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Abstract 

Throughout mankind, technology has defined how we as a society have evolved and 

developed. In many aspects, technology has had a major impact in human history. Through 

technology we have accomplished better ways to transport ourselves, we have accomplished 

better ways to communicate and through healthcare we have developed ways to keep 

ourselves alive. We have furthered ourselves to the extent that we now can develop artifacts 

with the purpose of service instead of the former survival purposes. Mental illness, which is a 

new focus area and has become a more spoken subject throughout modern history. Through 

the information age, we have gathered information and widespread information about mental 

illnesses for people to gain knowledge about this suppressed sector in the healthcare system.  

 

In this semester assignment we have one goal, to see if virtual reality could have a positive 

impact in treating patients diagnosed with social anxiety. We have designed a product for use 

in virtual reality to treat social anxiety. The product is based upon the collection of data from 

multiple sources and conducted as a prototyping test on people with social anxiety. 

 

  



 

 

 

Indholdsfortegnelse 

Indhold 
Indledning og motivation 1 

Problemfelt ........................................................................................................................... 1 

Problemformulering ............................................................................................................... 2 

Arbejdsspørgsmål .................................................................................................................. 2 

Semesterbinding .................................................................................................................... 3 

Design og Konstruktion ...................................................................................................... 3 

Subjektivitet, teknologi og samfund ..................................................................................... 4 

Metode 5 

Storyboard teknik - SPRINT-modellen ..................................................................................... 5 

Kvalitativ Interview ............................................................................................................... 5 

Hevners tre-cyklus model ....................................................................................................... 6 

Soft Design Science metoden (SDSM) ..................................................................................... 7 

 ............................................................................................................................................ 7 

Coloured Cognitive Map - Problemkort ................................................................................... 7 

Teori og Empiri 8 

Social angst ........................................................................................................................... 8 

Diagnosticeringen .............................................................................................................. 8 

Udbredelsen ....................................................................................................................... 8 

Årsager ............................................................................................................................. 9 

Angstoplevelsen ............................................................................................................... 10 

Kognitiv model ................................................................................................................ 12 

Nuværende behandlingsmetoder ........................................................................................ 14 

Virtual reality ...................................................................................................................... 17 

Definition ........................................................................................................................ 17 

Hvad er virtual reality? ..................................................................................................... 18 

5 nøgleelementer ved Virtual Reality ................................................................................. 18 

Vigtige komponenter i Virtual Reality ................................................................................ 20 

Hvad bruges Virtual Reality til i dag? ................................................................................. 23 

Teknologisk determinisme .................................................................................................... 24 

David E. Nye ................................................................................................................... 24 

Langdon Winner .............................................................................................................. 25 



 

 

Hjernes to systemer - system 1 og 2 ....................................................................................... 26 

“So Real” projekt - Khora og region hovedstadens psykiatri ..................................................... 27 

Produkt 28 

Hvorfor virtual reality? ......................................................................................................... 28 

Designprocessen .................................................................................................................. 30 

Coloured Cognitive map - (Problemkort) ............................................................................ 30 

Hevners tre-cyklus model og Soft Design Science Metoden ................................................. 32 

Nøgleelementer ................................................................................................................ 32 

Storyboard teknik SPRINT-modellen ................................................................................. 33 

Proces-orienteret design rationale ...................................................................................... 37 

Analyse 37 

“So Real” projekt - Khora og region hovedstadens psykiatri ..................................................... 37 

Målgruppe ........................................................................................................................... 38 

Interviews ........................................................................................................................... 39 

Ekspertinterview - Per Trads Ørskov, Psykolog ................................................................... 39 

Interview - Bastian Winther, Socialfobi .............................................................................. 41 

Produkt ............................................................................................................................... 43 

Diskussion 48 

Diskussion af problemformulering ......................................................................................... 48 

Begrænsninger ..................................................................................................................... 51 

Konklusion 52 

Litteraturliste 54 

Bøger .................................................................................................................................. 54 

Ordbog ............................................................................................................................... 54 

Internetkilder ....................................................................................................................... 55 

Rapporter ............................................................................................................................ 56 

Tidsskrift ............................................................................................................................ 56 

Videoer ............................................................................................................................... 57 

Forelæsninger - 1. semester Humanistisk Teknologisk Bachelor, RUC ...................................... 57 

Bacheloropgave ................................................................................................................... 57 

 



 

1 
 

Indledning og motivation 

Problemfelt 

I dette projekt fokuserer vi på unge mennesker med socialfobi, da det er i 14-16 årsalderen  

at socialfobi hyppigst opstår.1 Det er et vigtigt emne at tage fat på, da antallet af angstramte  

er steget markant de seneste år. 12% af Europas befolkning er ramt med en form for angst-

lidelse, hvoraf ca. 400.000 er danskere.2 Over de seneste 20 år har der været store stigninger 

af danske børn og unge som bliver diagnosticeret med psykiske sygdomme. Tal viser fra 

sundhedsstyrelsen, at netop angst og andre diagnoser som ADHD og depression er steget i 

perioden fra 2006 til 2016 i størrelsesordenen 1,5 til 2,5 gange udgangspunktet i 2006.3 

Derudover viser tal, at omkring 15% af børn og unge på et tidspunkt inden de fylder 18 år 

diagnosticeret en psykisk sygdom.4 

 

Derfor er det vigtigt, at de unge med socialfobi diagnosticeres og sættes hurtigt i behandling. 

Ubehandlet socialfobi kan medføre mange andre psykiatriske problemer såsom; depression 

og alkoholmisbrug.5 Personer med socialfobi er som oftest også ramt af lavt selvværd, da de 

er overdrevent optaget af andres tanker omkring dem. Personer med socialfobi isolerer sig 

derfor ofte, fordi de frygter sociale situationer.6  

 

Tal fra 2018 fra sundhedsstyrelsen viser, at der er 41.230 børn og unge under 19 år der er i 

behandling hos det psykiatriske sygehusvæsen.7 Derudover viser tallene, at antallet af unge 

 
1 Nielsen, René Ernst. 2021. ”Social Fobi”. Sundhed.dk. 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/social-fobi/ . Citeret 

15/11/2021  
2 Psykoterapeutforeningen. No date. “Viden og Tal”, . Psykoterapeutforeningen.dk 

https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/viden-tal/. Citeret 15/11/2021 
3 Vidensråd for forebyggelse, 2020, “Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år - 

forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder”, kapitel 1, s. 25 
4 Vidensråd for forebyggelse, 2020, “Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år - 

forekomst, udvikling og forebyggelsesmuligheder”, s. 15 
5 Nielsen, René Ernst. 2021. ”Social Fobi”. Sundhed.dk.  
 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/social-fobi/ . Citeret 

15/11/2021 
6 Psykolog-klinik. No Date. “Socialfobi, generaliseret angst, lavt selvværd, tandlægeskræk og andre fobier” 

https://www.psykolog-klinik.dk/symptomer/socialfobi-selvvaerd-tandlaegeskraek.htm. Citeret 15/11/2021 
7 Sundhedsdatastyrrelsen, 2019, “Udvalgte nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet 2009-2018” s. 38 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/social-fobi/
https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/viden-tal/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/social-fobi/
https://www.psykolog-klinik.dk/symptomer/socialfobi-selvvaerd-tandlaegeskraek.htm


 

2 
 

patienter under 19 år hos det psykiatriske sygehusvæsen er steget over de sidste år,8 hvilket 

viser, at der er brug for effektive behandlingsmuligheder. Den primære behandlingsform i 

dag er kognitiv adfærdsterapi, hvor patienten udsættes for eksponering af angstfremkaldende 

situationer i virkelige hændelser.9  

 

Vi vil i denne opgave undersøge vores hypotese om, at der ved denne form for eksponerings-

terapi kan være nogle væsentlige problematikker, som kan sætte en stopper for en effektiv 

behandling. I den forbindelse undersøger vi hvilke muligheder virtual reality kan give i 

behandlingen af socialfobi. I dag bruges virtual reality bl.a. af NASA, til at simulerer hvordan 

det er at være ombord på den International Space Station (ISS). Disse simulationer bliver 

skabt ved hjælp af 360° videooptagelser af ISS, hvorved der bliver skabt en virtuel verden. 

NASA bruger virtual reality simulationerne til bl.a. opsamling af viden for at forbedre 

levevilkårene i rummet, arbejdsforholdene i rummet samt forskning i rummet. Dette skaber 

mere forudsigelighed for, hvad astronauterne kan blive udsat for i rummet.10 

Problemformulering 

“Er Virtual Reality en bedre løsning til eksponeringsbehandling for socialfobi end de 

nuværende behandlingsformer?” 

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad er socialfobi? 

  

2. Hvilke behandlingsformer bruges i dag? 

  

3. Hvor i opstår kontrollen ved brug af Virtual Reality? 

Vi vil gerne undersøge og redegøre for, hvori der opstår ukontrollerbare 

situationer i eksponeringsterapi og hvilke konsekvenser det kan have. Vi vil 

 
8 Sundhedsdatastyrrelsen, 2019, “Udvalgte nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet 2009-2018” s. 9 
9 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 85 
10 Guzman, Ana. 2021. “Nine Ways We Use AR and VR on the International Space Station”, nasa.gov, 

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/nine-ways-we-use-ar-vr-on-iss . Citeret 16/11/2021 

  

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/nine-ways-we-use-ar-vr-on-iss
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derefter forklare, hvordan Virtual Reality kan skabe kontrollen og hvilke 

fordele det vil have for patienten samt behandleren.  

 

4. Hvilke elementer er vigtige i design løsningen af produktet?  

I design løsningen vil vi komme ind på, hvordan der kan skabes kontrol i 

eksponeringen med Virtual Reality og hvorfor kontrol er vigtig.  

 

5. Fordele og ulemper ved brug af teknologi til behandling af socialfobi? 

 

Semesterbinding 

Design og Konstruktion  

Vores projekt omhandler udviklingen af eksponeringsmateriale til virtual reality, der gerne 

skal udvikles, så patienten med socialfobi finder behandlingsmetoden attraktiv. Derfor er 

designprocessen en vigtig del i projektet og basiskurset ‘Design og Konstruktion’ har stor 

relevans i den forbindelse. Designprocessen går ud på at afprøve, om ens designløsning nu 

også er en god løsning i en iterativ proces. Den første og bedste idé er oftest ikke er den 

rigtige løsning. I vores semesterprojekt er designprocessen relevant for, at vi får designet en 

løsning, der faktisk løser vores problem. Her har vi bl.a. benyttet os at ”Soft Design Science 

Methodology (SDSM)” – en metode til at udvikle nye måder at forbedre vores hverdag med 

hensyn til sociale aspekter. Det er derfor en relevant metode i forhold til vores semester-

projekt, som netop omhandler udviklingen af eksponeringsvideoer til virtual reality, der kan 

behandle mennesker med socialfobi.11 I den forbindelse har vi også kigget på Allan Hevners 

tre-cyklus model, som også omhandler en iterativ designproces.12 

 
11 Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville (2014). Soft Design Science Methodology. In. Simonsen et al. 

(2014). Situated Design Methods. MIT Press. 
12 Hevner, A. R. (2007). A Three Cycle View of Design Science Research. Scandinavian Journal of Information 

Systems, 19(2), 87-92 
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Subjektivitet, teknologi og samfund 

Basiskursus Subjektivitet, Teknologi og Samfund omhandler samspillet mellem teknologier 

og mennesker. I kurset har vi opnået kendskab og færdigheder til at udarbejde et problem-

orienteret projektarbejde. Det har givet os værktøjer til udarbejdelsen samt strukturen af 

projektet. Vi har bl.a. fået kendskab hvordan man udarbejder et godt kvalitativt interview.  

 

Vores produkt er et teknologisk behandlingsmiddel til folk med socialfobi, og det er derfor 

vigtigt at vi har en forståelse for forholdet mellem teknologi og mennesker. I den forbindelse 

har vi inddraget den udvidede STS-model, hvor det kan konkluderes, at konstitutions-

forholdet er kontekstbestemt ud fra sociale lag, kultur, historie, m.v. Vi har derfor defineret 

konteksten mellem virtual reality og personer med socialfobi, ved at undersøge socialfobi, 

samt hvordan virtual reality har udviklet sig og hvad man ellers bruger virtual reality til i dag. 

Derudover har vi defineret en fremtidshorisont i form af vores forhåbninger og risici til 

virtual reality som behandlingsmiddel for socialfobi.13  

  

 

 

Derudover vil vi også bruge de forskellige syn på teknologiens udvikling, som vi er blevet 

præsenteret for i kurset, til at diskutere hvorvidt teknologi er en god løsning som 

behandlingsform i psykiatrien. Her vil vi bl.a. inddrage den teknologideterministiske 

forståelse, og henholdsvis David E. Nye og Langdon Winners synsvinkler på dette.  

 
13 Sommer, Finn M., HUMTEK og Pædagogik og Uddannelsesstudier Institut for Mennesker og Teknologi 

(IMT). Forelæsning 3: “SUBJEKTIVITET, TEKNOLOGI OG SAMFUND - grundlæggende forståelser”, 16. 

september 2021 

HUMTEK-Modellen 
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Metode 

Storyboard teknik - SPRINT-modellen 

Storyboard teknikken fra SPRINT-modellen er en teknik til en visuel præsentation af, 

hvordan vores færdige produkt skal anvendes. Formålet med storyboardet er, at man skal 

kunne gå i gang med prototypen ud fra storyboardet uden spørgsmål. I processen er der 5 trin. 

Ved trin 1 beskrives den ønskede sluttilstand om noget nogen gør og efterfølgende tænkes der 

et år frem og laves en liste over alt der kan gå galt. Trin 2 er sketch-fasen, hvor man går fra 

problem til løsning. Først foldes der individuelt et A4-ark hvor der bruges 1 minut på at 

skitsere 8 bidder af en løsning i de 8 felter. Herefter “dot voter” man individuelt på de 

forskellige løsninger, for at finde frem til de mest lovende løsninger. Ved trin 3 udvikles 

brugerrejsen. De enkelte løsningsforslag samles til én, og der besluttes hvilken prototype der 

skal udvikles. I trin 4 samles de bedste idéer fra alle brugerrejser til at udvikle en prototype. I 

sidste trin omdannes den fælles brugerrejse til et skitseret storyboard.14 

Kvalitativ Interview 

For at få et dybere indblik i social angst og dets udfordringer, har vi udført forskellige 

kvalitative interviews. Vi har bl.a. valgt at interviewe personer med social angst, for at få 

indblik i hvordan det er at have denne udfordring i livet, hvilke symptomer de oplever og 

hvilke situationer der tricker deres angst. Derudover er den nuværende behandling af 

socialfobi todelt, med en modtager og en behandler, og interviewet med modtageren skal  

give os et indblik i hvordan de ser, føler og mærker den nuværende behandling for socialfobi. 

