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Bilag 1 - Interview 1 

Foretaget d. 03/05-2022 

Første interview – Arti  

Q(x) = spørgsmål stillet af interviewer (Maja) 

A(x) = Svar fra den interviewede (Arti) 

 

Q1: Har du kigget på spørgsmålene inden, eller hvad? 

A1: Næh 

Q1b: Det helt fint, så starter vi bare. 

Q2: Må vi gerne spørge om hvor gammel du er? 

A2: Jeg er 19 

Q3: Hvor bor du henne, altså sjælland, fyn, jylland? 

A3: Sjælland 

Q4: Hvad er dit køn, eller pronouns? 

A4: Jeg bruger she/her 

Q5: Hvad er dine hobbyer, interesser generelt 

A5: Computer 

Q6: Du laver ikke andet end computer? 

A6: Næh, altså jeg går i skole. 

Q7: Hvilken form for skole? 

A7: FGU hedder det.  

Q8: Hvis du ikke sidder ved din computer eller laver VR, hvad laver du så ellers end det? 

*Discord cuttede ud for mig her i omkring 20 sekunder* 

Q9: Hvor mange timer om dagen bruger du på VRchat? 

A9: Sådan 6 timer… Om dagen.  

Q10: Hvor har du lært VRchat at kende fra? 

A10: Youtube.  

Q11: Er det en bestemt youtuber du fandt det fra, eller? 

A11: Det kan jeg ikke huske… Det er nogle år siden. 

Q12: Går du kun i skole, eller har du også arbejde? 

A12: Jeg har ikke noget arbejde lige pt… 



 3 

Q13: Fair, så vil vi godt lidt videre… Vi tænker vel, at du har en Avatar i VRchat også, ik? 

A13: Jeg har et par stykker jo. 

Q14: Nice, kan du så fortælle om en af dem, hvis du tager udgangspunkt i den du mest 

bruger? 

A14: Ja 

Q14b: Fedt, kan du så ikke fortælle lidt om den? 

A14b: Jamen hvordan vil du have jeg skal beskrive den? 

Q14c: Jah… er der noget specielt ved den, eller unikt ved den? Hvilke overvejelser har du 

gjort dig når du lavede den? 

A14c: Jeg har ikke lavet den, jeg har købt den… Det var bare, at den både var optimeret, og 

at den var unik i, hvordan den var med tøjet, jeg har aldrig set den før… Så har den også 

nogle små bestemte ting den kan. 

Q15: Hvad er det for eksempel? 

A15: Den har sådan nogle springjoints, som har sådan en lille shader inde, hvor den kan vise 

wireframes på avatars, og så har den også en flashlight. Så har jeg også nogle andre ting jeg 

har addet… som jeg ikke ved hvor gode er at snakke om. 

Q15b: Det bestemmer du selv, hvis det er noget du finder vigtigt… såååeh. 

A15b: Den har meget DPS, hvis du ved hvad det er? 

Q15c: Mmm… Ikke helt. 

A15c: Det står for Dynamic Penetration System. Det er basically… At du kan bevæge, du 

kan connecte din avatar sammen, så du kan bevæge forskellige ting, altså bende ting på 

andres avatar. Ja. Ved ikke om du forstår det? 

Q15d: Ja, det er en fin beskrivelse haha… 

Q16: Altså da du så købte denne avatar, var der noget helt specifikt, som gjorde, at du tænke: 

”Den her skal jeg have”? 

A16: Det var nok mest fordi den er optimeret, og at den er godt sat op og øhh den har det her 

nye system der hedder twist bones, der er noget helt nyt, som VRchat lige har sat op, som er 

deres eget dynamic bones system, der er blevet optimeret.  

Q17: Kan du godt lide, at man sådan kan, jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det… men 

bevæge sig mere? 

A17: I forhold til? 

Q17b: I forhold til, altså at du ligesom kan bruge din avatar mere… på en eller anden måde? 

A17b: Altså du mener, at man kan tage fat i forskellige bones? 

Q17c: Ja… præcis… 
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A17c: Nååår, ja det synes jeg er genialt fundet på… også en fed måde de har sat det op og 

sådan noget… det kan jeg godt lide. Også at du kan slå det til så det er alle der kan gøre, kun 

nogen der kan gøre det og så kun dine venner. Det kan jeg også rigtigt godt lide.  

Q18: Hvorfor kan du godt lide det? 

A18: Jamen fordi det er… Det er lidt irriterende hvis random mennesker går op til dig og 

bevæger dit hår for eksempel. Så er det lidt federe, at det kun er venner, der kan det, eller hvis 

du slet ikke vil have nogen skal interact med din krop… 

Q19: Ja okay… altså… Du sagde før, at du havde lavet nogle ting anderledes på din avatar, 

fra du købte den. Har du lavet noget anderledes cosmetic på den? 

A19: hmm Nej… Det fordi det jeg ville have gjort var at skifte noget hårfarve på den, med 

swapperen, men det kan man allerede gøre ingame. Du kan skifte saturation, og huen på 

den… SÅ nej det har jeg ikke gjort. Eller jo, jeg har addet det der DPS på den.  

Q20: Jeg tænker bare vi hopper videre til nogle spørgsmål omkring VR, eller sådan VR 

verdenen. Hvad oplever du mest i VR? Altså er det spil, eller venner? Nu nævnte du før at du 

havde mange online venner her… 

A20: Jaer… Hvad der trækker mig ind i VR verdenen eller hvad? 

Q20b: Ja det kan du godt snakke om… 

A20b: Det er ligesom mine venner, der trækker mig mest ind i VR… Og det der med, at man 

kan interact med sine venner i VR og at det ikke er ligesom i virkeligheden… Altså du kan jo 

godt være på VRchat i desktop versionen, men det er bare ikke det samme… Jeg synes man 

er langt mere sammen når man bruger VR… Det er det, der mest trækker mig til VR.  

Q21: Ja… Hvad finder du ligesom mest spændende ved, eller i VR? 

A21: Spændende? Øhm… Det ved jeg ikke altså… Det er nok den udvikling med forskellige 

headsets der kommer ud. Det følger jeg meget med i… eller har gjort meget. Det har jeg 

meget interesse i at følge med i udviklingen af forskellige headsets og systemer til dem… 

Q22: Så du bruger også en del tid på at undersøge hvad det er for nogle headsets du ligesom 

gerne vil have og sådan? 

A22: Ja.  

Q23: Er der nogle ting du finder udfordrende i VR, eller noget du ikke kan gøre? 

A23: Det der er med mit setup… Det er, at jeg ikke kan være under min dyne for eksempel, 

da jeg er i fuld body, ja da det vil blokere mine sensorer, eller trackers hedder det… fra min 

*aner ikke hvad hun siger* Øhm…  

Q24: Så du ville gerne kunne bevæge dig mere i VR, hvis du havde muligheden for det? 
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A24: Altså ja også det… For mig… Mine trackere sidder sådan foran min hofte. Altså foran 

øhm.. midten, du ved sådan i midten? Sorry, 2 sekunder… Men det er nok det der med, at det 

er nemt at blokere sin tracker og sådan…  

Q25: Hvorfor er det du gerne vil have sådan, at du kan tracke mere? 

A25: Det er fordi det er mere believable i guess… Det er mere immersive, at du ikke lige 

mister tracking og din hofte derfor ikke bevæger sig rigtigt… Det er nok mere det.  

Q26: Ja… Super. Synes du VR lukker op for nogle muligheder du normalt ikke har? 

A26: Ja helt klart… 

Q27: Hvad for nogle? 

A27: Øhm… Det åbner op for, jeg har aldrig været social på den her måde før. Det har lukket 

op for mine sociale former, og den måde jeg er på har også ændret sig rigtigt meget. Med at 

jeg faktisk har venner… Det er meget sjældent. Eller jeg har haft venner før, men det har ikke 

været på samme måde som her i VR.  

Q28: Føler du dig tættere med folk her i VR? 

A28: Ja, øhm ja.  

Q29: Så de venner du har fået skabt i VR er du måske tættere med end dem fra 

virkeligheden? 

A29: Ja… Ja. 

Q30: Nu stiller jeg måske lidt samme spørgsmål igen… Hvilke andre muligheder er der i 

VR? Nu nævnte du socialt lige før… 

A30: Jamen det giver jo muligheder for, at du kan være mere social… Du kan være en anden 

person… Det var jo ligesom her, at jeg også kom igennem som trans. Øhm, jeg har altid haft, 

at jeg var et andet køn, det har jeg altid haft tanker om… Men jeg har ikke kunnet komme ud 

med det før VR… Øhm…  

Q31: Så VR hjalp dig også på det punkt? 

A31: Ja… Så er det også bare en god måde at være social på som ikke er i virkeligheden… 

altså face to face…  

Q32: Synes du det er rarere så, eller? 

A32: Altså jeg har ikke noget problem med at snakke med folk i virkeligheden… Jeg vil nok 

sige, at det er nemmere at snakke med folk face to face… Men du kan snakke på en anden 

måde i VR, så, det er nok… Jeg ved det ikke… Det er en god måde at være social online, 

hvis du ikke er særligt social i virkeligheden… Men det er også en god… Hmm 

Q32b: Bare tag den med ro… haha. Det du svarer er super godt… 

A32b: Ja, jeg ved ikke rigtigt hvad jeg mere skal sige.  
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Q33: Hvad synes du så om VRchat, og den her VR verden generelt? Er det godt eller skidt, 

positive ting? 

A33: Der vil altid være negative ting ved sådan nogle store spil her… I VRchat, er der meget 

med crashers og sådan… øh, med folk, der går ind i public verdener og crasher dem. der er 

derinde… og dem der går ind og crasher streamer verdener. Generelt stjæler folk også 

avatars. Det er nok den mest negative ting jeg kan komme i tanke om. 

Q34: Er det et stort problem inden for VRchat? 

A34: Ja… også det med, at det er gratis… Når de bliver banned kan de bare lave en ny 

account jo. Det er et problem, der er lidt svært at slå… 

Q35: Mhm. Er du sådan mest i public verdener, eller er det private? 

A35: Det sådan blandet vil jeg sige… Det kommer an på om de venner jeg meget hænger ud 

med er online… For det første så spiller jeg ikke så meget hvis de ikke er, men ellers hvis de 

ikke er, så er jeg i public verdener, for at finde nogen… 

Q36: har du fået nogle venner fra public verdener? 

A36: Ja mange… 

Q37: Synes du så det er federe at snakke med folk i public verdener, eller er det lige så fedt? 

A37: Tja. Det er lige fedt… 

Q38: Hvad synes du så VR ligesom gør anderledes, eller hvad gør VR der er anderledes end 

den virkelige verden? 

A38: Det er jo nok det med, at du ikke er face to face… Og at du kan være hvem som helst…  

Q39: Har du selv overvejet at lave din egen Avatar fra bunden af? 

A39: Ja det har jeg… jeg er i gang med at lære unity fra bunden… Det svære er, at jeg ikke 

har lært blender endnu… som er det man modeller i… så at sculpe osv…  

Q40: Så du vil faktisk gerne lave en fra bunden af, du er bare i gang med at lære det? 

A40: Ja…  

Q41: Hvorfor har du så købt en, egentligt? 

A41; Det er en dårlig vane… Jeg sagde det også til min mor… Det er nok det der med, at det 

er det samme med at købe tøj online… Det er det samme med VR.  

Q42: Har du selv lavet en privat verden osv? 

A42: Hvad mener du med at have lavet sin egen verden? 

Q42b: Ja altså… har du lavet dit eget private room, og så har dine venner joinet for 

eksempel? 

A42b: Når… Ja mange gange… Jeg troede du mente at have lavet min egen verden fra 

scratch…  
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Q42c: Faktisk begge… 

A42c: Jeg har lavet en friends plus verden, som mine venner kan joine…  

Q43: Altså en pre made verden? 

A43: Ja… jeg har ikke lavet min egen… Kun en af dem, der allerede er i VRchat…  

Q44: Hvordan føles det at være i VR? 

A44: Hvordan mener du? 

Q44b: øh jaehh… 

A44b: altså hvordan det føles? Det er lidt svært at svare på… det kommer an på hvem jeg er 

sammen med… Hvis det er med dem jeg tit er sammen med, som danser og tager på klub og 

sådan… så kan jeg godt lide at være sammen med dem… så har jeg også nogle andre venner, 

der bare hænger ud i public verdener, for eksempel murder, og andre spil… Det kan jeg også 

godt lide… Det er meget hyggeligt at hænge ud med dem.  

Q45: Synes du der er forskel på hvordan du er som person i VRchat og i virkeligheden, eller 

er du den samme? 

A45: Jeg vil helt klart sige, at jeg for det meste er mig selv, men der er også steder jeg er 

anderledes. Jeg er mere feminin online, da mit udseende også er feminint, men det… Ja/nej… 

Jeg er mig selv, men på en anden måde.  

Q46. Har du nemmere ved at udtrykke dig gennem VR? 

A46: Ja.  

Q47: Nu siger du jo, at du føler dig mere feminin i VR. Hvad er det, der gør, at du kan det? 

A47: Det er nok, at udseendet på min avatar er mere feminint…  

Q48: Så det gør det nemmere? 

A48: Ja og alle mine venner respekterer det… Ikke fordi mine venner i virkeligheden ikke 

respekterer det… Men de er bare mere inde i det… De er mere vant til at være sammen med 

sådan nogle som mig. 

