graders kamera. For selvom det er 360 graders video, klippes der stadig 

i det som en normal video og softwaren hørte gratis til med kameraet.  

 

Sammenligning mellem teori og empiri 

Da både teori-afsnittet samt den empiri der er blevet indsamlet, begge har elementer som overlapper 

hinanden, kunne det være interessant at se hvorvidt teorien stemmer overens med den indsamlede 

empiri. Der tages her udgangspunkt i teori-afsnittet samt transskriberinger af de udførte interviews, 

som kan ses i bilaget. Det meste af fokus kommer til at være på kroppens reaktion når den udsættes 

for fobier, samt de effekter som potentielt kunne blive tilføjet det endelige produkt, for at opnå en 

mere realistisk simulation. 

For kort at opsummere hvad der blev gennemgået i teoriafsnittene, kan en enkeltfobi inddeles i fem 

forskellige kategorier. Specifikationerne skrives ikke her for at undgå gentagelser, men kan læses 

længere oppe i teori-afsnittet. Hver af de fem kategorier har fem forskellige reaktionsmønstre når den 

fobi-ramte udsættes for det objekt eller situation de frygter. Disse mønstre og kategorier vil blive 

sammenlignet med de interviews som er blevet fortaget i løbet af projektet. Dette gøres for at finde 

ud af, præcis hvordan kroppen reagerer, så der eventuelt kan tilføjes effekter til det endelige produkt, 

som kan forstærke oplevelsen af simulationen. Derfor er netop et af de stillede spørgsmål i dette 

tilfælde meget vigtigt, nemlig spørgsmål tre: Hvordan føles det når du kommer ansigt til ansigt med 

din fobi? Både mentalt og fysisk. Svaret på netop dette spørgsmål er meget interessant i forhold til 

det at forbedre simulationen.  

Herunder gennemgås kort de mest essentielle ting sagt under de respektive interviews.  

Respondent #1: 

“Ja men altså, umiddelbart så er det som regel at jeg løber væk fra stedet. *små griner* Men ellers 

så... så... det er mærkeligt fordi jeg skal jo samtidig, som jeg siger, holde øje med hvor den løber hen! 

Så jeg kan jo ikke bare løbe fra den, for jeg bliver nød til at holde øje med den. Hvis den er tæt på 

mig og jeg først opdager den efter jeg er gået ind i rummet, så er det som om jeg fryser på stedet. Jeg 

vil gerne løbe, men jeg er også bare for at den reagerer på det.” 
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Respondent #1, som for kontekstens skyld lider af araknofobi, reagerer altså meget som Alfons O. 

Hamm beskriver det i sin artikel. For kort at opsummere den, skriver han at individer ofte fryser når 

de ser det fobiske objekt og fokuserer alt koncentration over på det. Herefter følges en stærk trang til 

at flygte fra stedet. 

Respondent #2: 

“Altså det… det starter sådan inden jeg flyver og så kommer det sådan ’gradually’ mere og mere. Så 

ja… inden vi skal ind på flyet og boarde så begynder jeg sådan at blive lidt ’tense’ og få svedige 

håndflader. Så når jeg så sætter mig inde i flyet så begynder mit hjerte at banke meget mere og jeg 

begynder sådan at få sus i maven og sådan ’åh nej, jeg til at skal flyve’ og tænker på at lette og hvis 

noget går galt” 

Respondent #2 lider af flyskræk, hvilket går ind under gruppe 2 af fobier. Dette betyder at kroppen 

ofte reagerer ved at svede, bliver svimmel og er ofte også påvirket af tvangstanker, som respondenten 

også viser tegn på, idet der er bekymringer under blandt andet flyets takeoff. 

Respondent #3: 

“Jeg kan huske på et tidspunkt da vi var i Australien og der fløj en masse flagermus op over os på 

højlys dag, fordi de skulle fra det ene sted til det andet. Det er noget der sker hvert år. Der stod vi 

foran et lyskryds, der havde fire spor. Jeg var så tæt på at løbe over vejen, da de flagermus var der. 

De var jo så højt oppe, at de ikke gjorde mig noget, men jeg var stadig ved at løbe over for rødt, da 

de var over mig. Jeg prøvede at dukke mig og slippe væk og gøre mig lille.” 

Respondent #3 har fobi for flagermus og viser ligesom respondent #1 stor trang til at flygte idet fobien 

viser sig. Respondent #3 tilføjede under sidste spørgsmål, at da det at flygte fra stedet kan være svært 

at simulere, er symptomer som svedige håndflader og hjertebanken også ret normale under de 

omstændigheder.  

