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Abstract 

With a high and increasing number of people suffering from mental illness, the need 

for better treatments is high. Based on the skills and experiences of psychologists the 

aim of this study is to provide knowledge about how virtual reality can be used in the 

treatment of phobias, as well as to generate knowledge for a future implementation of 

the technology. To do this, we decided to conduct a qualitative study with semi-

structured interviews. By using a snowball selection, we got access to five psychologists 

who contributed with their unique perspectives based on their education, professional 

background and experience of virtual reality. Our results showed an overall positive 

attitude toward how virtual reality can contribute and support today's CBT-

treatments. With one of the major opportunities being that virtual reality gives the 

therapist access to control and flexibility that can be difficult to achieve in a regular 

exposure treatment. But it requires virtual reality experiences of a higher quality than 

those existing today for psychological purposes. Which can result in the patient's 

experience of the treatment not being optimal, when the experience is not sufficiently 

immersive. Our study concludes that virtual reality should not be seen as a substitute 

for today's CBT-treatments. Instead, VR should be used as a tool and supplement it, 

which has the potential to overcome obstacles and improve parts of a treatment. 
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1. Inledning 

Folkhälsomyndigheten (2020) skriver i sin senaste mätning att den psykiska hälsan i Sverige 

är nedåtgående sedan 2006. År 2018 angav 17% av Sveriges befolkning mellan 16–84 år att de 

har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Folkhälsomyndigheten definierar ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande som en indikator utifrån resultatet från ”General Health Questionnaire”, där 

individer angett höga värden på självskattningsskalan. Höga värden tyder på risker att utveckla 

vanliga former av psykiatriska problem som ångesttillstånd och depression. I folkmun kallar 

vi det Folkhälsomyndigheten mäter, psykisk ohälsa. Deras definition av psykisk ohälsa 

omfattar många tillstånd med olika svårighetsgrader, alltifrån de allvarligaste psykiska 

sjukdomar till mildare psykiska besvär. Det negativa slutar inte där, även Försäkringskassan 

(2017) skriver i en rapport att psykiatriska diagnoser är det vanligaste skälet för sjukskrivning 

sedan 2014. Det tar även betydligt längre tid för en individ som sjukskrivs i en psykiatrisk 

diagnos att komma tillbaka till arbetsmarknaden, längre än för både hjärt-, kärl-, och 

tumörsjukdomar. 

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem vilket poängteras av ovanstående källor. 

Med största sannolikhet har du eller någon nära, erfarenhet av psykisk ohälsa. Den första 

grundpelaren i vår studie är en strävan till att kunna bidra till att sänka den psykiska ohälsan. 

Idag kan personer som lider av psykisk ohälsa få hjälp via hälsocentraler, psykiatrin eller 

privata mottagningar. Här kan de få hjälp av en behandlare genom till exempel kognitiv 

beteendeterapi (KBT). Vilket kortfattat är en psykologisk behandlingsform som eftersträvar 

att lära individen att hantera sina känslor och beteenden i situationer som upplevs besvärande 

(Andersson och Carlbring 2020). Vår andra grundpelare är ett intresse för virtuell verklighet 

(VR). Tekniken består av ett headset med tillhörande skärmar, som användaren placerar runt 

huvudet likt ett par slalomglasögon. Det finns olika typer av headset, vissa som kräver en PC 

och vissa som kan drivas via en smartphone. VR tillåter användaren att uppslukas i en 

simulering av en värld eller ett scenario. Att vara i VR kan förklaras som att du ser genom ögon 

på en karaktär från ett spel med förstapersons vy. 

Tanken med studien är således att förena teorin bakom kognitiv beteendeterapi med 

verktyget virtuell verklighet, för att undersöka om teknologins möjlighet att uppsluka 

användaren kan bidra i psykologisk behandling. Idén föddes efter vi tagit del av flera olika 

vetenskapliga studier inom ämnet som ställt sig positiva till VR för psykologisk behandling. 