Q49: Føler du dig så mere tryg online? 

A49: Ja jeg føler mig klart mere tryg.  

Q50: Og hvad er det så, der gør dig mere tryg, er det dine venner eller? 

A50: Det er nok mine venner ja… som virkeligt respekterer, hvem jeg er.  

Q51: har du haft venner i virkeligheden, der har haft svært ved at respektere hvem du er? 

A51: Nej… fordi der er heller ikke så mange af mine virkelige venner, der ved det… Der er 

en håndfuld af mine virkelige venner, der ved det… Det var kun i sommeren 21, at jeg kom 

ud som trans… Så det er ikke så lang tid siden jeg kom ud… Jeg har kun haft tanker om det i 

lang tid.  
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Q52: Ser du VR som et spil? 

A52: Jeg ser det som en social platform. 

Q53: Hvad er forskellen, som gør, at du ser det som en social platform og ikke et spil? 

A53: Fordi at det er… developerne dem selv, ser det mere som en måde at være sammen… 

Der er spil i VRchat, som murder… Men det er bare minigames… Den store del af det er at 

være sammen med folk og møde dem… Man kan vel godt kalde det et socialt spil… Men jeg 

vil mere kalde det en social platform.  

Q54: Når du ligesom skal socialisere dig med andre folk, synes du så det er nemmere at 

socialisere sig i virkeligheden eller i VRchat? 

A54: Det er i virkeligheden… Nej VR undskyld. Det er det netop fordi det ikke er face to 

face…  

Q55: betyder det meget for dig, at det ikke er face to face? 

A55: ja… det er nemmere at snakke om ting. Ikke fordi jeg har et problem med at snakke i 

virkeligheden… Men det er bare nemmere.  

Q56: Er der forskel, du nævnte det også før i forhold til, at du kunne være mere feminin i VR. 

Er der andre forskelle på hvordan du opfører dig i VRchat? Altså snakker du anderledes for 

eksempel? 

A56: Jeg snakker jo engelsk, så på en eller anden måde der, men jeg snakker jo også dansk 

med mine danske venner. Men ja jeg snakker nok anderledes end jeg gør i virkeligheden, 

snakker på en anden måde. Og også bevæger mig og expresser mig selv… Det er nemmere, 

det er en anden måde jeg gør det på.  

Q57: Nu nævnte du det med at bevæge dig… Bruger du din krop mere i VR? Til at forklare 

dig selv.  

A57: Ja/nej. Jeg sidder meget ned, men når jeg står op… Så bevæger jeg mig meget. Går 

meget rundt… Jeg har også haft en lille drøm om, at jeg gerne ville lære at danse… Jeg ved 

bare ikke om mit værelse har plads til det.  

Q58: Hvordan synes du dit community er i VR? 

A58: Det er meget positivt, hvis du mener mine venner. Der er ikke noget drama… Der er 

ikke noget… ja. De er meget positive og velkommende til alle… Accepterende.  

Q59: Hvad synes du VR kan, som den virkelige verden ikke kan? 

A59: Det ved jeg ikke…  

Q60: Hvor i VRchat bruger du så mest tid? 

A60: Det har vi også lidt været inde på… Det er 50/50… kommer an på hvem jeg er sammen 

med? 
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Q61: Hvad giver dig lyst til at vende tilbage til VR? Altså at åbne det op igen og bruge tid på 

det.  

A61: Det er mine venner, der trækker mig ind i det. Jeg kan godt lide at bruge tid med dem 

og holder meget af dem.  

Q62: Hvad med i virkeligheden, hvor bruger du mest tid? 

A62: Det er helt klart på mit værelse derhjemme… eller min lejlighed er det faktisk.  

Q62b: Så tror jeg faktisk vi er kommet igennem… Jeg ved ikke, Michelle har du nogle 

spørgsmål? 

 

*Michelle stiller spørgsmål nu i stedet for Maja*  

Q63: Ja… jeg har nogle opfølgende spørgsmål… Jeg tænkte på hvor mange år du har spillet 

VR? 

A63: Jeg startede omkring oktober 2020. Det er der jeg fik mit VR headset. Men jeg altid har 

haft en on off interesse og spillet VRchat siden 2017.  

Q64: Hvad var det, der stoppede dig i at spille det i dine off perioder? 

A64: Det var, at jeg ikke havde noget VR at spille det på… 

Q65: Du sagde det der med, at du gerne vil opbygge din egen avatar fra bunden… Har du 

gjort dig nogle tanker om hvordan den skal se ud? Skal den ligne dig, eller hvordan? 

A65: ja… altså det er ikke fordi jeg sidder og tænker over det som sådan lige nu. Det er bare 

sådan for sjov tanker jeg har om hvordan min drømme avatar ser ud…  

Q66: Men er der noget du tager inspiration fra? Som dit eget liv.  

A66: Nej… jeg tager mere inspiration fra andre avatars… Prøver at lave mit eget 

inspiration…  

Q67: Dine online venner… Hvorfor er det, at i kun mødes online, og måske ikke i 

virkeligheden? 

A67: For det første, så er vi ikke alle fra danmark… Så er det ikke alle, der er trygge ved 

sådan noget. Så det er lidt derfor.  

Q68: Nu sagde du jo, at du havde venner både internationalt og fra danmark. Hvem er du 

mest sammen med? 

A68: Igen så kommer det an på hvem jeg er sammen med… Det er nok meget danske venner. 

Men jeg har også mange forskellige fra rundt i Europa og Amerika… Så det kommer an på 

hvem jeg er sammen med for tiden… Lige nu er det mest danske venner.  

Q69: Føler du, at dit online community… er folk tryggere at være sammen med end hvad du 

har oplevet i virkeligheden? 
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A69: Ja det vil jeg sige jeg er.  

Q70: Var det en af de faktorer, der træk dig til VR verdenen? 

A70: At de er mere åbne? 

Q70b: Ja nu tænkte jeg… Nu har jeg lidt mistet min egen tankegang her… Vi går videre.  

Q71: Nu nævnte du også, at du gerne vil danse i VR, hvorfor tænker du, at du vil gøre det 

her, og ikke i virkeligheden måske? 

A71: Jeg tror mere på mig selv online end i virkeligheden, så det er nok også bare det der 

med at man er mere… genert og sådan noget i virkeligheden… jeg er ikke lige så genert i 

VR, som i virkeligheden.  

Q72: Hvordan fungerer det rent praktisk at danse i VR, i hvilke rammer kan man danse? 

A72: Du kan gøre alle mulige forskellige ting jo… Det er fantasien, der sætter grænser.  

Q73: Er der et bestemt rum i VRchat som du føler dig mest tryg i, eller tit kommer tilbage til? 

A73: det er hvor mine venner er, det er tryggest.  

Q74: Så dine venner tager dig tilbage til de forskellige steder? 

A74: Ja… 

 

Bilag 2 - Interview 2 

Foretaget d. 04/05-2022 

Andet interview – Spook 

Q(x) = Spørgsmål fra interviewer (Maja). 

A(x) = Svar til tilhørende spørgsmål, fra den interviewede.  

 

Q1: Vi kommer til at være fire i callet, men jeg er den, der stiller dig spørgsmål, er det fint? 

A1: Ja selvfølgelig 

Q2: Jeg tænker lige vi starter… Vi har sådan nogle standardspørgsmål med hvor gammel du 

er og hvor du bor, du svarer bare så meget som du har lyst til… Så lad os starte, hvor gammel 

er du? 

A2: Jeg er 20. 

Q3: Hvor bor du henne? 

A3: Jeg bor i Midtjylland.  

Q4: Og hvad er dit køn, eller pronouns hvis du foretrækker det? 

A4: Jeg er en mand.  
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Q5: Hvad er dine hobbyer og interesser? 

A5: Udover VR så laver jeg musik. 

Q6: Og det er hvad du laver mest udover VR? 

A6: ja for størstedelen.  

Q7: Ja okay, og hvorfor bruger du så VRchat? 

A7: For… at have noget social liv.  

Q8: Hvor ofte bruger du VRchat? 

A8: Det gør jeg hver dag. 

Q9: Hvor har du lært VRchat at kende fra? 

A9: Jeg købte et VR headset i 2016… så skulle man bare have nogle spil til det, og der 

snublede jeg over det.  

Q10: Går du i skole, eller har du noget arbejde? 

A10: Jeg er praktikant i Fakta.  

Q11: Ja… yes. Så kommer vi til at stille lidt om din avatar i VR. Har du flere, eller bare en du 

holder dig til? 

A11: Jamen jeg har vel et par… Jeg kan egentligt lige skærmdele om 2 sekunder…  

 

*Herfra skærmdeles der fra VRchat, så de omtalte verdener og avatarer kan ses* 

A11: Jeg ved ikke hvor travlt i har…  

Q11b: Nej det er helt fint…  

A11b: Det er nok lidt cringe for jer tror jeg, men fuck it. Sådan her, kan i se det nu? 

Q12: Ja… Kan du fortælle lidt om den avatar du har på nu? 

A12: Jeg ved det ikke… Hvad kan man sige om det? 

Q13: Har du købt din avatar, eller har du selv redigeret noget på den? 

A13: Jeg har ændret sådan lidt farverne på trøjen og sådan for at være unik… Men nej, jeg 

har ikke selv redigeret noget på den.  

Q14: Er der nogle overvejelser du har haft, mens du ligesom har siddet og ændret på de her 

farver? 

A14: Det er vel bare, hvad, jeg nu synes, var sejt …  

Q15: Ja… Er der nogen grund til, at du har valgt lige præcist den avatar? 

A15: Mm. Den føles vel bare rigtig at have på? 

Q16: Ja… Har du lavet noget ved din avatar, der ligner dig i virkeligheden.  

A16: jaeh… Tøjstilen er vel lidt den samme? Jeg har sorte vans og cargobukser… Stilen ja…  

Q17: Ja… Hvad synes du er spændende i VR? 
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A17: At rende rundt og udforske nye verdener med venner osv.  

Q18: Synes du, at VR lukker op for nogle muligheder, som du ikke har normalt? 

A18: Ja, sociale muligheder helt sikkert.  

Q19: Hvad synes du om VRchat og denne VR verden generelt egentligt? 

A19: Jeg synes selvfølgelig, at det er mega fedt… 

Q20: Hvorfor? Er der noget specielt, der gør den fed? 

A20: Jeg kan ikke lige tænke på en bestemt ting altså… Socialt er det mega fedt, kreativt er 

det mega fedt… Du kan lave lige hvad du vil.  

Q21: Har du prøvet at lave din egen VR verden eller sådan noget? 

A21: Ja… men ikke noget specielt. Jeg kan tage derind hvis det er? 

*Går ind i sin egen VRchat verden* 

A21: Det er mest bare sådan en slap af verden, hvor mans sidder og snakker. Så har jeg noget 

musik herinde, så kan man sidde og chille 

Q22: Hvilket formål har det rum så? Er det sådan, at man kan sidde med venner og…? 

A22: Ja… Det var egentligt en overraskelse jeg havde lavet til min vennegruppe… Jeg har 

skrevet deres navne her ovre. Så jaeh… Egentligt bare for at snakke når man er træt.  

Q23: Er der egentligt forskel på hvordan du opfører dig i VRchat versus i virkeligheden? 

A23: Ja der er stor forskel… 

Q24: Hvordan? 

A24: Du kigger jo ikke folk i øjnene, så jeg er egentligt mega ligeglad med hvordan de 

perceiver mig… Hvis vi nu for eksempel danser… Så er jeg ligeglad med at ligne en idiot, 

eller om jeg er den eneste, der står og danser… Det ville jeg aldrig gøre i virkeligheden.  

Q25: Ja… Føler du så, at du er mere tryg i VR, siden du kan danse i VR og ikke i 

virkeligheden? 

A25: Ja helt sikkert… 

Q26: Hvordan kan det være? Nu nævnte du det med øjenkontakt, men altså, er der mere end 

det, der gør, at VRchat er bedre eller tryggere? 

A26: Altså… Det er jo bare et spil at the end of the day.. Det er ikke så seriøst – Altid.  

Q27: Synes du det er nemmere at snakke med folk i virkeligheden, eller i VR? 

A27: Det er helt sikkert i VR… Folk de er meget mere åbne herinde… til at snakke.  

Q28: Hvordan synes du dit community er i VR? 

A28: Det er mega hyggeligt… Altså vi har meetups… I virkeligheden. Jeg har fået en masse 

venner af det.  

Q29: Hvor henne har i meetups? 
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A29: Jeg ved ikke om i så *anden person fra forum vi fandt dem vi interviewer*. Der mødes 

vi hjemme hos ham.  

Q30: Så det er mest hos ham i mødes? 

A30: Ja for det meste… Han har plads nok. 

Q31: Hvad synes du VR kan, som den virkelige verden ikke kan? 

A31: … Altså mere hvad jeg kan… Jeg er ikke særligt god socialt i virkeligheden, og så bor 

jeg også i midtjylland, der er ikke så meget at lave. Man kan ikke bare tage til koncerter og 

sådan noget.  

Q32: Så du bruger det også til sociale arrangementer? Altså som koncerter? 

A32: jaja meget.  

Q33: Er der nogle bestemte rum du bruger mest tid i, i VRchat? Nu har du jo lavet din egen 

verden, så er det der, eller er der andre steder i færdes mere? 