 

Derudover har vi interviewet Per Trads Ørskov, psykolog og projektleder på et viden-

skabeligt studie om brug af virtual reality som behandling for socialfobi, hos Telepsykiatrisk 

Center i Odense. Vi har Interviewet Per Ørskov for at få en ekspertkilde i behandling af 

socialfobi og dækket den klassiske samt den moderne metode ved brug af virtual reality. I 

projektet hos Telepsykiatrisk Center i Odense, undersøger de effektiviteten af virtual reality 

 
14  

1. AJ&Smart, 2017, “DESIGN SPRINT 2.0 | STORYBOARDING HACK”, Youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=y5pSBgQUezQ Citeret 2/12/2021  

2. AJ&Smart, 2019, “Design Sprint Tutorial - How To Draw The Storyboard”, Youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=yav4HN26XT8 Citeret 2/12/2021  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5pSBgQUezQ
https://www.youtube.com/watch?v=yav4HN26XT8
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behandlingen, ved at sammenligne den med den nuværende kognitive adfærdsterapi. I 

Interviewet fokuserede vi på at få Per Trads Ørskovs faglige forståelse for de nuværende 

behandlingsformer og dets effektivitet. I den forbindelse spurgte vi bl.a. ind til hvilken rolle 

eksponering har i behandlingen af socialfobi, samt hvilke vigtige elementer de nuværende 

behandlingsmetoder indeholder. Derudover spurgte vi ind til projektet, for at få en forståelse 

for hvorfor de har valgt at arbejde med virtual reality som behandlingsform af socialfobi, 

samt hvilke tanker den psykiatriske profession gør sig omkring tilføjelse af moderne 

teknologi som virtual reality. Til slut spurgte vi ind til hvordan de ser virtual reality skal 

implementeres som behandlingsform, for at få en vinkel på hvad de har haft af overvejelser 

omkring bl.a. behandlingstid og behandlingsomkostninger. 

Hevners tre-cyklus model 

University Professor and Eminent Scholar in the School of Information Systems and 

Management, Allan Hevner, så design som problemløsning. Ifølge ham skal vi bruge den 

vidensbase vi har om et problem i forvejen, når vi skal udvikle et design. Det er netop dette 

som gør design til videnskab – at systematisk anvende videnskabelige metoder eller tage 

udgangspunkt i eksisterende videnskabelig litteratur.15 

 

 
15 Hevner, A. R. (2007). A Three Cycle View of Design Science Research. Scandinavian Journal of Information 

Systems, 19(2), 87-92 

Hevner, Alan, 2007, “A Three Cycle View of Design Science Research” Hevners tre-cyklus 

model 
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Soft Design Science metoden (SDSM)  

Soft Design Science metoden bruges til at udvikle artefakter, der kan forbedre menneskelige 

organisationer. Metoden er en blanding af den designvidenskabelige forskningsproces og den 

iterative systemmetode, og går ud på at udvikle en løsning i en iterativ proces, indtil de 

specifikke krav er opfyldt. Vi reevaluerer designet undervejs i processen, hvor vi samtidig 

justerer de generelle krav så de stemmer overens med de specifikke krav. 16 

Coloured Cognitive Map - Problemkort  

Teknikken Coloured Cognitive Map (problemkort) blev præsenteret i 2014 af Venable. 

Strategien bruges i forbindelse med at skabe et design af en løsning, ud fra et kort over 

problemområdet. Teknikken blev præsenteret første gang i 1988 af Colin Eden, i en mere 

skaleret form. Dengang hed det Cognitive Map og var en teknik til at lave et kort over 

forbindelsen mellem to problemer eller konstruktioner. Den er sidenhen blevet udviklet over 

to omgange. Første gang i 1998 hvor Eden og Ackerman tilføjede Casual Map, så teknikken 

nu kunne bruges til at lave strategier. Herefter igen i 2014 hvor teknikken nu blev udviklet til 

at designe løsninger til problemer. Teknikken giver mulighed for en bedre og fælles forståelse 

for de problemer man arbejder med, samt at identificere og designe alternative måder at 

 
16 Pries-Heje, J., J. Venable & R. Baskerville (2014). “Soft Design Science Methodology”. In Simonsen et al. 

(2014). Situated Design Methods. MIT Press. 

Pries-Heje, Jan, Design-Problemformulering Slide 41, Forelæsning 15 september 2021 
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designe løsninger. Det er en visuel grafisk teknik, der strukturere et problem og giver 

mulighed for at relatere over årsager og løsninger.17 

Teori og Empiri  

Social angst 

Diagnosticeringen 

I Danmark bruger vi det internationale klassifikationssystem ICD-10, når vi diagnosticerer 

forskellige sygdomme. Systemet er udarbejdet af verdenssundhedsorganisationen WHO. 

ICD-10 opdeler de psykiske lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser i 10 hovedgrupper, som 

gør systemet så præcis og brugbart som muligt. Derudover opdateres, ændres og udvides 

systemet løbende, og i 2022 kommer der en ny udgave ICD-11 hvor flere diagnoser bliver 

klassificeret anderledes, samt nye diagnoser bliver tilføjet.18  

 

Den officielle diagnostiske betegnelse for social angst, er socialfobi. Centrale kriterier i 

diagnosticeringen af socialfobi, omhandler at patienten har en udpræget frygt eller angst for 

en eller flere situationer, hvor vedkommende bliver udsat for andres kritiske iagttagelse og 

vurdering. At patienten frygter at vedkommende vil opføre sig på en måde som vil blive 

negativt vurderet. At patienten helt undgår sociale situationer pga. frygt eller angst og at 

frygten eller angsten er ude af proportioner ift. den egentlige trussel. At angsten forårsager 

betydelig gene eller markant nedsat funktion i forbindelse med arbejde, uddannelse eller 

samvær med andre mennesker. Alle disse kriterier skal være udfyldt, for at stille diagnosen.19  

Udbredelsen  

Angstlidelser er meget udbredt i Danmark, og udgør den største gruppe af psykiske lidelser. 

Undersøgelser viser at antallet af angstramte er steget markant de seneste år. 12% af Europas 

 
17 Pries-Heje, J., J. Johansen & M. Korsaa (2020). “A Cognitive Map of Maturity”. EuroSPI 2020  
18 Psykiatrifonden.dk. No date. “Udbredelse”. Kapitel: “Diagnosticering af psykiske sygdomme”, kilde 4: 

Dansk migrering fra ICD-10 til ICD-11, 28/11/2019, Sundhedsdatastyrrelsen.  

https://psykiatrifonden.dk/viden/fakta-forskning/udbredelse, Citeret 19/11/2021  
19 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.], s. 31-32 

https://psykiatrifonden.dk/viden/fakta-forskning/udbredelse
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befolkning er ramt med en form for angstlidelse, hvoraf ca. 400.000 er danskere.20 

Undersøgelser viser bl.a. at angst forekommer allerede ved 11-års alderen. Det er dog  

svært at sætte præcise tal på udbredelsen af netop angstlidelser, og endda på hyppigheden  

af psykiske sygdomme. Dette skyldes bl.a. at der er forskel på hvordan man tæller antallet.  

Er det forekomsten af en psykisk sygdom på et givent tidspunkt, i løbet af et år eller en hel 

levealder? Derudover er det heller ikke alle personer med en psykisk sygdom der får 

behandling på hospitaler og derfor er en del af behandlingsregisteret.21   

Årsager 

Socialfobi er kendetegnet ved et overdrevent behov for at tage hensyn til andre mennesker. 

Hvorfor nogle mennesker oplever socialfobi i højere grad end andre, kender man ikke de 

præcise årsager til. Der findes dog biologiske og psykosociale faktorer, der sandsynligvis har 

en betydning for udviklingen af socialfobi. Disse faktorer omtales som “risikofaktorer” og 

omhandler bl.a. arvemæssige forhold som årsag. Herunder er et nervøst temperament en 

væsentlig arv, som kan forårsage angstlidelser. Et nervøst temperament kan være årsagen til 

angst, i og med det består i en tilbøjelighed til de negative tanker. 

 

Traumatiske oplevelser i barndommen kan også være en årsag til udviklingen af psykiske 

lidelser, bl.a. angst. Dog er det ikke dette, der er den største kilde til udviklingen af socialfobi. 

Udviklingen af socialfobi i barndommen handler i højere grad om forældrenes adfærd. Hvis 

forældre selv har socialfobi, kan det være svært ikke at påvirke deres børn. Børn observerer 

deres forældre og kan arve elementer fra deres adfærd. Hvis de f.eks. oplever forældrene 

være utrygge i specifikke situationer, bliver de selv utrygge ved situationen. Derudover kan 

opdragelsesstilen også spille en rolle. Overkontrolleret og overbeskyttende opdragelse kan 

føre til, at barnet får mistillid til egne evner.22 

 

Socialfobi kan også opstå ved uventede panikanfald. Hvis man bliver ramt af panik i en 

uventet situation, kan der opstå en angst for at opleve det samme igen. Dette sker antageligt 

pga. biologiske stressmekanismer. Der findes altså ikke enkle årsagsforklaringer på social 

 
20 Psykoterapeutforeningen. No date. “Viden og Tal”, . Psykoterapeutforeningen.dk 

https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/viden-tal/. Citeret 15/11/2021 
21 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 36-37 
22 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 37-38 

https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/viden-tal/
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angst, og udviklingen af angsten afhænger af de forskellige begivenheder og oplevelser den 

enkelte persons oplever i sit liv.23 

Angstoplevelsen 

En angstoplevelse består oftest af fire komponenter. En følelsesmæssig/emotionel del, som er 

den enkeltes måde at føle oplevelsen på. En kropslig/fysiologisk del, som omhandler krop-

pens fysiske og psykiske oplevelser, såsom hjertebanken, rysten, pludselig sammenfaren, 

koncentrationsbesvær. En kognitiv/tankemæssig del, der består af de negative tanker og 

forestillinger den enkelte har om situationer. Disse tanker handler ofte om, hvordan andre 

vurderer og tænker om en. Til sidst en adfærdsmæssig del, der indeholder de handlinger man 

gør sig pga. angsten. Herunder snakker man om sikkerhedsadfærd, som er en adfærd personer 

med social angst begår for at undgå det de frygter.24 I den forbindelse får personer der 

oplever stærk angst i en social situation, også en lyst til at flygte fra situationen. Denne 

reaktion er selvfølgelig hensigtsmæssig i situationer, hvor der er en reel fare, men hvis 

angsten opstår over for urealistisk fare, er denne reaktion uhensigtsmæssig. Undgåelse af 

situationen indskrænker i stedet bare livet og forhindrer personen i at få afkræftet at de 

urealistiske situationer er farlige. Denne flugt kan også føre til dårlig selvtillid, pga. følelsen 

af ikke at kunne klare at være i situationen. Derfor er det derimod vigtigt at trodse angsten og 

eksponerer sig for situationer man frygter. Dette er vejen frem, til at slippe af med angsten.25    

 

Derudover er de mest almindelige symptomer på angst; hjertebanken, svedeture, rysten, 

mundtørhed, følelse af åndenød, kvælningsfornemmelse, trykken for brystet, svimmelhed, 

ørhed, kvalme, uro i mave, vandladnings- og afføringstrang, rødmen, koncentrationsbesvær 

og tanketomhed.26 Angst symptomer kan kategoriseres på flere måder, men ofte er det inddelt 

i fire forskellige grupper. Punkterne herunder, kan kategoriseres til de fleste mennesker med 

angst. Der er dog stor forskel på hvordan angsten viser sig gennem personens adfærd.27 

 
23 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 39 
24 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 39-40 
25 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 84-85 
26 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 40 
27 Gerlach, jes, 2008, “Angstbogen”, Psykiatrifondens forlag [Danmark, KBH NV.], s. 21  
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Psykiske symptomer 

Personen med angst vil oftest i et tilfælde af et anfald opleve en føles af ængstelse, samt uro 

og panik. Personen vil også opleve en panisk sensation, der kan lede til konklusionen at, 

noget forfærdelig skal til at ske.28 

Kropslige symptomer 

De kropslige symptomer er beskrevet som de mest fremvisende symptomer, og det er oftest 

dem, som patienter bemærker mest af. Disse symptomer bliver beskrevet som: smerter i bryst 

og mave, samt indre organer og muskler. Dog er smerter ikke de eneste kropslige symptomer 

der er, men en stor del oplever også åndedrætsbesvær, hjertebanken, svend og klumper i 

halsen.29 

Tankerne (katastrofetankerne)  

Det helt centrale bag katastrofetankerne er frygt og mangel af selvtillid. Disse to mangler gør, 

at ængstelige tanker fylder hovedet. Dette kan f.eks. resultere i, at man let bryder sammen, 

præstere minimalt, frygten for at dø og følelsen af at man er ved at få fra forstanden.30 

Adfærdssymptomer 

Dette er de fysiske bevægelser og træk, der tager over under et angstanfald. Det største 

tilfælde af adfærdssymptomer kaldes undvigelsesadfærd. Dette sker når angsten stiger og 

personen får en trang til, at flygte fra det sted hvor angsten opstod. Personens sunde fornuft 

og rationalitet er ikke længere en prioritet, selvom der ikke nødvendigvis er en grund-

læggende årsag til angstanfaldet - det sker per ren automatik. I situationer hvor angsten slår 

ind i offentlige transporter, vil personen opleve alle de ovenstående symptomer, indtil at 

personen er ude af det givne transportmiddel. Dette skyldes, at angsten angiveligt har nogle 

underlige effekter på menneskets overlevelsesinstinkt.31 

  

Socialfobi kan defineres på to forskellige måder - den lette og den svære form. Ved den lette 

form er personen bange for tanken om en specifik situation, gerne i forbindelse med en 

forsamling af mennesker, f.eks. at holde en tale foran andre. Frygten i denne situation ville 

 
28 Gerlach, jes, 2008, “Angstbogen”, Psykiatrifondens forlag [Danmark, KBH NV.], s. 22 
29 Gerlach, jes, 2008, “Angstbogen”, Psykiatrifondens forlag [Danmark, KBH NV.], s. 22 
30 Gerlach, jes, 2008, “Angstbogen”, Psykiatrifondens forlag [Danmark, KBH NV.], s. 22 
31 Gerlach, jes, 2008, “Angstbogen”, Psykiatrifondens forlag [Danmark, KBH NV.], s. 22 
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være at ikke kunne formulere sig, sige noget forkert, gå i stå eller bare at glemme hvad man 

skal sige. Denne form for socialfobi kalder man afgrænset eller specifik socialfobi32 

  

Den svære form for socialfobi kaldes generaliserede socialfobi. Denne form for socialfobi 

opleves i mange forskellige sociale situationer. Det er blandt andet frygten for at blive 

iagttaget af alle i nærheden. Dette kan f.eks. være, hvis man tager for lang tid om at pakke 

sine varer i supermarkedet. At have svært ved at sige noget i både store og små grupper - her 

forbliver personen stille, selvom vedkommende gerne vil sige noget.33 

Kognitiv model 

En indflydelsesrig og kendt model indenfor socialfobi blev for første gang offentliggjort i 

1995 af to engelske psykologer, David H. Clark og Adrian A. Wells. Den mest centrale del af 

modellen er personens selvbillede i frygtede social situationer, hvor personen med socialfobi 

forestiller sig hvordan andre mennesker ser og tænker om vedkommende. Denne synsvinkel 

er som regel fordrejet til personen egentlige væremåde og udseende. Som tidligere nævnt har 

personer med socialfobi en tendens til at lade de negative tanker overdrive situationer. 

