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Abstract 

In this paper we want to investigate how Virtual Reality technology can contribute to the treatment 

of social anxiety. We want to explore this based on knowledge about Virtual Reality technology 

and the current treatments for social anxiety. 

We describe the definition of social anxiety and how exposure therapy works. In addition, we 

account for Virtual Reality technology and its main internal mechanisms and processes, and how 

Virtual Reality can be used in exposure therapy. Based on our presented theory, interviews with 

psychologists, and the theory of science, post-phenomenology, we will analyze the pros and cons 

of using Virtual Reality as a treatment for social anxiety. Thus, we will also clarify why social 

anxiety can be a societal problem, as well as an individual problem. Finally, we will discuss the 

intended- and unintended effects of using Virtual Reality for the treatment of social anxiety. Along 

with the discussion of technological advances that are present today with a particular focus on 

healthcare. This will be based on the technology theory by David Nye, Karl Marx and Langdon 

Winner. 

We conclude that Virtual Reality technology shows great potential regarding the treatment of 

social anxiety. Virtual Reality has the potential to streamline treatment and reduce costs. However, 

Virtual Reality is currently more suitable for specified anxiety. We assume that technological 

developments will benefit the possibility of using Virtual Reality as part of the treatment of social 

anxiety in the future. 
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Indledning  
I dette projekt ønsker vi at undersøge brugen af Virtual Reality, til behandling af social angst. 

Angst er en udbredt psykisk sygdom, der kan have konsekvenser for individet og samfundet. Vi 

ønsker at undersøge konsekvenserne for social angst, på et individuelt- og samfundsplan. Samtidig 

er vi nysgerrige på den stigende brug af teknologi i sundhedsvæsnet, særligt med fokus på Virtual 

Reality (VR) teknologien. Af disse årsager vil vi undersøge mulighederne for brugen af VR til 

behandling af social angst, samt hvilke tilsigtede- og utilsigtede effekter teknologien har for 

behandlingen.  

Problemfelt 

Dette afsnit vil tage fat om de problematikker, der er fremtrædende i sundhedsvæsenet. Disse 

problematikker danner rammen for, hvorfor behandling af angst i sundhedssektoren er et relevant 

problem i vores samfund. Der redegøres for teknologiens rolle i sundhedsvæsenet, samt hvordan 

udviklingen og udbredelsen af behandlingsteknologierne vokser i sundhedssektoren, og i 

samfundet. Dertil skaber angst et økonomisk pres på sundhedsvæsenet, hvilket medfører at angst 

kan betegnes som et samfundsproblem. 

Brugen af teknologi i sundhedsvæsnet 

Digitaliseringen og den teknologiske udvikling fører til et forøget brug af informationsteknologier. 

Udbredelsen og udviklingen af internettet bidrager til nye kommunikationsmuligheder, der krydser 

landegrænser og virker som medie for erhvervslivet og civilsamfundet. Mængden af information 

og data som moderne teknologi kan bearbejde, er steget markant de seneste årtier. Dette har haft 

stor indflydelse på mange områder i samfundet, herunder sundhedsvæsenet (Højgaard & Kjellberg, 

2017).  

Medievirksomheden, Mandag Morgen, og interesseorganisation, Danske Regioner, nævner i deres 

oplæg Sundhed i Skyen (2017), at digitalisering og udvikling af teknologi, vil revolutionere 

sundhedssektoren de kommende 10-15 år (Tænketanken Mandag Morgen, 2017). Udviklingen 

inden for sundhedssektoren vil være præget af automatisering, og effektivisering af 

sundhedsvæsenets opgaver og arbejdsgange (Højgaard & Kjellberg, 2017). Ved hjælp af store 

dataindsamlinger vil borgere have mulighed for digitale sundhedsydelser, som direkte henvender 

sig til den enkelte borger. Dette vil blandt andet omfatte virtuelle konsultationer, og brugen af 

sundhedsapplikationer. I stedet for en fysisk lægekonsultation, vil borgeren eksempelvis kunne 
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modtage konsultationen via en smartphone app. Et andet eksempel er en smartphone app, der 

automatisk deler sundhedsdata til borgerens egen læge. Meget af kontakten til sundhedsvæsenet 

vil blive digitaliseret og foregå online. Udviklingen forårsager også ny forskning inden for IT-

løsninger, som kan anvendes af sundhedsvæsenet til behandling. Nogle af de mest omtalte områder 

er brugen, og udviklingen af maskinlæring, kunstig intelligens og VR som behandlings-teknologi 

(Tænketanken Mandag Morgen, 2017). 

I et oplæg fra Tænketanken Mandag Morgen (2017) bliver der nævnt brugen af maskinlæring til 

at genkende bestemte mønstre i røntgenbilleder, for at udpege potentielle udviklede sygdomme 

hos en patient. I Region Hovedstadens Psykiatri er der igangsat et projekt omhandlende brugen af 

VR, som behandlingsinstrument til social angst (Psykiatri, Region H, 2020).   

Social angst som samfundsproblem 

“Mentale helbredsproblemer udgør den største sygdomsbyrde i samfundet (…)” (Dansk Psykolog 

Forening, 2019: 1) Citatet har ophav i en opgørelse fra Dansk Psykolog Forening (2019) og 

indikerer, at angstlidelser medfører samfundsmæssige problematikker. Ifølge Sundhedsstyrelsens 

rapport “Sygdomsbyrden i Danmark” (2015), udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, er 

angst i Danmark en udbredt psykisk lidelse (Flachs et al., 2015). I tabel 1 ses det, at 135.158 

personer i gennemsnittet levede med angst mellem år 2010-2012. Disse tal er baseret på personer 

opgjort i Landspatientregistreret, inden for en 10-årig periode.  

 

(Tabel 1, angst prævalens. Flachs et al., 2015: 196) 
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I tabel 2 ses det, at der i gennemsnittet blev diagnosticeret 16.889 nye tilfælde af angst årligt, i 

perioden 2010-2012. Ligeledes er dette tal baseret på, at de i forvejen ikke var registeret med angst 

i Landspatientregistreret inden for en 10-årig periode.  

 

(Tabel 2, angst incidens. Flachs et al., 2015: 196) 

Behandlingen af angst har ikke kun konsekvenser for individet, men påvirker også samfundet. I 

tabel 3 ses det, at samfundet i perioden 2010-2012 gennemsnitligt brugte 948,7 millioner kroner 

årligt på at behandle angst. Disse tal inkluderer blandt andet indlæggelser, ambulante besøg, 

medicin mv.  

 

(Tabel 3, omkostninger i alt. Flachs et al., 2015: 205) 
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Samtidigt udgør angst som diagnosegruppe en stor procentvis andel af henholdsvis ambulante 

hospitalsbesøg inden for psykiatrien, samt besøg hos psykiatere eller psykologer. Heraf udgør 

angstpatienter 12.6% af alle psykiatriske ambulante hospitalsbesøg, samt 13% af alle besøg hos 

psykiatere eller psykologer (Flachs et al., 2015). Angst som diagnosegruppe er altså en stor byrde 

for psykiatrien i Danmark. Både hvad angår de relaterede omkostninger, såvel som de tilgængelige 

behandlingsressourcer.  

Sundhedsområdet står overfor en spændende transformation de kommende år, i takt med den 

teknologiske udvikling. Derfor finder vi det relevant, og interessant at undersøge, hvilke områder 

i sundhedssektoren den teknologiske udvikling kan bidrage til. Vi er nysgerrige på, hvordan 

moderne teknologi i højere grad bliver brugt til at effektivisere behandling, og forebyggelsen af 

diverse mentale sygdomme, hertil med fokus på social angst. Vi har valgt at tage udgangspunkt i 

VR: en udviklende teknologi, hvis potentiale er steget markant de seneste årtier. Samtidig er vi 

interesseret i, hvordan VR-teknologien fungerer og hvilke elementer i teknologien, der gør det 

muligt at anvende den som en del af behandlingen af social angst.  

Vi er derfor kommet frem til følgende problemformulering, med dertilhørende arbejdsspørgsmål: 

Problemformulering 

Hvordan bidrager Virtual Reality teknologien til behandlingen af social angst?  

Arbejdsspørgsmål 

• Hvad karakteriserer social angst og Virtual Reality? 

• Hvilke tilsigtede og utilsigtede konsekvenser er der for brugen af Virtual Reality til 

behandling af social angst?  

• Hvorfor er Virtual Reality teknologien blevet en del af behandlingen af social angst?  

 
Semesterbindingen 
Den primære dimension for dette projekt er forankret i Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). 

Med udgangspunkt i STS ønsker vi at belyse relationen mellem VR og individet, samt undersøge 

hvordan VR kan påvirke vores samfund. I STS-kurset blev vi introduceret for David Nye, Karl 

Marx og Langdon Winner, som forstår teknologi, politik og kultur tæt forbundet. David Nye er en 

amerikansk historiker, født i 1946. Han har skrevet bogen Technology Matters (2007). Karl Marx 
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var en tysk sociolog, født i 1818 og skrev bogen Kapitalen (1971). Langdon Winner er en 

amerikansk politisk aktivist født i 1944, og han har skrevet bogen Har artefakter en politisk 

karakter? (2008). Her bliver spørgsmålet om hvordan samfundet og individer vælger at benytte 

teknologier præsenteret. Vi vil i den forbindelse undersøge, hvorvidt brugen af VR-teknologien til 

behandlingen af social angst, skal ses i lyset af teknologisk determinisme. Altså om det er 

teknologien som er vores samfundsdrivkraft (Ny viden 24|7, u.d.). Vi har benyttet David Nyes 

forståelse af teknologi og kultur til at undersøge, hvorfor der har været et behov for at inddrage 

VR til behandling af social angst. Nyes forståelse af teknologi og kultur, har rejst spørgsmål som 

vi ønskede at besvare, og vi er dermed blevet klogere på brugen af teknologi i sundhedsvæsenet. 

Winners teori om teknologi og samfund har vi benyttet til at undersøge, om der kan være andre 

grunde til at teknologien i sundhedsvæsnet stiger, og at VR er blevet introduceret i behandlingen 

af social angst. Derudover har vi brugt bogen Kapitalen (1971) af Marx, som er en kritik af brugen 

af maskinerne under den industrielle revolution. Marx mener at udviklingen af teknologi er 

uundgåelig, og han er derfor teknologideterminist. Han mener dog samtidig at det er op til 

mennesket, hvordan vi benytter teknologien, samt hvilken påvirkning teknologien skal have på 

mennesket. Ved brug af disse teorier ønsker vi at opnå en forståelse for, hvordan VR-teknologien 

påvirker individet og samfundet.  

Den sekundære dimension for dette projekt er forankret i dimensionen Teknologiske Systemer og 

Artefakter (TSA). TSA introducere TRIN-modellen som er en fremgangsmåde til at beskrive, og 

analysere teknologisk innovation. Modellen er bygget op om seks forskellige trin, der giver os en 

række redskaber vi kan anvende for at analysere vores valgte teknologi, VR. Ud fra TRIN-

modellen har vi valgt følgende trin, som vi finder relevant til vores problemstilling: 1. teknologiers 

indre mekanismer og processer, 3. teknologiers utilsigtede effekter og 6. teknologier som 

innovation. 

TRIN-modellen 

TRIN-modellen vil hjælpe os med at analysere, med hovedvægt på teknisk-videnskabelige 

aspekter, og forstå VR-teknologien (Jørgensen, 2020). TRIN-modellen består af seks forskellige 

trin:  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

2. Teknologiers artefakter 
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3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

5. Modeller af teknologier  

6. Teknologier som innovation 

I dette projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i tre af de seks trin, da det er dem vi finder mest 

relevante for vores projekt. Vi har valgt trin 1. Teknologiers indre mekanismer og processer, trin 

3. Teknologiers utilsigtede effekter, samt trin 6. Teknologier som innovation.  

Trin 1 bliver beskrevet som “De centrale principper ved en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens formål” (Jørgensen, 2020: 6). Her ønsker man at undersøge den pågældende 

teknologis centrale processer og indre mekanismer, der tilsammen udgør teknologien. Vi vil bruge 

trin 1 til at definere VR-teknologien og opnå en forståelse af hvilke elementer, der er vigtige i 

teknologien. Særligt med henblik på at opnå en forståelse for, hvilke kerneelementer VR skal 

indeholde, for at teknologien skaber en virkelighedstro oplevelse.  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter, henviser til de elementer af en teknologi, der vurderes til 

at have negative konsekvenser for teknologien (Jørgensen, 2020). Vi ønsker særligt at benytte os 

af dette trin i analysen, for at undersøge om der er nogle utilsigtede effekter ved VR-teknologien. 

Vi ønsker dog hertil også at undersøge teknologiens tilsigtede effekter, for at undersøge 

teknologiens potentialer. Samtidig vil vi også bruge trinnet i diskussionen, til netop at diskutere de 

pågældende effekter.  

Til sidst vil vi benytte trin 6, teknologier som innovation. Dette trin har særligt fokus på de 

drivkræfter, der kan udbrede teknologien i samfundet. Vi vil i diskussionen belyse hvordan VR-

teknologien som innovation, kan bidrage med i sundhedsvæsenet (Jørgensen, 2020). Vi vil benytte 

trin 6 i vores perspektivering af, hvordan VR kan blive en integreret del af samfundet.  

Videnskabsteoretisk kobling - Postfænomenologi 

Vi vil i dette afsnit argumentere for vores videnskabsteoretiske ståsted. Postfænomenologi er en 

filosofisk tilgang som ønsker at studere, hvordan teknologi samvirker med mennesket, og hvordan 

teknologi kan mediere menneskets forestilling af verden. Postfænomenologi er en viderebygning 

af den filosofiske tilgang, fænomenologi, som stiller abstrakte og filosofiske spørgsmål, angående 

forskellige genstandes fremtrædelse i verden. Postfænomenologi opgiver ikke de filosofiske 
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spørgsmål, men har fokus på empiriske eksempler (Olesen et al., u.d.). Ved erkendelsen som 

postfænomenologer kan vi afdække et helhedssyn af, hvordan VR påvirker individet. Dette kan 

endvidere forklare os, hvordan en teknologi er en del af menneskers kropslige erfaring af verden. 