Respondent #4 

“ […] det er for eksempel hvis jeg blev lukket inde i en ting, eller hvis jeg bare er lukket ind i et skab 

eller et eller andet og der bare var bel mørkt og jeg ikke kunne rykke mig eller ikke kunne komme 

ud, så ville jeg først blive meget urolig. Mine tanker ville flyve rundt, så jeg faktisk ikke engang ved 

hvad jeg selv tænker, når det er det, sker fordi jeg går i en form for panik tilstand og jeg sparker ud 

med arme og ben og sådan noget” 

Respondent #4 lider af klaustrofobi. Næsten præcis ligesom Hamm beskriver det, får respondenten 

en følelse af, at kontrollen mistes.   
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Alle de 4 respondenters symptomer passer delvist eller fuldkommen med dem som Alfons O. Hamm 

opstiller i sin artikel. Derfor tages der udgangspunkt i, at de kan følges og resultere i en præcis 

simulation. Derfor vil der også blive kigget i den retning, når der senere i processen skal udvælges 

og tilføjes effekter til produktet.  

Designløsning 
 
Vores designløsning fokuserer primært på oplysning frem for terapeutisk behandling af de ramte 

individer. Vi har valgt at designe en simulation af psykiske lidelser, hvor vi har specificeret inden for 

feltet fobier. Vi tager udgangspunkt i akrofobi (højdeskræk). Ræsonnementet for at valget faldt på 

netop denne fobi, stammer fra de muligheder vi har haft med den givne tidshorisont, samt vores 

kunnen inden for at kunne skabe en 360 graders video, brugen af Unity, samt de remedier som vi har 

haft til rådighed.  

 

Storyboard over designløsning 

For at finde ud af hvordan designløsningen skulle fungere og hvad der præcist var den ønskede effekt 

af den, blev der udviklet et storyboard. 

 
Figur 6 - Storyboard for udstilling (eget billede) 
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hejsespillet op og ned, derfor kan denne effekt også være med til at give en mere virkelighedsnær 

oplevelse. 

 

Udstilling 
 
Vi var d. 10. december 2019 ude på Experimentarium og se på de forskellige udstillinger. Dette gjorde 

vi for at kunne drage inspiration fra de allerede opstillede udstillinger, til hvordan vores udstilling 

eventuelt skulle se ud. Vi havde lavet en aftale med en af de ansatte fra Experimentarium, om at han 

skulle vise os rundt og fortælle os lidt om de forskellige udstillinger. Vi fik fremvist en stand derude 

som var i stykker. Derfor fik vi lov at bruge denne stand til at danne grundlag som skitse til vores 

eget projekt.  

Figur 9 er udkastet til hvordan vi forestiller os at vores stand 

eventuelt kunne se ud, hvis vores produkt skulle udstilles på 

Experimentarium. Bagsiden ville bestå af info omkring 

produktet og oplevelsen, eventuelt hvad ’Virtual Reality’ er. Her 

ville der også være plads et logo og noget info omkring de 

forskellige fobier som kan prøves. På siden ville der være et 

billede af nogle Virtual Reality briller og nogle 

tegninger/billeder af de fobier som man kan blive udsat for. Her 

skulle også være en ansvarsfraskrivelse for at man kunne blive 

søsyg af oplevelsen. Dette er for også at gøre det mere 

appellerende for de yngre at komme hen og interagere med.  

Måden selve oplevelsen i praksis ville virke var ved at man gik ind i midten af standen (se Figur 9). 

Her ville man så ved hjælp af joystick kunne vælge hvilken fobi man ønskede sig at prøve og i hvilken 

grad man ønskede at prøve den. På den måde kunne produktet sagtens indeholde flere forskellige 

fobi-simulationer hvis tiden havde været der til at filme flere. Så ville der så være et par Virtual 

Reality briller klar som man skulle montere på hovedet, herefter ville simulationen starte. Der ville 

ikke være nogen aldersgrænse på udstillingen, da der ikke er noget indhold som er uegnet til børn.  