Modellen er et middel der hjælper til at forstå socialfobi. 

 
32 Gerlach, jes, 2008, “Angstbogen”, Psykiatrifondens forlag [Danmark, KBH NV.], s. 29 
33 Gerlach, jes, 2008, “Angstbogen”, Psykiatrifondens forlag [Danmark, KBH NV.], s. 30 
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Øverste del af modellen omhandler den specifikke situation personen er bange for, og som 

derved udløser vedkommendes angst. Dette kan f.eks. være angsten for en fest med mange 

mennesker. Den eksponerede situation vækker negative katastrofetanker, som er styret af 

personens selvfokusering og som føre til, at personen opstiller en sikkerhedsadfærd for at 

gøre situationen mindre utryg. Disse tanker er som oftest overdrevne i forhold til den 

egentlige fare. De negative tanker og denne selvfokusering kan i fest-situationen omhandle 

tanker som at de andre til festen kan se at vedkommende er mærkelig, nervøs, kedelig, rød i 

hovedet, samt personen føler alle kigger på en, ikke er god nok osv. Sikkerhedsadfærden er 

en undgåelsesstrategi der f.eks. kan omhandle at personen med socialfobi prøver at under-

trykke kropslige reaktioner ved at kigge væk, undgår øjenkontakt, samt bruge alkohol til at 

dæmpe angsten, gentager i hovedet hvad vedkommende vil sige osv. Dette ender dog oftest i 

flere kropslige og kognitive symptomer, som f.eks. rysten og rødmen.34 

 
34 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 51-59  

Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på 

kognitiv terapi” 
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Nuværende behandlingsmetoder 

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) 

En grundlæggende effektiv behandlingsform for socialfobi i dag er kognitiv adfærdsterapi. 

Terapien fokuserer på at ændre negative tankemønstre, der netop er kilden til den sociale 

angst. Derudover fokuserer behandlingsmetoden på at eksponere patienten for angst-

fremkaldende situationer, for at lære at styre angsten. Behandlingsformen omtales altså  

som kognitiv adfærdsterapi, da der er fokus på tænkning og adfærd. Behandlingsformen er  

en form for selvhjælp, hvor patienten lære forskellige metoder som vedkommende selv kan 

anvende. Det viser sig at selvhjælpsbehandlingen er effektiv for personer med socialfobi, men 

at det også kan være en god ide med supplerende terapistøtte.35 

 

Et eksempel på et selvhjælpsprogram er fra bogen “Social angst: En selvhjælpsbog baseret 

på kognitiv terapi”, af Esben Hougaard og Mikkel Arendt. Selvhjælpsprogrammet i bogen er 

inspireret af Risskov-programmet, som er udviklet ved Aarhus Universitetshospital i Risskov 

over de sidste 20 år. Programmet er opdelt i 8 dele/moduler, hvor man i hvert modul gennem-

går nye øvelser. Første modul går ud på at give patienten et indblik i hvad selvhjælps-

programmet indeholder og kræver. Her er der 2 øvelser patienten skal udføre som udgangs-

punkt for hele programmet. Patienten skal vurdere ulemperne der er forbundet med den 

socialfobi, samt lave en liste over de angstproblemer vedkommende vil arbejde med.36  

Modul 2 går ud på at beskrive hvad socialfobi er og at beskrive hvad der indgår i patienten 

angstoplevelser.37 I øvelserne prøver patienten at vurdere sin egen socialfobi i forhold til de 

diagnostiske kriterier for lidelsen, samt analyserer angstens kropslige komponenter i 

angstfremkaldende situationer.38  

 

Formålet i modul 3 er at patienten skal få en større forståelse af de særlige mønstre af tanker, 

kropslige reaktioner og adfærd der udløser den sociale fobi. Her skal patienten bl.a. udfylde 

en kognitiv model for socialfobi, hvilket er med til at give patienten et overblik over hvad der 

 
35 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 11 
36 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 7 
37 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 29 
38 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 45 
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er med til at opretholde vedkommendes sociale fobi, og gøre det muligt for personen at lære 

metoder til at bekæmpe den.39  

 

I modul 4 er det tid til, at patienten lærer konkrete metoder til at bekæmpe sin sociale angst, 

hvor de negative tanker er i fokus. Målet er, at patienten kan betragte disse tanker som 

hypoteser, som vedkommende så kan vurdere realistisk, sætte spørgsmålstegn ved eller 

efterprøve, for at indse at tankerne er overdrevne.40 

 

I modul 5 skal patienten lave adfærdseksperimenter - gøre noget for at se hvad der sker.41 

Denne del af behandlingen er vigtig, at det er en nødvendighed i bekæmpelsen af den sociale 

fobi, at eksponerer sig selv i de situationer man frygter.42 

 

I modul 6 forsætter du eksponeringen i en proces med stigende “sværhedsgrad”.43 Det er 

vigtigt at patienten bliver ved med at eksponere, selv hvis specifikke frygtede situationer er 

overvundet. Den konstante gentagelse af eksponering vil give mere holdbare resultater og 

sikre at angsten ikke vender tilbage.44 

 

Modul 7 omhandler øvelser, der kan hjælpe med at ændre på personlige holdninger som kan 

være problematiske ift. til den sociale fobi. Det er ikke sikkert, at modulet er relevant for alle 

patienter, og det er derfor ikke et obligatorisk modul.45  

 

Det 8. og sidste modul går ud på at patienten skal have et indblik i, hvad vedkommende har 

opnået ved programmet. Den sidste øvelse går ud på, at vurdere om den sociale fobi har 

ændret sig siden modul 1. Det gør patienten ved at udfylde problemlisten fra modul 1 igen og 

 
39 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 51 
40 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 65 
41 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 83 
42 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 85 
43 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 95 
44 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 106 
45 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 111 
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sammenligne den med, hvordan listen så ud i starten af programmet.46 Derudover opfordrer 

modul 8 til, at patienten fortsætter med at benytte sig at programmets øvelser i fremtiden, så 

angsten ikke kommer tilbage.47 

 

Som opsummering på behandlingsprogrammet, har vi lagt mærke til forskellige vigtige 

elementer i behandlingen som bogen omtaler. Bl.a. er det vigtigt, at patienten forstår og 

accepterer angsten, da det er den eneste vej ud af den. Dog er det samtidig vigtigt at udfordre 

den ved at eksponerer sig selv for de frygtede situationer.48 Det er de negative tanker der er 

kilden til den sociale fobi, og det er dem, samt sikkerhedsadfærden, der skal være fokus på at 

ændre. Sikkerhedsadfærden opstår som en forsvarsmekanisme i situationer som personer med 

socialfobi frygter, men har oftest den modsatte effekt.49 Hvis patienten indser, at de negative 

tanker er urealistiske, kan vedkommende ændre dem til mere realistiske tanker, hvilket kan 

hjælpe med at gøre angsten mindre.50 Det er samtidig også vigtigt at patienten undgår at dreje 

sin opmærksomhed til selvfokusering, da det gør angsten mindre ved at rette opmærksom-

heden mod omgivelserne. Andre mennesker reagerer sjældent så negativt som personer med 

social angst forestiller sig, og det er vigtigt for behandlingen at patienten opdager dette.51 

Derudover er det vigtigt at fejre de små sejre med en belønning, som at købe noget til sig selv 

man længe har ønsket sig. Det er endda veldokumenteret at sådanne “ydre” belønninger kan 

være en hjælp til at opretholde motivationen.52 

Medicinsk behandling 

En anden effektiv behandlingsform mod socialfobi i dag, er medicinsk behandling. Særligt 

antidepressive midler SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) - lykkepiller. Ifølge 

undersøgelser er virkningen efter medicinsk behandling og kognitiv terapi omtrent den 

 
46 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 129 
47 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 135 
48 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 13 
49 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 56 
50 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 66 
51 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 91 
52 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 18 
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samme, men kognitiv terapi viser sig at være en mere holdbar løsning.53 Den medicinske 

behandling af socialangst er skabt for at reducere angsten og for at undgå nogle af de fysiske 

symptomer.54 Dog kan selve medicinen i sig selv være skadelig for brugeren, pga. de 

forskellige stoffer, som bliver anvendt til behandlingen af SAD (Social Anxiety Disorder). 

Kombinationen af disse forskellige stoffer kaldes kognitiv toxicitet. Dette kan betyde, at 

midlerne kan virke, sederende og kan lede til amnesi, hvor der er en øget risiko for skader og 

uheld.55 

 

En hyppig bivirkning ved SSRI, er seksuel dysfunktion, hvilket er faldende evne til at 

ejakulere. Dette har vist sig at udgøre 36-46% ud af 6299 personer som deltog i en 

undersøgelse. En anden bivirkning som også blev undersøgt, er jævnlig hovedpine. Her 

svarede 25% at de ofte oplevede denne bivirkning.56 

Virtual reality 

Definition 

Virtual reality er en teknologi, som indfrier muligheden for at skabe en virtuel verden. Den 

virtuelle verden opleves gennem virtual reality briller. Brillen som sidder helt tæt indtil 

øjnene, giver brugeren den bedst mulige oplevelse af den simulerede verden som er skabt. 

Virtual reality defineres i Cambridge Dictionary “A set of images and sounds produced by a 

computer, that seem to represent a real place or situation”.57 Ud fra denne definition 

fortælles der, at en virtuel verden er en kombination af (levende) billeder og lyd som skal 

angive et sted eller situation. Som mellemled mellem brugeren og den virtuelle verden, er det 

en computer som som giver outputtet. I beskrivelsen angives det, at virtual reality opleves 

ved at aktivere to sanser. Det er dog muligt at opleve virtual reality kun ved brug af 

synssansen. Effekten og oplevelsen af virtual reality forbliver dog mest autentisk ved at 

aktivere flest mulige sanser. 

 
53 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, “Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi”, 

Dansk Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.]”, s. 12 
54 Holm, Michael, 2009, Bacheloropgave, social angst, s 14 
55 Holm, Michael, 2009, Bacheloropgave, social angst, s 16 
56 Holm, Michael, 2009, Bacheloropgave, social angst, s 17 
57 Cambridge Dictionary, 2021, Virtual Reality, Dictionary.Cambridge.org, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtual-reality?q=Virtual+Reality, Citeret 19/11/2021  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtual-reality?q=Virtual+Reality
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Hvad er virtual reality? 

William R. Sherman & Alan B. Craig har i fællesskab skrevet bogen ‘Understanding virtual 

reality - Interface, Application, and Design’, hvori forfatterne beskriver essensen af virtual 

reality, samt hvorpå teknologien kan anvendes. William R. Sherman er medlem af Indiana 

University Advanced Visualization Lab og Alan B. Craig er Senior Associate Director for 

Human-Computer Interaction i Institute for Computing in the Humanities, Arts and Social 

Science (I-CHASS) ved University of Illinois. 

 

I bogen ‘Understanding virtual reality’, kommer Sherman og Craig ind på, at virtual reality 

er en udformning af de kommunikationsteknologier, som er blevet dannet gennem 

menneskets historie. Progressionen af disse kommunikationsteknologier består i, at vi 

mennesker hele tiden arbejder på at udnytte disse kommunikationsteknologier på bedst 

mulige måde. Virtual reality er en ny kommunikationsteknologi med teknologiske fordele, 

hvor vi stadig undersøger og eksperimenterer for at finde praktiske og effektive måder at 

kommunikere.58 

 

I Sherman og Craigs optik er der nogle overordnede overskrifter, som gør sig gældende når 

man beskriver virtual reality. Der skal fordybelse, interaktion samt en kreatør og bruger til en 

virtuel oplevelse. I bogen beskriver Sherman og Craig fem nøgleelementer for en virtual 

reality oplevelse; brugere/deltageren, kreatøren(e), den virtuelle verden, fordybelsen og 

interaktion.  