Derudover er postfænomenologi med til at muliggøre inddragelsen af teorier, og systematiske 

analyser af menneskelige relationer til verden via teknologi (Olesen et al., u.d.).  

Den postfænomenologiske tilgang foreskriver, at menneskers erfaringer formes gennem 

teknologisk mediering. Begrebet mediering er et udtryk for forbindelsen mellem individet og 

verden. Teknologien er ofte “bindeleddet” mellem individet og verden, hvoraf erfaringerne dannes 

herefter.  

Finn Olesen, lektor inden for informations- og medievidenskab fra Aarhus Universitet, Mikkel 

Bille lektor på institut for mennesker og teknologi på Roskilde Universitet, og Søren Riis, lektor 

på institut for kommunikation og humanistisk videnskab på Roskilde Universitet, påpeger 

følgende om den teknologiske mediering “Postfænomenologien fremhæver, at teknologisk 

mediering af menneskelige praksis er med til at strukturere vores erfaringer af de situationer vi 

indgår I” (Olesen et al., u.d.: 7). Postfænomenologi er væsentlig for vores projekt. Det giver os 

analyserende metoder vi kan anvende for at forstå VR-teknologien, og hvordan den medierer 

oplevelser for mennesket 

Don Ihde er en Amerikansk postfænomenolog fra 1934. Han beskrev og udviklede 

relationstyperne, som er forskellige typer af relationer mellem mennesket og teknologi (Olesen et 

al., u.d). Olesen et al. (u.d.) fremhæver Don Ihde’s virkelighedsbillede i deres tekst, som 

“menneske-teknologi-verden". Heraf er der forskellige former for relationer mellem mennesket og 

teknologi, som påvirker menneskets erfaring af verden. Dette giver os forskellige perspektiver på, 

hvordan VR-teknologi medierer menneskets virkelighed. Postfænomenologi kan især være 

relevant for VR-teknologi, der har til formål at ændre menneskets følelser og adfærd, og som 

dermed påvirker den måde mennesket forholder sig til verden på. Postfænomenologi introducerer 

desuden begrebet multistabilitet, som fremhæver at en teknologi kan fremtræde forskelligt for 

forskellige mennesker, selvom teknologien bliver præsenteret i samme kontekst. Dette er fordi 

postfænomenologi ikke prøver at definere essensen af et objekt, eller en teknologi, men skal 

derimod forstås ud fra dens situeret kontekst (Olesen et al., u.d.). Vores projekt ønsker at 
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undersøge, hvorfor VR bliver anvendt som behandlingsform for social angst inden for psykiatrien, 

hvor ideen om begrebet multistabilitet blandt andet kommer til udtryk. 

Teoriafsnit 
I dette afsnit vil vi redegøre for social angst og eksponeringsterapi. Vi ønsker at redegøre for social 

angst, da det vil give os en forståelse for, hvad personer der lider af social angst frygter, samt 

hvilken påvirkning det kan have på deres hverdag. Dernæst vil vi redegøre for eksponeringsterapi, 

der blandt andet bliver brugt til behandling af social angst. Årsagen til det er at vi ønsker at få en 

forståelse for, hvordan behandlingen foregår. Derudover, vil vi redegøre for VR, særligt med fokus 

på kerneelementerne i teknologien. Blandt andet for at undersøge hvilke muligheder VR-

teknologien har, og hvordan teknologien kan benyttes som en del af eksponeringsterapi 

behandlingen.  

Social angst 

Rene Nielsen (2021), speciallæge fra sundhed.dk, anslår at 2-5% af den danske befolkning har 

angst, men at 10-15% af den danske befolkning vil opleve perioder med social angst i løbet af 

deres liv. Social angst bliver af psykologerne Martin Anthony og Karen Rowa i bogen Social 

Anxiety Disorder defineret som 

” (…) persistent fear of one or more social situations that often leads to avoidance of 
the feared situations. The individual fears being humiliated, scrutinized, or 
embarrassed. This fear must occur upon most exposures to social situations (i.e., it 
cannot be a transient fear), and the person must recognize that the fear is excessive” 
(Antony & Rowa, 2008: 2).  

Personer der lider af social angst, frygter situationer med andre mennesker, fordi de frygter at blive 

kritiseret og ydmyget af mennesker omkring dem. Frygten kan føre til en overdrevet bekymring 

for, hvad andre mennesker tænker om dem. Samtidig mener psykologerne Anthony & Rowa 

(2008), at man er nødt til at skelne mellem personer, der oplever social angst i nogle sociale 

situationer, fra dem der oplever det dagligt. Personer der frygter for at tale i offentligheden, lider 

derfor ikke nødvendigvis af social angst, blot fordi de ikke kan lide at tale foran andre mennesker. 

Nogle individer kan godt opleve angstanfald i sociale situationer, men der beskrives hvordan 

”Symptoms of social anxiety must lead to significant distress for the individual or impairment in 

the person’s life” (Antony & Rowa, 2008: 2). Konsekvenserne af social angst er blandt andet at 

nogle af dem der har diagnosen, ikke kan udføre dét, der af andre ses som dagligdagsopgaver. 
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Samtidig kan det resultere i, at personerne med social angst ikke kan få et job, fordi de for eksempel 

ikke er i stand til at deltage i jobinterviews (Antony & Rowa, 2008). 

Det er derfor tydeligt at personer der lider af social angst, er udfordret i hverdagen og kan have 

svært ved at deltage i almindelige dagligdagssituationer. En anbefalet psykologisk 

behandlingsform for social angst, er kognitiv adfærdsterapi. Denne terapiform har til formål at 

restrukturere individets tankegang og adfærdsmønstre, som er rettet mod angsten. Kognitiv 

adfærdsterapi dækker over en række forskellige terapiformer, heraf eksponeringsterapi, m.m. 

(Clemmensen et al., 2020).  

Eksponeringsterapi 

Eksponeringsterapi er en del af behandlingen inden for kognitiv adfærdsterapi, og foregår således, 

at man fremprovokerer patienternes angst ved at udsætte dem gradvist for det de frygter. Inden 

behandling er det nødvendigt at forstå graden af patienternes fobi, derfor afholder man interviews 

med patienterne. Interviewet har flere mål, og indeholder både eksponering- og kognitiv 

adfærdsterapi. For eksempel skal patienten lære terapeuten at kende, for at patienten kan føle sig 

komfortabel i situationen. I eksponeringsterapi er det vigtig, at eksponeringen er så realistisk som 

muligt. Her kan terapeuten eksempelvis benytte rekvisitter, skuespil og VR. Eksponeringsterapien 

fortsætter, indtil man kan se en forbedring hos patienten (Crozier & Alden, 2005).  

Mennesker der lider af angst, undgår som regel det de frygter. Det kan forværre angsten hvis man 

undgår den, selvom det for personen kan føles som om, at det lindrer frygten kortvarigt. 

Eksponeringsterapi har til formål at restrukturere patientens adfærds- og tankemønstre. Patienten 

indgår i et trygt miljø, hvor de i stigende grad konfronteres med deres angst. Det kan for eksempel 

være eksponering for en bestemt situation, et objekt eller en aktivitet, som patienten er angst 

overfor. Eksponeringsterapi har vist positive effekter hos mennesker med fobier, social angst, 

PTSD og OCD. Der findes forskellige variationer af eksponeringsterapi, hvor en variation kan 

være bedst til en bestemt patient (Wechsler et al., 2019).  

In vivo eksponering er en variation, der har til hensigt at konfrontere patienten med deres frygt i 

virkeligheden. Det kan for eksempel være mennesker med social angst, der skal holde en tale foran 

et publikum. Eller at en person med araknofobi (frygt for edderkopper), skal konfronteres med en 

levende edderkop (Society of Clinical Psychology, 2021). En af problematikkerne ved in vivo 

eksponering er blandt andet, at der kan være store omkostninger forbundet med behandlingen. 
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Eksempelvis ved at der skal være skuespillere eller andre rekvisitter til rådighed. Derudover 

kræver in vivo eksponering planlægning for hver terapigang, da man i nogle situationer er nødt til 

at bevæge sig væk fra terapilokalet. For eksempel for at tage bussen eller tage i et supermarked. In 

vivo eksponering kan altså være omkostningsfuld og tidskrævende (Wechsler et al., 2019). 

Eksponeringsterapi skal resultere i, at patientens angstniveau over tid bliver reduceret. Derudover 

skal behandlingen også fjerne associationen mellem angsten og den specifikke situation, eller 

objekt, som patienten frygter. Patienten kan få en ny og mere positiv association til det, der førhen 

var en frygt. Samtidig bliver patienten i stand til at konfrontere frygten, samt de følelser patienten 

oplever når vedkommende bliver konfronteret med frygten (Society of Clinical Psychology, 2021). 

For at undersøge patientens angstniveau benytter terapeuten sig af nogle metoder, for at analysere 

patientens reaktioner til terapien. Terapeuten fastlægger patientens frygt ud fra en analyse af 

fysiske kropstegn, samt spørgsmål om angstniveau. Terapeuten undersøger patientens adfærd 

gennem spændte muskler, hjerterytme og kropsholdning (Krijn et al., 2004). Patienter bliver også 

introduceret til Subjective Units of Discomfort Scale (SUDS), hvor 0 er ingen angst og 100 er den 

største følelse af angst. Dette bruges til at måle, og bestemme patientens angst i bestemte 

situationer (Crozier & Alden, 2005). 

 

(Tabel 4, Crozier & Alden, 2005: 269) 

I eksponeringsterapien fokuserer terapeuten på de konkrete situationer, som patienten har 

beskrevet som værende angstprovokerende (Crozier & Alden, 2005). Den gængse praksis er at 

tage udgangspunkt i en angstprovokerende situation, hvor patienten oplever en SUDS på 50. 
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Formålet er, at disse angstprovokerende situationer gengives i terapien. Herefter eksponerer man 

gradvist for situationer, som er vurderet højere på skalaen. 

Definition af Virtual Reality  

I dette afsnit ønsker vi at benytte TRIN-modellen, til at definere begrebet VR. Vi tager 

udgangspunkt i trin 1, teknologiers indre mekanismer og processer, der skal hjælpe os med at 

forstå, hvordan VR-teknologien fungerer. Da vi ønsker at undersøge, hvorfor man benytter VR til 

behandling af social angst, har vi valgt at fokusere på den oplevelse, VR kan give brugerne. 

Årsagen til det er, at det skal hjælpe os med at opnå en forståelse for, hvilke muligheder man har 

med VR-teknologien.  

Der findes flere former for VR-enheder, i denne opgave har vi valgt at tage udgangspunkt i VR-

headsets. VR-headsets er betegnelsen for en visuel skærm, der er spændt fast til hovedet (Jerald, 

2016). Nedenstående billeder viser et eksempel på hvordan et VR-headset ser ud.

 

(Billede 1 & 2, Gregory, 2018: 7 & 12) 

Ifølge Oxford Dictionary defineres Virtual Reality som 

“The computer-generated simulation of a three- dimensional image or environment that 
can be interacted with in a seemingly real or physical way by a person using special 
electronic equipment, such as a helmet with a screen inside or gloves fitted with 
sensors” (Grassini & Laumann, 2020: 2). 

VR er en computergeneret simulation, som består af et virtuelt miljø, man kan interagere med. 

Teknologien fokuserer på at give brugeren en fornemmelse af, at de er til stede i et sanseligt, 

virtuelt miljø (Grassini & Laumann, 2020).  

Indre mekanismer og processer i VR-oplevelsen 

Ifølge Alan B. Craig, som er konsulent inden for visualisering, VR og augmented reality, og 

William R. Sherman, forsker hos avanceret visualisering laboratorium på Indiana University i 
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USA (2018), er der fem vigtige mekanismer når man skal opleve VR: The virtual world, 

immersion, interactivity, the participants og the creators. Vores fokus ligger primært på the virtual 

world, immersion og interactivity da det er de mekanismer, der beskriver processen for en VR-

oplevelse. Hvor the participants beskriver brugerne af teknologien og the creators er dem, der har 

udviklet VR-oplevelsen.  

Den virtuelle verden er et fiktivt sted, der bliver vist gennem et andet medium som for eksempel 

VR-headsettet. Det er beskrivelsen af det stimulerede miljø, man kan interagere med. Den virtuelle 

verden kan godt have elementer med fra den virkelige verden, men brugeren kan kun opleve dem 

gennem VR (Craig & Sherman, 2018). 

Et andet kernebegreb er mekanismen immersion. Immersion er beskrivelsen af hvad der sker, når 

man bruger VR. Craig & Sherman (2018) beskriver hvordan en definition af VR kan være ”Virtual 

Reality: Immersion into an alternate reality of point of view” (: 8). Altså, fordybelsen i en alternativ 

virkelighed. En alternativ virkelighed kan, som tidligere beskrevet, både være en fuldkommen 

fiktiv virkelighed, men det kan også være et allerede eksisterende sted, der er blevet simuleret. Der 

kan både være tale om fysisk og mental immersion. Mental immersion beskrives som det stadie 

hvor man er til stede, og engageret i et miljø. Fysisk immersion er den kropslige indtræden i et 

medium, og det er en af karakteristikaene ved VR, nemlig at brugerens krop bliver en del af 

oplevelsen. Craig & Sherman (2018) beskriver hvordan 

”VR is the medium through which we can use our physical senses to experience an 
imagined reality; that is, we use less of our imagination during the experience and rely 
more on the imagination of the content creator” (: 10). 

Brugerne af VR skal altså benytte det fysiske rum de befinder sig i og stole på skabernes fantasi 

(Craig & Sherman, 2018). 

 

(Billede 3, Craig & Sherman, 2018: 96. Viser en virtuel verden) 
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Det tredje kernebegreb er interactivity, hvilket er nødvendigt for at VR-oplevelsen bliver oplevet 

som autentisk. Interactivity handler om brugerens interaktion med eksempelvis VR-headsettet 

eller controllerne. I VR handler interactivity ofte om brugerens mulighed, for at kunne bevæge sig 

rundt i det virtuelle univers, samt at kunne samle og flytte objekter rundt i den virtuelle verden. På 

den måde bliver brugeren i højere grad en del af det virtuelle miljø, og det virtuelle miljø kommer 

til at føles mere realistisk (Craig & Sherman, 2018). 