A33: Det er lidt noget nyt hver gang… Men hvis det skulle være en vi kom tilbage i, skulle 

det være en druk verden.. Jeg kan godt tage derhen hvis det er? 

Q33b: Ja, det må du gerne, hvis du vil vise os det.  

*Går ind i ny verden* 

A33b: Så… så er der drukspil.  

Q34: Ah. Så i har alle jeres drukspil der inde? 

A34: Ja. Vi drikker tit sammen.  

Q35: Er det der i så mødes hvis i skal lave druk online? 

A35: Ja her mødes vi tit i weekenden…  

Q36: Hvorfor er det lige præcist i bruger det her rum, i forhold til alle mulige andre? 

A36: Det er vel bare mere hyggeligt end de andre…  

Q37: Ja… Hvor i virkeligheden, bruger du så mest tid? 

A37: Derhjemme…   

Q38: Hvorfor er det du ikke tager ud andre steder, som for eksempel musiksteder eller 

koncerter, nu hvor din hobby er musik? 

A38: Altså det gør jeg også lidt efterhånden… Men angst. 

Q39: Nu sagde du lidt efterhånden, er det efter du har spillet VR? Fordi det har hjulpet? 

A39: Ja helt klart. Jeg vil sige at jeg næsten slet ikke har angst efterhånden på grund af VR og 

har fundet venner gennem det.  

Q40: Vil du sige, at du har flere venner i VR, end i virkeligheden? 

A40: Ja helt sikkert.  
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Q41: Nu sagde du det også før ik… Jeg skal bare lige forstå det rigtigt, du sagde at i tit 

mødtes hos din ven der. Er det tit, eller hvor ofte er det? 

A41: Altså det er ikke tit jo… Han bor en del kørsel væk fra mig.. Tror vi var hos ham 3 

gange sidste år.. Men vi er jo også hos andre.  

Q42: Synes du VR har hjulpet dig til at være bedre socialt i virkeligheden? 

A42: Ja en del… Det har egentligt bare givet mig basic sociale evner… At snakke med 

folk… Ja bare selvtillid.  

Q43: Det er fedt at høre… Jeg tror vi er nogenlunde igennem det nu… Måske de andre har 

nogle opfølgende spørgsmål hvis det er fint med dig? 

A43: Ja selvfølgelig. 

 

*Michelle stiller spørgsmål nu* 

Q44: Hvornår var det du startede med at spille VRchat, altså hvornår joinede du det her? 

A44: Jeg fik VR i 2016… Så tror jeg at jeg startede VRchat i 2018.  

Q45: Hvor mange timer bruger du så på det her? 

A45: Jeg tror jeg er oppe på at have 4000 timer i alt… Så kan man jo lave en udregning.  

Q46: Er det noget du kan se derinde? 

A46: Ja det kan ses på steam… Jeg er oppe på 4013 timer.  

Q47: Jeg tænkte på om der er noget din avatar kan, eller er blevet optimeret med? 

A47: Jeg kan vel tage en af mine ældre versioner… Jeg ved ikke hvad i tænker på, men jeg 

har det her sværd… Det ville jeg ikke kunne løfte i virkeligheden… Hvad tænker du ellers 

på? 

Q48: Jeg tænkte på om der er noget du gerne vil portrættere, eller ændre for at vise noget 

over for andre? For eksempel med hårfarve, eller øjenfarve? 

A48: Nej ikke noget jeg har gjort med vilje… Den passer vel… Den er ikke muskuløs eller 

noget, det er jeg heller ikke i virkeligheden…  

Q49: Det her er lidt noget andet, er der et sted du i virkeligheden mødes med dine venner, 

eller noget sted i fast mødes? 

A49: Det er vel ikke meget fast… Vi er bare hos dem, der har plads til at holde det…  

Q50: Så har jeg lige noget lidt mere teknisk… Hvordan navigerer du rundt i VR, altså i de her 

verdener? 

A50: Der er bare en menu her jeg kan åbne… så kan man gå ind i worlds og så er der bare 

uendeligt mange… Spil… Avatars man kan finde… *Peger på en verden for furries* den her 

skal man holde sig væk fra haha. 
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Q51: Er det her noget der koster penge? 

A51: nej… det samme med avatarerne her…  

Q52: De venner du primært mødes med i VR, er det kun danske, eller er det også 

internationale folk.  

A52: Det er egentligt 50/50… Men jeg har en del danske venner, der joiner efterhånden…  

Q53: De venner du har fra Danmark, er de spredt ud over hele danmark eller hvordan? 

A53: Det er over det hele desværre.  

Q53b: Det er lige det jeg havde at supplere med. 

 

Bilag 3 - Interview 3 

Foretaget d. 04/05-2022 

Tredje interview – Mathias  

Q(x) = Spørgsmål fra interviewer (Maja). 

A(x) = Svar på spørgsmål, fra den interviewede. 

 

Q1: Vi stiller dig en masse spørgsmål, og så svarer du dem bare så godt du kan. Vi starter lige 

med sådan nogle basic om hvem du er. Hvor gammel er du? 

A1: Jeg er 20.  

Q2: Hvor bor du? 

A2: Aalborg 

Q3: Hvad er dit køn eller pronouns, hvad du foretrækker? 

A3: He/him I guess…  

Q4: Hvad er dine hobbyer eller interesser? 

A4: Madlavning… det er stort set det.  

Q5: Hvad laver du uden for VR, hvis du ikke spiller det? 

A5: Ikke en skid… Laver mad, det er det.  

Q6: Hvorfor bruger du så VR? 

A6: Det er allerede et svært spørgsmål… Hmm, tidsfordriv? For at hænge ud med folk.  

Q7: Hvor ofte bruger du VRchat? 

A7: Næsten dagligt.  

Q8: Ved du hvor mange timer det er? 

A8: Hvis jeg er på, så er det mindst 4 timer dagligt.  
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Q9: Hvor lærte du VRchat at kende? 

A9: Jeg så en youtube video for nogle år siden.  

Q10: Hvornår begyndte du så at spille VR? 

A10: 2020.  

Q11: Går du i skole eller har du noget arbejde? 

A11: Nej ikke lige nu.  

Q12: Så springer vi lidt videre til spørgsmål omkring din avatar og sådan… Har du mange 

forskellige, eller bare en enkelt du bruger? 

A12: Jeg har et par stykker. Men en jeg bruger mere end de andre 

Q13: Så tager vi udgangspunkt i den… Kan du fortælle lidt om din avatar? 

A13: … Altså, hvad tænker du på, hvad vil du vide om den? Altså det er en kvindelig avatar, 

med sort tøj, sort rødt og hvidt hår.  

Q14: Hvorfor har du lige præcist valgt denne avatar? 

A14: Min kæreste har en matchende avatar i guess.  

Q15: Hvorfor har du valgt lige præcis en kvindelig avatar? 

A15: Se det er en længere historie… Jeg snakker ikke i VR, så det giver lidt en mulighed for 

at være, hvem jeg vil… Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at være en kvinde.  

Q16: Har du lavet noget på din avatar, der afspejler dig? 

A16: Ikke rigtigt endnu… Jeg købte den først sidste måned. 

Q17: Er der noget du gerne vil lave på den? 

A17: Jeg vil umiddelbart ændre på nogle farver, jeg kunne godt tænke mig at gøre den lilla i 

stedet for rød. Jeg har en masse småting jeg gerne vil ændre den.  

Q18: Hvad er det for eksempel? 

A18: Smykker og sådan… Den har en halskæde på, der siger Angel, jeg kunne godt tænke 

mig, at den sagde noget andet. Jeg ved ikke lige helt hvad endnu, jeg er stadig ved at finde ud 

af det.  

Q19: hvorfor har du valgt ikke at snakke i VR? 

A19: Jeg er rigtigt dårlig til at gå op og snakke med folk… Så i stedet for at skulle gå 

igennem den akavede fase der… Så har jeg bare valgt at embrace det helt og ikke snakke.  

Q20: Hvordan fungerer det så når du er i VR og ikke snakker? 

A20: Jeg har en pen, som jeg kan bruge til at skrive i luften.  

Q21: Hvad synes du er spændende i VR? 
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A21: Jeg synes den kreative scene i VR er rigtigt spændende… Med at lave avatars og worlds 

osv. Jeg har et par venner, der laver det, og det er noget jeg rigtigt godt kunne tænke mig at 

komme ind på.  

Q22: Kan du forklare hvad de laver? Eller hvad du også selv har interesse i at lave.  

A22: Jeg er venner med en gut, der har lavet en verden, der hedder prison escape, som pt er 

en af de største verdener i VRchat… Det er en verden, en gameworld, hvor du bliver lukket 

inde i et fængsel, så er du enten en prisoner eller en guard. Jeg kunne rigtigt godt tænke mig 

at lave nogle ting lignende… Eller jeg drikker ret ofte i VR, hvilket er ret common for folk, 

der spiller VR… Jeg kunne godt tænke mig at lave en verden hvor folk kunne drikke… Eller 

ja, bare generelt hvor folk kan hænge ud…  

Q23: Så du kan godt lide det kreative bag VR? 

A23: Ja… helt klart 

Q24: Synes du der er nogle ting, der er udfordrende i VR, eller svært som du ikke kan gøre i 

virkeligheden? 

A24: Mener du som man kan i virkeligheden, som er svært at gøre i VR, eller hvad? 

Q24b: Vi skipper det bare.  

Q25: Nu nævnte du druk i VR. Drikker man så også fysisk, eller hvordan fungerer det? 

A25: Ja du drikker også i virkeligheden.  

Q26: Så i sidder alle sammen og mødes, som man ville i virkeligheden, og så sidder i og 

drikker over spil eller hvad? 

A26: Ja… Der er også mange ting som klubber og rave parties hvor man kan mødes op med 

flere 100 mennesker, der laver det samme… Det er ret voldsomt. 

Q27: Hvorfor gør i det ikke i virkeligheden så? 

A27: Blandt andet fordi du møder folk fra over hele verdenen. Du møder en masse du ikke 

ville møde hvis du gik på en klub eller bar i virkeligheden… Hver evigt eneste person er så 

ufattelig forskellig.  

Q28: Hvad synes du så om VRchat og de her verdener generelt, hvis du skulle beskrive dem 

kort? 

A28: Jeg synes, det er fantastisk… det er en ufattelig fed mulighed for folk, der eventuelt har 

svært ved socialt i virkeligheden… Så har de det her i VRchat, hvor de har lidt anonymitet til 

at være den, de gerne vil være.  

Q29: Hvad kan VRchat som er anderledes end den virkelige verden? 

A29: Som sagt den der anonymitet. Du kan gøre, du kan have lov til at være lige præcist den 

person, du vil være. Du behøver ikke at være bange for at komme forbi som akavet… Det er 
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rigtigt svært at være akavet. Du har friheden til at være lige præcist den du vil være… Hvilket 

kan være en downside da ikke alle kan håndtere det, men ja.  

Q30: Hvordan er det en downside? 

A30: Altså, se nu bliver det lige pludseligt dybt. Seksuelt overgreb og voldtægt er aktivt i 

VRchat. Ikke mange ved det. Men mange har noget, der hedder phantom touch, så hvis folk 

går op og rører dig i VRchat, så vil du kunne mærke det i virkeligheden… Ikke sådan like 

1:1, det føltes som om, at vinden… Det er svært at forklare. Men dermed er der folk, der reelt 

set får seksuelt overgreb… Det er nemmere at komme ud af end i virkeligheden. Men det er 

stadig en ting… Men det er stadig en ting. Der er også rigtigt mange pædofile på VRchat. 

Især fordi der er rigtigt mange børn efter Quest 2 er blevet så udbredt… Der er rigtigt mange 

børn, dermed også pædofile… Generelt også bare dårlige mennesker…  

Q31: Så laver vi lige et emneskift… Super svar du giver btw. Du sagde du havde interesse 

inden for de her VR verdener… har du selv prøvet at lave en eller? 

A31: jeg har ikke selv fysisk prøvet at lave en. Men jeg har hjulpet min kæreste med småting, 

som at lave textures til sten i hendes verden. Så jeg har ikke lavet min egen verden, men 

hjælper aktivt i andres.  

Q32: Vil du også gerne lave din egen verden på et tidspunkt? 

A32: På et tidspunkt ja. Helt klart.  

Q33: Er der forskel på hvordan du er som person i VRchat og i virkeligheden.  

A33: Ja, rigtigt meget.  

Q34: Hvad er forskellene?  

A34: For det første, at jeg ikke snakker i VRchat, udover det kommer jeg også over som en 

kvinde… Jeg er meget mere aktivt socialt i VR, end i virkeligheden. Jeg er ikke særligt god 

til at snakke med folk eller nye mennesker i virkeligheden…  

Q35: Ved du hvorfor du opfører dig anderledes i VR? 

A35: Jeg føler, jeg kan være fri i VR, jeg føler ikke rigtigt, at jeg er tvunget til at skulle være 

social i VR. Hvorimod hvis jeg går i byen, så er man lidt mere tvunget til at være social. Her 

bestemmer jeg selv, hvem jeg går op til og sådan. Jeg har mere frihed til alt på den måde.  

Q36: Påvirker det din opførsel meget, at du fremstiller dig selv som en kvinde i VR? 

A36: Altså, jeg har stadig de samme holdninger, og opfører mig på samme måde… Det 

eneste der har ændret sig er, at jeg ikke snakker om mig selv som en he/him. Ellers så de 

reelle identificerende ting ved mig selv, er stadig de samme,  

Q37: Føler du dig mere tryg online, eller i virkeligheden? 