5 nøgleelementer ved Virtual Reality 

Nøgleelement 1 

Det vigtigste nøgleelement for en virtual reality oplevelse er bruger(ne). Den visuelle 

oplevelse i virtual reality sker i sindet for brugerne. Det beskrives at enhver virtual reality 

oplevelse er unik for enhver bruger. Der er faktorer som spiller ind for hver bruger, da de 

medbringer hver deres evner, fortolkninger, baggrund og historie. Disse personlige faktorer  

er medvirkende til at skabe en unik oplevelse for brugeren.59 

 
58 Sherman, William og Craig, Alan, 2018, “Understanding Virtual Reality - Interface, Application, and 

Design”, Elsevier [United States, Cambridge, Massachusetts] Kapitel 1 s.5 
59 Sherman, William og Craig, Alan, 2018, “Understanding Virtual Reality - Interface, Application, and 

Design”, Elsevier [United States, Cambridge, Massachusetts] Kapitel 1 s.6 
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Nøgleelement 2 

Det næste vigtige nøgleelement for en virtual reality oplevelse er skaberen. Det kan enten 

bestå af en enkelt person, eller et team som bruger deres ekspertise og viden, til at designe og 

implementerer applikationen og systemet som et kreeret værk. Det er det færdige produkt, 

som så kan opleves af brugeren.60 

Nøgleelement 3 

Det tredje nøgleelement i dette sammenspil, er den virtuelle verden. Den virtuelle verden kan 

opstå på flere måder. En virtuel verden er nødvendigvis ikke visuel, men kan udelukkende 

eksistere i tankerne hos skaberen. Tankerne omkring kan derefter blive beskrevet sådan at det 

kan blive delt med andre. En virtuel verden kan altså eksistere uden at blive synliggjort i et 

virtual reality system. Sherman og Craig bygger på en analogi, som gør den virtuelle verden 

mere forståelig. Tages der udgangspunkt i et manuskript til et teater eller film stykke, så 

eksisterer disse verdener uafhængigt om det bliver præsenteret eller filmatiseret. Sherman og 

Craig beskriver efterfølgende, at foruden at den virtuelle verden eksisterer i et manuskript, så 

kan den virtuelle verden skabes, ved at præsenterer det ud fra manuskriptet. Denne analogi, er 

med til at forsimple hvordan en virtuel verden med en computer som medium mellem kreatør 

og bruger kan blive til.61 

 

“Virtual world: (1) an imaginary space often manifested through a medium. (2) a 

description of a collection of objects in a space and the rules and relationships governing 

those objects”62 

Nøgleelement 4 

Det fjerde nøgleelement omhandler fordybelsen i den virtuelle verden. Der findes to 

forskellige stadier af fordybelse, det er mental fordybelse og fysisk (også kaldt sensorisk) 

fordybelse. Ved generel forståelse af fordybelse, så betyder det at være i et miljø enten 

mentalt eller det kan opnås ved hjælp af fysiske midler. Fordybelse gennem fysiske midler, er 

et grundlæggende karakteristikum for virtual reality. En mental fordybelse, er ofte et mål for 

 
60  Sherman, William og Craig, Alan, 2018, “Understanding Virtual Reality - Interface, Application, and 

Design”, Elsevier [United States, Cambridge, Massachusetts] Kapitel 1 s.7 
61 Sherman, William og Craig, Alan, 2018, “Understanding Virtual Reality - Interface, Application, and 

Design”, Elsevier [United States, Cambridge, Massachusetts] Kapitel 1 s.7 
62 Sherman, William og Craig, Alan, 2018, “Understanding Virtual Reality - Interface, Application, and 

Design”, Elsevier [United States, Cambridge, Massachusetts] Kapitel 1 s.8 
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den generelle mediekreatør. Den mentale fordybelse handler om at være i et stadie, hvor man 

er dybt engageret. Hvorimod den fysiske fordybelse kommer af en syntetisk stimulering af 

kroppens sanser. For at få en oplevelse, af at være i en virtuel verden, så behøves alle 

sanserne ikke at blive udsat for stimuli. For at gøre oplevelsen i den virtuelle verden mere 

korrekt og dermed også forstærke fordybelsen, så anses det at jo flere sanser som kommer i 

spil, jo bedre.63 

Nøgleelement 5 

Det femte og sidste nøgleelement beskrevet af Sherman og Craig omhandler interaktion. Som 

beskrevet i fordybelsen, så beskrives det, at jo flere sanser som kommer i spil, jo mere 

autentisk oplevelse for man ved virtual reality. Det samme gør sig gældende ved interaktion. 

For at virtual reality, skal føles autentisk, så er det vigtigt at brugeren kan interagere, og der 

dermed er respons på brugerens aktivitet i den virtuelle verden.64 

Vigtige komponenter i Virtual Reality 

Latency 

Når vi bevæger vores hoved/øjne i den virkelige verden, opdateres billedet/perspektivet i 

naturlig hastighed og i sammenspil med hvordan omverdenen ser ud. Det samme vil skulle 

gøre sig gældende i den virtuelle verden. Hvis dette ikke er gældende, så vil oplevelsen i den 

virtuelle verden være for misvisende, til at fordybelsen kan følge med. 

 

Forsinkelsen kaldes for motion-to-photo latency. Jo lavere denne forsinkelse er, jo bedre vil 

oplevelsen i virtual reality være. Kroppen hænger sådan sammen, at hvis der er forsinkelse 

mellem hvad det balance nerven i det indre øre opfanger og hvad øjet ser så vil det resultere i 

motion sickness (køresyge). Ifølge Jonathan Tustain, som har skrevet bogen ‘The complete 

guide to VR and 360° Photography’ så skal forsinkelsen gerne ligge på 20 millisekunder eller 

under, for at undgå motion sickness og derved forstærke fordybelsen beskrevet af Sherman & 

Craig.65 

 
63 Sherman, William og Craig, Alan, 2018, “Understanding Virtual Reality - Interface, Application, and 

Design”, Elsevier [United States, Cambridge, Massachusetts] Kapitel 1, s.10 
64  Sherman, William og Craig, Alan, 2018, “Understanding Virtual Reality - Interface, Application, and 

Design”, Elsevier [United States, Cambridge, Massachusetts] Kapitel 1, s.12 
65 Tustain, Jonathan, 2018, “The complete guide to VR and 360° Photography”, Octopus Publishing Group 

[Storbritannien, London] Kapitel 1, s. 22 
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Der findes forskellige teknikker til at kunne opnå en forsinkelse på 20 millisekunder eller 

under. Der bliver blandt andet udviklet hurtigere chipsæt til virtual reality, som er med-

virkende til at nedsænke forsinkelsen. Der er også udarbejdet softwaresystemer til at ned-

sætte forsinkelsen. Jonathan Tustain nævner softwaresystemet Asynchronous Timewrap,  

som mindsker forsinkelsen ved at forudsige hvad de næste billeder i virtual reality brillen 

skal være.66 

Field of View 

For at beskrive hvad vi mennesker ser med vores øjne, så bruges betegnelsen field-of-view. 

Det betegner hvad vi ser fra midten af vores synsfelt ‘fovea’ ud til kanten af vores synsfelt. 

Udmålingen af synsfeltet, måles i grader og det siges, at menneskers synsfelt er mellem 200° 

til 220°. 

 
66 Tustain, Jonathan, 2018, “The complete guide to VR and 360° Photography”, Octopus Publishing Group 

[Storbritannien, London], Kapitel 1, s. 22 

Tustain, Jonathan, 2018, The Complete Guide to VR and 360 
Photography. Side 22. 
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Når man betegner menneskers field-of-view, så træder to 

perspektiver i kraft. Mennesker har nemlig et 3D perspektiv 

og et 2D perspektiv. Når vi snakker 2D perspektiv, så er 

synsfeltet 200° til 220°, når vi snakker 3D perspektivet, så er 

det for mennesker på 114°. 

 

Ligesom forklaret med forsinkelse, så gør det samme sig 

gældende her. Jo højere field-of-view, jo bedre og oprigtig en 

virtual reality oplevelse vil brugeren få. Det vil dertil også 

understøtte fordybelsen som Sherman & Craig beskriver i 

deres bog omkring virtual reality. Der findes mange virtual 

reality briller og det er kun de dyreste og mest veludviklede 

virtual reality briller, som supporterer et field-of-view på 110°, 

som kun er lige nok til at dække menneskers 3D perspektiv. Ulempen ved at det kun er 3D 

perspektivet som bliver dækket, er at det kan give en fornemmelse at befinde sig i en tunnel, 

da vores perifere syn vil opfange at vores synsfelt i et virtual reality brille er indsnævret fra 

200° til 220° ned til 110°.  

Skærmopløsningen og opdateringshastigheden 

For at opnå den bedste opløsning, bruger de fleste virtual reality briller OLED (Organic Light 

Emitting Diode) teknologien. Det er små lysdioder, der er sat sammen i linjer og som 

tilsammen kan danne et billede. OLED-teknologien er den teknologi, som har den højeste 

opdateringshastighed hvor dioderne, også kaldet pixels, kan skifte fra et lys til et andet.  

Når man ser på disse pixels fra en afstand, vil de i fællesskab danne et visuelt billede.  

Det er også grundlaget for, at OLED bliver anvendt frem for LED (light-emitting diode) eller 

LCD (liquid crystal display) teknologierne. 

 

Skærmopløsningen bliver udregnet ud fra antallet af linjer gange med antallet af spalter. Et 

HDTV (high-definition television) med en 1080p opløsning består af 1920 pixels horisontalt 

og 1080 pixels vertikalt, heraf 1080p opløsningen. Sammenlagt er det 2 megapixels. 

 

I en udregning fra forskeren Roger N. Clark, er han kommet frem til, at det menneskelige 

synsfelt består af 576 megapixels. For at få den mest virkelige/ultimative oplevelse i Virtual 

Tustain, Jonathan, 
2018, The Complete 
Guide to VR and 360 
Photography.  
Side 24 
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Reality, skal opløsningen altså op på 576 megapixels. I et Oculus Rift og et HTC Vive, som 

er de mest velkendte virtual reality briller, er opløsningen på 2160p x 1200p, som giver 2,5 

megapixels. Det skal dog tages i mente, at det menneskelige øje fungerer sådan, at ikke alt er 

i fokus hele tiden. Det er kun det som befinder sig i vores ‘fovea’ som er 100% i fokus, hvor 

det resterende vil være i hvad, som bliver beskrevet som middel fokuseret og yderst er lavt 

fokuseret.67 

 

 

For at løse problemet ved, at det menneskelige øje er ca. 230 gange højere opløsning end 

hvad de bedste virtual reality briller kan præstere, er der skabt en teknik som hedder Foveated 

Rendering. Teknikken går på, at en ultrahøj opløsning kun bliver eksponeret for øjets fovea, 

for at få den mest naturtro oplevelse. Teknikken gør brug af øjnsporing, som sporer øjets 

bevægelser i virtual reality brillen, og ved derfor hvor eksponeringen af den ultrahøje 

opløsning skal være. Fordelen ved denne teknik er, at man sparer på processor kraften, da  

der ikke skal gengives ultrahøj opløsning for hele øjets synsfelt.68 

Hvad bruges Virtual Reality til i dag? 

Virtual reality brillen er et forholdsvis nyt teknologisk artefakt, som har en bred multi-

funktionalitet. Da virtual reality brillen ikke bare bliver anvendt for underholdning,  

 
67 Tustain, Jonathan, 2018, “The complete guide to VR and 360° Photography”, Octopus Publishing Group 

[Storbritannien, London],  Kapitel 1, s. 26 
68 Tustain, Jonathan, 2018, “The complete guide to VR and 360° Photography”, Octopus Publishing Group 

[Storbritannien, London], Kapitel 1 s. 27 

Tustain, Jonathan, 2018, The Complete Guide to VR and 360 
Photography. Side 26 
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men også til andre formål. I dag bruges virtual reality bl.a. af mange professioner, til 

forbedring af deres praksis. F.eks. anvender kirurger virtual reality i forbindelse med 

operationer, for at forbedre og forfriske den givne operation.69 For at dette kan lade sig  

gøre, kræver det dog mere end bare en virtual reality brille. Her er designprocessen af 

simulationen det primære fokus. Dette er altafgørende for realismen og læringsprocessen,  

da de fysiske love skal kodes når man laver en simulation. Dette er også gældende for alle 

andre former for simulationer, hvor formålet er at forbedre en profession, f.eks. pilot træning.  

 

Det er umuligt ikke at snakke om spil, når man snakker om virtual reality. Det er en stor del 

af markedet, af den ene årsag, at beskrivelsen af hvad virtual reality er, stort set er den samme 

beskrivelse af hvad spil er; “at udskifte den objektive verden med en virtuel”. Det eneste der 

dog differentierer spil og virtual reality fra hinanden er, at de fleste simulationer til virtual 

reality er designet til at forbedre noget i den virkelige verden.  

Teknologisk determinisme 

David E. Nye 

Ifølge David E. Nye er begrebet Teknologisk determinisme en tankegang omkring, at 

mennesker ikke har et frit valg i tilføjelsen af teknologi i samfundet. Teknologiens udvikling 

er afgørende for, at der overhovedet sker en udvikling i et samfund. David E. Nye skriver i 

bogen “Technology matters”:  

 

“Technologies are not foreign to `human nature´ but inseparable from it… 70 The 

central purpose of technologies has not been to provide necessities, such as food and 

shelter, for humans had achieved these goals very early in their existence. Rather, 

technologies have been used for social evolution.”71 - David E. Nye 

      

 
69 Erickson, Mandy, Stanford Medicine, 2017, “Virtual Reality system helps surgeons, reassures patients” 

med.sanford.edu https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/07/virtual-reality-system-helps-surgeons-

reassures-patients.html Citeret 3/12/2021 
70 Nye, E., David, 2006, “Technology matters - questions to live with”, The MIT Press [United States, 

Cambridge, Massachusetts], kapitel 1, s. 2, linje 2-3 
71 Nye, E., David, 2006, “Technology matters - questions to live with”, The MIT Press [United States, 

Cambridge, Massachusetts], kapitel 1, s. 2, linje 15-18 

https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/07/virtual-reality-system-helps-surgeons-reassures-patients.html
https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/07/virtual-reality-system-helps-surgeons-reassures-patients.html
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I Nye’s synspunkt på teknologisk determinisme ville mennesket ikke været noget til det 

punkt i livets udvikling uden en parallel til teknologisk udvikling. Nye beskriver samspillet 

mellem mennesker og teknologi som uadskilleligt. Mennesket påvirker den teknologiske 

udvikling og den teknologiske udvikling påvirker den menneskelige sociale udvikling. I 

bogen beskriver han et eksempel, som er med til at klargøre dette. Ser man tilbage til for 

400.000 år siden, brugte homo sapiens en stenøkse som redskab for social evolution. 

Mennesket havde allerede metoder til at sørge for husly og føde, og dermed blev stenøksen 

ikke udviklet bevidst af mennesket til at fremskaffe disse nødvendigheder. Stenøksens 

udvikling var en tilføjelse af teknologi, som udviklede samfundet. 
 