Bland annat Wechsler et al (2019) metaanalys där exponering i VR jämförs mot traditionell 

exponeringsterapi. Studien visar att traditionell exponering inte är effektivare än VR-

exponering i behandlingen av vissa ångesttillstånd. En tanke som slog oss var att den mesta 

forskning kring ämnet var internationell och inte svensk. Därav baseras vår studie på svenska 

psykologers uppfattningar om hur VR kan användas för psykologisk behandling. När vi fann 

det underligt att tekniken inte etablerats sig inom psykologisk behandling här i Sverige, trots 

att flera vetenskapliga artiklar anger VR som ett potent verktyg. Vi hoppas studien ska kunna 

bidra till ett informationsrikt underlag för en potentiell framtida implementering av tekniken 

för psykologisk behandling. Vilket i sin tur kan bidra till att förändra den skrämmande 

statistiken över psykisk ohälsa i Sverige. 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte är att utifrån psykologers kompetens och erfarenheter bidra med kunskap om hur 

VR kan brukas vid behandling av fobier, samt att generera kunskap inför en framtida 

implementation av tekniken. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter och begränsningar har VR som verktyg för fobibehandling samt hur 

kan VR användas för självbehandling? 

• Vilka faktorer kan ligga bakom till att VR inte används idag och vad bör tas i beaktande 

vid en implementering av tekniken? 

1.3 Avgränsningar 

Som Folkhälsomyndigheten (2020) skriver omfattar begreppet psykisk ohälsa en stor och 

varierad mängd av psykiska sjukdomar samt besvär. Vi valde att begränsa studien mot 

ångestsyndromen agorafobi, social fobi och specifika fobier. En specifik fobi innebär att en 

persons rädsla för exempelvis ett djur uppnår orimliga proportioner (Gråberg, 2012). Social 

fobi innebär ångest i sociala situationer där personen riskerar att bli granskad (Furmark et al, 

2011). Agorafobi handlar om platser eller situationer som kan vara svåra att ta sig ur ifall 

personen får ångest (Franklin, 1991). Samtliga ångestsyndrom riskerar att begränsa personens 

sociala liv, karriär och studier. Anledningen till att vi valde dessa ångestsyndrom beror på att 

majoriteten av den forskning som finns tillgänglig kring VR och psykologisk behandling 

fokuserar på de här typerna av psykisk ohälsa. Det finns således inte samma utbud av forskning 

att tillgå som berör exempelvis VR och behandling av andra ångesttillstånd så som depression, 

vilket hade försvårat vår sökning efter relaterad forskning. En ytterligare anledning är att 

Socialstyrelsen (2017) rekommenderade behandlingsform för våra valda ångestsyndrom är 

KBT med inslag av exponering. Vilket således kan jämföras med den relaterade forskningens 

fokus på exponeringsmomenten, fast i VR. 
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2. Bakgrund och relaterad forskning  

Avsnittet är uppdelat i delarna behandling och fobier, VR och användningsområden samt VR 

och psykologisk behandling. Uppdelningen syftar till att skapa struktur för läsaren, när det är 

tre skilda områden som behandlas. Avsnitt 2.1 och 2.2 syftar till att skapa bakgrund och 

förståelse för läsare som inte känner till berörda områden, för att sedan kunna sätta sig in i 

avsnitt 2.3. 

2.1 Behandling och fobier 

Här har vi samlat fakta om specifika fobier, social fobi, agorafobi och kognitiv beteendeterapi.  

2.1.1 Specifika fobier 

Gråberg (2012) skriver att en fobi innebär att rädslan för något uppnår orimliga proportioner. 

Personer som lider av en fobi får kraftiga obehagskänslor som sedan kan resultera i ett 

undvikande beteende inför de situationer där de riskerar att möta sin fruktan. Beroende på 

vilken fobi en person lider av kan det försvåra personens vardagsliv, relationer och yrkesliv. 

Författaren exemplifierar detta med en person som fruktar ormar, denne kommer att se sig för 

lite extra var den placerar fötterna under en promenad i skogen. Medan en person som lider 

av ormfobi helt kommer att avstå från att utsätta sig för en skogspromenad. Larsson (2019) 

skriver att det kallas för specifika fobier för att personen fruktar en sak, en plats eller en 

företeelse. De brukar delas in i fem olika grupper: 
 

• Levande varelser såsom ormar eller spindlar. 

• Vissa miljöer som till exempel höga höjder och djupa vatten. 

• Platser som flygplan eller hissar. 

• Blod, sprutor och operationer. 

• Att få någon sorts sjukdom eller att kräkas. 