A37: Online, helt klart.  
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Q38: hvad er det der gør, at du føler dig mere tryg i VR? 

A38: Anonymitet som vi snakkede om før.  

Q39: Hvorfor synes du det er nemmere at socialisere i VRchat end i virkeligheden? Du kom 

også lidt ind på det før.  

A39: igen, anonymitet. Jeg har også den frihed til ikke at snakke, så det er folk, der kommer 

op til mig, og ikke omvendt. Så jeg kan være meget tilbagelænet omkring, hvor meget jeg 

lægger ind i det mentalt.  

Q40: Så du synes det er rart, at du nemmere kan styre samtalerne? 

A40: Ja. Og at jeg ikke sådan bliver stillet en masse spørgsmål og ikke er tvunget til at 

snakke i flere timer. Der er ikke så mange, der kommer op og snakker til en, der ikke snakker, 

hvis det giver mening? Jeg er også mest på når det er med min kæreste, og de snakker jo til 

hinanden, så de snakker lidt for mig. Jeg kan også en smule american sign language, ikke så 

meget, men en smule, som de ofte oversætter til andre folk. De fleste kommer op og snakker 

med dem, og dermed også mig da jeg også er der.  

Q41: Hvordan synes du community’et er i VR? 

A41: Det er rigtigt svært at finde en gruppe mennesker man godt kan med, meget på grund af 

det jeg talte om tidligere, med alle de dårlige mennesker i VR. Det er bestemt udbredt i public 

words… Dem der er gode at snakke med holder sig langt væk fra public worlds, så du skal 

virkeligt kende nogen, der kender nogen, for at finde dem. Så selve det offentlige community 

er forfærdeligt, men hvis du kommer ind og møder de folk, der holder sig lidt tilbage fra de 

public worlds, og er gode at snakke med. Så er det det fedeste nogensinde. Men det er også 

nærmest, hvis du spiller VRchat nok, så kommer den gruppe af mennesker som du klinger 

godt med, hen til dig nærmest.  

Q42: Så er det nemt at møde nye mennesker, eller? 

A42: Når du først kommer ind i det, ja, lige i starten er det dog ufatteligt svært, på grund af 

VRchat har et trust system. Der er titler, visitor, new user, user, known user og trusted user. 

Hvis du er visitor, eller new user, så er der ingen folk, der rent faktisk er interessant at snakke 

med, der faktisk vil snakke med dig. Det er fordi de fleste af dem har den erfaring af, at dem 

med de titler for det meste er forfærdelige at snakke med.  

Q43: Hvordan ranker man op, og får de her nye titler? 

A43: Jeg tror ikke at selve formularen er offentligt, men vi ved, at det er ved at tilføje 

venner… så lidt muligt har dig muted ingame… Folk får set din avatar, at du uploader 

verdener, uploader avatarer…  

Q44: Så hvordan man gør, er ikke offentliggjort? 
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A44: Nej, selve formularen er ikke, men alle de her ting er med i det, så vidt jeg ved.  

Q45: Hvor i VRchat bruger du mest tid henne? 

A45: Der et par steder jeg tager hen… Den der prison verden tager jeg tit til… Så er der også 

en anden verden, der hedder murder jeg ofte tager i. Der er også en verden, der hedder spirit 

of the sea, som er en undervandsverden hvor man så kan kigge ud af vinduer osv, meget 

hyggelig. Ellers så en verden, der bare hedder drinking night, hvor alle drikker.  

Q46: Er det så public eller private rum du lige nævnte der? 

A46: For det meste public…  

Q47: Mødes du så med dine venner derinde, eller hvad? 

A47: Nej, jeg prøver for det meste at finde nye mennesker. Hvis jeg mødes med venner, er 

det altid i friends+, da de ikke gider public verdener. Men jeg er under den overbevisning om, 

at hvis man siver igennem alt lortet, så kommer der nogle gode mennesker ud af det en gang 

imellem, og det ville være trist ikke at møde dem.  

Q48: Er der nogen grund til, at det lige præcist er de her rum du er i? 

A48: Prison escape er jeg meget i fordi det er min kammerat der har lavet den, og jeg betaler 

penge til ham – supporter ham på patreon. Så er det også bare meget fedt at spille det jeg 

supporter… Murder 4 er en klassiker. Det er en gameworld, der har været rigtigt populært i 

mange år… Og spirit of the sea… Det er bare min homeworld.  

Q49: Hvad er det, der gør, at du går tilbage til de rum som du gør? 

A49: Det er hyggeligt, jeg ved ikke hvor jeg ellers skulle tage hen.  

Q50: Hvad med i virkeligheden, hvor bruger du mest tid? 

A50: Det er mit hus, sammen med mine roommates.  

Q51: Hvor mange roommates har du? 

A51: Lige nu har jeg 4, men jeg har en 5. der flytter ind i weekenden.  

Q52: Bruger du meget tid sammen med dine roommates? 

A52: Eh, nogenlunde. Det er ikke ufatteligt meget tid, men det er heller ikke lidt vil jeg sige,  

Q53: Er der et sted du hænger ud med dine venner i virkeligheden, eller dine roommates 

meget? 

A53: Det er herhjemme… Jeg bor ret stort, så for det meste når jeg er sammen med venner, 

kommer de her ud.  

Q54: Hvorfor er det i er hos dig? 

A54: Fordi hver gang jeg prøver at holde det andre steder, så er de like ”nej nej, du har mere 

plads, og du får ikke noise complaints…” Men jeg vil også bare gerne ud til jer? ”nej nej” 

Q55: Så det er af praktiske årsager i er hos dig? 
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A55: Ja basically.  

Q56: Så de venner du har i VRchat, er de spredt ud over hele danmark, eller verden eller 

hvordan? 

A56: Hele verdenen, jeg har egentligt ikke så mange fra danmark på min venneliste. Kun et 

par, der egentligt aktivt spiller… Ellers er de mest fra USA og Canada.  

Q57: Har du så en vennegruppe, du holder dig til? 

A57: Ja 

Q58: Hvor er de fra? 

A58: De fleste er fra USA. Ellers er de fra et par tilfældig europæiske lande… en af dem er 

fra Mexico.  

Q59: Har du mødt dem fra din vennegruppe? 

A59: Nej.  

Q60: Hvorfor ikke? 

A60: Fordi de bor i USA, det er lidt langt..  

Q61: Kunne i godt tænke jer at mødes? 

A61: Ja… jeg har potentielt nogle planer om at tage til USA og møde dem alle sammen..  

Q62: Hvor mange er det du gerne vil møde? 

A62: Det er 5-6 personer… Nej 8.  

Q63: Hvor lang tid har du kendt dem? 

A63: Halvandet år nu… Der er nogle, der er kommet til lidt senere… Men dem jeg har kendt 

i længst tid er halvandet år.  

Q64: Og dem har du ikke mødt? 

A64: Nej.  

Q65: Yes. Ved de godt hvem du er i virkeligheden, at du er en han osv? 

A65: Dem jeg godt vil møde, ja. De har også hørt min stemme osv.  

Q66: Så der var et tidspunkt hvor du snakkede? 

A66: Ja, da jeg lige startede. Der var jeg også i male avatars og alt sådan noget skidt der.  

Q67: Hvorfor stoppede du så med at snakke? 

A67: Blandt andet det med, at jeg har svært ved at gå op til nogen og rent faktisk åbne 

munden og sige ord… Så jeg ender med bare at stå i baggrunden, og det ender med bare at 

være super akavet. Så for at undgå, at det bliver akavet, snakker jeg bare ikke, og lader folk 

komme til mig i stedet for at komme til dem.  

Q68: Føler du dig tryggere i VR, når du ikke skal snakke? 

A68: Ja, jeg føler mig meget mere fri.  
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Q69: Kunne du forestille dig at begynde at snakke igen? 

A69: Nej.  

Q70: Du sagde også, at du spillede andre spil med dem du ville mødes med. Snakker du med 

dem over discord eller hvordan? 

A70: Nogen gange ja, ikke så ofte.  

Q71: Skriver du så med dem når i spiller, eller hvordan? 

A71: Det kommer an på hvad vi spiller. Hvis vi spiller noget hvor det kun er os, så snakker 

jeg.  

Q72: Kunne du forestille dig at begynde at snakke igen, eller er det helt udelukket.  

A72: Det er næsten udelukket. Jeg synes, at man får nogle meget federe interactions fra folk, 

hvis man ikke snakker, det er meget mere interessant for mig.  

Q73: Skal vi sige vi er nogenlunde igennem, Michelle vil nok gerne stille nogle opfølgende 

spørgsmål hvis du er okay med det? 

A73: Ja helt klart.  

 

*Michelle er hovedsageligt den der stiller de sidste spørgsmål, dog med et par input fra 

Maja* 

 

Q74: Du nævnte noget med, at det var svært at komme op i rang, men hvad er det helt præcist 

det skal betyde, at det ikke er offentliggjort? 

A74: Helt præcist hvor mange timer du skal have i spillet, og hvor mange venner du skal 

have og så videre er ikke offentliggjort, det tager bare noget tid.  

Q75: Okay, så det er bare trial and error eller hvad? 

A75: Altså ja, det er egentligt bare at spille spillet… Men der er nogle ting man kan gøre for, 

at det går hurtigere… Som at uploade verdener og avatars.  

Q76: Er der nogle fordele ved at få en ny titel? hver gang man kommer til en ny rank, får man 

så nogle fordele? 

A76: Der er ikke nogle reelle fordele udover dopamin rushet ved at se en ny rank… Udover 

når du når user, så kan du uploade verdener og avatars.  

Q77: Du snakkede før om det der phantom touch… Hvordan fungerer det helt præcist? Har 

man nogle sensorer eller hvad? 

A77: Har i hørt om Phantom pain? Altså ligesom, at hvis man har mistet en arm og stadig kan 

mærke smerte i den… Det er stort set det samme, hvis du ser det nok og kan få din hjerne til 

at associere det med, at du bliver rørt i VR, til at blive rørt i virkeligheden… Lidt som at 



 23 

snyde din hjerne… Det er ikke nogle sensors… Du kan dog købe en haptic suit, men det er 

ufatteligt dyrt…  

Q77b: Yes… Det var hvad vi havde.  

 

Bilag 4 - Interview 4 

Foretaget d. 06/05-2022 

Fjerde interview – Caroline 

Q(x) = Spørgsmål fra interviewer (Michelle). 

A(x) = Svar fra den interviewede. 

 

Q1: Yes men skal vi ikke bare gå i gang. Først, hvor gammel er du? 

A1: Jeg er 18.  

Q2: og hvor bor du henne? 

A2: Jeg bor i hvidovre.  

Q3: Hvad er dit køn eller pronouns? 

A3: Jeg er kvinde.  

Q4: Hvad er dine interesser? 

A4: Gamedesign, 3D modellering og spil.  

Q5: Hvad laver du ude fra VR? 

A5: Der laver jeg 3D modellering.  

Q6: Hvorfor bruger du VRchat? 

A6: Det er et spil man kan… Det er tidsfordriv, hvor man kan finde nye mennesker og sådan 

at snakke med.  

Q7: Hvor ofte bruger du VRchat? 

A7: Måske hver anden dag? 

Q8: Hvor mange timer plejer du at spille om dagen? 

A8: Det er meget forskelligt. Nogle gange kan jeg spille 4 timer, andre gange kun 1.  

Q9: Hvor mange år har du spillet det? 

A9: Jeg tror det er omkring 3-4 år jeg har spillet det.  

Q10: Går du i skole, eller arbejder du til daglig? 

A10: Jeg går i skole, i 3G.  

Q11: Hvor kender du VRchat fra? 
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A11: Jeg tror jeg så en video om det på youtube.  

Q12: Så lidt til din avatar… Har du en du bruger meget, eller har du flere forskellige? 

A12: Jeg har flere forskellige… Hvor, at jeg skifter mellem dem, men i længere perioder 

holder jeg mig til bestemte.  

Q13: Den du bruger lige nu – Hvor mange overvejelser har du gjort dig bag den? 

A13: Det er en anime pige med sort tøj, ser meget goth ud og sådan.  

Q14: Du vil gerne have din avatar skal se sådan ud? 

A14: Ja.  

Q15: Har du lavet noget anderledes ved din avatar… Noget der minder om dig? 

A15: Jeg vil ikke sige, at de minder om mig… Men alle dem jeg bruger, bruger sort eller 

hvidt tøj og så har de, de samme tatoveringer.  

Q16: Er der noget ved din avatar du vil have, der skal kunne noget bestemt? 

A16: nej… den skal bare kunne se godt ud i mit øje.  

Q17: Når du er i den her VR verden, hvad oplever du så der er spændende? 

A17: Jeg synes de verdener er spændende, der er mange spil og bare mange utroligt flotte 

verdener man kan gå rundt og se.  

Q18: Er der noget du oplever, der er udfordrende ved VR generelt? 

A18: Altså selvfølgelig koster VR rigtigt mange penge… Og hvis man ikke har plads er det et 

problem… Mit VR headset, det jeg har, er også rigtigt tungt at have på hovedet.  

Q19: Kan man godt spille VRchat uden et headset? 

A19: Ja sagtens  

Q20: Får man det samme ud af det? 