Nye beskriver i kapitel 1 i ‘Technology Matters’, at når mennesket besidder et nyt redskab,  

så er vi eksperter i at finde nye måder at bruge det på. Ofte har vi skabt et nyt artefakt, før  

et problem er opstået. Mennesket redefinerer hele tiden, hvilke nødvendigheder vi har og  

det er disse nydefinerede nødvendigheder, som er med til at fremprovokere innovation. 

Nødvendigheder er ikke altid starten på innovation, men i mange tilfælde er det omvendt. 

Innovation er ofte starten på nye nødvendigheder.72 

 

Langdon Winner 

Langdon Winner har en anden opfattelse af teknologi. Han mener, at mennesket som 

udgangspunkt udvikler teknologien til et specifikt formål, og at mennesket derfor bestem- 

mer teknologiens udvikling: 

          

“Once things have been made, we interact with them on occasion to achieve specific 

purposes. One picks up a tool, uses it, and puts it down. One picks up a telephone, 

talks on it, and then does not use it for a time. A person gets on an airplane, flies from 

point A to point B, and then gets off.”73 - Langdon Winner 

 

Modsat Nye mener han altså, at mennesket udvikler teknologien, og at de sociale normer i 

samfundet skaber hvordan, teknologier bliver brugt og udvikler sig. Han skriver: 

 
72 Nye, E., David, 2006, “Technology matters - questions to live with”, The MIT Press [United States, 

Cambridge, Massachusetts], Kapitel 1, s. 2 
73 Winner, Langdon, 2004, “The Whale and the Reactor”, The University Of Chicago Press, [United States, 

Illinois, Chicago] Kapitel 1 side 6, linje 1-6 
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“It begins with the recognition that as technologies are being built and put to use, 

significant alterations in patterns of human activity and human institutions are 

already taking place.”74 - Langdon Winner  

 

Han mener, at udviklingen af nye teknologier blot er med til at skabe nye teknikker og 

metoder til ting, vi mennesker har gjort i lang tid. Lave mad, gøre rent og gå på arbejde.  

Dette er områder, hvor mennesket har brugt mange år på at optimere processen for at  

gøre hverdagen lettere. Vi har udviklet teknologi, som så har ændret i mønstrene af men-

neskelig aktivitet.75 Dette viser, at Winners holdning til teknologisk determinisme er, at vi 

mennesker selv bestemmer evolutionen af teknologien og hvilken retning vi træder i, frem-

for at teknologiens udvikling er uundgåelig. 

 

Hjernes to systemer - system 1 og 2 

Israelsk-amerikansk psykolog og nobelprisvinder Daniel Kahneman og kognitiv og 

matematisk psykolog Amos Tversky arbejdede med menneskers irrationelle beslutnings-

processer. De definerede, at menneskers beslutningsproces er delt op i to systemer, som vi 

gør brug af, når vi skal træffe en beslutning. Benytter vi os af system 1, er det den hurtige, 

automatiske, ukontrollerede, ubevidste og oftest “lette” beslutning. Benytter vi os derimod  

af system 2, er det den langsomme, reflekterede, kontrollerede og bevidste beslutning.  

Derfor er system 2 også en mere energikrævende beslutningsproces, som tærer på vores 

selvdisciplin. Når vores system 2 bliver træt, begynder vi derfor at tage beslutninger med 

system 1. Hvorfor det kan være svært at ændre sin adfærd i sin beslutningsprocesser, kan 

forklares med begrebet `Ego Depletion´. Det sker, når vores kognitive evner bliver belastet  

i system 2 og nedbryder vores evne til komplicerede opgaver og at udøve selvdisciplin.76  

 
74 Winner, Langdon, 2004, “The Whale and the Reactor”, The University Of Chicago Press, [United States, 

Illinois, Chicago] Kapitel 1 side 11, linje 5-8 
75 Winner, Langdon, 2004, “The Whale and the Reactor”, The University Of Chicago Press, [United States, 

Illinois, Chicago] Kapitel 1, side 12 
76 Münster, Morten. 2017, “Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag: Sådan bruger du adfærdsdesign til 

at skabe forandringer i den virkelige verden” 1. Udgave. Gyldendal Business [Danmark, KBH K.] Kapitel 1, 

Side 24  
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“So Real” projekt - Khora og region hovedstadens psykiatri 

Region hovedstadens psykiatri er i samarbejde med Novo Nordisk Fonden og Trygfonden, 

samt virksomhederne Khora og iMotions, i gang med projektet “So Real”. Khora er en 

virksomhed, der arbejder med virtual reality77 og iMotions arbejder med undersøgelser 

omkring mennesket sind og hjerne78.  

 

I projektet sammenlignes de nuværende psykoterapeutiske behandlingsmuligheder for 

personer med socialfobi med en ny behandlingsform, som bruger virtual reality til at tilvænne 

patienterne til sociale situationer. På den måde undersøger de effektiviteten af virtual reality 

som behandlingsmetode. Forsøget omhandler en længere behandlingsproces. Først starter 

patienterne i en terapeutisk intervention, som er en manuel-baseret kognitiv adfærdsmæssig 

gruppeterapi, baseret på tilgangen fra Turk, V., L. Heimberg, R.G. & Magee, L. (2009). 

Herefter udsættes de for in vivo eksponering, efterfulgt af in virtuo eksponering - altså, 

eksponering i den virkelig verden og den virtuelle verden. Målet med begge eksponeringer  

er at udvikle nye, ikke-truende reaktioner på sociale situationer, samt minimerer sikkerheds-

adfærden, ved at stige eksponeringsgraden i de sociale situationer.  

 

Den virtuelle eksponering går ud på, at patienterne modtager en Oculus Go-hovedmonteret 

skærm med 360° live optagede sociale situationer. Indtil videre har de udviklet fem forskel-

lige eksponeringsscenarier, som er baseret på temaer for LSAS, patientfeedback og klinisk 

erfaring fra forskellige klinikere. Scenarierne er; kø i et supermarked, deltagelse i fest, 

deltagelse i formelt møde, samt holde præsentation, småsnak i kantine og indtræden i et 

auditorium. Scenarierne er styret med en neutral scene til at gøre patienten tryg ved indstil-

lingen, samt fire til seks scener med stigende sværhedsgrad. Formålet er at patienten gen-

nemgår alle fem scenarier, hvor rækkefølgen af scenarierne bestemmes af klinikeren for  

at møde patientens behov. Til sidst i behandlingsforløbet har klinikeren mulighed for at 

kombinerer den virtuelle eksponering med eksponering i virkeligheden. F.eks. først 

eksponering i supermarked i Virtual reality, og derefter i et virkeligt supermarked. 

 
77  Khora. No Date. “VR eksponeringsterapi mod social angst (SO REAL Projektet)”,  Khora.com, 

https://khora.com/da/project/vr-eksponeringsterapi-mod-social-angst-so-real-projektet-region-hovedstaden/ 

Citeret 12/11/2021 
78 iMotions. No data. “For those who always seek more - we are iMotions”, Imotions.com, 

https://imotions.com/about-us/, citeret 12/11/2021  

https://khora.com/da/project/vr-eksponeringsterapi-mod-social-angst-so-real-projektet-region-hovedstaden/
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Produkt 

Hvorfor virtual reality? 

Ifølge psykiatriregistret har der siden 2007 været en stigning i antallet af børn og unge som 

henvises til udredning og behandling. 

 

 

  

20 procent af patienterne der henvises til børne- og ungdomspsykiatrien, bliver dog afvist, 

med begrundelsen at de ikke hører hjemme i psykiatrien. Dette er et problem, da en tidlig 

indsats er vigtig for børns videre udvikling. Behandlingen skal sættes ind på det rette 

tidspunkt, så deres symptomer ikke forværres.79 Det primære formål med vores produkt er 

derfor, at få flere børn og unge i den yngre aldersgruppe i behandling for socialfobi.  

 

I dag er den mest grundlæggende effektive behandlingsform for socialfobi kognitiv 

adfærdsterapi. Her fokuseres der på at ændre de negative tankemønstre, samt at eksponere 

patienten for angstfremkaldende situationer, for at de lærer at styre angsten.80 Da eksponer-

ingen foregår i det offentlige rum, hvor det er ukontrollerbart og uforudsigeligt hvad som 

 
79 Bedre Psykiatri, 2019, “Mental Sundhed - Et nyt behandlingstilbud til børn og unge”, s. 2 

https://bedrepsykiatri.dk/wp-content/uploads/2019/09/2018_dr-faelles-udspil-med-bp-mental-sundhed-et-nyt-

behandlingstilbud-til-boern-og-unge.pdf 
80 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi, Dansk 

Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.], s. 11 

Bedre Psykiatri, 2019, “Mental Sundhed - Et nyt behandlingstilbud til børn og unge”, s. 2  

https://bedrepsykiatri.dk/wp-content/uploads/2019/09/2018_dr-faelles-udspil-med-bp-mental-sundhed-et-nyt-behandlingstilbud-til-boern-og-unge.pdf
https://bedrepsykiatri.dk/wp-content/uploads/2019/09/2018_dr-faelles-udspil-med-bp-mental-sundhed-et-nyt-behandlingstilbud-til-boern-og-unge.pdf
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kommer præcist til at ske, forestiller vi os det kan være en faktor, der gør at personer med 

socialfobi ikke søger behandlingen, da det netop er de social situationer de frygter.    

 

Derudover viser et systematisk forskningsundersøgelse fra 2012 (Reynolds et al., 2012), at 

den kognitive adfærdsterapi (KAT) ikke er lige så effektiv en behandlingsform for børn med 

socialfobi i den lave aldersgruppe. Undersøgelsen viser også, at op til 75 procent af de børn 

der gennemfører et KAT-forløb, kommer af med deres primære angstproblemer, men at 30 

procent af de børn med socialfobi der ikke modtog behandling samtidig også kom af med 

deres symptomer.81  

 

Med vores projekt vil vi derfor forsøge at udvikle et produkt, der kan være med til øge 

antallet af børn med socialfobi i behandling ved at gøre behandlingen mere attraktivt. 

Derudover vil vi forsøge at udvikle et produkt, der kan være med til at øge effektiviteten af 

behandling for børn med socialfobi. I den forbindelse ser vi virtual reality som en mulighed 

for at opnå netop dette, da netop virtual reality skaber muligheden for en mere kontrolleret 

form for eksponering, som netop er problemet ved den kognitive adfærdsterapi. Derudover 

arbejder vi med målgruppen 14 til 16-årige og forestiller os at de finder virtual reality 

attraktivt, da teknologi fylder meget i børn og unges liv i dag. 

 

Vores mål for brugen af virtual reality i en ny behandlingsform er, at patienterne som har 

været igennem behandlingsprocessen, får en positiv relation til de givne eksponerings-

situationer. Dette kan virtual reality netop være med til at opnå. Simulatorerne bliver ikke  

kun skabt ud fra angstvækkende situationer, men også ud fra ting der bare sker normalt i 

hverdagen. Igennem virtual reality får de et bedre kendskab til situationen, som gør at når en 

patient står i en af de simulerede situationer i virkeligheden, har de en bedre mulighed for at 

overkomme den uden at få et angstanfald. Vores produkt til dette projekt er derfor 

eksponeringsvideoer, som bruges igennem virtual reality.  

 
81 Socialstyrelsen Vidensportalen på det sociale område, 2019, “Kognitiv adfærdsterapi og angst” 

Vidensportal.dk https://vidensportal.dk/temaer/Born-med-angst/kognitiv-adfaerdsterapi-og-angst 

https://vidensportal.dk/temaer/Born-med-angst/kognitiv-adfaerdsterapi-og-angst
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Designprocessen 

Coloured Cognitive Map - (Problemkort)   

Vi har brugt Coloured Cognitive Map teknikken til at udvikle en visuel grafisk model, der har 

hjulpet os med at strukturere problemet i vores projekt. Dette har givet os mulighed for at få 

et bedre overblik og dermed mulighed for at relatere over årsager og designløsninger til 

problemet. Problemkortet har vi udviklet undervejs i processen af projektet og er derfor 

baseret på den viden, vi har erhvervet.   

 

Først har vi isoleret det grundlæggende problem, som har været udgangspunktet for 

udviklingen af problemformuleringen, til at der er et stigende tilfælde af socialfobi. Hertil har 

vi i det røde Coloured Cognitive Map relateret over konsekvenser af problemet øverst og 

årsager til problemet nederst. 
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Herefter har vi vendt vores Coloured Cognitive Map om og nu identificeret 3 mulige 

designløsninger. Første designløsning for at nedsætte tilfældene af socialfobi er ved at øge 

eksponering af sociale situationer med mennesker i omgivelserne. Anden designløsning 

baseres på at øge tilgængeligheden for behandling af socialfobi. Tredje designløsning 

fokuserer på at anvende teknologiske artefakter i behandling frem for den traditionelle i  

form af eksempelvis medicinsk eller terapeutisk behandling. 
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Hevners tre-cyklus model og Soft Design Science Metoden 

Vi har designet to forskellige eksponeringsvideoer på baggrund af viden fra den teori, vi har 

undersøgt, samt fra interviewene vi har foretaget. Dette har vi gjort med på baggrund af Allan 

Hevners tre-cyklus-model, hvor han netop fokuserer på at design er problemløsning og skal 

bygges på den viden, der findes om problemet i forvejen. Vi har altså undersøgt hvilke 

behandlingsmetoder, der findes for socialfobi i dag, og vi ved nu at vigtige elementer i 

eksponeringen som behandling er uforudsigelighed, ukontrollerbarhed samt antallet af 

mennesker i omgivelserne. Jo højere grad af disse elementer, jo sværere eksponering. 

Derudover har vi på baggrund af Soft Design Science metoden udviklet vores produkt i en 

iterativ proces. De to eksponeringsvideoer er designet med en stigende eksponeringsgrad, 

som vi forestiller os, er bestemt af psykiaterens vurdering af patientens udvikling i 

behandlingsforløbet. Dette er med til at patienten netop udvikler sig, og forhåbentlig til slut  

i behandlingen bliver klar til den sværeste grad af eksponering - eksponering i virkeligheden.  