 

  

Figur 9 - Skitse til stand på Experimentarium 
https://www.oculus.com 
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Prototype 

Vi har i gruppen kun lavet en prototype, dette er grundet tiden og den viden vi havde forinden til 

hvordan der kan fremstilles og redigeres 360° videoer og formatere disse videre til ’Virtual Reality’ 

Prototypen som vi har lavet, er i den forstand bare en rå klippet video. Dette er lavet for at vise med 

eget materiale, hvordan ’Virtual Reality’ kan/vil påvirke de menneskelige sanser. Prototypen er, som 

tidligere nævnt, filmet fra en tårnkrans hejsespils krog. Dette gjorde vi for at kunne fange niveau 

skiftet i højden i en egenproduceret video. Dette ville gøre at den overgang som var i at gå til kranens 

80 meters over hav niveauet til en flydende overgang. Her vil højden virkelig kunne mærkes da der 

bliver startet fra jorden. 

 

Tests og afprøvning 
For at finde ud af, om produktet lever op til de forventninger vi har haft, blev der opstillet et 

interview som de testende personer skulle svare på, efter afprøvningen af produktet. Interview 

spørgsmålene kan ses i følgende afsnit. Meningen med prototyperne var helt basalt at få en 

forståelse for, hvorvidt produktet helt eller til dels har opfyldt dets ønskede kriterier. Ønsket med 

produktet var, at give personer som ikke lider af fobi, en forståelse for hvordan en hverdag kan se 

ud, gennem øjnene på et individ som lider af akrofobi. 

  

Produktet blev afprøvet på tilfældige individer på Roskilde Universitet. De som testede produktet, fik 

VR-brillerne på og blev vist den bid video, hvor 360° kameraet hejses 80 meter op i kranen. Efter 

videoen blev de stillet nogle interview spørgsmål som kan ses i følgende kapitel.  

 

Analyse 

Forbrugertest 

For at kunne analysere vores produkt, har vi været nødt til at eksponere det for vores målgruppe. 

Gruppen har derfor konstrueret et spørgeskema, som er blevet brugt til at interviewe brugeren efter 

afprøvning af produktet. Interview spørgsmålene lød således: 

1. Gav denne simulering et ”sus” i maven?  

2. Gav vinden en effekt på dig?  

3. Følte du nogen former for ubehag?  

4. Føler du at du blev lidt bange?  
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11 personer fra målgruppen prøvede simulationen og besvarede derefter spørgsmålene. 9 ud af 11 

respondenter svarede, at simulationen gav dem et “sus” i maven. Nogle tilføjede endda, at de 

begyndte at svede lidt og var overbevist om, at de bevægede sig.  

Efterfølgende blev de spurgt, om vinden gav nogen effekt i forhold til simulationen, her svarede 4 ud 

af 11, at de følte at vinden gav en forøget effekt, mens de resterende 7 svarede det modsatte, hvortil 

nogle tilføjede at det forstyrrede oplevelsen. Derudover kommenterede de 4 der svarede, at vinden 

gav en effekt, at det højst sandsynligt ville virke mere realistisk med høretelefoner.  

I forbindelse med VR-brillernes utilsigtede konsekvenser, værende eksempelvis svimmelhed, blev 

der spurgt indtil, hvorvidt der føltes nogen former for ubehag under simulationen. Her svarede 5 ud 

af 11, at de havde det ubehageligt under og/eller efter situationen, ydermere tilføjede nogle, at de følte 

sig søsyge og rystede lidt i benene. De resterende 6 følte ingen ubehag.  

Til sidst blev der spurgt om respondenterne følte sig bange under simulationen, her svarede 4 ud af 

de 11 respondenter, at de følte sig bange under simuleringen. Her tilføjede en, at de følte ubehag det 

første lille stykke tid, indtil den rationelle del af hjernen slog til. De resterende 7 svarede, at de ikke 

var bange og godt vidste, at det bare var en simulering.  

 

Det kan ud fra svarene udledes, at projektets kriterier til dels er blevet opfyldt. Produktet havde den 

ønskede effekt, idet størstedelen af respondenterne svarede, at simulation gav dem et sus i maven. 

Det vil betyde, at den har skabt en reaktion hos individet, som kan ledes tilbage til den reaktion, som 

mennesker med højdeskræk oplever, når de udsættes for højder. Det kan også tænkes, fordi kameraet 

viste et frit fald og ingen sikkerhed, at respondenterne havde lettere ved at sætte sig ind i simulationen. 