Kernebegreberne har ledt Craig & Sherman (2018) til en anden definition af Virtual reality, der i 

højere grad handler om den oplevelse VR kan give brugeren  

”Virtual reality: a medium composed of interactive computer simulations that sense the 
participant’s position and actions and replace or augment the feedback to one or more 
senses, giving the feeling of being mentally immersed of present in the simulation (a 
virtual world)“ (: 16).  

De beskriver VR som værende et medie sammensat af computersimuleringer, der gør det muligt 

at afspejle brugerens fysiske positioner i det virtuelle miljø. Det er derfor tydeligt, at mulighederne 

med VR er adskillige, da det kan give brugerne en følelse af at være mentalt fordybet og til stede 

i en anden virkelighed. Man kan blandt andet bruge VR i eksponeringsterapi, som en del af 

behandlingen af angst og fobier. Dette kaldes Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) (Parsons 

& Rizzo, 2008).  

Virtual Reality eksponeringsterapi 

Vi har tidligere redegjort for behandlingen af social angst, ved hjælp af eksponeringsterapi. Dog 

kan der være flere udfordringer, når det kommer til behandlingen af forskellige angstlidelser. I 

nogle tilfælde kan det være umuligt at benytte in vivo eksponeringsterapi, da der kan være etiske 

og/eller praktiske forhold, der udfordrer behandlingen. Et eksempel herpå er, når angsten er svær 

at genskabe eller at den er farlig for patienten. For nogle kan in vivo eksponeringsterapien også 

udløse en så stor frygt, at de ikke har lyst til at starte behandlingen. Samtidig kan 

behandlingsformen, som tidligere beskrevet, være dyr og tidskrævende (Owens & Biedel, 2014).  

Studier har vist at man kan komme nogle af disse problemer til livs, ved at benytte VR som en del 

af behandlingen. Forskerne Edna B. Foa og Michael J. Kozak fremlagde i 1986 idéen om emotional 

processing der handler om, hvordan eksponeringsterapi gerne skulle lede til en følelses- og 

adfærdsmæssig forandring (Owens & Biedel, 2014). Emotional processing betyder følgende  
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“Fear occurs when neral networks, which produce information about a stimulus (a 
situation or event), the meaning of the stimulus (threat or danger) and behavior (escape 
or avoidance) are activated “ (Owens & Biedel, 2014: 296).  

Når en patient bliver udsat for eksponeringsterapi, er formålet at ændre patientens perception. For 

at sikre at det kan lade sig gøre i VRET, skal behandlingen leve op til forskellige betingelser. 

VRET foregår i et virtuelt miljø, og det er vigtigt at den afspejler virkelige situationer. Ellers vil 

patienterne ikke kunne oversætte deres oplevelse til virkeligheden. Det er også vigtigt, at 

patienterne føler sig immersed i miljøet. De skal være aktivt deltagende, og ikke blot en passiv 

observatør. Samtidig skal det virtuelle miljø også fremkalde fysiologisk ophidselse, der viser at 

kerneelementerne i patienternes frygt bliver adresseret (Owens & Biedel, 2014).   

I praksis foregår VRET således, at patienten benytter et VR-headset og får vist et scenarie de 

frygter. Eksempelvis en scene, der foregår i et supermarked hvis det er det man frygter. Terapeuten 

kan ved hjælp af en computer se det samme som patienten, og på den måde følge med i scenariet. 

Dette giver også terapeuten fuld kontrol over scenen, og de har mulighed for at skifte imellem 

forskellige scenarier hvis det ikke passer til patienten, eller hvis de ikke frygter denne scene 

længere (Bush, 2008).  

På nuværende tidspunkt bliver VRET brugt i danske behandlingsforløb som del af et forsøg. Her 

udvikler danske VR-firmaer, specifikke virtuelle rum til patienter med social angst. VR er ikke en 

erstatning for eksponeringsterapi, men en interessant og moderne tilføjelse til den eksisterende 

behandling (Aggerbeck, 2021) 

Delkonklusion 

Vi har i dette afsnit redegjort for social angst. Personer med denne angstlidelse føler sig ængstelige 

overfor sociale situationer med andre mennesker, og frygter at blive ydmyget eller kritiseret af de 

andre. Personer med social angst kan være udfordret i hverdagssituationer, såsom at arbejde. 

Mellem 10-15% af den danske befolkning vil i løbet af deres liv, opleve perioder med social angst. 

Eksponeringsterapi er en gren inden for kognitiv adfærdsterapi. Eksponeringsterapi er en 

behandlingsform, hvor patients angst bliver fremprovokeret, ved gradvist at udsætte dem for det 

de frygter. Eksponeringsterapi har til formål at få patienten til at overkomme deres frygt, ved at 

rekonstruere patientens adfærd, følelser og tanker overfor deres angst 
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Vi har redegjort for VR-teknologien ved hjælp af første trin i TRIN-modellen. VR besidder tre 

vigtige indre mekanismer. 1. the virtual world, 2. immersion og 3. interactivity. VR er en 

computergenereret simulation (1), som fokuserer på at give brugeren en fornemmelse af 

tilstedeværelse i et sanseligt og virtuelt miljø (2), hvor der er mulighed for interaktion med det 

virtuelle miljø (3).  

VRET er en behandlingsform, som fremprovokerer patientens angst via et VR-headset og det 

virtuelle miljø. Ved udførslen af VRET er det væsentligt at det virtuelle miljø skal være 

virkelighedstro, samt at det afspejler virkelige situationer som patienten frygter. Såfremt dette ej 

er tilfældet, vil patienten ikke kunne omsætte deres oplevelse til virkelige situationer.  

Metodeafsnit  
Der vil i dette afsnit blive redegjort for de metoder, der er blevet benyttet i projektet. I projektet 

gøres der brug af den kvalitative metode, til indsamling af information om VRET. Dertil bliver 

observation ved brugen af VRET også undersøgt, hvilket giver os muligheden for at skabe en 

dybere forståelse for hvordan VRET fungerer i praksis. Afsnittet vil også gennemgå projektets 

fejlkilder. 

Problemkort 

For at undersøge hvilke faktorer, der er vigtige når man undersøger angst som et problem for 

samfundet, har vi gjort brug af et problemkort. Social angst kan fører til adskillige problemer på 

både individ- og samfundsplan. Vi er interesseret i, hvordan VR kan afhjælpe disse samfunds- og 

individuelle problemstillinger. I takt med den større digitalisering i sundhedsvæsenet, og 

samfundet generelt vil vi gerne blive klogere på, hvorfor digitaliseringen er i stigning, samt 

undersøge, hvorfor VR er inddraget til behandlingen af angst. Vi har derfor udarbejdet et 

problemkort som viser, hvilke specifikke samfundsproblemer angst giver så vi herefter kan se på, 

hvordan digitaliseringen og brugen af VR i sundhedsvæsenet kan afhjælpe disse problematikker. 

Problemkortet blev primært brugt som forarbejde til vores problemfelt, samt vores  

problemformulering. 

Problemkortet tager udgangspunkt i Coloured Cognitive Mapping (CCM), introduceret af Colin 

Eden i 1988. Eden er professor inden for ledelsesvidenskab på Strathclyde University i Skotland. 

CCM har til formål at klargøre de problemer som vi arbejder med i vores projekt, udvikle en fælles 

forståelse for problemerne, samt identificere og designe alternative måder at løse problemet på. I 
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midten af kortet fremgår hovedproblemet. Under hovedproblemet er der noder, som viser 

eventuelle årsager til problemet. Oven over er der konsekvenser af problemet (Venable, 2014). 

Her er vores udarbejdet problemkort:    

 

(Figur 1, Problemkort) 

CCM-kortet har vi brugt til at vurdere, hvad der er vigtigt at analysere i forhold til 

implementeringen af VR i behandlingen af social angst. 

Kvalitativ metode 

I dette projekt ønsker vi at benytte den kvalitative metode, i form af interviews. Formålet ved 

kvalitative interviews er, at skabe en indsigt i de personer som interviewes. Dette omfatter 

opnåelsen af viden, heraf deres perspektiver, holdninger og tanker. Forskeren udarbejder på 

forhånd en interviewguide, hvilket består af de spørgsmål, som søges besvaret. Guiden fungerer 

med andre ord som en styrepind for selve interviewet, og danner derfor grundlaget for selve 
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samtalen mellem forskeren og den interviewede (deMarrais & Lapan, 2003). Vi har valgt at 

interviewe to personer, der forsker i VRET i deres respektive studier. De er begge ph.d. 

studerende og er endnu ikke færdige med deres studier. Studierne varierer på nogle parametre, da 

de ikke arbejder med det samme antal patienter, og da deres behandlingsformer er forskellige, da 

den ene behandlingsform er gruppeterapi og den anden er individuelt. Vi vurderer at disse 

interviews giver os en indsigt i det nuværende forskningsfelt, heraf deres unikke perspektiver på 

feltet. Dette giver et indblik i VRET, samt hvordan det udspilles i praksis.  

 

Semi-strukturerede interviews 

Vores kvalitative interviews tager udgangspunkt i den semi-strukturerede form, hvilket danner 

grundlag for skabelsen af situeret viden. Med denne tilgang identificeres der på forhånd en række 

tematikker, som søges besvaret. Disse tematikker skaber udgangspunktet for de prædefinerede 

spørgsmål, som intervieweren medbringer til interviewet. Som navnet antyder, præsenteres 

spørgsmålene ikke i en struktureret rækkefølge. Derimod har intervieweren mulighed for at 

tilpasse rækkefølgen, afhængigt af den givne kontekst. Samtidigt er det også muligt at tilpasse 

spørgsmålene under interviewet, således at et fyldestgørende svar opnås. Hvis den interviewede 

for eksempel kommer ind på en tematik, som man i forvejen ikke havde overvejet, er det her muligt 

at stille uddybende spørgsmål (Qu & Dumay, 2011). Den semi-strukturerede form skaber derfor 

basis for, at forskeren kan opnå forskellige indsigter i det undersøgte. Dette understreger at 

forskeren skal anvende de prædefinerede spørgsmål, som en “guide” til at indsamle information 

fra den interviewede. Spørgsmålene fungerer derfor som et værktøj til, at få afdækket det som 

ønskes undersøgt (Kallio et al., 2016).  

Vi begrunder vores valg af den semi-strukturerede metode, på baggrund af dens egenskab til at 

afdække den interviewedes holdninger, og opfattelser af det undersøgte. Samtidigt understøtter 

den åbne tilgang til interview, at man inddrager deltagere med forskellige baggrunde. Ved at 

undlade at anvende en fast og struktureret formidling af spørgsmål, kan man tilpasse interviewet 

til individet (Barriball & While, 1994). Derfor tillader metoden, at vi kan indgå i interviews med 

forskellige fagfolk, med forskellige baggrunde.  
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Interview med psykolog og ph.d. studerende Benjamin Arnfred 

Den 26/10-21 foretog vi et interview med Benjamin Arnfred, der er psykolog og ph.d. studerende. 

Interviewet fandt sted på Gentofte Hospital, hvor Arnfred er med i et projekt, der hedder SO 

REAL. SO REAL bliver beskrevet som et projekt, der  

“(...) sammenligner det nuværende psykoterapeutiske gruppebehandlingstilbud til 
individer med social angst, med et nyt behandlingstilbud som bruger Virtual Reality til 
at tilvænne patienterne til svære sociale situationer” (Psykiatri, Region H, 2020).  

SO REAL projektet var netop årsagen til, at vi valgte at interviewe Arnfred. Dette skyldes at 

projektet har til formål at undersøge, brugen af VR til behandling af social angst. SO REAL 

projektet behandler patienterne via gruppeterapi. VRET-gruppeterapi kan medføre nogle 

yderligere komplikationer, i forhold til hvis patienterne bliver behandlet individuelt.  

Interview med psykolog og ph.d. studerende Per Trads Ørskov 

Den 27/10-21 foretog vi et online interview med Per Trads Ørskov, som er psykolog og ph.d. 

studerende fra Syddansk Universitet. Derudover arbejder han hos Telepsykiatrisk Center. Her 

gennemfører Ørskov et videnskabeligt studie om behandling af social angst, ved brugen af VR. 

Formålet med dette studie er at undersøge, om VR kan bidrage til et mere effektivt individuelt 

behandlingsforløb for social angst.  

Det var derfor oplagt at interviewe Arnfred og Ørskov. Netop for at undersøge hvilke erfaringer 

de har gjort sig, i forhold til brugen af VR-teknologien til behandling af social angst. 

 

Postfænomenologiske relationstyper 

Ifølge Olesen et al. (u.d.) hævder Ihde, at før man kan forstå en teknologi, skal man inddrage en 

undersøgelse af de relationer, som er mellem mennesket og teknologien. Ihde mener at man bør 

kigge på konkrete praksisser og undersøge, hvordan de begge gensidigt påvirker hinanden. Ser vi 

på VR-teknologien fra et postfænomenologisk perspektiv, er der tale om en teknologisk mediering 

af brugernes erfaringer. Hertil rejses spørgsmålet om, hvilken relationstype VR-teknologien hører 

under. Ihde har forslået en række relationstyper, som analyserer teknologisk mediering (Olesen et 

al., u.d.).  

En relevant relationstype er den Ihde introducerer som Hermeneutisk teknologisk mediering. 

Denne relationstype er karaktisseret ved, at menneskets kropslig sansning og teknologien ikke 
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længere er forbundet. Teknologien er derimod blevet adgangen til verdenen i konkrete henseender. 

Teknologien giver specifikke aspekter af virkeligheden, som mennesket skal fortolke. Man har 

mulighed for at se og undersøge en verden, man ikke har adgang til uden teknologien. Som 

eksempler herpå er en MR-scanner eller et ur, en repræsentation af denne form for mediering 

(Olesen et al., u.d.). 

Robert Rosenberger, forfatter og professor på Georgia Institute of Technology, og Peter-Paul 

Verbeek, forfatter og teknologifilosof, har yderligere beskrevet nye menneske-teknologi-verden 

relationer, som bygger videre på Ihdes relationstyper (Rosenberger & Verbeek, 2015). En særlig 

bemærkelsesværdig relationstype er indlejringsrelation, også kaldet immersion relation. Denne 

relationstype kan forstås, som en mere aktiv version af Ihdes baggrundsrelation (Rosenberger & 

Verbeek, 2015). I indlejringsrelationen bliver teknologien fusioneret med menneskets omgivelser. 