Nøgleelementer  

Vores fysiske produkt, som vi har udviklet i forbindelse med dette projekt, er altså to 

forskellige eksponeringsvideoer som skal bruges i virtual reality. De to eksponerings-

situationer er henholdsvist en situation, hvor patienten sidder på en bænk, hvor en mand 

henvender sig for at spørge om vej, og en køretur i et tog. Videoerne er udviklet i en iterativ 

proces, hvor første prototype var videoen med bænken. Videoen i toget udviklede vi efter-

følgende på baggrund af feedback fra forsøgsperson. I de to situationer har vi haft graden af 

antal mennesker, uforudsigeligheden og ukontrollerbarheden i tankerne, når vi har udviklet 

designet af dem. I den forbindelse har vi haft fokus på Sherman og Craig’s nøgleelementer 

for en virtual reality oplevelse, fra bogen ‘Understanding virtual reality’. Første nøgle-

element omhandler, at virtual reality oplevelse er unik for enhver bruger, da de medbringer 

hver deres baggrund. Derfor er det vigtigt i designet af eksponeringsvideoerne, at de inde-

holder forskellige grader af antal mennesker, uforudsigeligheden og ukontrollerbarhed. Dette 

giver mulighed for at der findes netop den eksponeringsvideo, som en patient har brug for i 

sin behandling.  
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Storyboard teknik SPRINT-modellen 

Derudover har vi med storyboard-teknikken fra SPRINT-modellen også udviklet et design  

af, hvordan vi forestiller os at behandlingsforløbet skal se ud, samt eksponeringsvideoernes 

implementering herved. Vi lavede i forbindelse med midtvejsevalueringen af dette 1. 

semesterprojekt et første udkast til dette storyboard (bilag 1)82, som vi efterfølgende har 

udviklet efter ny viden fra vores dataindsamling. Det ønskede resultat for behandlingen er,  

at patienten lærer at bruge system 1, når de udsættes for basale oplevelser i hverdagen.  

Vores eksponering skal derfor gerne have den effekt, at patienterne går fra at bruge system 2 

til fremover at bruge system 1 i sociale situationer. Dette vil netop gøre, at de lærer at slappe 

mere af i sociale situationer og mindsker sandsynligheden for, at de får angst i situationerne. 

I storyboardet fra midtvejsevalueringen havde vi i brugerrejsen fokus på hele behandlings-

forløbet, hvor vi nu har skærpet vores fokus på selve brugen af produktet. Dette har vi, da 

vores projekt netop omhandler en designløsning på et produkt, der kan være en bedre 

behandlingsmulighed end de nuværende, og ikke en designløsning på selve behandlings-

forløbet. 

 

Trin 1 - map 

Her har vi i fællesskab i gruppen beskrevet den ønskede sluttilstand om noget nogen gør og 

efterfølgende tænkt et år frem og lavet en liste over alt, der kan gå galt. Dette har vi 

konverteret til “How might we…-” spørgsmål:  

- Ønskede sluttilstand om noget nogen gør:  

At personer med socialfobi kan benytte eksponeringsvideoer i Virtual Reality som 

behandlingsform, frem for den nuværende kognitive adfærdsterapi. 

- 1 år frem - hvad kan gå galt?: 

- Det kan have en anden effekt end ønsket på patienter. 

- Det kan blive svært at opnå anerkendelse af en teknologi som 

behandlingsform. 

- Det kan virke uoverskueligt for patienter og behandlere at afprøve ny 

behandlingsform. 

- How Might We: 

- Man kan gøre det nemt tilgængeligt og til en sjov oplevelse for brugeren. 

 
82 Sonne, Laura, Pedersen, Emil, Jensen, Nicolai, 2021, “Oplæg til midtvejsevaluering, In. Metodiske 

overvejelser, Designproces”, s. 8-12 + bilag: storyboard 
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- Man kan gøre patienter opmærksom på at Virtual Reality er mere 

kontrollerbart end de nuværende behandlingsmetoder. 

- Man skal løbende finde ud af hvad der virker og hvad der ikke virker 

(Løbende kommunikation) og eksperimentere. 

- Det skal være nemt at bruge og det skal være nemt at få hjælp til 

brugervejledning. 

 

 

Trin 2 - sketch 

Her går vi fra problemet til løsningen. Først folder vi individuelt et A4-ark hver og bruger et 

minut på at skitsere otte bidder af en løsning i de otte felter. Herefter “dot voter” vi 

individuelt på de forskellige løsninger, for at finde frem til de mest lovende løsninger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 3 - Brugerrejsen 

Nu samler vi enkelte løsningsforslag til én løsning og vi beslutter i gruppen hvilken prototype 

vi vil udvikle. Vi har hver især beskrevet brugerrejsen på seks post-its og efterfølgende “dot-

voted” for at afgøre hvilke elementer, der er vigtigst. To medlemmer fra gruppen afgiver tre 

“dot-votes” og et medlem, “decideren”, afgiver fire.  
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Trin 4 - Prototype 

Nu kan vi samle de bedste idéer fra de tre forskellige brugerrejser til at bygge en prototype og 

udvikle eksempelvis tekst, billeder eller skitser til, hvordan den nye løsning ser ud. Vi laver 

en prototype ud fra de erfaringer, vi har tilegnet os fra faglige litteratur og ekspertinterview.  

Vi skal bruge prototypen til en iterativ proces. Vi vil have forsøgspersoner til at give os 

feedback på vores prototype, hvor efter vi så kan tilrette vores prototype, så den kommer så 

tæt på et færdigt produkt som muligt. 

 

 

 

 

 

 

Trin 5 - brugerrejsen til storyboard 

Vores fælles brugerrejse har vi nu omdannet til et skitseret storyboard. Vores storyboard er 

med til, at illustrerer hvordan brugerrejsen skal se ud og gøre det visuelt. Til brugerrejsen og 



 

36 
 

storyboardet har vi udarbejdet en læsevejledning for at undgå misforståelser mellem det 

illustrative og tankerne bag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læsevejledning til storyboard: 

 

1. illustration:  

Patient afprøver virtual reality. Her handler det udelukkende om en sjov tryghedsskabende 

oplevelse. 

 

2. illustration:  

Patient har samtale med psykiater:  

- forventningsafstemning. 

- snak om patients socialfobi. 

 

3. illustration:  

Patient afprøver eksponering, som er med til at afgøre hvilket intensitetsniveau, patienten skal 

starte på. 

 

4. illustration:  

Patient og psykiater evaluerer. Psykiater vurderer næste level. 

 

5. illustration:  

Patient eksponeres i forskellige levels.  

Højere levels =  

- Mere uforudsigelighed. 
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- flere mennesker i omgivelserne. 

 

6. illustration:  

Psykiater vurderer, når patient er klar til eksponering i virkeligheden. 

Proces-orienteret design rationale  

Det overordnede problem er altså, at der er for mange tilfælde af socialfobi blandt unge 

i dag. Vi har undersøgt om eksponeringsvideoer i virtual reality, implementeret i en ny 

behandlingsform, kunne løse dette problem. Om virtual reality er en bedre løsning til 

eksponeringsbehandling for socialfobi, og dermed kan øge effektiviteten af behandlingen  

end de nuværende behandlingsformer.   

 

Vi kom frem til denne løsning ved at gennemgå tre processer/teknikker. Vi startede med at 

udvikle et problemkort, hvor vi undersøgte hvad der ligger til grund for, at der er stigende 

tilfælde af social angst. Dette gjorde vi også på baggrund af Hevners tre-cyklus model, hvor 

man netop fokuserer på at design er problemløsning og skal bygges på den viden, der findes 

om problemet i forvejen. Derved identificerede vi forskellige designløsninger på problemet. 

Her kom vi frem til vores produktidé, som vi efterfølgende har designet på baggrund af de 

nuværende behandlingsformer, samt Sherman og Craig’s nøgleelementer for en virtual reality 

oplevelse, fra bogen ‘Understanding virtual reality’. Dernæst har vi benyttet storyboard 

teknikken fra SPRINT-modellen til at udvikle et design af, hvordan vi forestiller os at 

designløsningen/eksponeringsvideoerne skal implementeres i behandlingsforløbet med  

virtual reality.  

Analyse 

“So Real” projekt - Khora og region hovedstadens psykiatri 

Projektet omhandler undersøgelsen af virtual reality som behandlingsmiddel for socialfobi  

og er derfor et meget relevant projekt for os at analysere. I deres rapport uddyber de design-

processen, samt de metoder de har benyttet sig af, og det er netop dette, vi har hentet 

inspiration fra. I deres design benytter de sig af en stigende sværhedsgrad af eksponering 

bestemt af en klinikers vurdering af patientens behov for udvikling. Dette gør, at den 
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kontrollerbare eksponering i virtual reality virker, selvom patienten har en vis tryghed i 

eksponeringen. Hvis patienten har fuld kontrol over eksponeringen, vil behandlingen ikke 

virke, da en vigtig forudsætning for bekæmpelsen af socialfobi er, at patienten udsættes for 

frygt.83 Denne opbyggende sværhedsgrad af eksponering har vi implementeret i vores 

produkt, da vi ser det som et væsentligt element for effektiv behandling af socialfobi - 

specielt i virtual reality pga. kontrollerbarheden.  

 

Derudover gennemgår patienten i “So Real” projektet forskellige scenarier, hvor 

eksponeringsgraden er bestemt af klinikeren for at møde patientens behov. Dette element  

har vi også integreret i vores design af behandlingsformen med virtual reality, hvor der  

er koblet en psykiater på hver patient. Psykiaterens bestemmer udviklingen at eksponerings-

graden og valg af eksponeringssituationer, efter vurdering af patientens behov for at udvikle 

sig. Det er psykiateren, der tager denne beslutning, da det er psykiateren, der er eksperten i 

behandlingen. Patienten er selvfølgelig bevidst omkring sine egne behov, men det er psykiat-

eren, der har viden om, hvad der skal til for at patienten kan udvikle sig i behandlingen. 

Målgruppe 

Målgruppen for vores projekt er unge mennesker i alderen 14-16 år med socialfobi. Vi har 

valgt denne målgruppe, da det oftest er i denne alder at socialfobi opstår. Det er derfor vigtigt 

at træde tidligt ind med behandling, da ubehandlet psykiske lidelser hurtigt kan udvikle sig og 

medføre andre psykiske problemer. Derudover har teknologien for alvor gjort sin indtræden i 

det senmoderne samfund, og unge mennesker vokser op med den i dag. Da det er unge men-

nesker, der er vores fokus, forestillede vi os derfor at et teknologisk artefakt kunne gøre 

behandlingen mere attraktivt og effektivt for netop den målgruppe. Vi forestiller os, på bag-

grund af den teknologiske udvikling i samfundet, at netop teknologi appellerer til denne 

målgruppe. Vores valg af målgruppe og produkt hænger derfor også sammen, da vi håber at 

virtual reality kan være med til at tiltrække flere unge mennesker til at komme i behandling.    

 
83 Hougaard, Esben og Arendt, Mikkel, 2016, Social Angst: En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi, Dansk 

Psykologisk forlag [Danmark, KBH K.], s. 85 
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Interviews 

Ekspertinterview - Per Trads Ørskov, Psykolog (bilag 3) 

Interviewet med Per Trads Ørskov er med til at statuere en forståelse for hvordan og hvorfor, 

der er et sammenspil mellem virtual reality og behandling af socialfobi. Per Trads Ørskov er 

projektleder ved Telepsykiatrisk Center i Odense. Her har de gang i deres første forsknings-

projekt med virtual reality og behandling af socialfobi, hvor de kigger på effektiviteten af 

eksponeringsterapi i virtual reality. Vi har spurgt Per om, hvorfor valget er faldet på at forske 

i virtual reality og dets virkemidler i forhold til socialfobi: 

 

“Jeg skal nok prøve at svare på spørgsmålet, men det er ikke mig som har igangsat 

projektet. Der er en ret stor interesse i det her virtual reality, som bare alene det er 

drivende for at det her er noget vi skal undersøge. Jeg har lavet et PhD. projekt i 

noget andet, og jeg fik aldrig en eneste henvendelse om det (virtual reality). I det her 

projekt får vi rigtig mange henvendelser fra folk som gerne vil høre om den forskning 

vi har gang i. Så jeg tror der er en bred interesse i virtual reality, som er med til at 

drive det her projekt.” - Per Trads Ørskov  

 

Der er altså ifølge Per Trads Ørskov ikke en direkte forklaring på, hvorfor virtual reality 

skulle have sine fordele i eksponeringsterapi, men at projektet for dem drives på baggrund af 

interesse i virtual reality. I løbet af interviewet kommer vi ind på flere potentielle årsager til, 

hvorfor virtual reality kan have en gavnlig effekt. I forbindelse med deres forskningsprojekt, 

er de selvfølgelig kommet frem til resultater, som viser gavnligheden af virtual reality og dets 

fordele i lige præcis kognitiv adfærdsterapi og hertil eksponeringsterapi. Per Trads Ørskov 

nævner bl.a. i løbet af interviewet fordele såsom kontrollerbarheden ved eksponering gennem 

virtual reality og tilgængeligheden af denne behandlingsform.  

 

“Der er nogle fordele ved virtual reality og det er bl.a. at man kan kontrollere det 

bedre og det er mere tilgængeligt. Tager vi udgangspunkt i, at man gerne vil øve at 

lave en præsentation, så kræver det jo at man har et publikum til at sidde. I virtual 

reality, har man publikum på standby.” - Per Trads Ørskov 
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Da socialfobi er en individuel oplevelse, så kan der være flere måder at udarbejde 

eksponeringsterapi på. Ifølge Per Trads Ørskov så kræver de situationerne ikke at være 

enormt virkelighedstro. Det er meget nemt for folk uden socialfobi at forestille sig, at man 

bare kan fjerne virtual reality brillen, hvis man føler sig utryg eller angst i situationen.  

Det kan samtidig også være svært at forestille sig, at man skal kunne få angst af noget 

eksponering, som man ved at virtuelt og skabt på forhånd. Det er sådan, at når man er angst, 

så snævrer ens fokus sig ind på præcist det, man er angst overfor og lukker alt andet ude. 

Hvis man ikke har angst overfor det man bliver eksponeret for, så vil man have overskud til 

at tænke mere rationelt: 

  

“Det der er ved det, så er det sådan at er man angst så fanges ens opmærksomhed af 

det man er angst overfor. Så ens fokus snævrer sig faktisk ind. Hvis man ikke er angst, 

så vil man have overskud til at kigge rundt og tænke; produktionen er ikke så god, 

hvor er mine hænder henne og når jeg kigger ned, så er min krop der ikke. Men er 

man inde og blive eksponeret for det man er angst overfor, så snævrer 

opmærksomheden ind. Det understøtter oplevelsen af at værre i virtual reality. Det 

betyder selvfølgelig ikke, at man ikke behøver at gøre sig umage. En ting man skal 

være opmærksom på, så er det jo at man er i virtual reality i en kontekst. Så patienten 

med social angst kan godt overfor terapeuten tænke; gør jeg nu virtual reality rigtigt? 