A20: Altså der er nogle ting, man ikke kan, når man spiller uden brillerne, der er nogle ting, 

du ikke kan tage fat i, du kan ikke have noget i begge hænder, du kan ikke bevæge dig ligeså 

godt rundt og expresse dig selv.  

Q21: Lukker VR op for nogle muligheder som du ikke har normalt? 

A21: Ja det synes jeg, jeg føler, at man kan være mere sig selv… 

Q22: Hvad synes du generelt om VRchat og VR verdenen? 

A22: Jeg kan godt lide VR verdenen… Men VRchat kan godt være virkeligt toxic, så hvis 

man er følsom skal man ikke spille det.  

Q23: Hvad er det, der gør, at det er toxic? 

A23: Der er bare utroligt mange mennesker, der er racistiske, homofobiske og sexistiske… 

Der er også mange hackere og folk der crasher dine spil… Ja generelt bare mange mennesker, 

der ikke er rare at være i nærheden af.  



 25 

Q24: Hvad er så forskellen mellem VRchat og VR verdenen? 

A24: Altså hvis man tager et andet spil hvor man slet ikke kan kommunikere… Det er jo 

kommunikationen i VRchat, der gør det toxic, så hvis man fjerner den er det ikke lige så nemt 

at være toxic.  

Q25: Hvad kan VR, der er anderledes? 

A25: I forhold til hvad? 

Q25b: I forhold til virkeligheden 

A25b: Jeg føler, at man kan være mere sig selv… Du kan være hvem som helst, du vil, uden 

konsekvenser… Og hvis der er en, du ikke kan lide i VRchat, så kan du bare blokere dem… 

Det kan du ikke i virkeligheden.  

Q26: Har du selv lavet din egen VR verden? 

A26: Ja det har jeg.  

Q27: Hvad har du skabt i den? 

A27: Det er bare en firkant med sådan nogle lyspæle i midten.  

Q28: Er det skabt bare for dig selv, eller for at dele med andre? 

A28: Jeg skabte den bare for at eksperimentere med det.  

Q29: Er der forskel på hvordan du er i VRchat og i virkeligheden? 

A29: Ja det er der, i virkeligheden er jeg nok mere genert og lukket inde, hvor i VRchat, der 

er jeg mere åben. 

Q30: Føler du dig tryggere online, end andre steder som virkeligheden? 

A30: Både og… i VRchat kan du jo få taget din IP-adresse, du kan blive hacked, du kan blive 

crashed. Folk de kan gøre en masse og sige en masse ting som at true dig… I virkeligheden er 

det jo nærmest det samme.  

Q31: Er det en bestemt gruppe venner du er sammen med, eller er du for dig selv? 

A31: Ja jeg har en gruppe venner hvor vi hopper på en gang imellem, så spiller vi et spil og 

hopper af igen…  

Q32: Ser du udelukkende VR som et spil? 

A32: Ja det gør jeg…  

Q33: Synes du det er nemmere at socialisere i VRchat eller i virkeligheden? 

A33: Jeg tror det er nemmere for mig at socialisere i VRchat.  

Q34: Hvad er det, der er nemmere at socialisere sig i VRchat?  

A34: Jeg tror det er det med, at det er nemmere at finde personer med samme interesser i 

VRchat… Det er meget svært at finde en decideret gruppe af mennesker med samme 
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interesser… Hvor i VRchat, så har du mulighed for at hoppe fra verden til verden for at finde 

dem.  

Q35: Så VRchat er god til at finde venner og mennesker at snakke med og sådan? 

A35: De overordnede mennesker, har samme mål ved at være på VRchat… Og så er der så 

andre med andre mål…  

Q36: Er det så nemt at finde dem, der er der, for de rigtige grunde? 

A36: Det synes jeg… Jeg kan finde en i hver verden næsten.  

Q37: Hvordan socialisere du dig i VRchat mod i virkeligheden? 

A37: Jeg tror hvis man hører folk begynder at snakke om et eller andet emne, så kan man 

nemt komme ind og være en del af samtalen, og i virkeligheden, vil folk synes det er 

mærkeligt, kigge mærkeligt på dig hvis du kommer op og snakker til dem.  

Q38: Men de venner du har i VRchat, er de primært danske, eller er det også internationale? 

A38: Jeg har få danske venner… Men det er meget sjældent jeg spiller med dem… Det er for 

det meste internationale venner.  

Q39: Dem af dine danske venner, hvor henne i landet befinder de sig? 

A39: De fleste af dem befinder sig i Jylland.  

Q40: Har du mødt dem i virkeligheden? 

A40: Jeg har mødt én person, men den person er jeg ikke længere venner med.  

Q41: Hvordan synes du selve community’et er i VR? 

A41: Som jeg sagde før, så er der en del, der kan være utroligt toxic, men så er der også en 

del, der er meget søde og gerne vil snakke med dig.  

Q42: Dine internationale venner, er det nogle du har mødt før? 

A42: Nej det har jeg ikke.  

Q43: Har du haft planer eller tanker om at gerne ville møde dem? 

A43: ja det har jeg.  

Q44: Er det noget i har talt om at gøre? 

A44: Ja, der er en gruppe, der bor tæt på hinanden… Og så to andre der bor et andet sted…  

Q45: Når i er sammen i VRchat, hvad er det så i laver, eller hvor er i henne? 

A45: Vi spiller for det meste spil… Escape rooms, eller murder… Hvis vi keder os går vi 

rundt og snakker med tilfældige mennesker…  

Q46: Hvor i VRchat, et bestemt rum eller verden, bruger du mest tid? 

A46: Der er en verden, der hedder midnight rooftop, og en der hedder the black cat, det er 

dem jeg bruger mest tid i.  

Q47: Og hvorfor bruger du mest tid her? 
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A47: Fordi begge rum er PC og quest, så alle kan komme ind i verdenen… Og så synes jeg 

bare der er flest mennesker derinde at snakke med 

Q48: Er det ofte de samme mennesker man møder derinde? 

A48: Jeg har ikke set nogen man møder gang på gang… Det er altid forskellige mennesker.  

Q49: Hvad laver man i de her rum? 

A49: Du kan… Man snakker kun, der er ikke noget man decideret man kan lave… Du kan 

tegne i den ene af dem.  

Q50: Er det mest for at møde mennesker, eller er det fordi man ved der kommer en bestemt 

gruppe mennesker der ind man synes er fede, og det gerne er dem man vil møde? 

A50: Altså jeg ser det mere som at snakke med nye folk, end som spil… 

Q51: Hvad giver dig lyst til at vende tilbage til netop denne verden? 

A51: Det er det, at det altid er nye mennesker… Verden er altid fuld af mennesker… Der er 

et antal af mennesker man kan være i en lobby, og de er altid fyldt og proppet… Der er aldrig 

kun sådan 3 i en lobby. 

Q52: Er alle altid åbne overfor nye mennesker, eller er det også sådan, at der er mennesker, 

der er meget lukkede og svære at snakke med? 

A52: Der er bestemt mange, der er lukkede og svære at komme i kontakt med… Så er der 

også rigtigt mange, der slet ikke har en mikrofon, der er endnu sværere at snakke med… Så 

ja, det er blandet. 

Q53: Nu hørte vi også om en, der brugte en pen til at kommunikere med, hvor han ikke 

snakkede men brugte den i stedet for. Hvordan har du det med folk, der bruger dem, er de 

nemme at snakke med, eller holder du dig helst væk fra dem? 

A53: Jeg synes selv, at de mennesker, der bruger pen er utroligt søde, men også lidt akavet… 

Du er den eneste, der snakker, og så begynder de at skrive. Nogle gange kan man ikke se 

hvad de helt skriver heller… Der kommer nemt miskommunikation og så står man lidt der 

akavet.  

Q54: Nu hopper jeg lidt hen til noget mere virkeligheds relateret… Hvor bruger du mest tid 

henne i virkeligheden? 

A54: Det er nok på min skole… Eller hjemme på mit værelse. 

Q55: Er der et sted, hvor du hænger meget ud sammen med dine venner? 

A55: de steder jeg hænger ud med mine venner, er bare i nærheden af hvor jeg bor… Der er 

ikke noget sted vi hele tiden tager hen til.  

Q56: Så det kommer an på hvor i vil være henne? 
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A56: Det kommer an på hvad vi føler man havde lyst til… Tage på stranden eller en park og 

et shoppingcenter… Kommer an på hvad der føles for.  

Q57: Så i har ikke et stamsted? 

A57: Nej det har vi ikke.  

Q57: Jeg tror lidt det var det jeg havde… Maja havde du noget? 

 

*Herfra er det Maja der stiller spørgsmålene, udover Q66 og Q67 der igen er Michelle* 

Q58: Jeg har også noget, hvis det er noget du er interesseret at svare på? 

A58: Jamen selvfølgelig.  

Q59: Du snakkede om, at VR var rigtigt dyrt osv… Er der en grund til, at du har købt 

brillerne og sådan, nu hvor du også kan bruge VRchat uden udstyret? 

A59: Altså før jeg købte udstyret, der havde jeg spillet det i et halvt år… Så havde jeg fået 

nogle penge til konfirmation, og jeg havde virkeligt ønsket mig et headset, da jeg føler man 

nemmere kan kommunikere med det… Og så kan man også spille andre spil med det her 

headset.  

Q60: Du nævnte også, at community’et godt kunne være racistiske og homofobiske, hvorfor 

spiller du det stadig når det er sådan her? 

A60: Det er jo ikke alle der er sådan… Hvis der er nogle, der er sådan kan du jo blokere dem, 

mute dem eller forlade verden og finde en ny en, eller reporte dem… Jeg gider ikke rigtigt 

tage de ting de siger personligt, og så bare bruge den rigtige tid med dem, der faktisk vil 

snakke, i stedet for at være respektløse…  

Q61: Så de her, der er respektløse har ikke stoppet dig fra at spille VRchat? 

A61: Nej på ingen måde.  

Q62: Er du kun mere åben i VRchat, eller er du også mere åben på andre online platforme? 

A62: Jeg er også mere åben på andre platforme…  

Q63: Hvorfor ser du kun VR som et spil? 

A63: Fordi, jeg ved ikke hvad jeg ellers skal se det som… Måske et socialt opholdssted? Jeg 

ser det bare som et spil da man kan hoppe af og på… Tilføje venner, eller lade være, det kan 

være du aldrig kommer til at se dem igen? Ligesom et normalt spil.  

Q64: Bruger du mest VRchat til at spille, eller snakke med folk? 

A64: Det er 50/50. Jeg bruger halvdelen af tiden på at spille, og den anden halvdel på at 

snakke med folk.  

Q65: Synes du det er nemmere at finde folk at snakke med i VR end i virkeligheden? 
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A65: Ja… Der er hele tiden nye mennesker i en lobby, hvor i virkeligheden, så skal du bruge 

mange kræfter på at finde nye folk som faktisk gider at snakke… Og så skal man også være 

det rigtige sted på det rigtige tidspunkt…  

Q66: Jeg har lige et opfølgende spørgsmål her… Når du bruger VRchat, er det så for at møde 

folk du holder fast i, eller er det hele tiden nye folk? 

A66: For det meste er det folk jeg gerne vil beholde og blive ved med at snakke med… Det 

kommer lidt an på hvordan samtalen starter… Nogle gange er det folk jeg slet ikke vil tilføje 

som ven, fordi jeg ikke tror vi kommer til at snakke med dagen efter.  

Q67: Så er i blevet en gruppe, eller er dem du gerne vil snakke med blevet til en gruppe? 

A67: Både og…  Der er en gruppe jeg har mødt for nogle år siden… Og så er der andre jeg 

bare gerne vil snakke med, der slet ikke er en del af en gruppe.  

Bilag 5 - Interview 1 - anden omgang 

Foretaget d. 17/05-2022 

Q(x) = spørgsmål 

A(x) = svar 

 

Q1: Hvordan har VRchat hjulpet dine sociale kompetencer?  

A1:Da jeg startede med at spille havde jeg siddet derhjemme i nogle år, så glemmer man lidt 

hvordan man snakker med mennesker, det genlære man lidt igennem her.  

Q2: Hvad kan du nu som du ikke kunne før? 

A2: Holde en samtale 

Q2b: Hvordan? 

A2b: Det ved jeg ikke. 

Q3: Kan du mærke forskel på når du snakker med nye mennesker? 

A3: Ja sagtens 

Q4: Hvad er forskellen? 

A4: Jeg er bedre til at komme med nye emner, komme med længere svar… ja… 

Q5: Så det er nemmere at holde samtalen i gang? 

A5: Ja… og så er jeg heller ikke bange for den akavede stilhed mere… 

Q6: Var det slemt førhen? 
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A6: Ja for mig… 

Q7: Var det sådan det værste, der kunne ske? 

A7: Ja det synes jeg 

Q8: Hvorfor er VRchat en god platform til at forbedre ens sociale kompetencer? 

A8: Alle er bare åbne til at snakke, så ja… 

Q9: Så alle er imødekommende? 

A9: Ja lige præcis. Og der er mange, der også har den samme angst, eller hvad folk nu har 

Q10: Så man er ikke alene, med de her problemer? 

A10: Præcis, der er mange akavede typer. 

Q11: Hvilke kvaliteter har VRchat, som du ikke får i virkeligheden? 

A11: Igen, venskab og så er det også bare en hobby. 

Q12: Hvordan startede du med at snakke med folk i VRchat, var det noget du skulle øve dig 

på? 