Teknologien skaber desuden et såkaldt interaktivt miljø, hvortil der opstår en gensidig interaktion 

mellem teknologien (omgivelserne) og mennesket (Aydin et al., 2018). Indlejringsrelationen 

skaber en såkaldt reflexive intentionality, hvilket beskriver hvordan mennesket kan opnå nye 

relationer til dem selv, gennem den anvendte teknologi (Rosenberger & Verbeek, 2015). 

Opmærksomheden er rettet både fra mennesket mod teknologien, og teknologien mod mennesket. 

Det er altså muligt at interagere, og fordybe sig med teknologien. Med relationstyperne kan man 

netop analysere, hvordan teknologien medierer menneskets erfaringer i en konkret praksis (Olesen 

et al., u.d.). 

Udover Rosenberger & Verbeeks (2015) forslag på relationer, er der flere postfænomenologer som 

har videreudviklet, og sammensat Ihdes relationstyper. Barbara Wasson og Joakim Vindenes, 

forskere inden for informationsvidenskab på Bergen Universitetet, har foreslået endnu en 

relationstype, som betegner relationen mellem VR og mennesket  

“(..) a human in an embodiment relation with the technology (i.e., the user) in an alterity 
relation to the technology (i.e., the environment), while the world is in the background” 
(Vindenes & Wasson, 2021: 4). 

Vindenes og Wassons (2021) relationstype, omfatter følgende to af Ihdes relationstyper: 

embodiment (legemliggjorte) og alterity (andetsheds) relationer. Legemliggjorte relationer 

beskriver teknologier, hvoraf menneskets kropslige erfaringer af verden medieres gennem selve 

teknologien. Denne relationstype betegner desuden, hvordan teknologien bliver “usynlig”. Et 
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eksempel herpå er et par briller, hvortil brugeren ser verden gennem disse. Andethedsrelationer 

omfatter teknologier, der “efterligner” menneskelig interaktion (Olesen et al., u.d.). 

Undersøgelse af Virtual Reality oplevelse  

For at få et større indblik i brugen af VR, og hvordan det kan påvirke individer, vil vi foretage en 

undersøgelse. Denne undersøgelsen har til formål at afprøve VRET på individer, der lider af angst. 

Det kan enten være et VRET-program, som påvirker individers højdeskræk, flyskræk eller andre 

fobier. I et ønsket scenarie ville vi udføre dette eksperiment på en befolkningsgruppe, der lider af 

social angst. Her vil vi udsætte patienterne for VRET, som udfordrer individerne med sin angst for 

sociale situationer. Dog ser vi dette som værende et udelukket scenarie. Blandt andet fordi vi ikke 

har mulighed for at finde en stor gruppe af personer, med angstlidelsen, der ønsker at deltage. 

Samtidig vil det også kunne føre til uetiske komplikationer, da vi ikke er rustet til rollen som 

terapeut, eller har færdighederne, til at kunne håndtere en VRET-situation korrekt. Derfor udfører 

vi undersøgelsen på nogle af projektgruppens medlemmer. Vores forhåbning er, at VR-

programmet vil virke angstprovokerende. På denne måde har vi mulighed for at undersøge 

medlemmernes reaktioner. 

Vi tager udgangspunkt i metoden struktureret observation. Med denne tilgang foretages 

observationerne oftest under kontrollerede forhold, eksempelvis i et laboratorie. Observationerne 

kan dog også foretages i det miljø, som deltagerne normalt befinder sig i. Centralt for denne 

observationsmetode er, at forskeren ikke dokumenterer al observeret adfærd (Price, 2017). 

Derimod fastlægger forskeren på forhånd de hændelser, som er relevante for undersøgelsen. Hertil 

gøres der brug af et observationsskema, bestående af prædefinerede kategorier, som foreskriver 

hvilke hændelser, der skal registreres under selve observationen. Med andre ord udføres 

observationen på baggrund af en konkret hypotese, som ønskes undersøgt (Phellas et al., 2012). 

For vores projekt er det relevant at dokumentere de hændelser, som har en direkte forbindelse til 

VR-oplevelsen. Dette vil vi forsøge så vidt muligt at udføre, ud fra teorien om VRET-behandling 

om fysiske reaktioner og SUDS-score. Dette er relevant for at kunne få en større forståelse for, 

hvordan VRET påvirker individer. 
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Virtual Reality Exposure Therapy på gruppemedlemmer 

Vi har udarbejdet vores eget skema, i forbindelse med vores strukturerede observation. Dette 

skema vil vi bruge i vores analyse til at undersøge, hvorledes VR har en effekt på vores oplevelser 

af situationen, samt på vores følelser og reaktioner. Skemaet tager udgangspunkt i 

vurderingsskemaet SUDS. Derudover har vi tilføjet relevante oplysninger om, hvorvidt deltagerne 

på forhånd har højdeskræk, samt hvordan de oplever situationen. Skemaet er udformet ved hjælp 

af semistruktureret interviews af deltagerne, SUDS-skalaen og struktureret observation. 

Dato  
 

SUDS før Puls før SUDS 
efter 

Puls efter Har 
personen 
højdeskræk? 

Hvordan 
var 
oplevelsen 
i stikord? 

Deltager 1       
Deltager 2       
Deltager 3       

(Tabel 5, egen tabel over deltagerobservation) 

Vi foretog vores undersøgelse ved brugen af VR-spillet Richie’s Plank Experience, hvor 

deltageren skulle have et VR-headset på, samt en controller i hver hånd. Spillet foregår således, at 

brugeren i den virtuelle verden træder ind i en elevator, og derefter bliver brugeren kørt højt op i 

en bygning. Når elevatordøren åbner, kan brugeren se en planke, der fører ud i luften (Se billede 

4) (Richie’s Plank Experience on Oculus Quest, u.d.).  

 

(Billede 4, Richie’s Plank experience, fra brugerobservationen) 
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For at simulere planken i virkeligheden, placerede vi en planke på gulvet. Planken var cirka fem 

cm over jorden. Når deltageren bevæger sig på planken i virkeligheden, bevæger vedkommende 

sig ligeledes på planken i spillet. Simulationens formål er at få deltageren til at føle, at de befinder 

sig højt oppe, samt at der er en risiko for at falde ned. På den måde kan spillet virke 

angstprovokerende. Særligt for individer, der lider af højdeskræk.  

Inden observationen stillede vi deltagerne spørgsmål om, hvor angstprovokerende de forstillede 

sig at oplevelsen ville være, baseret på SUDS-skemaet. Deltagerne blev også spurgt indtil, om de 

led af højdeskræk. Vi foretog ligeledes en pulsmåling ved hjælp af et Apple Watch, før 

undersøgelsen begyndte.  

 

(Billede 5-6, Emilie og William, der afprøver Richie’s Plank experience) 

Efter observationen interviewede vi deltagerne om deres oplevelse, målte deres puls og bad dem 

igen vurdere, hvor angstprovokerende oplevelsen havde været med udgangspunkt i SUDS-

skemaet. 
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Dato 8/12-
2021 
 

SUDS 
før 

Puls før SUDS 
efter 

Puls efter Har 
personen 
højdeskræk? 

Hvordan var 
oplevelsen i stikord 

William 30 75 40 86 Ingen Adrenalinsus, lidt 
immersed 

Jacob 20 83 40 94 Minimalt Overrasket og 
immersed 

Emilie 50 95 30 108 Ja Lidt immersed 
(Tabel 6, data fra egen brugerobservation) 

Fejlkilder 

Vi har foretaget to kvalitative interviews med to personer, der begge er psykologer og ph.d. 

studerende. De to interviews har, som tidligere beskrevet, givet os et indblik i, hvordan de to 

forskere har arbejdet med VRET i psykiateren indtil videre. De forsker i hver deres projekt, der 

ønsker at undersøge, hvordan man kan benytte VRET i behandlingen af social angst. Begge 

forskningsprojekter er stadig i gang, og de har derfor ikke adgang til deres resultater endnu. Derfor 

har vi heller ikke har adgang til deres resultater, og af denne årsag har vi ikke kunne få noget reel 

data om effekten af VRET i Danmark. På trods af dette, har begge interviewpersoner givet os et 

indblik i, hvordan de benytter VRET i henholdsvis individ- og gruppebehandling. 

I udførslen af vores struktureret observation, var der nogle betydningsfulde fejl. Den væsentligste 

var, at vi ikke havde mulighed for at udføre observationer af individer, der lider af social angst. 

Samtidig ønskede vi også, at det virtuelle program var designet til deltagerens type af angst. Dog 

var dette heller ikke muligt, da ingen af deltagerne led af angst eller havde fobier. På trods af dette, 

fandt vi det stadig relevant at teste VR-oplevelsen på os selv. Årsagen til det er, at VR-teknologien 

også har en påvirkning på mennesker, der ikke lider af angst. Hvis programmet er lavet 

overbevisende, kan hjernen have svært ved at skelne mellem den virkelige- og den virtuelle verden 

(Aggerbeck, 2021). Samtidig ønskede vi at undersøge, hvordan VR generelt kan påvirke individer, 

og hvilke følelser man kan opnå ved brugen af VR. En anden fejlkilde ved udførelsen af VRET på 

gruppemedlemmerne er, at vi er delvist partiske med resultaterne i vores SUDS-skema. Deltagerne 

vidste hvad de ville opleve under eksponeringen, hvilket vi formoder har haft en effekt på vores 

resultater. Endnu en fejlkilde i vores struktureret observation, er vores måling af puls. Da vi målte 

pulsen ved brugen af et Apple Watch, kan vi ikke garantere at målingen er præcis. Der er derfor 

en del usikkerhed forbundet med vores pulsmåling, hvilket selvfølgelig skal tages i mente, når vi 

ønsker at analysere på det senere hen. 
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Delkonklusion 

Det var essentielt for dette projekt at udføre de semistrukturerede interviews med Per Trads Ørskov 

og Benjamin Arnfred. De har begge bidraget med værdifuld viden, vedrørende hvordan virkelige 

kontrollerede studier udspiller sig. Deres indsigt og holdninger til emnet, har blandt andet ført os 

til at udføre undersøgelsen om VRET.  

Brugerobservationen gav os en forståelse for teknologiens muligheder, dog opstod der bestemte 

problematikker med udførelsen af den strukturerede observation. Disse problematikker betragtes 

som fejlkilder, da selve udførelsen og dataene der er indsamlet, ikke er tilstrækkelig til at 

konkludere hvordan et studie udspiller sig i psykiatrien. Havde vi haft mere tid og flere ressourcer, 

ville vi potentielt have opstillet en observation med en gruppe individer som lider af angst, og have 

haft det korrekte udstyr og erfaring til at analysere, hvordan deltagerne reagerer på VRET. Vi er 

derfor klar over, at vores brugerobservation ikke har ført til valide data, men det har givet os 

mulighed for at erfarer, og opnå en forståelse for mulighederne med VR-teknologien. 

Analyse  
I det følgende afsnit vil vi præsentere vores analyse. Vores analyse er bygget op af tre forskellige 

afsnit, der ønsker at undersøge problemerne forbundet med angst, på tre forskellige niveauer. Det 

første afsnit tager et samfundsmæssigt perspektiv, og undersøger presset på det danske 

sundhedsvæsen. Blandt andet i relation til hvilke omkostninger, som er forbundet med 

behandlingen af angst. Dette ønsker vi at undersøge med henblik på, hvor behovet for ny teknologi 

til behandling opstår. Det efterfølgende afsnit ønsker at sammenligne effekten af in vivo 

eksponeringsterapi, med VRET. Her vil vi sammenligne to dokumentstudier, og sammenholde det 

med de interviews vi har foretaget. Det vil give os en forståelse for, hvorfor man benytter sig af 

VRET, samt eventuelle tilsigtede- og utilsigtede effekter ved brugen af VR-teknologien. Analysen 

afsluttes med en undersøgelse af vores brugerobservation, sammenholdt med 

postfænomenologiens relationstyper. Dette giver os en forståelse for, hvordan VR-teknologien kan 

påvirke individet, hvordan VR-teknologien har påvirket deltageren i brugerobservationen, og 

hvilke muligheder VR kan bidrage med til behandlingen af social angst.  

Omkostninger i sundhedsvæsenet 

De danske sygehuse er under forandring. Forandringen medfører en række problematikker og 

dertilhørende konsekvenser, både på et samfundsmæssigt- og et økonomisk plan. Ifølge Ola 
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Jørgensen (2015) viser forskning fra 2015, at nye behandlingsteknologier og nye typer af medicin 

gør det muligt for lægerne, at behandle patienterne tidligere, bedre og længere. Udgifterne for 

nogle behandlinger, der gør brug af moderne teknologier, er blevet dyrere, hvilket ligger pres på 

sundhedsøkonomien (Jørgensen, 2015).  

Jørgensen (2015) benytter sig af et eksempel om røntgen- og ultralyd scannere, der er blevet 

erstattet af dyrere MR- og CT-scannere. De nye teknologier er blevet mere præcise og effektive, 

hvilket har ført til at antallet af MR- og CT-scanninger er steget med 90% siden 2008.  

  

(Tabel 7, Jørgensen, 2015: 14)  

Ved brugen af bedre behandlingsteknologier er det muligt at behandle flere patienter på kortere 

tid, da teknologierne er blevet mere effektive og præcise. Teknologiudviklingen ses altså, som 

værende positiv for samfundet (Jørgensen, 2015).  

VR-teknologien har derfor også potentiale, for at skabe positive resultater i psykiatrien. Ørskov 

mener at VR’s potentielle styrke er, at teknologien kan udvikles således at patienter kan behandles 

i deres eget hjem 

“Teknologien udvikler sig, og det er jo ikke fordi det kræver så meget, men måske 
kunne man tage VR-udstyr med hjem til folk, og at eksponeringen kun foregår 
derhjemme. Man kunne f.eks. lave sådan noget “Blended-care”, altså hvor noget af 
behandlingen foregår der hjemme og nogle gange møder man ind. En form for 
vekselvirkning“ (Ørskov, 2021, bilag 1: 3). 
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Denne form for behandling er særlig aktuel, i forhold til Covid-19 pandemien. Covid-19 har de 

seneste to år medført et enormt pres på sundhedsvæsenet (Sundhedsstyrelsen, 2020). Hvis VR 

udvikles til at blive et redskab som patienter der lider af angst, kan benytte i deres hjem, kan 

teknologien formegentligt mindske presset i psykiatrien. Tilmed kan behandlingen muligvis foregå 

uden en deltagende psykiater eller psykolog. 