Dog er produktet ikke lykkedes, når det kommer til brugen af effekter i videoen. For de fleste, var det 

ikke en givende effekt og flere fandt det forstyrrende. Effekter som hjerteslag og åndedræt nåede ikke 

at blive tilføjet, derfor er der ikke svar på, hvorvidt disse effekter kunne forbedre simulation 

yderligere. Omtrent halvdelen følte ubehag undervejs i simulationen, hvilket længe har været en 

bevidst utilsigtet konsekvens af Virtual Reality. Derfor er det tilfredsstillende at under halvdelen følte 

ubehag undervejs.  

Som en lille konklusion på tests og afprøvning af produktet, kan det konkluderes, at produktet til en 

vis grad virkede, som det skulle. Havde der været tid til flere iterationer, kunne flere effekter være 

blevet tilføjet samt afprøvet. Det kunne have gjort fornemmelsen mere præcis og virkelighedsnært. 
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Diskussion 
Vi har gennemført samtlige tests af vores produkt. Generelt har den givne feedback været positiv, 

dog mener vi ikke, at vi har været succesfulde i at opnå den ønskede effekt. Målet med vores produkt 

var at simulere akrofobi gennem Virtual Reality. Ideen var at udbrede en bedre forståelse for psykiske 

lidelser og fobier. Vi havde målsat, at vores simulation skulle kunne vise med en vis sikkerhed, 

hvordan det føles for den fobi-ramte at være i en given situation. Vores givne situation, var her et 

individ med højdeskræk, der skulle være højt oppe. I dette tilfælde, var det at blive hejst op af en 

kran. For at kunne lykkes med dette, bør simulationen fremprovokere nogle af de samme symptomer, 

som personen med akrofobi gennemgår i situationen. Som redegjort i opgaven, er der flere symptomer 

som går igen, når en fobi slår ud. Her kan nævnes, hjertebanken, koldsved, rystelser og en følelse af 

at være fast frosset. Disse følelser og fysiske tilstande har vi ikke været i stand til at fremprovokere 

hos vores testpersoner.  

Der har været en generel feedback på vores produkt, at man godt er klar over, at man er inde i 

simulation og at man er bevidst om, at den umildbare fare ikke er virkelig. Her menes, at så snart man 

begynder at føle et “sus” i maven, eller føler sig lidt utilpas, minder man sig selv om, at man er i 

sikkerhed. Flere har nævnt, at de har været i stand til at se afstanden mellem pixelsne i VR-brillerne 

og at dette derfor er en konstant påmindelse om, at det øjnene ser, ikke er virkeligt. Dette er en 

begrænsning indenfor den tilgængelige VR-teknologi, vi har haft til rådighed. Dog kan den 

manglende succes ikke alene sættes på kvaliteten af brillerne, her er der flere faktorer der spiller ind. 

Vi mener, at vi med mere tid til rådighed kan lave et bedre lyd-design, da dette er en enorm vigtig 

faktor, der direkte påvirker kroppens sanser og derved også hjernen. Vi vil gerne bruge lyden til at 

simulere en stigende hjerterytme, som skal give en visualisering af den stigende frygt parallelt med, 

at simuleringen stiger i højde. Andre idéer vi har diskuteret i gruppen, er at indsætte “knagende” lyde 

fra kranen, samt blæst fra vinden. Jo nærmere virkeligheden vi kan komme, desto mere effektivt vil 

vores produkts effekt være på vores testpersoner. 

 

Vi mener også, at vi har opnået en delvis succes, flere testpersoner har berettet om, at de har følt at 

de befandt sig højt oppe og har kunne mærke det famøse sus i maven. Der kan udledes flere positive 

egenskaber fra dette. Vores produkt har kunne simulere en virtuel virkelighed til en vis grad. 

Testpersonerne har altså ikke kun set en film, men de er altså blevet påvirket fysisk af oplevelsen. 

Her har kroppen reageret på ægtheden af den simulerede virkelighed og har derfor reageret på den 

umildbare fare kroppen har sanset. 
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Hvis vi skulle forbedre vores simulation, ville vi inddrage fysiske elementer i simuleringen. Her 

kunne der konstrueres et stativ, hvor personen i simulationen ville hænge fra en krog. Her ville det 

som det vises i simulationen, korresponderer til den reelle virkelighed. Nu hvor personen fysisk ikke 

rør jorden og hænger fast i en lignende krog, som den fra simulationen, bliver kroppen automatisk 

mindre bevidst om den reelle virkelighed. Derved vil kroppens fysiske rammer passe, til det øjnene 

ser. Vi har også diskuteret, om simulationen burde foregå i et mørklagt rum, da flere har tilbagemeldt, 

at de kunne se ud af hullet ved deres næse. Dette er endnu en påmindelse for forbrugeren om, at det 

blot er en simulation. 