A12: Ja. Jeg turde ikke tage min mikrofon på, da jeg startede… Man startede med bare at 

vinke til folk, sige hej og så bygger man bare op. 

Q13: Havde du det dårligt med at snakke med folk i virkeligheden eller også VRchat? 

A13: Begge, jeg havde meget social angst. 

Q14: Kan du beskrive lidt om hvordan du øvede dig? 

A14: Bare lidt… Snak indtil der kom den akavede stilhed… Det var min fjende, så da det 

kom ville jeg bare sidde i det, og ikke lade det komme til mig og så tænke på nye ting at 

snakke om. 

Q15: Så du tvang dig selv til at sidde i stilheden? 

A15: Ja præcis 

Q16: Hvordan kunne du det? 

A16: Det ved jeg ikke… bare gå frygten i øjnene. 

Q17: Synes du VRchat har nogle kvaliteter som andre platforme ikke har? 

A17: I forhold til platforme som discord og sådan ja, det er meget mere ægte med kropssprog 

og man kan kigge hinanden i øjnene. 

Q18: Synes du kropssproget spiller en stor rolle? 

A18: Ja kæmpe stor rolle… Det føles mere intimate. 

Q19: Hvorfor bruger du specifikt VRchat og ikke andre VR platforme? 

A19: Det er den bedste der er lige nu. 
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Q20: Synes du, at du får en følelse af tryghed på VRchat som du ikke kan få i virkeligheden? 

A20: Ja helt sikkert.  

Q21: har du prøvet lignende platforme inden VRchat? 

A21: Ikke sådan platforme, der direkte er sociale, mere bare spil online 

Q22: Hvad har du ligesom lært af VRchat indenfor sociale kompetencer? 

A22: Ved ikke rigtigt hvor meget mere jeg kan putte på det 

Q23: Synes du, at dit VR udstyr har meget indflydelse for hvordan du snakker med folk? 

A23: hm… Nu har jeg jo full body tracking, det gør lidt mere, at de kan se hele min krop 

bevæge sig. 

Q24: Hvorfor har du valgt at bruge penge på udstyret? Du kan jo sagtens spille desktop 

mode. 

A24: Det er ikke lige så sejt jo.  

Q25: Kan du godt lide, at man kan mere? 

A25: Ja selvfølgelig… Så er det jo også bare ligesom andre hobbyer, man bruger penge på 

det man laver.  

Q26: Synes du let man bliver forstyrret af ting ude fra, eller er du meget inde i VR når du 

bruger det? 

A26: Jeg bliver rimeligt immersed. 

Q27: Kan du forklare hvor immersed du bliver? 

A27: Altså nogle gange når jeg spiller om natten, kan jeg godt lidt glemme, at jeg bor i et hus 

med min mor og så råbe… 

Q28: Føler du, at du kan glemme tiden? 

A28: Ja tiden går fandme hurtigt herinde… Når man går rundt i verdener med sollys og sådan 

her inde, så glemmer man lidt, at solen er gået ned i virkeligheden.  

Q29: Så hvor realistisk er VRchat? 

A29: Altså det er da ikke 100%, man ved godt det er et spil… Men man kommer stadig ind i 

det på en måde. 

Q30: Hvor stor en rolle spiller kropssproget i VRchat? 

A30: Det er VR’s største ting, der gør det fedt 

Q31: Hvad er det, der gør det fedt? 

A31: Det er det med, at man sidder MED en person og snakker… 

Q32: Bliver det mere ægte? 

A32: Ja helt klart.  
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Q33: Hvis vi tager udgangspunkt i den verden du bruger mest tid i, er det her du føler dig 

mest tryg, eller hvor føler du dig mest tryg henne? 

A33: Jeg føler mig tryg over det hele 

Q34: Hvorfor er der ikke nogle bestemte steder du føler dig mere tryg? 

A34: Jeg ved det ikke, man ved godt, at det bare er et spil og man er på sit værelse. 

Q35: Synes du så det er rart, at man er derhjemme og spille? 

A35: Ja, jeg havde været lidt anderledes hvis jeg spillede i en public arcade eller sådan noget. 

Q36: Så det har stor betydning, at du spiller derhjemme? 

A36: Ja selvfølgelig 

Q37: De sociale kompetencer du har lært i VRchat, dem bruger du også i virkeligheden ikke? 

A37: Jo helt sikkert.  

Q38: Kan du forklare lidt mere om den her akavede stilhed i virkeligheden også? Hvordan du 

også har overvundet det her 

A38: I forhold til sociale kompetencer er det meget det samme… De kompetencer du får her 

inde kan du bruge i virkeligheden 

Q39: Så du kan nemt overføre dem til virkeligheden? 

A39: Altså selvfølgelig ikke nemt… Man bliver stadig lidt bange. 

Q40: Hvad er det, der gør dig bange når du skal gøre det i virkeligheden? 

A40: Altså jeg har social angst 

Q41: Så du bliver ikke påvirket af det på samme måde i VRchat? 

A41: Nej, altså VR har ikke lavet øjenkontakt endnu, vi er ikke kommet så langt, at man kan 

se, at andre kigger dig i øjnene, det er lidt en ting, der stresser mig i virkeligheden.  

Q42: Så det er en af de større ting, der påvirker dig i virkeligheden, øjenkontakt? 

A42: Ja en af dem 

Q43: Hvor ofte bruger du de kompetencer her i virkeligheden? 

A43: Altså hver gang jeg snakker med folk, næsten dagligt.  

Q44: Kan du huske hvornår du brugte dem første gang? 

A44: Ikke lige første gang… Altså jeg lukkede mig selv inde på mit værelse, og så først da 

jeg begyndte at mærke jeg kunne snakke med folk, gjorde jeg det i virkeligheden 

Q45: Var det lang tid siden? 

A45: Måske 2, 3 år siden? 

Q46: hvor lang tid havde du brugt VR der? 
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A46: 1 eller 2 år 

Q47: Er der bestemte situationer du bruger de kompetencer her, eller er det bare generelt? 

A47: Generelt bare med selvtillid hvor end jeg nu går 

Q48: Bliver du stadig nervøs selvom du har lært de her kompetencer gennem VR? 

A48: Ja, men det tror jeg er en meget normal ting. Det er ikke noget, der holder mig tilbage 

mere.  

Q49: Kom det naturligt til dig at bruge det du havde lært i virkeligheden? 

A49: Ja egentligt… Det der med at sidde i akavet stilhed er en ting jeg bruger hele tiden i 

virkeligheden.  

Q50: Lagde du mærke til, at du kunne bruge det i virkeligheden, eller havde gjort det? 

A50: Ja det kom meget naturligt 

Q51: Hvordan havde du det efter du har siddet i det her akavet stilhed? 

A51: Det er godt… Man følte man havde overvundet noget 

Q52: Hvad var dine tanker efter, følte du det ville være nemmere at gøre igen? 

A52: Ja selvfølgelig, man bliver bare bedre og bedre til det 

*lidt snak om skærmdeling og oprettelsesprocessen der ikke blev til noget* 

 

Q53: Hvor godt hjælpes man i gang med VRchat når man lige er logget ind? Får man en 

tutorial eller noget bestemt? 

A53: Man får en lille guide om hvordan man bevæger sig og bruger menuen osv. 

Q54: Kan du vise os hvordan det ser ud? 

A54: *Der vises verdenen der bruges som tutorial*  Yes det her er tutorial verdenen. Så er der 

forskellige avatars her.  

Q55: Kan man så vælge sin egen avatar derinde? 

A55: Altså der er nogle basic nogle der inde… Men det er nogen som 40 andre sikkert også 

har.. 

Q56: Gratis eller hvad? 

A56: Ja gratis, men der er ikke rigtigt nogen, der gider at bruge dem. De er ikke fede. Så er 

der forskellige verdener man kan bruge.  

Q57: Hvad er den der relaxing vibes? 

A57: Lad os finde ud af det. *Går ind i verdenen* Yes, så er man i gang med at snakke med 

folk 
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Q58: Så allerede i tutorialen kan man teleporteres ind i en verden… Man skal ikke engang 

noget specifikt først? 

A58: Nej… Det plejede at være sådan at man skulle lære at samle ting op og sådan, men VR 

er kommet længere. 

Q59: Så det er ikke lige så vigtigt at bruge udstyrets mekanismer? 

A59: Jo, det er bare mere intuitivt nu. Nu går jeg lige tilbage igen så der ikke kommer en eller 

anden 11 årig… * Går tilbage til privat verden* 

Q60: Kan du prøve at vise den menu der nede i hjørnet? 

A60: Den håndmenu her? *Viser hvordan den bruges* *Lidt svært at transskribere når der 

refereres til lokationer med ”her” flere gange* 

Q61: Hvordan tilføjer man venner? 

A61: Du åbner menuen, så får du sådan en laser og så skyder man dem, så kan man klikke 

tilføj. 

Q62: Hvad så med når man skal blokere folk? 

A62: På samme måde. 

Q63: Hvad sker der når de bliver blokeret? Bliver de muted, eller forsvinder de helt? 

A63: Du kan begge to, du kan vælge at mute dem hvis de nu spiller musik og du stadig vil se 

dem.  

Q64: Så du kan faktisk fjerne deres avatar helt hvis du blokerer dem… Kan man så se, at de 

er i samme rum? 

A64: Du kan se det her oppe *refererer til en menu hvor du kan se navn på dem der er i 

samme verden* 

 

Q65: Hvad synes du om VRchat som et sted at befinde sig i? 

A65: det er da fedt nok… 

Q66: Nu nævnte du en 11 årig, er det dårligt at støde på dem? 

A66: Ja… De kan godt være lidt irriterende, og der kan være ret mange af dem nogle steder.  

Q67: Hvorfor er de irriterende? 

A67: Sådan en 11 årig uden filter, der render rundt og råber til dig osv.  

Q68: hvis ikke folk vil være venner med dig, hvad sker der så? Står der, at du bliver afvist, 

eller kan du sende en venneanmodning igen? 

A68: Der står ikke du bliver afvist nej… Jeg ville godt nok ikke sende en anmodning igen… 

Q69: Hvilke typer mennesker bruger VRchat? 

A69: Alle typer mennesker egentligt…  



 35 

Q70: Hvilke aktiviteter synes du VRchat opfordrer til? Snakke, spille, slappe af? 

A70: Altså hvad det leder op til? 

Q70: Ja.  

A70: Det leder ikke som sådan op til noget bestemt… det er bare at vælge hvad man gerne 

vil… Du kan se det hele bare er blandet heroppe… Spille, snakke, se film *Viser menu over 

verdener* 

Q71: Så man kan se film sammen i VRchat? 

A71: Ja, man kan tage ind i en stor biograf og så kan man vælge i en liste af film.  

Q72: Hvilke mennesker møder du mest? Aldersgruppe og køn osv.  

A72: Det er nok 16-30 man møder mest… Men der er også nogle udover dette, til begge 

ekstremer.  

Q73: Er det så mænd eller kvinder? 

A73: Det er blandet… Ikke helt 50/50, måske sådan 65/35 til drenges fordel.  

Q74: Kan du tage fat i tingene og se hvad der kommer op? *refererer til noget brød på et 

bord* 

A74: Der kommer noget op hvor der står, at man ligesom skal ‘hold to grab’ 

Q75: okay så der kommer ligesom små tutorials selvom du har været i gang med den.  

A75: Ja det er noget man kan slå til. 

Q76: Hvordan er de mennesker man møder, er der stor forskel på personlighederne, nu hvor 

der er forskel på aldersgruppen? 

A76: ja selvfølgelig, der er også typer i offentlige verdener, som børn der render rundt eller 

edgy teenagers, der sidder foran et mirror. 

Q77: så når man er i de her offentlige verdener er der et mix af personer? 

A77: Ja… det kan både være godt og dårligt 

Q78: Hvorfor er det dårligt? 

78: det er bare… der er nogle verdener hvor børn ikke burde være. Der er sådan meget adult 

content på det her spil 

 

Bilag 6 - Interview 2 - anden omgang 

Foretaget d. 17/05-2022 

Q(x)= Spørgsmål 

A(x) = Svar. 
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Q1: Har VRchat hjulpet dine sociale kompetencer? 

A1: Både og… Altså det er ikke fordi jeg bruger det så meget i virkeligheden for at være helt 

ærlig. Det er ikke fordi jeg går så meget på klubber eller noget som helst eller i det hele taget 

bare går ud og er social med folk på nogen måde. Så det er ikke rigtigt fordi jeg har haft 

mulighed for og forsøge mig med om det har hjulpet social, hvis det giver mening. 

Q2: Er der noget nu som du ikke kunne førhen? 

A2: Det ved jeg ikke rigtigt. Nej det tror jeg ikke. 

Q3: Kan du mærke forskel på før du startede med at spille VRchat vs hvor du er nu? Sådan 

om der er nogen forskel på hvordan du snakker med nye mennesker? 

A3: Jeg tror, hvis noget så er jeg blevet mere… Jeg vil sige, at jeg er blevet mere selvsikker, 

når jeg snakker med folk. Jeg har nemmere ved at være mig selv. Frem for og skal skjule 

hvem jeg er, for og gøre den anden person, jeg snakker, med glad, hvis det giver mening. 

Q4: Er det i relation til virkeligheden? 

A4: Ja. 

Q5: Hvordan har VRchat hjulpet dig til at komme derhen? 