Jørgensen (2015) pointerer samtidigt at befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet stiger, i 

takt med at sygehusene bliver mere effektive, og behandlingsformerne bliver bedre. Generelt 

kræver befolkningen mere fra sundhedsvæsenet, fordi velstanden i Danmark er stigende. Det er 

blevet nemmere at søge information om forskellige behandlingsformer, og befolkningen forventer 

derfor også lettere adgang til behandlingerne (Jørgensen, 2015). Som følge af borgernes forøgede 

forventninger til sygehusene, og den stigende efterspørgsel for behandling, ønsker flere at blive 

diagnosticeret (Jørgensen, 2015). 

Befolkningens øgede forventning til behandling, samt den stigende aktivitet på de danske 

sygehuse, påvirker ligeledes psykiatrien (Jørgensen, 2015). Igennem det seneste årti, har 

psykiatrien oplevet et enormt pres. Antallet af psykiatriske behandlinger per år er steget fra 

117.400 i 2011, til i alt 148.000 i 2016. Desuden har der i samme periode været 51% flere 

ambulante besøg, samt 12% flere indlæggelser i psykiatrien. Dette resulterer i en forøgelse på 9%, 

for antallet af patienter per medarbejder (Danske Regioner, 2017). Ifølge Danske Regioner (2017), 

kan denne udvikling ikke fortsætte. De mener at antallet af medarbejdere i psykiatrien, og i 

sundhedsvæsenet generelt, ikke vil kunne følge med den stigende aktivitet. 

I dag findes der flere forskellige diagnosegrupper for angst. Diagnoserne bruges af fagpersoner, til 

at kunne give individer den rette behandling (Mathiasen, 2016). Man kan antage at inddragelsen 

af ny teknologi, er baseret på et behov for nye behandlingsmetoder til de mange forskellige 

diagnoser. Nye angstdiagnoser kommer blandt andet i takt med nye fænomener i samfundet, her 

ses for eksempel klimaangst (Karmark, 2020). Hver diagnose kræver individuel behandling, og 

ved hjælp af ny teknologi har man mulighed for hurtigere, nemmere og billigere, at justere 

behandlingen til det specifikke individ. Tager man udgangspunkt i David Nyes forståelse af 

teknologi og mennesker mener han, at kulturen og teknologi er tæt forbundet. 

Teknologiudviklingen er derfor ikke teknologisk determineret. Vi har som samfund mulighed for 

at udvikle nye teknologier efter behov, og vælge dem fra og til (Nye, 2006). Dette ses i takt med, 
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at der opstår nye former for diagnoser, antallet af mennesker der bliver diagnosticeret, samt den 

stigende grad af teknologi i sundhedsvæsenet (Nye, 2006). Stigende brug af ny teknologi i 

sundhedsvæsenet viser et klart billede af det samfund vi i dag lever i, hvor behandlingen skal være 

effektiv. Behandlingen skal netop være effektiv, da der er pres på sundhedsvæsenet i takt med at 

der stilles flere, samt forskellige diagnoser. Nye vil altså mene, at den stigende brug af teknologi 

viser, at vi er nødt til at tænke innovativt, for at behandle de mange patienter i sundhedsvæsenet, 

som kræver specifik behandling. 

Vi har tidligere redegjort for incidenstallet, for personer med angst. Der forekommer cirka 17.000 

årlige nye tilfælde. I 2012 var der 135.000 personer i Danmark, der havde diagnosen angst. Disse 

tal stammer fra rapporten “Sundhedsbyrden i Danmark”, udarbejdet af Statens Institut for 

Folkesundhed, for Sundhedsstyrelsen (Flachs et al., 2015). Årligt er der 120.000 psykiatriske 

ambulante hospitalsbesøg, hvoraf personer med angst udgør 13% af disse hospitalsbesøg. Dertil 

var der registreret 6.200 psykiatriske indlæggelser af personer med angst, hvoraf de udgjorde 12% 

af alle psykiatriske indlæggelser. I mellem 2010-2012 var der 115.352 besøg, hos psykiatere eller 

psykologer. Personer med angst udgjorde 13% af disse besøg. I samme periode havde individer 

med angst ligeledes et årligt gennemsnit på 1.9 millioner flere sygedage (Flachs et al., 2015). Dertil 

er det også værd at nævne, at der gennemsnitligt blev tildelt 1.935 førtidspensioner, til personer 

med angst i aldersgruppen 16-64 år, hvilket udgør 12,2% af alle førtidspensioner, der blev tildelt i 

denne periode. Der er derfor en klar sammenhæng mellem angst, antal sygedage og 

førtidspensioner.  

Angst påvirker ikke kun individet, men også flere områder i samfundet. Rapporten skriver blandt 

andet “Angst er en sygdom med en betydelig sygdomsbyrde i den danske befolkning og ligger højt 

for flere sygdomsbyrde mål inkluderet i denne rapport“ (Flachs et al., 2015: 206). Angst er 

eksempelvis årsagen til et markant produktionstab for samfundet. Rapporten viser, at angst i 

gennemsnit kostede samfundet 8,6 milliarder kroner i form af produktionstab, som et resultat af 

sygedage og førtidspensioner (Flachs et al., 2015). Af dette beløb udgør sygedage i gennemsnit 

398,4 millioner kroner, hvor det resterende beløb har tilknytning til førtidspensioner. Dertil 

kommer de årlige omkostninger for behandling af angst, der i perioden 2010-2012 i gennemsnittet 

var på 948,7 millioner kroner. Dette beløb dækker over behandling hos psykiatere og psykologer, 
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tilsyn hos praktiserende læge, ambulante besøg, samt medicin mv. (Flachs et al., 2015). Dette kan, 

ud fra Nyes forståelse, forklare den øgede interesse i at implementere teknologi i sundhedsvæsenet. 

Ud fra rapporten, fremstillet af Flachs et al. (2015) kan man altså hævde, at angst udgør en stor 

sygdomsbyrde for det danske samfund. Angst er en hyppig årsag for besøg i psykiatrien, og ifølge 

Flachs et al. (2015) er angst rangeret som den hyppigste af alle psykiske lidelser, der bliver 

præsenteret i rapporten. Angst medfører som beskrevet et stort brug af ressourcer. Dette gælder 

både omkostninger for behandling og pleje, men også den store andel af personer, som er 

fraværende på arbejdsmarkedet. Sammenholdt med de andre sygdomme, som bliver introduceret 

i rapporten, medfører angst det største produktionstab i den givne periode (Flachs et al., 2015).  

In vivo eksponeringsterapi sammenlignet med Virtual Reality eksponeringsterapi  

Presset på de danske sygehuse, og det høje antal indlæggelser af individer med angst, kan muligvis 

lindres ved at motivere individer med angst, om at søge behandling og kontakte læge tidligt i 

forløbet. Ud fra tallene om antal sygedage, førtidspensionister osv. ses det, at der er store 

omkostninger ved angst. Det må derfor være attraktivt for individer og samfundet, at motivere 

flere til at søge behandling. Vi har tidligere redegjort for, hvordan VR-teknologien kan benyttes til 

behandling af social angst. In vivo eksponeringsterapi er den klassiske form for behandling af 

angst, og vi ønsker derfor at undersøge om der er en signifikant forskel mellem brugen af in vivo 

eksponeringsterapi kontra VRET. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i studier, der sammenligner 

effekten af de to førnævnte behandlingsformer. Vi ønsker at sammenligne brugen af VRET med 

in vivo eksponeringsterapi, da det vil give os en forståelse af hvorfor, og hvordan, VR kan mediere 

individets oplevelse af det de ellers frygter. 

Page L. Anderson et al. (2013) er forskere i psykologi hos Georgia State University og University 

of Vermont. De udgav i 2013 et studie, der sammenlignede VRET og in vivo 

gruppeeksponeringsterapi. Formålet var at undersøge hvilken behandlingsform, der var mest 

effektiv. Studiet inkluderede 97 deltagere, der alle var diagnosticeret med social angst, hvortil 

deres primære frygt var at tale i offentligheden. Deltagerne blev ligeligt fordelt i tre grupper, der 

bestemte hvilken behandlingsform de skulle modtage. Grupperne var henholdsvis VRET, 

gruppeeksponeringsterapi og “venteliste”, hvor sidstnævnte skulle fungere som en kontrolgruppe. 

VRET-sessionerne bestod af flere forskellige virtuelle miljøer, herunder et virtuelt auditorium, 

hvor der var plads til op mod 100 virtuelle tilskuere (Anderson et al., 2013). Deltageren skulle 
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holde en tale i det virtuelle miljø, og samtidig havde terapeuten mulighed for at ændre tilskuernes 

fremtræden. Eksempelvis ved at få tilskuerne til at virke støttende, interesserede eller distraherede. 

VRET-sessionerne foregik som individuel behandling. Modsat dette var der in vivo 

gruppeeksponeringsterapien, der bestod af sessioner med op mod fem deltagere. Deltagerne skulle 

på skift holde en tale, der blev optaget, således at gruppens deltagere kunne give intern feedback 

(Anderson et al., 2013).  

Konklusionen af dette studie var, at in vivo eksponering viste sig at være en smule bedre end 

VRET. En af årsagerne til dette kan være, at deltagerne i gruppeeksponeringsterapi ikke kun skulle 

holde en tale foran de andre deltagere, men de skulle også overhøre de andre deltageres taler. 

Samtidig modtog de positiv feedback på deres taler, fra de andre deltagere. Dette var modsat 

VRET-deltagerne, der kun skulle holde den virtuelle tale, hvorefter de havde en samtale med deres 

terapeut om oplevelsen (Wechsler et al., 2019). Deltagerne i gruppeeksponerings-terapien kunne 

derfor have fået mere erfaring i at tale foran andre, samt modtage feedback fra fremmede 

mennesker. En utilsigtet effekt ved VRET er derfor, at patienten ikke får feedback fra andre 

personer i virkeligheden, som viser sig at have en positiv effekt for patienter. 

Psykoterapeuterne Theresa F. Wechsler et al. udgav i 2019 en undersøgelse, der sammenlignede 

brugen af VRET med in vivo eksponeringsterapi. De har foretaget en kvantitativ metaanalyse, der 

tager udgangspunkt i ni forskellige studier, som alle blev udgivet mellem 2000-2016. Wechsler et 

al. (2019) udvalgte studier, der skulle leve op til en række krav. Disse krav omfattede blandt andet, 

at der skulle være mere end ti deltagere, at der var en jævn fordeling af køn, samt at deltagerne, 

der blev behandlet i VRET og in vivo eksponeringsterapi, skulle have lige meget behandling. 

Wechsler et al. (2019) endelige undersøgelse endte med at inkludere 371 deltagere, der enten havde 

en specifik angst, såsom agorafobi (frygt for åbne pladser) eller social angst. 

I metaanalysen sammenlignes de ni studiers resultater, hvor det er tydeligt at der er stor forskel på, 

hvilken behandlingsmetode de forskellige studier mener er mest effektiv. Wechsler et al. (2019) 

argumenterer for, at brugen af ældre teknologi i studier fra 2000-2010 kan være årsag til, at VRET-

behandlingen ses som mindre effektiv. Det kan blandt andet være brugen af en ældre version af 

VR-headsets, der ikke giver den samme immersion effekt, som teknologien kan give i dag 

(Wechsler et al., 2019). Det kan blandt andet resultere i, at deltagerne oplever problemer med 

cybersickness, hvortil de kan have svært ved at fortsætte VRET-behandlingen. Cybersickness kan 
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sammenlignes med køresyge, og kan opstå når øjnene præsenteres for en virkelighed, der ikke 

matcher balancecenteret i øret (Lichtenstein, 2017). Eksempelvis hvis patienten bliver udsat for en 

scene, der bevæger sig, mens resten af kroppen står stille. Øjnene fortæller hjernen, at kroppen er 

i bevægelse, men samtidig siger balancecenteret, at kroppen står stille. Det kan resultere i kvalme 

og svimmelhed, og ofte er man nødt til at afbryde behandlingen hvis dette opstår (Lichtenstein, 

2017). 

Wechsler et al. (2019) konkluderer derudover at der kan være fundet evidens for, at in vivo 

eksponeringsterapi er en smule mere effektiv end VRET, når det kommer til behandling af social 

angst, men ikke når det kommer til specifik angst. Årsagen til dette kan være, at det er sværere at 

lave virtuelle simuleringer, der passer til social angst. Social angst bliver generelt anset som en 

kompleks diagnose ”Social phobia is considered to be a more complex disorder with high 

comorbidity, chronicity, and impairment, and shows lower remission rates in CBT treatments than 

other anxiety disorders” (Wechsler et al., 2019: 18). Social angst er generelt en svær diagnose at 

behandle, både når der benyttes VRET, og traditionel kognitiv behandlingsterapi.  

I vores interview med Per Trads Ørskov, psykolog og ph.d. studerende, nævner han også, hvordan 

dette er en af de største udfordringer ved brugen af VR, til behandlingen af social angst. Han siger 

blandt andet  

”Det et jo nemt, at eksponere for højdeskræk eller edderkoppefobi, fordi det er så 
konkret. Man kan bare sætte en edderkop på bordet foran patienten, så vækker det en 
masse angst (…). Men det er meget svært sådan i social interaktion, for hvordan justerer 
man lige på det? Og social interaktion er også på en måde et forløb, hvor man taler 
sammen, eller ’jeg siger noget, I reagerer’. På den måde er det meget vanskeligere, på 
en eller anden måde at lave” (Ørskov, 2021, bilag 1: 4) 

Udfordringen ved social angst handler derfor om, at der kan være stor forskel på, hvilke sociale 

interaktioner patienterne frygter. Samtidig har der længe været udfordringer ved at skabe 

virkelighedstro avatars, der kan interagere med patienterne på en overbevisende måde (Wechsler 

et al., 2019). 