Även Larsson (2019) poängterar att det som utnämner att någon lider av en fobi är att rädslan 

inte är proportionerlig till vad personen fruktar. Alla kan känna någon form av obehag, men 

det är inte samma sak som att lida av en fobi. En person som utsätts för sin fobi kan uppleva 

symptom såsom stark plötslig ångest, hjärtklappning, andningssvårigheter, illamående, yrsel 

och svettningar. Dessa symptom beror bland annat på att kroppen börjar producera mera 

stresshormoner när personen känner fruktan, vilket resulterar i att blodtrycket höjs. 

2.1.2 Social fobi 

Furmark et al (2011) skriver att en person som lider av social fobi undviker situationer där hen 

riskerar att bli granskad och värderad. Det sker trots att hen är medveten om att rädslan för 

dessa typer av situationer ofta är överdriven. Rädslan hos personen kan grunda sig i att visa 

nervositet, bete sig pinsamt eller att bli förödmjukad. Vanliga ångestframkallande situationer 

för en person som lider av social fobi kan vara att träffa nya personer, hålla tal eller äta inför 

andra. En person som upplevt ångest i sociala situationer riskerar även att börja undvika andra 

sociala situationer, på grund av fruktan att uppleva ångesten igen. Vilket enligt författarna 

hindrar personens tillfrisknande när den inte får möjligheten att bryta de inlärda mönster som 

driver ångesten. Författarna skriver om tre centrala psykologiska mekanismer som bidrar till 
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att den sociala ångesten består. Dessa är självfokuserad uppmärksamhet, säkerhetsbeteenden 

och ångestinducerade brister. Självfokuserad uppmärksamhet innebär att den drabbade 

vänder uppmärksamheten inåt. Det leder till att personen lättare uppmärksammar 

ångestsymtom som annars kunnat passerat ouppmärksammat. Ångestkänslorna blir en 

indikator på hur det går i situationen (Furmark et al, 2011). Säkerhetsbeteenden är beteenden 

som syftar till att stoppa framträdandet av ångest. Författarna exemplifierar dem genom att en 

person kan klä sig lager på lager för att undvika att svettfläckar ska framträda under en muntlig 

presentation. Säkerhetsbeteenden har en negativ effekt på personen genom att de ökar 

självfokuseringen, eliminerar chansen för personen att uppleva att det fruktade ej inträffar och 

ibland ökar sannolikheten att det fruktade inträffar. Likt exemplet med personen som tar på 

sig extra mycket kläder, vilket istället ökar risken att svettas. Ångestinducerade brister innebär 

att en person med social fobi fungerar sämre i sociala situationer. Den drabbade kan på grund 

av sin ångest undvika ögonkontakt och bete sig självupptaget. Vilket medför att personens 

omgivning kan uppfatta den drabbade som kylig eller avståndstagande. 

Att lida av social fobi kan innebära ett stort handikapp för den drabbades yrkeskarriär och 

studier. Det är också vanligt att den drabbade utvecklar andra ångesttillstånd samt depression 

(Furmark et al, 2011). 

2.1.3 Agorafobi 

Franklin (1991) skriver att agorafobi definieras som rädslan för att vara på platser eller i 

situationer vilka kan vara svåra eller pinsamma att ta sig ur, ifall ett plötsligt symptom för 

agorafobi uppstår. En ytterligare faktor förutom svårighetsgraden och pinsamheten är ifall den 

drabbade upplever att möjligheten att få hjälp saknas. Exempel på situationer en agorafobiker 

fruktar eller undviker är att vara utanför hemmet själv, folkmassor, att stå i kö och resor med 

kollektivtrafiken. Det undvikande beteendet är ofta underordnat panikattacker eller symptom 

som yrsel, overklighetskänslor, eller rädslan att kräkas. Likt tidigare beskrivna tillstånd så är 

den drabbade ofta medveten om att rädslan är irrationell. Symptomen av fobin blir trots detta 

inte mindre verklig och leder vanligtvis till social begränsning. 

2.1.4 Kognitiv beteendeterapi och exponering 

Enligt Andersson och Carlbring (2020) är kognitiv beteendeterapi (KBT) en psykologisk 

behandlingsform som eftersträvar att lära individen att hantera sina känslor och beteenden 

inom situationer som upplevs besvärande. När behandlingen startar börjar en utredning om 

vad individen klarar av och inte klarar av, som sedan presenteras för patienten i form av en 

beteendeanalys eller en fallkonceptualisering beroende på åt vilket håll problematiken lutar. 