A5: Jeg tror det med… okay folk i VRchat er ofte ret sådan velkomne og de er stort set 

ligeglad med, hvem du er. Så du kan bare være dig selv. Det, at jeg bare har haft et forum til 

at kunne være mig selv, det gør, at jeg har haft nemmere ved at fortælle folk, hvem jeg er 

også i virkeligheden. 

Q6: Synes du, at VRchat er en god platform til at kunne forbedre ens sociale kompetencer? 

A6: Hvis du bruger det rigtigt så ville jeg sige ja. Og hvis du omgiver dig med de rigtige folk, 

fordi det kan hurtigt gå hen og give modsatte effekt, hvis du ikke bruger det ordentligt. 

Q7: Hvordan det? Har du nogle eksempler på hvis man bruger det forkert, hvad det kan gøre? 

A7: Altså det nemmeste jeg kan forklare er, at VRchat i det hele taget er jo online… Alt er 

online, anonymitet… det vil sige folk har meget mindre filter… så hvis du laver et fuck up så 

får du aldrig nogensinde lov til at høre det ned igen og du bliver simpelthen bare smadret ned 

i jorden… folk er fuldstændig ligeglad med hvem du er. Men hvis du er en god person, altså i 

forhold til hvis du ikke er et svin overfor folk… så er folk også venlige over for dig. Men 

med det samme du begynder at være uvenlig så begynder du… så har folk intet filter imod 

dig.  

Q8: Det du nævner, er det noget folk gør bevidst eller joker med det eller hvordan har du 

oplevet, at det sker? 
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A8: Jeg havde en kammerat i min gamle vennegruppe som… han viste sig ikke at være en 

særlig venlig person… jeg kan ikke helt gå ind i detaljer med det, men… den nemmeste måde 

at sige det er, at i virkeligheden tror jeg han vil ikke have haft det så… han ville ikke have 

blevet talt så modbydeligt til og han vil ikke have haft det så slemt og han gik simpelthen… 

altså selvom han ikke var særlig venlig så synes jeg stadigvæk, at the shit som folk talte mod 

ham og det, der blev gjort imod ham, det var alt for meget. Folk simpelthen gjorde hans liv i 

VRchat forfærdeligt, basically. Han kunne ikke være inde i spillet uden, at han simpelthen 

bare fik ødelagt sin dag. 

Q9: Var det så den måde han bare var blevet stemplet på? 

A9: Ja, så med det sagt, hvis du ikke bruger det korrekt… hvis du er et svin overfor folk, så 

kommer du ikke til at kunne lære noget af det. Men hvis du er venlig overfor folk, så kommer 

du nok til at kunne lære en del af folk, og du møder også en masse… et bredt spektrum af 

folk. Så du lærer en del af folk, og du møder også en masse… et bredt spektrum af folk. Så 

du lære en masse om mennesker i det hele taget, hvis det giver mening.  

Q10: Men det er ikke noget, der sker ofte eller hvordan? 

A10: Altså jeg kender et par stykker, der er blevet ekskluderet på den måde, men det er ikke 

mere en 2-3 folk. Men jeg ved bare, at der er værre situationer. 

Q11: Bliver folk meget mere voldsomme mod hinanden i VR, hvis man gør noget forkert? 

A11: Ja fordi som sagt, er der den der anonymitet, så der sker ikke noget for dig ved, at du gå 

fuldstændig af på en person, hvis det giver mening. Og der er også nogle folk, der bruger det 

modsat med når de møder folk så har de slet ikke noget filter i det hele taget… men jeg ved 

ikke helt hvordan jeg skal forklare det. 

Q12: Er der slet ikke nogen regler i VRchat, som en administrator, der kan holde øje med 

hvordan folk snakker? 

A12: Nej, der er ikke rigtigt noget… eller der er administration, men de eneste regler der 

sådan set bliver fyldt, det er med content, sådan noget som avatar eller verdener, at de bliver 

administreret. Der er ikke så meget med spillere i sig selv. 

Q13: Kan man godt anmelde folk eller reportere folk? 

A13: Ja, men jeg kender ikke en eneste, der har fået straf for det. Jeg har hørt om folk, der får 

straf, men det straf de har fået, det har været sådan like banned i en uge også kunne de bare 

komme tilbage og være præcis det samme sted. 

Q14: Hvilke kvaliteter mener du VR har som man ikke kan få i virkeligheden? 

A14: Altså jeg føler folk er meget mere sig selv i VRchat. De sætter ikke sig selv bag en 

maske for at prøve og fit in. De er sig selv og du møder altid folks sande jeg, også møder du 
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folk fra hele verden med både forskellige overbevisninger, religioner og alt sådan noget skidt 

der. Ja, du møder et bredt spektrum af folk. De fleste er dog amerikanske, men det er så en 

anden side af sagen. 

Q15: Før du kom på VRchat, har du så prøvet andre lignende platforme? 

A15: Jeg spiller meget MMO spil, så det er også sociale spil, men ikke sådan decideret 

specifikt sociale spil. 

Q16: Hvilke kvaliteter har VR som andre platforme ikke har, som ligner det? 

A16: Altså man kan sammenligne det… jeg tror det eneste store spil af samme genre vil være 

Wreck Room. Og jeg vil sige forskellen mellem de to er det med, at du har den frihed som du 

har, fordi i Wreck Room, der har du… når du laver din karakter, så er det ud fra et system, 

der er lavet i spillet, hvor i VRchat, der kan du lave din helt egen. Du kan selv model den, du 

kan selv gøre alt hvad du vil med den, så du har selv alt din kontrol for at lave den person du 

vil lave. Du har verdener som du selv kan lave eller andre folk kan bruge deres fulde 

kreativitet til det. Så det med, at du har mulighed for at udbedre dig, vise dig selv med mere 

personlighed agtig bagved dig selv, udenfor udseende alene. Det føler jeg, at de er langt foran 

end mange andre spil. Og jeg tror også, at det er grunden til, at mange spiller det. 

Q17: Er der andre grunde til, at du specifik bruger VRchat og ikke andre platforme? 

A17: Det er der min vennegruppe er. Jeg tror egentlig, at det er den største grund. Det er ikke 

rigtigt fordi jeg har noget, der stopper mig fra at bruge de andre udover, at det bare er VRchat 

jeg kender. Det er VRchat jeg er vant til, så det er det jeg bruger. 

Q18: Giver VRchat en tryghedsfølelse som du ikke kan få i virkeligheden? 

A18: Ikke rigtig, det gjorde det i starten i forhold til det jeg snakkede om, at jeg ikke var så 

god til det med selvsikkerhed, når jeg snakker med folk. Men jeg føler lidt, at efter jeg har 

spillet VRchat og det er blevet til mere en norm for mig og være selvsikker, så er det sådan 

lidt mere det samme jeg er i virkeligheden og i VRchat, bortset fra, at jeg kan være med folk, 

der er på den anden side af kloden i VRchat. 

Q19: Er der andre specifikke sociale kompetencer du har lært fra VRchat som du ikke havde 

før du startede med det? 

A19: Det ved jeg ikke, ikke lige hvad jeg kan komme på 

Q20: Hvordan kunne du mærke udviklingen ske, fra da du startede til nu med din 

selvsikkerhed? 

A20: Det hele kom bare sådan lidt af sig selv, så det er ikke rigtigt noget jeg har tænkt så 

meget over. Det er bare noget jeg har opdaget med mig selv efter jeg har kigget tilbage på før 
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jeg startede med spillet og taget ud fra de ting jeg har lært fra de folk jeg har mødt. Men det 

er noget, der er kommet meget naturligt. 

(Stoppet ved 15:22)  

 

Q21: Hvad er det, du har lært af andre? 

A21: Altså blandet andet det der med selvtillid…  og lært rigtig meget om at være open 

minded omkring folk…  ikke lade førstehåndsindtryk lukke af for at snakke med personen, 

hvis det gav mening. At folk ofte er bedre når de får lov til at folde sig ud. 

Q22: føler du, at førhen da du mødte folk, at de var mere lukket af og svære at komme ind til 

og det skudte din selvtillid ned og det så har været nemmere at snakke i VRchat i stedet for? 

A22: altså ja på en måde. Det et lidt svære spørgsmål siden i VRchat der snakker jeg jo ikke, 

det snakkede jeg også om sidste gang. Så det lidt en anderledes måde jeg socialisere mig på. 

Men ja… jeg ved det ikke. 

Q23: Hvor stor en betydning har det udstyr du bruger? 

A23: Lige nu har jeg det billigste af det billigste, jeg ved ikke rigtig hvad du mener med hvor 

meget det betyder for mig? 

Q24: Hvad for noget udstyr bruger du til at være i VRchat? 

A24: Jeg bruger bare mit VR headset, oculus rift s. 

Q25: Hvor immersive føler du, du bliver – kan du beskrive hvor immersive man føler sig og 

bliver når man er i VR? 

A25: Jeg tænker slet ikke over, at jeg sidder et andet sted, det føles som om jeg er der, jeg 

tænker på ingen måde over, at der er en virkelighed rundt om mig. Så meget immersed. 

Q26: Nu hvor du bruger en pen til at kommunikere, gør det det mindre realistisk? 

A26: Nej jeg vil ikke sige det gør det mindre realistisk, det føles stadigvæk som om jeg er det 

samme sted, altså det føles stadigvæk som om jeg er inde i verdenen… det ikke rigtig fordi 

det trækker mig ud af min immersivness, at jeg skriver med en pen i luften. 

Q27: hvor realistisk føles VRchat for dig? 

A27: meget realistisk … men ikke som om det er realitet, for det er jeg udmærket godt klar 

over det ikke er, man ved også godt, at det ikke er realiteten når man spiller det … Men det 

føles som om man er der, på en måde. 

Q28: Bliver man let forstyrret af ting udefra, eller er du helt inde i VR, når du bruger det? 

A28: Jeg får altid et kæmpe chok, hvis jeg høre noget udefra mit headset, jeg bliver trukket 

ud af verdenen og er sådan, hvad fanden foregår der lige. 

Q29: Har du stadig en fornemmelse af tid.  
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A29: ja for jeg har en ting på Steam som gør jeg får et ur på min arm. Så jeg kan altid tjekke 

klokken. 

 Q30: så det ikke fordi du bliver så opslugt af verdenen, at der går flere timer uden du 

opdager solen fx er gået ned, eller har du rigtig god tidsfornemmelse? 

A30: Tiden går hurtigt … men det ikke fordi tiden går fra mig. Jeg bruger den tid jeg vil 

bruge så ikke for meget eller for lidt … jeg har altid styr på klokken. 

Q31: spiller det en vigtig rolle for dig, at du kan bevæge dig rundt? 

 A31: I virkeligheden eller spillet? 

Q32: Står du op eller sidder du når du spiller? 

A32: Det lidt en blanding, nogle gange står jeg op, andre gange sidder jeg ned, det kommer 

an på hvad jeg laver. 

 Q33: Hvorfor bevæger du dig rundt? 

 A33: det ved jeg ikke, det føles bare godt? Jeg ved ikke hvordan jeg skal forklare det … Det 

bare fedt. 

Q34: Gør det VR mere livligt? 

 A34: Ja, det faktisk en god måde at forklare det på. 

 Q35: Har det en betydning, at du kan bruge din krop til at udtrykke dig? 

 A35: Jeg har ikke full body tracking endnu, desværre. Det får jeg første næste måned, jeg 

glæder mig så meget til at få det. Så jeg kan kun bevæge mine arme og mit hoved. Men det 

betyder meget, at man kan bevæge sine arme. 

 Q36: Hvorfor har du valgt at få et full body tracking suit? 

A36: Fordi min kæreste tilbød at købe det til mig. 

Q37: hvor stor en rolle spiller kropssproget i VRchat, når man møder folk? 

 A37: Ret meget. Det super fedt … Det er virkelig fed teknologi, jeg synes det er ufatteligt, at 

det kan lade sig gøre. Der er folk, der tjener penge på at danse, det har en stor indflydelse på 

spillet, at man kan være i fuld body tracking. 

 Q38: Hvordan fungere det, at folk kan tjene på at danse, hvordan fungere det? 

 A38: Det har jeg ikke styr på, jeg ved bare man kan fordi jeg har kammerater, der gør det. 

 Q39: Hvorfor spiller du ikke i desktop mode? 

A39: Det kedeligt. Det både kedelig for andre at sidde og kigge på en anden person, der står 

som en streg og ikke bevæger sig. Det er også kedeligt for en selv, at man ikke kan bruge sine 

arme og kigge rundt, du kan stadig kigge rundt i desktop mode, men ikke hvor du fysisk 

bevæger dit hoved. Det meget federe at være i det fremfor at spille det. 

 Q40: Hvad kan man i VR som man ikke kan i desktop mode? 
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 A40: Du kan nogenlunde de samme ting, ud over det med at bevæge dig. Der er mange 

avatars, der har elementer, som du kun kan bruge hvis du bevæger dine arme. Så det vil du 

ikke kunne bruge i desktop mode. I verdener har de sørget for, at både PC og VR kan have en 

god oplevelse. Det er ikke fordi desktop er dårligt, men alle, der har muligheden for at hoppe 

i VR, ville foretrække VR. Fordi du kan bevæge dig og du er inde i spillet, frem for at kigge 

på en computerskærm. 

Q41: Første gang du spillede VRchat, havde du så VR? 

A41: Allerførste gang jeg åbnede spillet, der havde jeg ikke VR, men da jeg gav det en 

chance og rent faktisk spillet det en god del, der havde jeg VR. 