Patienterne kan være bange for at blive negativt vurderet, så for dem som nu ikke er 

så optaget af at være i virtual reality, så er der en dobbelthed i det. At man bliver 

eksponeret i forhold til terapeuten, hvor andre helt glemmer at terapeuten er til stede. 

Det er ikke uvæsentligt og er noget som vi er blevet opmærksomme på undervejs.” - 

Per Trads Ørskov 

 

Der er nogle helt klare fordele ved samspillet mellem virtual reality og eksponeringsterapi. 

Som første forskningsprojekt har anvist, er kontrollen i virtual reality bedre og tilgænge-

ligheden gør, at behandlingsmetoden også er nemmere at påbegynde. Vi vil dog i vores 

semesterprojekt også gerne have fokus på, om der kan være nogle omkostningsbaseret 

fordele, da vi har en vision om også at kigge på hvordan virtual reality som behandlings-

metode kan blive implementeret i det daglige behandlingsforløb. I vores semesterprojekt har 

vi stillet en hypotese om, at omkostningerne ved eksponeringsterapi gennem virtual reality 

både kan være en billigere løsning men også mere effektiv i forhold til ventetiden. Per Trads 

Ørskov fortæller, at de har et andet forskningsprojekt i støbeskeen hos Telepsykiatrisk Center 
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i Odense, som bl.a. skal tage et kig på omkostninger og effektivitet gennem forskellige 

analyser. I forbindelse med deres forskningsprojekt har de ikke taget et kig på, hvordan 

projektet skal overgå fra forskningsprojekt til en reel behandlingsmetode: 

 

“I det projekt vi har i støbeskeen, der er sat op til at kigge på en omkostning og 

effektivitetsanalyse. Jeg tænker ikke det er uvæsentlige parameter i forhold til at få det 

implementeret. Fra et klinisk perspektiv virker behandlingen, og finder dem som gør 

brug af den eller er med i vores projekt at det giver mening for dem. Kan de bruge det 

og for de det bedre af det, er det meningsfuldt eksponering. Vi må se, nu koster en 

virtual reality briller ikke så mange penge, så den økonomiske tærskel for at komme i 

gang med det er ikke lige så høj som den har været. Hvis man nu kan komme ud og 

vise at effekterne ved virtual reality behandling er rigtig gode, så vil det jo tale for, at 

det kommer ud og bliver en behandlingsmetode.” - Per Trads Ørskov 

 

 “Vi ved ikke om vi kan huse en klinik, eller skal det være ude i psykiatrien eller 

lokalpsykiatrien eller er det hos psykologerne. Det er et åbent spørgsmål. Lige nu har 

vi været meget i en udviklingsfase og det er så nu det skal afprøves i forhold til effekt. 

Man holder lidt vejret og håber på der er den effekt man nu regner med, ellers går 

pusten lidt af det.” - Per Trads Ørskov 

 

Både Per og vi har dog kendskab til at nogle danske kommuner bl.a. Silkeborg kommune, 

som har været hurtigt ude og allerede nu implementeret virtual reality som behandlings-

metode for socialfobi. Silkeborg kommune er også en af de danske kommuner, som har været 

hurtige til at adopterer virtual reality til andre formål. F.eks. hjælp til virksomheds-

præsentation for folk på jobmarkedet og aktivering af unge, som har svært ved at vælge 

hvilken vej de skal i henhold til uddannelse eller arbejde. 

Interview - Bastian Winther, Socialfobi (bilag 2) 

Interviewet med Bastian havde formålet at give os et indblik i hvordan det er, at have angst, 

samt hvilken effekt den traditionelle behandlingsform har haft på ham. Bastian er igennem 

hans behandlingsforløb blevet behandlet meget traditionelt med en psykiater. Her har han fået 

sine egne redskaber til at håndtere sin angst, dog er ingen af dem eksponering. I hans optik er 
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eksponering ikke noget man kan bruge til at forbedre ens håndtering af en situation, men blot 

noget der skaber flere unødvendige og ubehagelige oplevelser. Han siger:  

 

“Jeg tror personligt ikke at eksponering altid er en god ide, jeg synes det er en meget 

gammeldags måde at håndtere problemer på, for det er jo ikke kun indenfor 

angstspektrummet at man har brugt eksponerings teknikker, der er jo inde for alle 

psykologiske problemstillinger. du bliver jo ikke bedre til at gå til mundtlig eksamen, 

ved at gå til mundtlig eksamen 20 gange, altså det plejer lidt at være det argument jeg 

bruger, det bliver faktisk bare et nederlag på et nederlag, så nej, eksponerings 

teknikker er ikke noget.” – Bastian Winther 

 

Derfor anvender han teknikker, der forbedrer hans chancer for at undgå et anfald frem for at 

forbedre evnen til at håndtere disse situationer. Dette viser os, at håndteringen af behand-

lingen af socialfobi differentierer fra person til person, hvor nogle ikke foretrækker at opleve 

eksponering for at styrke sine sociale evner. Det kan virke meget svært at eksperimenter på 

denne måde, da angsten jo i virkeligheden kommer fra de tanker, man tror andre tænker om 

en. Dog vil vi stadigvæk holde fast i vores behandlingsmetode, da vores data mener at 

eksponeringen er en effektiv måde at behandle socialfobi. Samt det givne argument, at 

eksponering i virtual reality giver mulighed for en mere kontrolleret oplevelse, der dog stadig 

udfordrer patienten. Det giver patienten mulighed for at kunne sætte sig i nogle kontrolleret 

‘worst case’ scenarier og lære at håndtere lignende situationer i virkeligheden. 

 

Interviewet har dog stadigvæk givet os mange gode overvejelser, da hans indblik i processen 

ikke er super positiv, hvilket betyder at det kan optimeres. Han beskriver blandt andet, at 

ventetiderne hos psykiateren kan vare mellem seks måneder til et år. Her siger han også:  

 

“Folk får en henstilling fra lægen, så du kan starte hos psykiater, især fordi at det er 

ikke sikkert at den psykiater du kommer til, er en psykiater du kan arbejde med, jeg 

har gået til 3 forskellige psykiatere, hvad hedder det, på baggrund af at de to første, i 

min optik var ramt af det sindssyge.” – Bastian Winther 

 

Her beskriver han selv, hvor vigtigt det er at have forståelse for individets behov og 

problematikker for at kunne hjælpe dem, samt hvor problematisk det har været for ham,  
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at få den hjælp, han har haft behov for. Vores mål er, at der i behandlingen ikke længere er et 

behov for konstant justering pga. individets behov, da produktet designes til at opfylde så 

mange forskellige scenarier og dermed behov som muligt. Vores vision er også at skabe mere 

tid for psykiaterne til at kunne tage flere patienter ind. 

   

Produkt 

For at bruge vores produkt i besvarelsen af vores problemformulering, om virtual reality er en 

bedre løsning til eksponeringsbehandling for socialfobi end de nuværende behandlings-

former, ville det være nødvendigt at afprøve produktet/eksponerings videoerne i et 

behandlingsforløb. Dette har vi dog ikke mulighed for, pga. den korte tid vi har til projektet. 

Hvad vi har mulighed for, er at teste er om vores eksponeringsvideoer virker, som vi har 

tænkt. Vi kan teste vores antagelser om, at eksponeringen i virtual reality er lige så 

virkelighedstro, som i den virkelige verden. Om eksponeringen er mere kontrollerbar, 

samtidig med at graden af elementerne uforudsigelighed, ukontrollerbarhed samt antallet af 

mennesker i omgivelserne, kan formå at fremprovokerer følelsens af angst eller angsten i sig 

selv. 

 

Vi har afprøvet vores produkt på en tilfældig forsøgsperson, fået feedback fra vedkommende 

og efterfølgende udviklet en ny eksponeringsvideo med rettelser på baggrund af vedkom-

mendes feedback (bilag 4). Dette gør vi på baggrund Soft design science metodens idé om,  

at en designløsning skal udvikles med den iterative systemmetode. Vi har altså reevalueret 

designet undervejs i processen, hvor vi på baggrund af den givne feedback har forsøgt at rette 

vores produkt til så effektiviteten højnes. 

 

Vores første prototype har vi udviklet på baggrund af de erfaringer, vi har erhvervet fra 

fagligrelevant litteratur og interviews med bl.a. fagperson og person med socialfobi. Da vi 

udover det ingen erfaringer har med virtual reality eller produktionen af 360° videoer hertil, 

har vi brug for, at vores forsøgsperson giver feedback på så mange faktorer og virkemidler, 

som vores vedkommende kan komme i tanke om.  

 

Da vores målgruppe er unge i alderen 14-16 år, ville det selvfølgelig have været mest 

optimalt at finde en forsøgsperson i denne aldersgruppe. Da socialfobi omhandler angst for 
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sociale situationer med andre mennesker, har det dog været svært at generelt finde en person 

med socialfobi, der har haft lyst til at deltage i forsøget. Vores forsøgsperson er derfor ikke 

helt optimal, men vi fandt dog en pige på 22 år, som er diagnosticeret med socialfobi. Vi 

lader hende afprøve virtual reality med vores første prototype på en eksponeringsvideo. 

Scenariet i videoen er, at patienten sidder på en bænk, hvor en mand henvender sig og 

spørger om vej og går derefter igen.  
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Vi spørger hende, efter hun har afprøvet produktet, om hendes angst blev tricket og hvordan 

hun generelt oplevede situationen. Hun svarer følgende: 

 

“Jeg føler ikke min socialfobi blev fremprovokeret af videoen i VR-brillen. Jeg tror 

det har noget at gøre med, at der ikke var så mange mennesker omkring mig. Normalt 

bliver min angst tricket af når jeg føler jeg ikke kan komme væk og at der er mange 

mennesker omkring mig.” 

 

 Vi spørger hende herefter, om hvad hendes oplevelse af selve virtual reality brillen var: 

 

“Det var sjovt at prøve - følte faktisk jeg sad der på bænken… selvom det hele føltes 

lidt... sådan..kuppelformet?” 

 

Ud fra denne feedback kan vi altså konkluderer, at videoen var forholdsvis virkelighedstro, 

men at det 360° kamera som vi har arbejdet med, har været udstyret med et ‘fish-eye’ 

kamera, som gør at videoerne bliver kuppelformet. Vi kunne forbedre prototypen fra at have 

‘fish-eye’ linse til at have et mere fladt virkelighedstro udseende, med et GoPro 360 Rig 

kamera. Vi er altså opmærksomme på, at dette kunne være en opgradering på den nye 

Video, youtube: VR Eksponering 2   
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prototype, men vi har ikke haft mulighed for at få fat i det korrekte udstyr til at kunne gøre 

dette. Vores nye prototype er derfor også filmet med en ‘fish-eye’ linse - Insta 360 One X. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dog har vi taget Sherman og Craig’s 5. nøgleelement for en virtual reality oplevelse fra 

bogen ‘Understanding virtual reality’ i betragtning. Vi kan optimere autenciteten af 

eksponeringsvideoerne ved at tilføje lyd. Indførelsen af en ekstra sans skaber netop en mere 

autentisk oplevelse for brugeren. 

 

Derudover har vi brugt det faktum at forsøgspersonen siger, at hendes angst ikke blev 

fremprovokeret og at hun normalt oplever angst, når hun får en følelse af ikke at kunne 

komme væk. Dette har fået os til at tænke over mængden af mennesker og graden af 

uforudsigeligheden og ukontrollerbarhed i den nye prototype. Forsøgspersonen nævner,  

at det netop er mængden af mennesker hendes angst bliver fremkaldt af, og netop dette samt 

graden af uforudsigeligheden og ukontrollerbarhed har vi haft i fokus, i optimeringen af den 

nye prototype. Vi skal dog også tage højde for, at vores forsøgsperson ikke er i den mål-

gruppe, som produktet er designet til. Graden af de forskellige elementer kan eksempelvis 

derfor have en anden virkning, på en der er yngre.   

 

I den nye prototype er scenariet, at patienten sidder alene ved vinduet i en 4. mands kupé i et 

regionaltog. Her kommer der en gruppe på tre og sætter sig omkring patienten og “omringer” 

derved vedkommende. De snakker og vi forestiller os, at patienten i større grad oplever en 

følelse af fysisk kontakt, i form af at gruppen sidder tæt på vedkommende med deres ben.  

Her er der flere mennesker i omgivelserne, samt uforudsigeligheden og ukontrollerbarheden 

er stor, da patienten ikke kan flygte i og med toget kører. Derudover har vi tilføjet et sæt 

hovedtelefoner, så forsøgspersonen afprøver produktet med lyd.    

Insta 360 one x GoPro 360 Rig 
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Video, youtube: VR Eksponering 3 



 

48 
 

Vi har afprøvet den nye eksponeringsvideo på samme forsøgsperson som før, hun siger: 

 

“Min angst blev stadig ikke tricket, men jeg følte klart en større udfordring i at have 

brillerne på. På en eller anden var det mere... ubehageligt, da jeg følte menneskene 

kom meget tæt på. Lyden gjorde også at jeg følte mig mere indelukket - følte  

virkelig jeg var i situationen nu. Jeg kunne forestille mig det ville være endnu mere 

ubehageligt, hvis der var helt proppet i toget… tror hvis det havde været i 

virkeligheden, ville jeg bare skynde mig at sætte mig et andet sted.”      

 

Vi kan altså konkludere at vores antagelser om, at personen i større grad nu oplever en følelse 

af ubehag grundet den fysiske kontakt, i form af at gruppen sidder tæt på vedkommende med 

deres ben, er større. Lyden havde tydeligvis også en effekt på autenticiteten, da forsøgs-

personen nævner, at hun netop pga. af lyden følte situationen mere virkelighedstro.  

Forsøgspersonen nævner også, at flere mennesker i omgivelserne havde gjort det endnu  

mere ubehageligt, hvilket vi også havde planlagt at videoen skulle indeholde. Dette havde vi 

desværre ikke mulighed for, da folk vi spurgte i omgivelser, ikke havde lyst til at blive filmet. 