Psykologiguiden (2020) skriver att en beteendeanalys fokuserar på individens tankar, känslor 

och beteenden kopplat till situationer som upplevs besvärliga. En fallkonceptualisering skriver 

de handlar om att se störningar som uppkommit från inlärning eller ett förvrängt tänkande 

hos individen. En fallkonceptualisering betonar att det ej rör sig om en traditionell diagnostik.  

Nästa steg enligt Andersson och Carlbring (2020) innebär att individen får fakta kring sitt 

tillstånd, det kan till exempel beröra vad som ligger bakom kroppens reaktioner under en 

panikattack. Efter individen fått information om kroppsliga funktioner och symtom kopplat 

till hennes tillstånd startar arbetet med att pröva ett nytt sätt för individen att agera på. För 

det används ofta exponering, som innebär att individen gradvis och frivilligt konfronterar sin 
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rädsla. Denna process kallas desensibilisering (Psykologiguiden, 2020), som betyder avsiktlig 

tillvänjning emot något som individen finner äckligt, farligt eller frånstötande. Grunden för 

exponering enligt Andersson och Carlbring (2020) ligger i att individen klarar av att stanna 

kvar i den jobbiga situationen tills obehaget släpper. En individ som undviker att utsätta sig 

för jobbiga situationer låter ångesten rota sig. Detta motverkas genom att individen vänjer sig 

under en lyckad exponering, vilket leder till att obehaget minskar. De skriver att exponeringen 

kan ske antingen via föreställningsexponering eller in vivo exponering. 

Föreställningsexponering förklarar de som att den drabbade med hjälp av sin fantasi ska så 

konkret som möjligt försöka uppleva sin fruktan. In vivo exponering skriver de innebär att 

individen utsätts för sin fruktan i verkliga situationer. Det avslutande steget i en KBT-

behandling innebär ofta att ett program skapas för att motverka återfallsrisken (Andersson och 

Carlbring 2020). Under den tiden arbetar individen och terapeuten med övningar anslutna till 

syndromet, mötet avslutas med en sammanfattning från individen angående vad hen lärt sig. 

Individen får även hemuppgifter den ska utföra själv till kommande möte. 

Boeldt et al (2019) nämner fem olika hinder kopplat till exponeringsterapi. Det första 

hindret är patienters rädsla för terapiformen. Vilket resulterar i att patienter vägrar att delta i 

behandlingen eller avslutar den i förtid. Det andra hindret berör svagheter som finns i 

föreställnings och in vivo exponering. I det förstnämnda kan inte terapeuten kontrollera eller 

veta vad patienter föreställer sig. Vid in vivo exponering behöver det till stor del ske utanför 

terapeutens kontor, vilket kan vara opraktiskt för båda parter. Nästa hinder är terapeuters 

egen oro kring behandlingsformen. Terapeuter kan känna oro över att exponeringen kan bli 

jobbig för båda parter, vilket kan resultera i att patienter hoppar av behandlingen. Detta 

grundar sig i att terapeuter känner en avsaknad av kontroll av vad som kan ske under 

exponeringssessionen. Fjärde hindret skriver författarna är att relativt få som jobbar med 

psykisk ohälsa är utbildade inom exponeringsterapi. Det sista hindret berör resurserna 

exponeringsterapi kräver. Trots att in vivo exponering visat sig effektivt kan tidsbrist, 

svårigheter i att arrangera exponeringen och patientens anonymitet hindra tillgängligheten för 

exponeringsterapi. 

2.2 Virtual reality och användningsområden 

Här har vi samlat fakta om vad virtual reality är och hur det fungerar samt olika 

användningsområden där det brukas idag. 

2.2.1 Vad är Virtual reality? 

Virtual reality (VR) är en teknik som tillåter användaren att slukas upp i en annan värld, detta 

med exempelvis hjälp av ett VR-headset. Tekniken börjades utvecklas genom flygsimulatorer 

för att enklare, billigare och säkrare kunna utföra utbildning av piloter. I dag används VR-

teknik främst inom utbildning eller nöje men även en del som ett redskap till forskning. I vår 

undersökning kommer vi främst rikta in oss på VR som använder sig av något som kallas för 