Q42: Så du startede med desktop og derefter gik over til VR 

 A42: Det var ikke meget jeg spillede i desktop før jeg fik VR headset. Jeg spillede det 20 

min, og så tænkte jeg, nej det gider jeg ikke uden VR. Så spillede jeg det ikke i 2 år og så fik 

jeg VR headset, siden da har jeg spillet det en hel del. 

Q43: så de fleste bruger VR briller og ikke desktop? 

A43: primært ja, men der er stadig en god del, der bruger desktop mode. 

Q44: Hvad tror du grunden er til det? 

A44: VR er helt klart rigtig dyrt, det koster næsten lige så meget som en PC at få et headset. 

Mit headset kostede 5000 kr tror jeg, så det er på ingen måde billigt… men for nyligt er der 

kommet oculus quest 2 som er et stand alone headset, hvor du ikke skal bruge en pc. De 

fleste, i stedet for at købe en pc og spille desktop mode, køber de nu et quest 2 direkte og 

spiller det uden en pc. Det nok det du helt klart ser flest af. Så er der en god del desktop og 

PC VR folk også. Jeg tror der er færrest desktop users, der spiller det. Jeg har ikke statistik på 

det, men ud fra det jeg har set så tror jeg det er sådan det er. 

Q45: Hvad er den verden du befinder dig mest i? 

A45: Det er en verden under vandet. Så er der spil og ting du kan lave, så er det et hyggeligt 

sted hvor man kan snakke med folk og hænge ud. 

Q46: Er det der du føler dig mest tryg i VRchat? 

A46: Jeg vil ikke sige der et sted hvor jeg føler mig mere tryg end andre, så længe jeg bare er 

i VR så har jeg det fint. Der er ikke noget sted, der giver mig mere tryghed end et andet, det 

mest bare en af de steder hvor de ting jeg vil have ud af en verden, er mest af i en. Så jeg ikke 

skal gå flere steder hen for at opnå flere ting. Jeg kan bare blive et sted. 

Q47: Er det der du har kunnet øve dig og få din selvtillid fra, eller er det mere generelt set du 

har kunnet det? 
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A47: Generelt, det ikke nogen specifikke steder, det bare at spille spillet. Vi hopper meget 

rundt, det ikke fordi vi bliver det samme sted i lange perioder ad gangen. Men vi har 

specifikke verdener med specifikke formål, som fx der er sted vi drikker, der et sted hvor vi 

hygger, der et sted hvor vi spiller spil, vi har forskellige steder til forskellige formål. Det ikke 

fordi det kan blive ændret, det kommer bare an på hvad der er det bedste. Det ikke fordi jeg 

er mere tryg nogle af stederne, eller jeg har nogen speciel connection til nogle af stederne. 

Det bare, det der er nemmest. 

  

Starter 30.45 

Q48: Kan du huske hvornår du begyndte at være mere bevidst over den her selvtillid du har 

fået gennem VRchat? 

A48: Det er meget nyligt, for at sige det som det er, jeg har ikke været særligt social de sidste 

3 år, men det er jeg så begyndt på for nyligt, og der kan jeg bare mærke forskel fra førhen 

Q49: Hvad er det der gjorde, at du begyndte at være social igen, så du kunne se denne 

udvikling? 

A49: Jeg ville bare gerne have noget ud af mit liv… Ikke sidde derhjemme og nasse af 

kontanthjælp 

Q50: Hvem var du omkring, da du kunne mærke den her udvikling? 

A50: Det er ikke specifikt et tidspunkt jeg kunne mærke det på, det er mere bare noget jeg har 

tænkt over.  

Q51: Så det var mere bare noget, der kom naturligt til dig? Og med noget selvrefleksion, at 

du kunne se at VRchat spillede en rolle eller hvad? 

A51: Ja det kan man godt sige 

Q52: Så er vi nået til hvor vi gerne vil have du skærmdeler med os, så vi kan stille nogle mere 

praktiske spørgsmål.  

*Mathias tænder for VR og skærmdeler* 

Q52b: Hvor godt hjælpes man i gang af selve VRchat når man først lige starter? 

A52b: Ikke særligt godt *går ind på den verden man starter i* Det her er hvad man bliver 

mødt af. 

Q53: Hvad er det for et sted? 

A53: Her introducerer den til hvordan man bevæger sig, her er et spejl så du kan se dig selv, 

her kan du ændre din avatar, her kan du se nogle verdener man kan gå i for at teste nye ting 

ud, her er hvordan man laver ting, få din mikrofon til at fungere, og hvordan safety systemet 

fungerer hvor man kan slå ting fra og til for folk i forskellige ranks, jeg har for eksempel alt 
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slået fra udover stemme og ikon, fordi jeg har en lorte computer, så hvis jeg har alles avatars 

slået til så går det af helvedes til. Her kan man tegne.  

Q54: Er det noget du skal bruge en controller for at gøre? (referere til at der nu tegnes i 

luften) 

A54: Du kan også i desktop, men så sættes den bare op her, og så skal du selv rotere den. Det 

her er bare meget nemmere. Det her er ikke en særligt god introduktion til spillet vil jeg sige. 

Men jeg har lært gennem andre folk osv.  

Q55: Hvordan bevæger man sig rundt mellem verdener? 

A55: Der er en menu man kan åbne på sin hånd *viser hvad man kan på den* Så kan man gå 

her ind, og kommer ind til en liste med forskellige verdener, der kan forskellige ting.  

Q56: Og det er gratis eller hvad? 

A56: Ja det kan du bare joine… Der er ikke noget i selve spillet der koster penge. Alt du ser 

her kan du joine gratis. Bortset fra hvis du godt vil have ting som sin egen avatar. Men den 

her er en jeg har købt fra en, der er gået ud af sin vej for at sælge det. I selve spillet er der 

ikke noget, der koster penge.  

Q57: Hvordan blokerer man folk? 

A57: Når man åbner menuen her får man en cursor som du kan klikke på folk med, så får 

man den her boks op *viser menu* og der kan du report, mute eller blokere dem.  

Q58: Er det noget de så kan se? 

A58: Hvis du muter dem, så får de et lille ikon over dit navn med en mikrofon med en streg 

over. Hvis man blokerer en kan de ikke se dig, og de vil også forsvinde fra dit perspektiv af.  

Q59: Hvad synes du så om VRchat som et sted at befinde sig? 

A59: Altså jeg har det super fedt, det kommer an på hvem du er sammen med og hvor du er, 

men generelt får man super fede oplevelser.  

Q60: Kan du tage os til den verden du mest bruger? 

*Vi tages til den verden*  

A60: Hvad det er, er basically bare et hus hvor man kan sidde, man kan kigge på vandet og 

fisk, så er der et klaver, spil man kan sidde med andre og spille med, så er der et pool bord. 

Så er der mønter her, man kan samle op og købe ting. Det er stort set det der er med den. Det 

er super hyggeligt at man kan ligge her og kigge ud i vandet. *Vil ikke give meget mening 

med mindre man ser optagelserne*  

Q61: Er du her meget med venner, eller er du her også meget selv? 

A61: Jeg er stort set aldrig alene når jeg spiller det her spil… så venner. Vi bruger det som et 

sted at starte vores dag ud på, og afslutte. Vi mødes her og snakker, ser hvad vi vil bruge 
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dagen på, tager derud… Så når vi er færdige, tager vi her ind og sidder og snakker indtil vi 

går i seng eller smutter.  

Q62. Er der en bestemt type aktivitet VRchat opfordrer til? 

A62: Den opfordrer ikke til så meget… Det giver mest bare en platform til at give dig 

kreativiteten til at finde hvad du vil lave. De har dog events en gang imellem, de har lige haft 

den her joke jam 2022 hvor folk skal lave verdener med specifikke formål, jokes her fordi det 

lige havde været første april. Så har de spotlights, som er populære verdener…  

Q63: De ikoner der nede, er det dem, der viser hvor mange der er i verdenen? 

A63: ja det er det.  

Q64: Kommer selve VRchat ud med nye verdener? 

A64: Kun hvis de vil showcase nye opdateringer… de lavede den her fordi de lige har gjort 

så man kan tage fat i hinanden. Men ellers laver de ikke så meget selv. 

Q65: Så det er primært folk selv, der laver verdener? 

A65: Ja alt du ser her udover *verden han lige viste* er noget folk selv har lavet… Også de 

avatars her…*viser flere ting*. Det er mere en platform for at være kreativ, end DE giver dig 

en oplevelse.  

Q66: Hvor mange kan der maks være i et rum, eller hvor mange er der generelt i dem? 

A66: Det kommer an på hvordan man har lavet verdenen… Den her kan der være 18 i… Det 

kommer an på verdenen.  

Q67: Hvilke typer mennesker bruger VRchat? 

A67: Alle folk, jeg har mødt så mange forskellige folk… Dem du ser, der er på aller mest er 

dem, der ikke har arbejde, inklusiv mig selv… Men folk du møder normalt kan være hvilken 

som helst. Jeg mødte en 45-årig advokat den anden dag… Der bare hyggede sig. Det er bare 

et sted at være hvis man ikke vil gå ud, eller hvis man vil møde venner man normalt ikke kan. 

Så er der også spil *viser mange spil*... Ja du kan alt.  

Q68: Hvad vil du sige er den typiske aldersgruppe? 

A68: Det kommer an på hvor du er henne… I spil verden er det oftest børn… i alderen 

mellem 8 og 15 år vil jeg nok sige. Det er pisse irriterende, de larmer af helvedes til. Men 

hvis du går i verdener som ”The great pug” der møder du flest mellem 18 og 25 vil jeg nok 

sige… Det er basically en bar. Den er designet til at skaffe så mange som muligt rundt om 

samme sted hvor man kan slappe af og møde nye mennesker. Det store, der gør, at den ikke 

er for børn er, at den ikke er quest compatible… Du kan se, at den her verden kun har PC 

tilgang… De verdener, der kan bruges med quest, er dem der er flest børn i, da det er hvad de 

har.  
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Q69: Så er verdener specialiserede til en aldersgruppe? 

A69: Jeg vil sige, at det hele er lavet til folk i 20’erne. Jeg tror hele community'et er enige 

om, at det ikke er et spil for børn. Der sker rigtigt meget. Jeg snakkede sidst om de seksuelle 

overgreb der sker, og det er ikke noget børn skal fremvises for. Og ikke nok med seksuelt 

overgreb, så er der rigtigt mange pædofile… Børn hører ikke til her. Men man kan ikke 

stoppe det da der ikke er en aldersgruppe og sådan…  

Q70: Hvordan mener du man kan optimere VRchat for at gøre det bedre? 

A70: Det ved jeg ikke… De gør hvad de kan for at gøre det et bedre sted at være… Det 

eneste jeg vil sige er at lave et system hvor man skal verificere sin alder, da det med børn er 

et kæmpe problem.  

Q71: Så det er lidt uanset hvilken verden man er i, så er der børn? 

A71: Ja… stort set. Det er også altid derfor folk er i private verdener. *viser forskellige 

måder at lave verdener på* 

Q72: Så det du er i lige nu, er noget hvor man kan lave en privat verden med? 

A72: altså alle de her… er servere. Så når du klikker her, kan du åbne en ny server. Hvis man 

ikke vil det kan man se allerede lavede verdener.  

Q73: Lidt tilbage til interaktioner og den første verden man er i… Hvad synes du 

introduktionen mangler? 

A73: Jeg synes ikke den mangler noget… Den opfordrer til, at man går op til folk og lærer 

det hos dem… Spørge dem, hey hvordan fungerer det her? I stedet for en kæmpe tekst… Jeg 

synes det er fedt de opfordrer til at gå ud og lære det. 

Q74: Du nævnte før, at du ikke kan lide tutorialen. Hvorfor ikke? 

A74: Det er ikke så meget fordi jeg ikke kan lide den… Men du starter ud med hver gang du 

kommer online, så er du i den og den er grim og kedelig ikke et sted jeg vil bruge tid.  

Q75: Kan du forklare knappen ‘vote to kick’? 

A75: Hvis du er i en verden, så kan du klikke vote to kick, så åbner den en notifikation hvor 

der står ”a player has voted to kick x” og hvis nok så klikker ja, så bliver de kicked.  

Q76: Hvorfor er den funktion en del af spillet? 

A76: Der er crashers… basically folk, der har en knap på deres avatar hvor de crasher alle 

omkring dem når de klikker dem, dem vil man ikke have noget at gøre med, så dem kicker 

man. Sådan noget som folk der sexually harasser folk, og bare folk der er fucking idioter kan 

man kicke… eller folk, der snyder i et spil i de game worlds der. Dem vil man meget gerne af 

med…  

Q77: Så det er ligesom community'et der modererer folk? 
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A77: Ja… de bliver dog bare smidt ud af rummet… Ikke noget specielt. Det er spillernes eget 

arbejde at moderere folk. 

 

Bilag 7 - Visuelle præsentation 

Som en del af dette basisprojekt er der udarbejdet en visuel præsentation. I denne bliver de 

centrale fund i rapporten præsenteret igennem en plakat.  

Plakaten forestiller et Oculus Quest 2, da dette er et af de nyere og mere genkendelige VR 

headsets. Teksten på plakaten er taget fra Abstractet, der er skrevet i denne rapport, for at 

lave en klar sammenhæng mellem posteren og projektet. Plakaten kan findes nedenunder 

og/eller i bilag. 
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