 

Efter at have afprøvet begge prototyper har vi set potentiale i, at eksponeringsvideoen i toget 

ville være oplagt længere henne i et eventuelt behandlingsforløb. Derudover ser vi, at første 

situation ville være oplagt i starten af behandlingsforløbet, hvor der er et lille antal af men-

nesker i omgivelserne, samt uforudsigeligheden og ukontrollerbarheden er forholdsvis lille.  

 

Diskussion 

Diskussion af problemformulering 

I dette afsnit vil vi diskutere, hvorvidt virtual reality er en bedre løsning til eksponerings-

behandling for socialfobi, end de nuværende behandlingsformer. Hvad taler for og hvad taler 

imod? 

 

Teknologisk determinisme er i den forbindelse et relevant begreb at belyse i denne diskus-

sion, da semesterprojektet omhandler adoptering af et moderne teknologisk artefakt på et 
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fagområde. Langdon Winner mener, at vi som mennesker styrer den teknologiske udvikling. 

Vi udvikler teknologien til et specifikt formål og bestemmer dermed teknologiens udvikling. 

David E. Nye har et andet syn - han mener, at det ved teknologisk determinisme skal forstås, 

at mennesket gennem innovation identificerer nye nødvendigheder. Nye ville i den 

forbindelse mene, at virtual reality, som ny innovation, har skabt en nødvendighed for at 

redefinerer og forstå nye måder på, hvordan vi kan behandle socialfobi. Der er gennem 

virtual reality skabt forståelse for, at eksponeringsterapi kan udføres på flere måder end de 

traditionelle og ifølge Nye, er det en naturlig proces, at mennesket vil forsøge at forske og 

udvikle disse behandlingsmetoder med et teknologisk syn. Han mener at vi som mennesker, 

bliver styret af den teknologiske udvikling. Man kan i den forbindelse diskuterer, om vi har 

nok fokus på hvordan teknologien påvirker os. Skal behandlingen af socialfobi overgå fra at 

være menneskestyret, til at være præget af styring gennem teknologi?  

 

Hos Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital ser de ikke negativt på teknologiens 

indtrængning på psykiatrisk behandling, de ser begrænsningerne hos mennesket. Klinikchef 

Jacob Krarup og afdelingssygeplejerske Mette Bruun Ibsen, ved afdeling M på Psykiatrisk 

Center Sankt Hans, ser bl.a. begrænsningerne hos det sundhedsfagligt personale. Her antager 

de, at det kan være problematisk for det sundhedsfagligt personale at kunne forstå mulig-

hederne ved den moderne teknologi og er usikre på, om de kan lære de nye teknikker. De 

udtrykker en tilbageholdenhed overfor moderne teknologi, da det ikke har været inkorporeret 

i deres uddannelse og at de ikke er blevet certificeret i det.84  

 

Der kan dog argumenteres for, at valget af et teknologisk artefakt i behandlingen af socialfobi 

kan være med til at gøre det mere attraktivt, at komme i behandling - specielt for den mål-

gruppe som vi arbejder med. Dette er med til at tale for adopteringen af teknologi i behand-

lingen. Ifølge Per Trads Ørskov kan unge være er mere tilbøjelige til at opsøge hjælp, hvis 

behandlingen er mere teknologisk præget: 

 

 
84 Psykiatri-regionh, 2019, “Virtual Reality - når teknologien hjælper patienter i virkeligheden”. psykiatri-

regionh.dk 

https://www.psykiatri-regionh.dk/presse-og-nyt/Nyheder-og-pressemeddelelser/Sider/Virtual-Reality-

%E2%80%93-n%C3%A5r-teknologien-hj%C3%A6lper-patienter-i-virkeligheden---.aspx - Citeret 13/12/2021 

https://www.psykiatri-regionh.dk/presse-og-nyt/Nyheder-og-pressemeddelelser/Sider/Virtual-Reality-%E2%80%93-n%C3%A5r-teknologien-hj%C3%A6lper-patienter-i-virkeligheden---.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/presse-og-nyt/Nyheder-og-pressemeddelelser/Sider/Virtual-Reality-%E2%80%93-n%C3%A5r-teknologien-hj%C3%A6lper-patienter-i-virkeligheden---.aspx
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“Jeg ved at social angst er noget som debuterer tidligt, så man kunne sagtens 

argumentere for at man arbejder med den her unge gruppe og at det kan være 

appellerende til dem.” - Per Trads Ørskov 

 

Hos Region Hovedstadens Psykiatriske Hospital bakker de op omkring Per Trads Ørskovs 

viden omkring, at den moderne teknologi appellerer til den unge målgruppe. De fortæller at 

mange af deres patienter på klinikken er unge mennesker med teknologisk erfaring og at det 

derfor ligger naturligt for disse unge patienter, at teknologi bliver en del af behand-

lingsforløbet.85 

 

Klinikchef Jakob Krarup ser dog også muligheder for den fremtrædende digitalisering. Han 

udtrykker en optimisme for, at digitaliseringen kan være medvirkende til at imødekomme det 

stigende behov, som gør sig gældende hos psykiatrien. Jakob Krarup forklarer, at de hos 

psykiatrien lige nu, ikke kan imødekomme det stigende behov, da der er mangel på res-

sourcer. Når der er evidens for at et artefakt som fx. virtual reality har en gavnlig effekt i 

psykiatrien, er det nemt at multiplicere mange gange og nå ud til flere uden en større 

meromkostning.86 

 

Men hvorfor er valget af teknologisk artefakt lige netop landet på virtual reality? I vores 

designproces kom vi frem til, at virtual reality er et teknologisk artefakt, der giver patienterne 

mulighed for en kontrolleret eksponeringsbehandling. Behovet for at gå ud i offentligheden 

bliver elimineret, da man med virtual reality kan skabe en kontrolleret simulation at en 

specifik hændelse, som man måske ikke ville kunne overtale en person med socialfobi, til at 

udsætte sig selv for. Virtual reality kan altså være med til at gøre det mere attraktivt at 

komme i behandling, men har en teknologisk opstillet situation nu også samme effekt som 

virkeligheden?  

 

Flere resultater viser, at virtual reality endnu ikke er udviklet nok til at have en gavnlig effekt 

i forhold til at få en virkelighedstro oplevelse. Der er stadig mangler i forhold til øjets field-

 
85 Region-hovedstaden, 2019, “Virtual reality på afd. M på Psykiatrisk Center Sct. Hans”. Region-

hovedstaden.com 

https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/virtual-reality-pa-afd-m-pa, Citeret 13/12/2021 
86 Region-hovedstaden, 2019, “Virtual reality på afd. M på Psykiatrisk Center Sct. Hans”. Region-

hovedstaden.com 
https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/virtual-reality-pa-afd-m-pa, Citeret 13/12/2021 

https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/virtual-reality-pa-afd-m-pa
https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/virtual-reality-pa-afd-m-pa
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of-view, opløsning samt de sensoriske virkemidler. I vores ekspertinterview med Per Trads 

Ørskov, psykolog og projektleder på Telepsykiatrisk center Odense, forklarer han også, at 

valget af virtual reality udelukkende er baseret på interesse fra nærmiljøet og den brede 

interesse fra omverdenen. Dog fortæller Per Ørskov, at i et projekt han arbejder på ved 

Telepsykiatrisk Center, viser det sig, at brugen af virtual reality har en positiv effekt på 

behandlingen af socialfobi og at artefaktet besidder nogle kvaliteter, som har positive 

indvirkninger på behandlingsforløbet. Dog er Telepsykiatrisk Center kun lige ved at afsluttet 

dette første forskningsprojekt, og har planer om at starte deres andet forskningsprojekt på 

området. Derfor kan det være svært at kende evidensen af deres resultater.  

 

Begrænsninger 

Socialfobi er et skrøbeligt emne at arbejde med, og det har derfor været svært at finde 

personer med socialfobi, der har lyst til at snakke om det i et interview. Vi har i dette projekt 

kun formået at udføre to interviews med personer med socialfobi, som ikke er i den mål-

gruppe som vi arbejder med. Vi skal derfor tage højde for reliabiliteten af interviewet i 

forhold til analysen af det, da det kan have betydning for validiteten af vores konklusioner. 

Flere interviews med personer i den målgruppe vi arbejder med, kunne have betydet en større 

validitet og reliabilitet af vores argumentation for designet, samt konklusionen af effek-

tiviteten.  

 

Derudover ville vi gerne have testet vores prototype i en længere iterativ proces, for at 

udvikle et produkt der netop opfylder dets formål. Den korte tid vi har haft til projektet, gør 

dog, at det ikke har været muligt at afprøve prototypen optimalt, og at vores konklusion af 

problemformuleringen dermed ikke er så valid som vi kunne have ønsket.  

 

Vi ville også gerne have snakket med Anders Hindborg Bruhns, hjemmevejleder for personer 

med socialfobi fra Roskilde kommune, for at få afdækket hvordan en dagligdag for en med 

socialfobi hænger sammen. Han arbejder med vejledning og struktur for folk med socialfobi 

og vi ville undersøge hvilke udfordringer han oplever, som værende en barriere for folk med 

socialfobi. Anders Hindborg Bruhns arbejder også med afprøvning og implementering af 

virtuel vejledning på sociale job og sundhedsområdet, hvor han skal finde potentielle 
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teknologier til området/afprøve disse. Et interview med ham, kunne have givet os et andet 

professionelt perspektiv på tilføjelsen af virtual reality som behandlingsmiddel for socialfobi. 

 

Derudover har vi fundet en kilde i forbindelse med virtual reality - head of healthcare hos 

virksomheden Khora, Thomas Saaby Noer87. Han står bag projektet “So Real”, hvor der 

netop arbejdes med virtual reality og socialfobi. Dog havde han ikke tid til at stille op til et 

interview, og vi har derfor måtte nøjes med at tage inspiration fra deres projektrapport. Et 

interview med ham, kunne ellers have givet os et indblik i deres designproces, samt tanker 

om teknologiens indflydelse på samfundet, samt bakke vores projekt op og give det mere 

validitet.  

Konklusion 

Vi har i dette semesterprojekt undersøgt, om virtual reality er et bedre alternativ til 

eksponeringsterapi for unge i alderen 14-16 år med socialfobi, end de nuværende 

behandlingsmetoder som er tilgængelige i psykiatrien.  

 

Ved at anvende virtual reality giver det terapeuterne et mere kontrollerbart terapiforløb. Dette 

vil gøre det mere attraktivt for patienter, da det netop er den uforudsigelige eksponering i det 

offentlige rum, som personer med socialfobi frygter. Vi kan ud fra udtalelserne fra både 

Telepsykiatrisk Center Odense og Region Hovedstadens Psykiatri Center konkluderer, at 

unge mennesker med socialfobi har en højere tilbøjelighed for at søge behandling, hvis der 

indgår teknologi i behandlingen. Denne konklusion falder på baggrund af, at der er belæg for 

at unge i dag føler sig mere trygge omkring teknologi, da de i den grad er vokset op med den. 

I den forbindelse kan der yderligere argumenteres for, at behandling ved hjælp af virtual 

reality kan gøre behandlingen mere effektiv. Teknologien gør det attraktivt for unge, og flere 

kommer i behandling. Netop en tidlig indsats af behandling hos børn med socialfobi, er 

nøglen til at angsten ikke udvikler sig og netop derfor mere effektivt. Derudover kommer 

effektiviteten på baggrund af, at materialet er optaget og kan modificeres efter patientens 

angstreaktioner. Der er i dag et stigende behov for behandling, da der er mangel på ressourcer 

og et artefakt som virtual reality er nemt at multiplicere mange gange og nå ud til flere uden 

en større meromkostning.  

 
87 Khora. No Date. “Healthcare”. Khora.com 

https://khora.com/healthcare/ Citeret 13/12/2021 

https://khora.com/healthcare/


 

53 
 

 

I designprocessen har vi benyttet os af storyboard-teknikken fra SPRINT, Hevners tre-cyklus 

model, Soft Design Science metoden og Coloured Cognitive Map, til at designe og udvikle to 

forskellige eksponeringsvideoer. På baggrund af viden om de nuværende behandlings-

metoder, samt diverse interviews, har vi i designet af eksponeringsvideoerne haft fokus på  

tre vigtige elementer - uforudsigelighed, ukontrollerbarhed, samt antallet af mennesker i 

omgivelserne. Graden af disse elementer stiger i løbet af behandlingen, hvilket er med til at 

patienten netop udvikler sig og lærer at bruge system 1 i sociale situationer i det offentlige 

rum. Dog er det vigtigt at tage højde for en begrænset tidsperiode, samt den generelle 

sundhedsrisiko grundet Covid-19, som har været en begrænsning i forhold til at afprøve  

vores prototype i det omfang som var ønsket. Derfor skal vi tage højde for reliabiliteten af  

de konklusioner vi er kommet frem til, da vi bl.a. har afprøvet produktet på en testperson  

der ligger uden for vores målgruppe.    

 

Vi kan også konkludere at automatisering af denne behandlingsmetode er en teknologisk 

determinisme, da en del af behandlingsprocessen bliver erstattet med et teknologisk artefakt. 

Teknologisk determinisme understreger, at det er en naturlig tilgang at indfører teknologi 

som behandlingsform. Der bliver i teknologisk determinisme af Nye argumenteret for, at vi 

som mennesker er styret af teknologi og at teknologien er med til at udvikle vores samfund. 

Der kan dog argumenteres for at behandlingen af psykiske sygdomme med teknologi kan 

være for komplekst for det nuværende personale. Hos Region Hovedstadens Psykiatrisk 

Center fortæller de bl.a. om bekymringerne for om anvendelsen af virtual reality er korrekt  

og om personalet er uddannet nok til at kunne anvende det i et behandlingsforløb. 

 

Vi kan altså ud fra forskellige teoretiske perspektiver konkludere, at eksponeringsterapi er 

den mest effektive metode til at behandle socialfobi. Vi kan ikke endeligt konkludere om 

virtual reality er et bedre alternativ til eksponeringsterapi for unge mellem 14-16 år, men dog 

argumenterer for, at forskellige faktorer gør, at det teknologiske artefakt kan være med til at 

gøre det mere attraktivt for unge at komme i behandling og dermed gøre behandlingen mere 

effektiv.  
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