Page L. Anderson et al. (2017) udgav et studie i 2017, der fulgte op på deres studie fra 2013. 

Studiet omfattede 28 ud af de 97 deltagere, som deltog i undersøgelsen fra 2013. Fælles for 

deltagerne i studiet var, at de enten modtog behandling i form af VRET eller gruppe-

eksponeringsterapi.  I dette studie konkluderede de også, hvordan skabelsen af god virtuel 
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stimulation er en større udfordring når det handler om social angst, sammenlignet med specifik 

angst. Dog argumenterer Anderson et al. (2017) for, hvordan gruppeeksponeringsterapi og VRET 

har lige mange fordele. De understreger samtidig, at deres resultater ikke kan generaliseres til 

andre typer angst, end angsten for at tale i offentligheden. Årsagen til det er, at de kun har foretaget 

et studie, der måler på denne type af angst. De kan derfor ikke udtale sig om, hvordan personer der 

lider af en anden type social angst vil reagere på VRET (Anderson et al., 2017).  

Selvom det kan være udfordrende at benytte VRET til behandling af social angst, argumenterer 

Wechsler et al. (2019) også for, at “VR exposure consequently does not seem to be significantly 

less efficacious than in vivo exposure in this phobic anxiety disorder” (: 17). Da der ikke er en 

signifikant forskel mellem VRET og in vivo eksponeringsterapi, mener forskerne at man burde 

udbrede VR-teknologien, da den har nogle fordele sammenlignet med in vivo eksponerings-

terapien. En af udfordringerne som kan opstå ved in vivo eksponeringen er situationer, hvor der 

ikke er mulighed for at eksponerer patienten for deres frygt. Det drejer sig særligt om situationer, 

hvor det kan være skadeligt for personen, eller hvis der ikke er økonomiske ressourcer til at udfører 

eksponeringen. I metaanalysen fra Wechsler et al. (2019) argumenterer de netop for, at dette er en 

af årsagerne til, at man burde udbrede behandlingen med VR 

“As VR therapy is time-effective, accounts for less organizational effort, and has a 
higher acceptance in patients, this could be a feasible possibility in achieving 
efficacious exposure treatments for a wider population of patients” (Wechsler et al., 
2019: 21). 

Da VRET foregår i den virtuelle verden, er der ikke et behov for at tage et bestemt fysisk sted hen. 

Patienten kan derfor blive eksponeret for sin frygt, uanset lokation. Dette bliver også beskrevet i 

artiklen “Virtual Reality hjælper ved angst” (2021), hvor psykolog Lars Clemensen, der arbejder 

på telepsykiatrisk center i Region Syddanmark, beskriver hvordan det er en af fordelene ved 

brugen af VR-teknologien. Fordi VRET foregår i trygge rammer hos terapeuten, kan det for nogle 

patienter være lettere at overskue (Aggerbeck, 2021). I vores interview med Arnfred, der foretager 

en dansk undersøgelse af brugen af VRET til behandling af social angst, understreger han også, 

hvordan VR har potentiale til at tiltrække flere patienter, være tidseffektivt, samt være mere 

omkostningsfrit. Han sammenligner også VRET med den gængse behandling af angst. Til den 

nuværende behandling siger han blandt andet  
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“Der er noget ironisk i, at den behandling vi tilbyder til mennesker med en rigtig slem 
angst er, for det første at troppe op igennem en masse udredningsforløb, som i sig selv 
er angstprovokerende. Så selve behandlingsforløbet. Det er at møde op i en gruppe med 
ni fremmede mennesker, og to terapeuter (…) rimelig kort tid efter du er gået i gang, så 
skal du også til at konfrontere situationer du i øvrigt er bange for” (Arnfred, 2021, bilag 
2: 8) 

Her peger han på et interessant dilemma. Nogle patienter kan føle, at selve behandlingen er 

angstprovokerende. Netop fordi patienten først skal igennem et udredningsforløb, og derefter 

deltage i et gruppebehandlingsforløb. Det kan resultere i, at der er en stor andel af patienter, der 

ender med ikke at blive behandlet (Arnfred, 2021, bilag 2). Til dette tilføjer han, at det særligt er 

denne gruppe mennesker, der kan have gavn af VR. Også Ørskov peger på dette dilemma. Han er 

ligeledes i gang med at foretage en undersøgelse, der sammenligner VRET med traditionel 

gruppeeksponeringsterapi. Ørskov beskriver hvordan de har oplevet problemer med at få personer 

med social angst, til at opsøge behandlingen. Særligt fordi, de ofte kan være bange for den sociale 

interaktion (Ørskov, 2021, bilag 1). Her ser Ørskov en fordel i anvendelsen af VR, da patienten 

ikke på samme måde skal møde fremmede mennesker. Dette vil være med til at gøre det mere 

attraktivt for individer, der lider af social angst, at opsøge behandling. Han er derfor enig med 

Arnfred om, at VR-teknologien har potentiale for at kunne tiltrække flere personer, der lider af 

social angst. En anden fordel ved brugen af VR handler om, at man har mulighed for at tage VR-

brillerne af, hvis patienten bliver for ængstelig i situationen. Det kan derfor give patienterne en 

større følelse af kontrol (Aggerbeck, 2021).  

Baseret på ovenstående dokumentstudier, samt vores interviews er det tydeligt, at der er et 

potentiale for, at VR kan blive en del af behandlingen af social angst. Selvom metaanalysen fra 

Wechsler et al. (2019) viste, at de havde fundet størst virkning af brugen af VRET til specifik 

angst, kan vi antage at VR-teknologien kan udvikle sig, og personer med social angst kan få lige 

så stor gavn af teknologien. I forlængelse af dette er det også værd at nævne, at Wechsler et al. 

(2019) kritiserer deres egen undersøgelse. Blandt andet fordi de tager udgangspunkt i studier fra 

2000-2010. Samtidig er begge forskningsprojekter vores interviewpersoner deltager i, ikke 

færdige. Der er derfor ikke adgang til nogle resultater, og de har derfor ikke kunne konkludere 

noget endeligt i forlængelse af deres studier.  

Det er derfor tydeligt, at der er behov for yderligere undersøgelser af effekten af VRET, før man 

endeligt kan konkludere, om det er mere effektivt end in vivo eksponeringsterapi. Det har vist sig, 
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at der er en række fordele forbundet ved brugen af VRET. Blandt andet da behandlingen kan være 

tidseffektiv, kræver mindre organisering, samt at den kan tiltrække flere patienter til behandlingen. 

VR-teknologien har derfor mulighed for både at hjælpe individet, men på længere sigt kan det også 

have positive konsekvenser for samfundet.  

Analyse af brugerobservation 

I dette afsnit vil vi analysere relevante elementer, som er vigtige for at VR kan bruges effektivt til 

behandling. Ud fra vores tidligere analyse ses det, at VRET kan medføre utilsigtede effekter såsom 

cybersickness. Derfor vil vi ud fra vores brugerobservation undersøge, hvordan VR påvirker 

individer, og hvad det kræver for at føle sig immersed. Derudover vil vi også undersøge årsagen 

til, at nogle mennesker kan have svært ved at føle sig immersed. Vi tager udgangspunkt i 

resultaterne fra vores brugerobservation, der viser deltagernes angstoplevelse ud fra forskellige 

parametre. For at analysere resultaterne fra vores brugerobservation gør vi brug af 

postfænomenologiens relationstyper, og begrebet multistabilitet, som viser hvordan teknologi kan 

påvirke menneskets erfaringer og perception af verden. 

For at VRET skal være effektivt skal deltagerne være fordybet, samt kunne interagere med den 

virtuelle verden. Dette er for at oplevelsen føles virkelighedstro. Gennem vores bruger-observation 

har vi netop testet, hvilken effekt VR har på deltagerne. Ud fra tabellen kan man udlede, hvorvidt 

deltagerne følte sig immersed ved brugen af VR eller ej. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være 

vanskeligt at få gavn af VR. Arnfred nævner at han i sin undersøgelse opdagede, at virkningen af 

VRET for nogle patienter var mangelfuld, da de havde svært ved at fordybe sig (Arnfred, 2021, 

bilag 2).  

Resultaterne fra vores brugerobservationen viser, at deltagernes puls var forhøjet efter oplevelsen. 

Derudover beskrev nogle af deltagerne, at der forekom adrenalinrus og overraskelse ved 

oplevelsen, se tabel 7. Den forhøjede puls viser, at der forekom en fysisk reaktion på den virtuelle 

oplevelse, og deltagerne blev påvirket af oplevelsen.  

Dato 8/12-
2021  

  

SUDS 
før  

Puls før  SUDS 
efter  

Puls efter  Har 
personen 
højdeskræk?  

Hvordan var 
oplevelsen i stikord 
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Deltager 1  30  75  40  86  Ingen  Adrenalinrus, lidt 
immersed  

Deltager 2 20  83  40  94  Minimalt  Overrasket og 
immersed  

Deltager 3 50  85 30  108  Ja  Meget immersed 

(Tabel 6, data fra egen brugerobservation) 

Deltagerne blev observeret under undersøgelsen. Deltagernes opfattelse af, hvordan observationen 

udspillede sig kan være præget af udefrakommende faktorer. Arnfred nævnte blandt andet, at 

deltagerne ofte havde problemer med at føle sig immersed, da de oplevede distraktioner fra den 

virkelige verden (Arnfred, 2021, bilag 2). Dette kan være årsagen til at to ud af tre af deltagere 

ikke mente, at de blev immersed af oplevelsen. Til trods for, at de ikke følte sig immersed, har der 

stadig været en kropslig reaktion på oplevelsen, hvilket vil sige at oplevelsen havde en påvirkning 

på deltagerne. På SUDS-skalaen blev deltager 1 og 2 mere ængstelige efter oplevelsen, end hvad 

de havde været før oplevelsen. Om deltagerne faktisk følte sig ængstelige, eller om de havde 

vurderet deres score ud fra hvor spændende eller opsigtsvækkende observationen var, kan der ikke 

konkluderes på. Dette skyldes at de to deltagere ikke lider af nogen form for angst. Vores 

brugerobservation viser, at VR påvirker deltagernes oplevelser, fysiske reaktioner, følelser og 

perceptioner af bestemte situationer.  

Rosenberger & Verbeek’s (2015) indlejringsrelation kan knyttes til VR, og vores bruger-

observation, da der er en gensidig opmærksomhed mellem mennesket og teknologien. VR følger 

deltagernes fysiske bevægelser, og simulerer dem i programmet. Den gensidige interaktion gjorde, 

at deltagerne kunne fordybe sig i simulationen. Deltager 1 og 2 er ikke blevet diagnosticeret med 

nogle former for angst, så deres SUDS-score er ikke faktuelle, i forhold til at kunne præcisere om 

observationen havde nogle ængstelige påvirkninger på deltagerne. Deltager 3 vurderede lavere på 

SUDS-skalaen efter oplevelsen. Deltageren frygtede altså, at oplevelsen ville være mere 

angstprovokerende end hvordan oplevelsen faktisk udspillede sig. Deltager 3 er derfor et bevis på, 

hvordan individers angst før selve terapien, kan være værre end eksponeringen. Dette kan tyde på 

at individer som lider af angst frygter behandlingen, da deres forestillinger om eksponeringen kan 

være værre end selve oplevelsen. Deltager 3 påstår at have højdeskræk. Deltageren vurderer dog 

at eksponeringen ikke blev udført i en tilstrækkelig grad til, at vedkommende oplevede 

højdeskræk.  
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Ser vi på Vindenes & Wasson’s (2021) relationstype i forbindelse med vores brugerobservation, 

medierer VR-headsettet både objektet (det virtuelle miljø), samt subjektet (deltagerens relation til 

det virtuelle miljø). Når deltagerne bar VR-headsettet, opstod der en legemliggjort relation, da 

headsettet bliver “usynligt”, og deltagerne handlede gennem det. VR-headsettet medierer den 

virtuelle verden, hvoraf deltagernes kropslige erfaringer medieres gennem teknologien. VR-

headsettet medierer ikke den virkelige verden, men den virtuelle verden. Deltagerne indgår i det 

virtuelle miljø, og interagere med den virtuelle verden gennem VR-headsettet. Derved indgår 

deltagerne i en andethedsrelation til den virtuelle verden. Vindenes & Wassons’s relationstype kan 

derfor også knyttes til vores brugerobservation. Deres sammensætning af Ihde’s to relationstyper 

ser sit lys ved brugen af VR, der samtidige bidrager til en fordybet oplevelse for deltagerne.  

Både Rosenberger & Verbeek’s (2015), og Vindenes & Wasson’s (2021) relationstyper er 

nævneværdige. Dette gælder især i VR-interventioner, som har til formål at ændre på brugerens 

anskuelser, adfærd og følelser, samt påvirker brugerens erfaring af verden. Ud fra vores 

brugerobservation ses det, at deltagerne kan have forskellige oplevelser ved brugen af VR. Dette 

viser ideen om multistabilitet i teknologien. Ifølge Rosenberger & Verbeek (2015) kan teknologien 

fremtræde anderledes for forskellige mennesker, til trods for at den bliver anvendt i samme 

kontekst. Multistabilitet hævder, at teknologien ikke besidder en essentiel egenskab, der 

determinerer dens virke. Alle tre deltager var i samme kontekst, og blev præsenteret for det samme, 

men alligevel havde deltager 3 en anden oplevelse. Det kan skyldes at deltagerne har vidt 

forskellige erfaringer med teknologien.  

Ifølge Olesen et al. (u.d.) kan et menneske have flere forskellige relationer til teknologi. De mener 

at for at forstår en teknologi, skal man kigge på relationerne i konkrete praksisser og interaktionen 

“Selvom postfænomenologien har fokus på empiriske eksempler, skal det understreges, 
at ligesom mange andre tilgange i STS, tilbyder den ikke en bestemt ‘metode’ i streng 
forstand. Det er snarere en tilgang til, at teknologi skal studeres med en åbenhed overfor 
de empirisk givne relationer mellem mennesker og teknologi” (Olesen et al., u.d.: 13). 