HMD (Head-mounted Display) eftersom detta är den vanligaste varianten för att ta del av VR 

idag. HMD är glasögon som man sätter framför sina ögon. I glasögonen finns det två skärmar 

för varsitt öga som visar samma bild. Det är detta som ger en känsla av djupseende, en känsla 

av ett eget befinnande i det man ser via glasögonen. Det som spelas upp i glasögonen är även 

kopplade via sensorer så att de följer huvudrörelserna. Exempelvis om man rör sitt huvud till 
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vänster så rör sig även det man ser framför sig till vänster och rör man sitt huvud framåt så 

zoomas det man ser framför sig in. När man talar om VR nämns ordet uppslukad ofta, det på 

grund av att användaren upplever sig uppslukad av den virtuella världen och på så vis uppfattar 

den som verklig. Så verklig att användaren börjar känna och tänka som om den virtuella 

världen vore fullt verklig. (Janlert, 2020) 

Med de flesta yrken och handlingar behövs någon form av utbildning innan man kan utföra 

dessa handlingar. Exempelvis som flygplanspilot måste man lära sig att flyga innan man kan 

flyga. Men hur kan man lära sig att flyga utan att flyga på riktigt, när själva händelseförloppet 

i flygning är så komplicerad och riskfyllt vid ett misstag. Då kommer något som kallas för 

simulator eller simulation väl till hands. En simulator är enligt Grandin et al (2016) en apparat 

eller anläggning som helt eller delvis kan efterlikna olika händelseförlopp. Till flygplanspilot-

exemplet skulle då en apparat som ser exakt ut som en cockpit på ett flygplan användas i 

utbildningssyfte för att lära piloter att flyga utan att behöva göra det på riktigt och därmed bli 

billigare, mer tidseffektivt och eventuella misslyckanden skulle inte resultera i katastrofer för 

involverade. 

Simulationer kan finnas i alla olika former beroende på hur avancerad och komplicerad 

händelseförloppet som man försöker efterlikna är. Simulation är därför huvudtemat i VR då 

man simulerar olika scenarier som man vill använda sig av. Med hjälp av bild, ljud och rörelse 

som man kan få tillgång till genom det tidigare nämnda HMD, efterliknar man verkligheten 

och simulerar effekter och reaktioner som om de hade hänt på riktigt (Grandin. et. al, 2016). 

2.2.2 Exempel på användningsområden som använder sig av VR  

Spel och underhållning 

Det vanligaste användningsområdet för privatpersoner att komma i kontakt med VR är inom 

underhållning. Exempelvis har VR blivit alltmer vanligt inom spelvärlden. Där man med hjälp 

av ett VR-headset förs in i spelets värld och spelar med hjälp av kontroller i varsin hand för att 

kunna navigera inom spelet. Se exempelvis Valves senaste spel i VR vid namn Half-life: Alyx 

(Steam, 2020). VR finns även inom film och musik där man med sina kompisar kan se film 

eller gå på ett evenemang ihop digitalt. Ett bra exempel på det är Live Nations samarbeten med 

olika VR-streamingtjänster, som låter dig uppleva en artists spelning i VR (Wired, 2017). 

Byggnadsarbeten 

Inom byggnadsarbete är det främst inom planeringsfasen som man använder sig av VR, genom 

att kunna se framför sig var olika delar ska sitta och därmed kunna planera hur man ska bygga. 

Därmed kan man bland annat minska onödiga byggnadskostnader och hitta felen med ett 

byggnadsprojekt innan man börjar med genomförandet. Ett ytterligare moment inom 

byggbranschen är att läsa ritningar. Där en 2D ritning kan tolkas olika men en 3D ritning i VR 

går lättare att kommunicera med varandra om, då den är lättare att tolka och förklara (Sewerin, 

2018). 

Kirurgiska ingrepp 

VR används som hjälpmedel till planering och förberedelse inför kirurgiska ingrepp och mer 

avancerade operationer. Där kan läkarna simulera själva operationen och träna så att den 

verkliga operationen blir perfekt utförd. Speciellt operationer som innehåller många verktyg 
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och moment är bra att öva på i virtuell verklighet. Sundsvalls sjukhus var enligt Lindbloms 

artikel först i Sverige med att öva för operationer i VR. Där använde de VR-glasögon och 

handkontroller för att simulera händelseförloppet så verkligt som möjligt för att kunna ge ett 

bra resultat. Så pass bra resultat att de kommer fortsätta satsa på operationsträning i VR för 

hela länets ortopeder (Lindblom, 2019). 

2.3 VR och psykologisk behandling 

Denna del behandlar hur VR kan användas som ett psykologiskt behandlingsverktyg. 