Vi mener, at den største fejl med vores produkt har været de forskellige påmindelser om, at det som 

ses, ikke svarer overens med virkeligheden. 

 

Konklusion 
Inden der konkluderes på projektet som helhed, genopfriskes projektets problemformulering: 

Hvordan kan man gennem en VR-simulation af højdeskræk, give befolkningen mere information om 

fobier og give en bedre forståelse for, hvordan det er at leve med dem? 

 
Vi kan konkludere flere ting, som resultat af det skrevne projekt. Der er flere problemstillinger og 

barrierer som skal overkommes, hvis der skal simuleres psykiske lidelser for at øge opmærksomheden 

hos den almene befolkning. Vores produkt viste sig effektivt, dog med flere gener der har gjort, at vi 

føler produktet kan forbedres. Vores respondenter havde umildbart positive tilbagemeldinger, efter 

de havde afprøvet vores simulering af akrofobi. Dog kan vi konkludere, at simulationen blev mere 

urealistisk af den konstante påmindelse af omverden, hvilket har påvirket vores simulation så meget, 

at det har fjernet vores oprindelige intention. Disse forstyrrelser er mulige at undgå i en sådan grad, 

at vi føler vores produkt kan blive forbedret kraftigt. Der er flere nævneværdige metoder, vi kan tage 

i brug for at forbedre vores produkt og dermed komme så tæt på vores problemformulering som 

muligt. Forbedrende effekter kan være interaktion med den virkelige verden og dens omgivelser, så 

kroppens sanser også påvirkes under simulation. Her ville vi tage vind, lyd og fysiske objekter i brug 

for at stimulere kroppens sanser. Ved at forbedre disse små mangler, mener vi, at vores simulation 

vil blive kraftigt forbedret. Ved at kreere en så virkelighedstro simulering som muligt, opnår vi den 

bedst mulige forståelse, hos individet der skal sættes i sted med den fobi ramte. Ydermere mener vi 
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at interaktion med filmen, hvor bestemte bevægelser udløser en reaktion i simulationen vil kunne 

fremtvinge flere reaktioner hos testpersonen.  

Vi vurderer derfor, at en simulation gennem Virtual Reality med fokus på oplysning hos den almene 

bruger, er mulig, hvis fokus er på akrofobi. Dog kan vi også konkludere, at vores problemstilling ikke 

er gældende for alle fobier og ikke mindst psykiske lidelser som helhed. Vi vurderer VR til at være 

et godt redskab til simulationer som helhed og et redskab der har voksende potentiale i takt med, at 

teknologien bliver videreudviklet og forbedret. En af de største udfordringer, vi har haft i vores 

arbejde med VR-brillerne Oculus Quest har været en følelse af ubehag og svimmelhed efter endt 

brug. Denne side effekt til VR-teknologien finder vi kritisk, når det kommer til udbredelsen af 

teknologien og vores produkt. 

Vi kan derfor konkludere, at vores problemstilling er mulig. Det at lave en simulation af fobier 

gennem Virtual Reality med hensigten at informere og give en bedre forståelse for fobier og hvordan 

det er at leve med disse psykiske lidelser, kan helt sikkert lade sig gøre, dog med forbehold for 

utilsigtede side effekter. 

 

Perspektivering 
Når der laves et stort projekt, er der med stor sandsynlighed nogen som har gjort noget lignende. 

Disse kan med fordel bruges til både inspiration, men også til at analysere ens eget produkt i forhold 

til lignende. Herunder gennemgås nogle af andre produkter og projekter som har opnået det samme 

som vi forsøgte.  

 

“Lucas the Spider” 

‘Lucas’ er en animeret edderkop som blev skabt af Joshua Slice. Lucas er en lille edderkop som i 

forskellige videoer oplever forskellige ting. Lucas er animeret med store sorte øjne og små ben og 

fremkommer i det hele taget virkelig sød. Samtidig har Lucas fået stemme fra et barn, hvilken igen 

bare øger de gode tanker omkring ham. Selvom der fra Lucas ikke er noget direkte link til fobier, er 

det klart at det er en mere eller mindre direkte måde, at fortælle en historie om at edderkopper ikke 

er farlige og ulækre. Lucas the Spider var som andre lignende kortfilm og spil, med til at give os en 

masse inspiration til udvikling af produktet.27 

 
27 Lucas the Spider – 16/12-19 
https://www.lucasthespider.com/about  
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“Fear of heights and other things” 

‘Fear of heights and other things’ er et spil som købes på spilplatformen Steam. Spillet er et VR-spil 

hvori designeren har tilføjet flere forskellige scener som skal udfordre brugeren. Der er et par 

forskellige scener til højdeskræk, blandt andet en by og en kløft hvor bruger befinder sig højt oppe. 