Der kan derfor argumenteres for, at der er mange forskellige måder, hvorpå VR-teknologi medierer 

menneskelig erfaring, men at der ikke er en bestemt relation, som kan tilknyttes teknologien.  
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Delkonklusion 

På baggrund af vores analyse kan vi antage, at VRET har gode muligheder for at bidrage til 

behandlingen af social angst. Selvom VRET ikke er mere effektiv end in vivo 

eksponeringsterapien har det vist sig, at der er nogle væsentlige fordele. Blandt andet kræver 

VRET behandlingen færre økonomiske ressourcer, men terapeuterne kan på sigt også spare tid. 

Derudover har VRET potentiale for at tiltrække flere patienter. Dette gælder både fordi patienterne 

frygter denne behandling mindre, men også da der er potentiale for, at VRET på sigt kan foregå i 

hjemmet. VR-teknologien har derfor potentiale for at kunne bidrage til at mindske presset på 

psykiatrien, hvilket på sigt vil gavne samfundet.  

Selvom både dokumentstudierne og vores interviews har vist, at der findes flere fordele for brugen 

af VR er det tydeligt, at der er behov for yderligere undersøgelse af effekten af VRET. Det skal 

ses i lyset af at de eksisterende studier er ældre, og at VR-teknologien udvikler sig løbende. 

Samtidig er vi også klar over, at vores brugerobservation ikke er valide data, da den indeholdt et 

begrænset antal deltagere, som ikke led af diagnosticeret højdeskræk. Bruger-observationen har 

dog givet os et indblik i, hvilke elementer der er særlig vigtige, når man benytter sig af VR.  

Diskussion 

I dette afsnit ønsker vi, på baggrund af vores analyse, at diskutere de tilsigtede- og utilsigtede 

effekter ved brugen af VR til behandlingen af social angst. Derudover vil vi diskutere den 

teknologiske fremdrift, der er til stede i samfundet, med særligt henblik på sundhedsvæsenet. Dette 

vil ses i lyset af teorien om teknologideterminisme, og ved inddragelse af teoretiker Langdon 

Winner, historiker David Nye og filosof Karl Marx. Afslutningsvis vil vi diskutere brugen af 

postfænomenologi som vores videnskabsteoretiske ståsted, og hvilken effekt det har haft på vores 

rapport. Hertil vil vi sætte det i relation til andre videnskabsteoretiske tilgange vi kunne have 

benyttet os af. 

Tilsigtede- og utilsigtede effekter ved VRET 

Som beskrevet i vores analyse, findes der en række fordele ved brugen af VRET. Samtidig er det 

også blevet tydeliggjort, hvordan det kan være særlig svært at benytte VRET til behandling af 

social angst. I dette afsnit ønsker vi at diskutere tilsigtede- og utilsigtede effekter ved brugen af 

VR-teknologi til behandling af angst. En af årsagerne til, at VR-teknologien er særlig oplagt at 

benytte som et led i eksponeringsterapien, er den fleksibilitet som teknologien skaber. Ved brugen 
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af VR har terapeuterne mulighed, for at skabe eksponeringer de ellers ikke ville have ressourcer 

til. Det kan eksempelvis ses i relation til en patient der lider af højdeskræk, der skal transporteres 

til en bro eller lignende for at blive eksponeret. VR-teknologien kan give terapeuten mulighed, for 

at skabe denne eksponering i terapilokalet. Hensigten med VRET er også, at terapeuterne i 

fremtiden kan vælge mellem bestemte virtuelle miljøer, de kan benytte sig af til eksponeringen. 

Hvis terapeuten har et kartotek af forskellige programmer, der kan benyttes til forskellige fobier, 

vil de kunne spare tid meget på planlægning af diverse ture.  

En utilsigtet konsekvens ved brugen af VRET, kommer til udtryk i VR-teknologiens multi-

stabilitet. Det betyder, at patienterne kan have hver deres oplevelse af et virtuelt miljø, og dens 

virkning, selvom rammerne for eksponeringen er identiske. Det kan både skyldes at patienterne 

oplever deres frygt forskelligt, men kan også være fordi, de ikke kan leve sig ind i programmet. 

Én patient kan have svært ved at føle sig immersed, mens en anden patient er fuldstændig 

immersed. Dette er altså noget, som terapeuten skal være opmærksom på. Dog er en af de tilsigtede 

konsekvenser ved VR, at det i princippet skulle gøre det lettere at ændre programmet, så det 

stemmer overens med patients angst. Eksempelvis at gøre bygningen højere, eller kløften dybere. 

Bliver dette en realitet, kan problematikken i forhold til multistabiliteten reduceres, da terapeuterne 

kan skræddersy behandlingen til patienten. Arnfred understreger dog, at en utilsigtet konsekvens 

ved brugen af VR-teknologien er, at terapeuterne ikke føler et incitament til at skulle sætte sig ind 

i, hvordan VR-programmerne skal opstilles korrekt (Arnfred, 2021, bilag 2). Hvis byrden ved 

læringsperioden, og opsætning af programmet er større end de positive effekter ved VRET, kan 

dette lede til at teknologiens fulde potentiale ikke bliver udnyttet i sundhedsvæsnet.  

Et eksempel på et program, der prøver at fremprovokere højdeskræk er Richie’s Plank Experience 

som vi benyttede i vores brugerobservation. Her gik deltagerne på en virtuel planke, der stak ud 

fra et højhus. Dette havde vi ikke haft mulighed for at teste i virkeligheden. Både fordi vi ikke har 

ressourcer til det, men særligt fordi, der ligger en stor risiko forbundet med det i virkeligheden. I 

forlængelse af vores undersøgelse er det også blevet tydeligt, hvor vigtigt deltagernes oplevelse af 

VR-programmet er. Vi observerede at deltager 3 følte sig mere ængstelig før oplevelsen af VR-

eksponeringen, sammenholdt med hvor ængstelig personen var under selve eksponeringen. Det 

kan tyde på, at patienter kan frygte eksponeringen i en sådan grad, at de ikke ønsker at opsøge 

eksponeringen overhovedet. Dette kan generelt anses for at være en af fordelene ved VR-
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teknologien, da den kan gøre det mere attraktivt for patienterne at opsøge behandlingen, netop 

fordi de ved, at de ikke bliver udsat for en virkelig eksponering. Det er derfor vigtigt, at fremtidige 

patienter har tilstrækkelig viden om, hvordan VRET bliver udført, da det potentielt kan resultere 

i, at flere patienter opsøger behandling.  

En af de væsentligste utilsigtede effekter ved brugen af VR-teknologien, er graden af 

immersivness. Ved brugen af VR ønsker terapeuten, at patienten skal føle sig som en del af 

teknologien. Terapeuten ønsker at mediere patientens oplevelse af frygten, ved brug af 

teknologien. Teknologien bliver bindeleddet mellem patienten og deres frygt. Patientens erfaring 

af oplevelsen dannes heraf, og det er derfor vigtigt, at det bliver en god oplevelse. Fra interviewet 

med Ørskov er det tydeligt, at det på nuværende tidspunkt kan være problematisk at skabe 

virkelighedstro avatars i VR, der kan interagere med patienten (Ørskov, 2021, bilag 1). Dette kan 

resultere i, at patienterne ikke bliver immersed. En tilsigtet effekt er derimod at VR-teknologien 

har udsigter til at udvikle sig, så programmerne kan blive mere virkelighedstro. Endnu en utilsigtet 

effekt ved brugen af VR-teknologien er cybersickness. Cybersickness minder, som tidligere nævnt, 

om køresyge. Det handler om, at balancecenteret i øret ikke stemmer overens med kroppens 

bevægelse. Samtidig kan kvaliteten af selve VR-programmet også påvirke oplevelsen. Hvis 

programmet er af ringe kvalitet, kan det have en negativ indflydelse på patientens oplevelse. De 

vil ikke føle sig immersed, og kan derfor have svært ved at indleve sig i oplevelsen. Det vil derfor 

have en negativ påvirkning på VR’s mulighed, for at mediere patientens angst. Det er derfor 

tydeligt, at kvaliteten af programmet har en stor påvirkning på, om patienterne bliver immersed 

eller ej, hvilket kan resultere i, at deres forhold til deres frygt ikke bliver ændret. Dette understreger 

vigtigheden i, at man ikke skal udsætte patienter for programmer, der ikke er af god kvalitet, eller 

som ikke virker overbevisende.  

I det studie Arnfred foretager, udføres eksponeringsterapien som gruppeterapi. Arnfred 

argumenterede for, at dette kan skabe problemer. Et eksempel på dette ses, hvis man skal lave 

eksponeringsterapi for en gruppe på ni patienter, og to terapeuter i et supermarked. Dette er en 

forholdsvis simpel eksponering at foretage, men sandsynligheden for, at en af patienterne møder 

en de kender, er forholdsvis stor. Dette kan ødelægge fortroligheden i behandlingen. Her ses en 

anden fordel ved brugen af VR. Hvis man benytter VR, har man i princippet ikke behov for at 
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forlade terapilokalet, da eksponeringen foregår virtuelt. Patienterne kan derfor ikke risikere at 

møde nogen de kender, og fortroligheden er derfor intakt (Arnfred, 2021, bilag 2).  

Målet med eksponeringsterapi er at ændre patientens perception, og tidligere erfaring af de 

situationer patienten frygter. Set med postfænomenologiske briller, er det lige netop dette 

teknologien har mulighed for. Ved at erfare verden gennem teknologi, kan man ændre menneskets 

forståelse, og perception af tidligere erfaringer. Derfor har VR mulighed for at behandle mennesker 

med social angst. 

VR-teknologien som innovation i sundhedsvæsenet 

VR har gode muligheder for at indgå som en vigtig del af behandlingen mod angst, set i lyset af 

den teknologiske fremdrift i VR-industrien. Som tidligere beskrevet, er brugen af teknologi i 

sundhedsvæsenet steget de sidste årtier, og vil fortsat stige de næste 10-15 år (Højgaard & 

Kjellberg, 2017). Det er derfor ikke usandsynligt, at VR kan blive standarden for behandlingen af 

social angst. Samtidig har Covid-19 også resulteret i, at flere har måtte blive behandlet hjemme. 

Eksempelvis telemedicin, der kan bestå af videokonsultationer med sin egen læge. I lyset af Covid-

19, og fleksibiliteten ved VR, er det tydeligt, at VR har et stort potentiale til blandt andet at hjælpe 

med behandling i hjemmet.  

Ifølge den amerikanske historiker David Nye er det mennesket, og kulturen der bestemmer 

udviklingen af ny teknologi, samt hvad denne teknologi erstatter (Nye, 2006). VR-teknologien er 

gået fra at blive brugt til blandt andet computerspil, til på nuværende tidspunkt at blive benyttet 

som et redskab i psykiatrien. Nye argumenterer for, at “All technological predictions and forecasts 

are in essence little narratives about the future” (Nye, 2006: 35). Han mener, at tanken om 

fremtidens teknologi hænger uløseligt sammen, med tanken om menneskets fremtid. Mennesket 

tilknytter en teknologi der hvor det ser, at der er et problem. Derfor vil Nye mene, at der er en 

bestemt årsag til, at VR er blevet introduceret til behandlingen af angst, da det har potentiale for 

at løse nogle af de eksisterende problemer.  

Teknologi har længe spillet en rolle når det kommer til behandling af diverse sygdomme, 

eksempelvis stetoskopet som blev opfundet i 1816 (Wennevold, 2016). I takt med den stigende 

verdensbefolkning, er der kommet et øget behov for mere effektive behandlinger. Samtidig har ny 

viden inden for sundhedsområdet, gjort det muligt at udvikle nye, og effektive teknologier. 

Derudover har teknologien også givet mennesket, mulighed for at erfare verden fra et nyt 
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perspektiv. Dette ses i den hermeneutiske relationstype, som er den teknologiske mediering, der 

muliggør mennesket at erfare en verden, de ikke kan få adgang til uden teknologi. Eksempelvis et 

røntgenbillede. Spørgsmålet der rejser sig, er om det er ny viden, og voksende interesser der præger 

udviklingen af teknologi, eller om det er de nye teknologier, der gør det muligt for mennesket at 

danne ny viden om behandlinger og sygdomme? Ser man dette fra et teknologideterministisk 

perspektiv, vil man umiddelbart svare ja til det sidste. Den tyske sociolog og filosof Karl Marx 

(1971) mente at udviklingen, samt fremdriften af teknologi, er uundgåelige. Marx fremhæver dog, 

at mennesket har et valg om, hvordan det skal påvirke vores samfund (Marx, 1971). Marx mener 

derfor, at teknologi er deterministisk, og at VR er en teknologi, der ikke kan undgå at blive 

introduceret i samfundet. Mennesket har dog et valg om, hvordan det skal benytte VR-teknologien.  

Den politiske teoretiker Langdon Winner argumenterer for, at teknologi kan være politisk, og at 

artefakter er formet af menneskets holdninger, meninger og strukturen i vores samfund. Winner 

kommer med et eksempel, der omhandler broerne til Long Island i USA. Broerne er bygget så lavt, 

at busser ikke kan køre under dem. På den måde ekskluderede man fattige mennesker, der kun 

benyttede sig af busser, og Long Island blev derfor et sted for velhavende mennesker (Winner, 

2008). Set fra Nye og Winners perspektiv, kan man sige meget om samfundet ud fra de teknologier 

mennesket har udviklet, og som det benytter. Det samme ses i udviklingen af VR til behandling af 

angst. En af årsagerne til, at man er begyndt at benytte VR til behandling af diverse psykiske 

sygdomme, kan ses i lyset af at flere mennesker bliver diagnosticeret, og derfor har flere et behov 

for at blive behandlet. Behandlingen er derfor nødt til at være effektiv og fleksibel. Brugen af VR-

teknologien har altså udviklet sig til at blive et værktøj, og en løsning på et samfundsmæssigt 

problem. VR-teknologien er ikke ny, men brugen af VR har udviklet sig til flere forskellige felter. 

Initiativet for brugen af VR til behandling af angst, er altså ikke determineret af teknologien selv, 

men er sket på baggrund af et opstået behov. Man kan derfor argumentere for at Winner og Nye 

har ret i at de teknologier vi introducerer, er præget af vores narrativer om samfundet. Samfundet 

har et behov for at finde på nye løsninger ved hjælp af teknologi, da psykiske sygdomme er et 

voksende problem for samfundet. Man kan argumentere for, at Marx har en pointe i hans teknologi 

deterministiske teori, set i lyset af digitaliseringen og fremdriften af teknologi i sundhedsvæsnet. 

Hvis man ser på den eksplosive udvikling af teknologi, samt hvor meget teknologi der er blevet 

introduceret i sundhedsvæsnet, kan det virke som om, at udviklingen er uundgåelig. Derfor kan 
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man antage, at teknologi fortsat vil blive en større del af behandlingen af psykiske sygdomme i 

fremtiden.  

Uanset om man har et teknologideterministisk synspunkt som Marx, eller om man i højere grad 

mener, at mennesket former teknologien og dens påvirkning på vores samfund, som Winner og 

Nye, ændrer det ikke på, at teknologien i sundhedsvæsenet er kommet for at blive. Om VR bliver 

en del af behandlingen vil tiden vise, men det er tydeligt, at der er et behov for nye 

behandlingsmetoder, samt teknologier, der kan åbne op for nye verdener og erfaringer, der kan 

hjælpe som et led i behandlingen af psykiske sygdomme.  

Diskussion af metoder og teori  

I dette afsnit ønsker vi at diskutere vores valg af empiri og de metoder, vi har valgt at inddrage i 

dette projekt. Dertil ønsker vi at diskuterer vores videnskabsteoretiske ståsted, og reflekterer over, 

hvorvidt vores opgave har levet op til det postfænomenlogiske perspektiv. 

Empiri og interviews 
For at danne belæg og skabe viden, der skulle hjælpe os med at besvare vores problemformulering, 

har vi indsamlet empiri fra forskellige dokumentstudier. Det er særligt kommet til udtryk i vores 

analyse, hvor vi blandt andet ønskede at sammenligne in vivo eksponeringsterapi med VRET. I 

vores indsamling af empiri var det tydeligt, at der er et behov for yderligere undersøgelse af 

effektiviteten af VRET, da mængden af nye dokumentstudier er begrænset. Vores formål med 

dette projekt har ikke været at konkludere, hvorvidt in vivo eksponeringsterapi eller VRET-

behandlingen er den bedste form for behandling. Tværtimod ønskede vi at undersøge, hvilke 

fordele der er ved brugen af VRET, samt hvorfor der er interesse for at indføre VR-teknologi i 

behandlingen. Vi har derfor i høj grad benyttet dokumentstudierne, til at undersøge fordelene og 

ulemperne ved brugen af VRET. Derfor har vi ikke haft mulighed for at konkludere, hvorvidt in 

vivo eller VRET-behandlingen er bedst til behandling af social angst. 

I slutningen af september foretog vi to interviews, der skulle hjælpe os med at forstå, og svare på 

vores problemformulering. Ved hjælp af en interviewguide, i form af spørgsmål vi havde sendt på 

forhånd, udformede vi et semi-struktureret interview. Interviewene har været særdeles nyttige i 

forhold til, hvordan den gængse form for eksponeringsterapi foregår i Danmark. Derudover, har 

det samtidigt givet os et indblik i, hvordan man undersøger brugen af VRET i Danmark. Som 

tidligere nævnt er deres studier ikke færdige, og vi har derfor ikke adgang til deres resultater. Vi 
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foretog vores interviews forholdsvis tidligt i processen, og projektet ville derfor have haft gavn af, 

hvis det havde været muligt at interviewe dem igen. Særligt fordi, vi ville have haft mulighed for 

at sammenligne vores brugerobservation med måden, hvorpå de udfører deres bruger-observation. 

Vi er klar over, at vores brugerobservation ikke består af valide data, og at den ikke kan 

generaliseres, da vores observation ikke bestod af nok deltagere. Det havde dog været interessant, 

hvis vi havde mulighed for at dele vores erfaringer med Arnfred og Ørskov for at se, om de kunne 

genkende nogle af oplevelserne i deres observationer. Samtidig ville det have været interessant at 

interviewe dem om omkostningerne ved angst, samt den øgede teknologiindførelse i 

sundhedsvæsnet, og hvorfor de er motiveret til at undersøge inddragelsen af VR i behandlingen af 

social angst.  

Videnskabsteori 

Postfænomenologien har haft en betydning flere steder i vores projekt. Postfænomenologi handler 

om at undersøge, hvordan teknologien medierer den menneskelige perception af verden. Dette 

kom særligt til udtryk i vores brugerobservation, hvor vi ønskede at undersøge deltagernes 

oplevelse med VR. Ved hjælp af postfænomenologien har det været muligt at sætte begreber på 

deltagerens relation til verden, gennem den teknologiske mediering. Vi er dog begrænset, da vores 

deltagere ikke lider af social- eller specifik angst. Det var derfor ikke muligt at undersøge, hvordan 

VR kan mediere deltagerens perception af deres angst, men vi har til gengæld fået en forståelse 

for, hvilke muligheder VR giver, og hvordan den virtuelle verden foregår. Man kan derfor 

argumentere for, at vi mangler et perspektiv fra en deltager med angst i vores undersøgelse. 

Derudover har vi benyttet postfænomenologien i vores interviews, der blandt andet handlede om 

de interviewedes erfaringer med brugen af VR, til behandling af social angst. Da de interviewede 

er psykologer, kan de kun udtale sig om, hvordan man udfører behandlingen. Dog har de gennem 

deres undersøgelser, opnået en forståelse for, hvordan VR kan bidrage til behandlingen af social 

angst. Man kan derfor argumentere for, at vores projekt ville have haft gavn af at interviewe en 

person, der bliver behandlet med VRET. Ved brug af postfænomenologien har vi taget et valg om 

at vores projekt handler om, hvordan en teknologi kan påvirke menneskers erfaringer. Hvis valget 

var endt på en anden videnskabsteori, havde vi ikke haft mulighed for at undersøge, hvordan man 

kan ændre menneskers perception og erfaringer gennem teknologi. 
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For at få en forståelse for, hvorfor man er begyndt at benytte VR, samt hvilke aktører som spiller 

en vigtig rolle, kunne vi have valgt at benytte Aktør-Netværks teorien (ANT) som videnskabs-

teoretisk ståsted. ANT er en analysemetode, der påstår at verden består af aktører i netværk. 

Aktørerne kan både være humane og nonhumane objekter, der indgår i en relation til hinanden, og 

på den måde skaber et netværk (Jensen, 2010). Ved hjælp af ANT kunne vi i højere grad have 

undersøgt de aktører, der bidrager til behandlingen. Dette omfatter blandt andet patienterne, 

psykologerne og VR-teknologien i sig selv, for at finde motivationen for inddragelse af VR i 

behandlingen. Disse aktører har hver deres interesse i forhold til brugen af VRET, hvilket også er 

et interessant synspunkt at undersøge. ANT havde også været relevant at anvende i dette års 

semesterprojekt, da projektet skal forankres i STS-dimensionen. Ifølge Sergio Sismondo (2010), 

professor inden for filosofi og sociologi hos Queen’s University i Canada, centrerer ANT sig om 

teknovidenskab. Man kan derfor påpege at sammenkoblingen af STS og ANT vil være nyttig, da 

de begge fokusere på at undersøge relationen mellem mennesker og artefakter i et netværk. 

Ligeledes kan man nævne, at ANT og TSA-dimensionen vil komplementere hinanden godt. Dette 

gælder især TRIN-modellens trin 4: Teknologiske systemer, som ønsker at undersøge 

teknologisystemer, der er indlejret i et komplekst netværk. Trin 4 parret op med ANT, ville have 

resulteret i en mere dybdegående analyse af VR-teknologi i samspil med forskellige aktører, og 

forskellige netværk. 

Postfænomenologien og ANT adskiller sig særligt i måden, hvorpå de studerer netværket. 

Postfænomenologien ønsker i høj grad at undersøge netværket fra et førstehåndsperspektiv, altså 

patienters og terapeuters egne erfaringer med VRET, hvilket som nævnt har været vanskeligt for 

os. ANT ønsker at undersøge netværket fra et tredjehåndsperspektiv, hvilket havde givet os 

muligheden for, at få en bredere forståelse at selve VR-teknologien. ANT havde derfor været et 

godt bidrag til dette projekt, dog havde det ikke givet os den samme mulighed for at undersøge 

patienternes erfaring, samt teknologimedierings begrebet.  

Delkonklusion  
Vi har diskuteret Marx, Nye og Winners syn på teknologi i samfundet for at få en forståelse for, 

hvorfor man inddrager ny teknologi i sundhedsvæsnet. Deres teknologiforståelse har vist, at der 

kan være adskillige årsager til, at VR er blevet introduceret i behandlingen af social angst. Vi kan 

ikke konkludere hvorvidt VR er blevet introduceret til behandlingen af social angst på grund af 

den teknologideterministiske forståelse, eller forståelsen om at teknologi udvikles på baggrund af 
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kultur og samfundspraksisser. Havde vi brugt videnskabsteorien ANT i forlængelse af 

postfænomenologien, havde vi måske opnået et svar på, hvorfor VR er blevet en del af 

behandlingen og hvad interessen har været, ved at kigge på aktørernes interesser for inddragelse 

af VR i behandlingen. Postfænomenologien har medvirket til at give os muligheden, for at 

undersøge de tilsigtede- og utilsigtede effekter ved brugen af VR, samt hvordan teknologien kan 

påvirke menneskets erfaringer og perception af deres frygt. At VR har mulighed for at ændre 

menneskets erfaring, må være den største tilsigtede effekt ved brugen af VR i behandlingen af 

social angst. Det er netop det terapeuten ønsker for patienterne. At patienters forestilling og 

erfaringen af en bestemt situation kan ændres ved brugen af VR. Dette giver dem mulighed, for at 

overkomme deres frygt og leve et liv uden angst. 

Konklusion  
På baggrund af dette projekt kan vi antage, at VR-teknologien har gode muligheder for at bidrage 

til behandlingen af social angst. Den indsamlede empiri indikerer, at der er en række fordele ved 

brugen af VR, til behandling af social angst. Særligt fordi VR potentielt kan effektivisere 

behandlingen og gøre den billigere. Ved brug af VR har terapeuterne mulighed for at justere og 

tilpasse behandlingen, samt at der i fremtiden kan være mulighed for, at man kan benytte VRET i 

hjemmet. Derfor kan VR på sigt tiltrække flere patienter til behandling, hvilket vil gavne både 

individet og samfundet. Dog har det vist sig, at VR-teknologien på nuværende tidspunkt egner sig 

bedst til behandlingen af specifik angst, men i takt med teknologiens udvikling, vil det på sigt også 

kunne gavne individer, der lider af social angst.  

Igennem projektet opdagede vi samtidig, flere utilsigtede konsekvenser ved brugen af VRET. 

Virkningen af VRET afhænger af, hvor virkelighedstro det virtuelle miljø er. Dette er særligt 

udfordringen ved brugen af VRET til behandling af social angst, da det kan være vanskeligt at 

programmere virkelighedstro sociale interaktioner, der matcher patienters personlige behov. 

Samtidig skal terapeuterne være opmærksom på, at patienterne oplever VR forskelligt, og de er 

derfor nødt til at skræddersy behandlingen til patienternes individuelle behov.  

Det er derfor tydeligt, at brugen af VRET kræver mere undersøgelse, da vi ikke endeligt kan 

konkludere virkningen af VRET. Årsagen til det er, at dokumentstudierne er forældet, vores egen 

brugerundersøgelse er mangelfuld, og samtidig er vores interviewpersoners studier stadig i gang. 

Vi har derfor ikke belæg for, hvorvidt VRET er mere effektiv end in vivo behandlingen. På 
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baggrund af vores projekt tyder det dog på, at VR-teknologien har potentiale for at blive en del af 

behandlingen af social angst.  

Perspektivering 
Vi vil i dette afsnit perspektivere til, hvordan udbredelsen af VR-teknologien kan sprede sig til 

flere aspekter i samfundet. I denne sammenhæng ønsker vi at benytte TRIN-modellens trin 6: 

innovationer, der belyser udviklingen og udbredelsen af teknologi. Som beskrevet i vores projekt, 

kan VR have et stort potentiale for at blive anvendt til behandlingen af angstlidelser. Såfremt vi 

skulle arbejde videre med VR-teknologien, kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt VR-

teknologien kan blive en integreret del af samfundet. 

Den amerikanske techgigant Facebook, har for nyligt skiftet deres virksomhedsnavn til Meta 

Platforms (U.S Securities and Exchange Commission, 2021). Navneskiftet skete på baggrund af 

virksomhedens ønske, om at skabe et metavers ved hjælp af VR (Newton, 2021). De definerer et 

metaverse som “(…) a set of virtual spaces where you can create and explore with other people 

who aren’t in the same physical space as you” (Meta, 2021). Meta Platforms definerer metaverset 

som værende et virtuelt simuleret miljø, hvor individer kan være sammen med hinanden online. 

De forsøger derfor at gentænke måden, hvorpå vi interagerer med folk på internettet.  Deltagerne 

vil således få en følelse af tilstedeværelse (Newton, 2021), og i fremtiden vil et metavers potentielt 

kunne ændre, hvordan vi indgår i sociale sammenhænge med andre mennesker (Videnskab.dk, 

2021). 

VR-teknologien har aldrig været mere tilgængelig, men kan den, ligesom smartphones, blive en 

integreret del af menneskers hverdag? VR-teknologien er under fortsat udvikling, og i fremtiden 

vil brugsmulighederne potentielt kunne udfolde sig yderligere. Både i forhold til 

behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet, men også i forhold til måden vi som individer 

socialiserer os med andre på. Internettet har haft en verdensomspændende betydning for måden vi 

lever på. Dette gælder for individet, såvel som for samfundet. Ved internettets begyndelse var det 

formegentligt de færreste, som havde forventet dets betydning for måden vi lever på. I dag er det 

vanskeligt at forestille sig en verden, hvor internettet ikke indgår. Evner VR-teknologien at blive 

en integreret del af vores hverdag, eller vil det fortsat være en niche inden for 

underholdningsbranchen? Såfremt vi et fremtidigt projekt skulle arbejde videre med VR, vil netop 

dette spørgsmål være interessant at arbejde videre med. 
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