Samtidig er der også andre scener som eksempelvis et mørkt rum og et rum hvor væggene langsomt 

lukker sig omkring en. Scenen er, modsat vores eget produkt, ikke filmet men skabt så interaktion er 

en faktor der spiller ind. Dette er en af flere ting som potentielt kunne have forbedret vores eget 

produkt til det bedre. Dog kan det faktum at universet er skabt i stedet for filmet, mindske 

virkelighedsfølelsen, hvilken er en faktor som vi synes giver meget når det kommer til at skabe en 

præcis simulation. På trods af dette er der blevet taget en stor del inspiration fra spillet, mest i den 

tidlige fase af produktudviklingen.28 

 

“VR-briller har fået Casper ud ad døren trods angst: ‘Min verden var fire vægge. Nu er den hele 

verden’”29 

Selvom gruppen har valgt at lave en oplevelses simulation, er VR blevet brugt til terapeutisk brug før 

i tiden. Et godt eksempel er Casper Birkefeldt, som led af ekstrem angst. For Casper var det så slemt 

at han ikke kunne tage ud af huset. Han var så bange for alle de situationer der kunne opstå, bare når 

han skulle noget så simpelt som at tage ud og handle. “Det er en ubeskriveligt ubehagelig følelse med 

hjertebanken og svedeture og man bliver nærmest fastfrosset i sin krop. Man kan ikke tænke klart og 

man leder bare efter en udvej”30  

For at hjælpe Casper, prøvede Silkeborg kommune at gøre brug af VR. Eksperimentet gik ud på, at 

Casper skulle udsættes for det han frygtede mest, dog med VR-briller på. Der var blevet filmet i et 

supermarked, hvor han ville blive udsat for forskellige situationer. Casper siger at en af grundene til 

at han har angst, er fordi han ikke kender de mennesker i offentligheden. Han ved ikke, hvad de kan 

finde på og det skræmmer ham. Da han fik brillerne på og blev puttet i en situation, hvor der var en 

kunde der råbte, ”peakede” hans angst. Casper træner de mange forskellige situationer, fra at stå i et 

 
28 Steam – A Fear Of Heights, And Other Things – 16/12-2019 
https://store.steampowered.com/app/535460/A_Fear_Of_Heights_And_Other_Things/ 
 
29 Gitte Hansen, Emma Lichscheidt: DR.DK (2019) - 26/11-2019: 
 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/vr-briller-har-faaet-casper-ud-ad-doeren-trods-angst-min-verden-var  
 
30 Gitte Hansen, Emma Lichscheidt: DR.DK (2019) - 26/11-2019: 
 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/vr-briller-har-faaet-casper-ud-ad-doeren-trods-angst-min-verden-var  



Gruppe:  V1924788394  Simulation af psykiske sygdomme 
og fobier 

17. december 2019 

   
 

   
 

Side 54 

supermarked til at stå ved et busstoppested. Anneline Reuter som er projektleder i Silkeborg 

kommune, havde aldrig regnet at projektet ville ende så godt, som det gjorde. Efter et års træning 

med brillerne, er Casper så småt begyndt på at kunne handle selv. Selvom han er begyndt at kunne 

tage ned og handle er der stadig kaos i hans hoved, men han har efterhånden lært at overmande det.  

Denne artikel er meget relevant i forhold til emnet gruppen skriver om. Artiklen viser et aspekt af 

VR, som er uberørt og potentielt kunne hjælpe mange mennesker.  

Før problemformuleringsseminaret havde gruppen diskuteret om, hvorvidt det var muligt at lave et 

produkt til terapeutisk brug og som bevist i artiklen er det muligt at bruge Virtual Reality, til at 

behandle psykiske lidelser til en vis grænse. Casper blev behandlet med brillerne i 1 år og på trods af 

hans ekstreme angst, har han fået modet til at tage ud ad døren. Selvom han ikke er blevet 100% 

behandlet, har det hjulpet ham en stor del med hans angst.  
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