2.3.1 VR som ett psykologiskt behandlingsverktyg 

Qing och Prescott (2018) skriver att terapeuter började använda VR som ett alternativ till in 

vivo och föreställningsexponering redan år 1990, behandlingsformen fick namnet virtual 

reality exposure therapy (VRET). VRET följer liknande riktlinjer som i traditionell 

exponeringsterapi, där den stora skillnaden återfinns i att patientens fruktan renderas i en 

virtuell miljö. Införandet av VRET skulle hantera problemen som fanns inom nuvarande 

terapiform, vilket var problem kopplat till kostnader och risker inom behandlingen. 

Författarna presenterar ett exempel, en behandlingssession för specifika fobier kan behöva 

hållas på en allmän plats. Det kan riskera patientens anonymitet, vara dyrt samt riskera att 

okontrollerade faktorer såsom väder och andra människor har en negativ påverkan på 

sessionen. Författarna skriver att med hjälp av VR kan dessa typer av problem hanteras. Det 

genom att tekniken kan skapa ett alternativ till verkligheten, i form av uppslukande och 

interaktiva digitala upplevelser. Specifika situationer och platser kan skapas och terapeuten 

har mer kontroll över vad som händer och ska hända under exponeringen. Fler styrkor med 

VRET som Freeman et al (2017) tar upp är att exponeringens svårighetsgrad kan anpassas och 

exponeringen kan återupprepas tills patienten lär sig hantera situationen. Situationer som är 

svåra att skapa i det verkliga livet, kan återskapas som en simulation i VR. En ytterligare styrka 

är att patienter vet om att en datorgenerade värld inte är verklig, men deras sinnen och kropp 

reagerar som om det vore verklighet. Således ökar sannolikheten att patienter vågar utsätta sig 

för skrämmande situationer i VR. där erfarenheterna från VR exponeringen kan överföras till 

det verkliga livet. Med denna fakta i åtanke menar författarna att potentialen hos VR skulle 

kunna innebära att input från psykologer inte är nödvändigt för behandling av vissa psykiska 

problem. För andra problem skulle tiden det tar för en psykolog att behandla kraftig kunna 

reduceras. Detta genom att VR kan förbättra åtkomsten till en effektiv psykologisk behandling.  

Redan 1997 skriver Strickland et al (1997) om hur VR kan användas för behandling av 

fobier. De menar att behandling med hjälp av VR kan ses som ett tredje alternativ bland 

föreställnings och in vivo exponering. Exponering i VR skriver dom är säkrare, mindre pinsam, 

lägre kostnad att reproducera och mer realistiskt än föreställnings exponering. 

 

“When compared to training spiders and renting airplanes, the computer is more 

controllable and inexpensive than the conventional in vivo treatment technique. “-

Strickland et al (1997, 39). 

 

I studien presenterar författarna resultat från olika undersökningar berörande hur VR kan 

användas för fobibehandling, några av fobierna som presenteras är agorafobi, spindelfobi och 
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talskräck. I studien om agorafobi med 60 deltagare delades hälften in i en kontrollgrupp som 

inte genomgick någon terapi, den resterande delen sattes i experimentgruppen. 

Experimentgruppen exponerades åtta gånger under åtta veckor för varierande scener i VR som 

varade cirka 20 minuter. När studien avslutats kunde forskarna via psykologiska frågeformulär 

för mätning av terapins effektivitet se att experimentgruppen rapporterade signifikanta 

förbättringar och kontrollgruppen visade inga. I studien om spindelfobi använde sig forskarna 

av taktil augmentation, som innebär tillförseln av ett fysiskt objekt som patienten kan känna 

under exponeringen i VR. Patienten som led av kraftig spindelfobi exponeras för spindlar som 

gradvis ökar i svårighet kopplat till deras utseende och beteende. De introducerade senare för 

patienten en fysisk leksaksspindel vars inbyggda sensorer speglade interaktionen med 

spindeln till spindeln i VR. Kombinationen ökade signifikant effektiviteten av behandlingen i 

VR. Efter tolv behandlingssessioner som skedde veckovis kunde forskarna se stora framsteg. 

Genom patientens självrapportering och en undersökning, kunde de se att rädslan för spindlar 

gått ner till den grad att patienten kunde återuppta utomhusaktiviteter som campande. I 

studien berörande talskräck skapade forskarna en kontrollgrupp och en experimentgrupp 

bestående av studenter på ett universitet. Experimentgruppen exponerades för en virtuell sal 

som gradvis fylldes med människor. Publiken i salen gjorde även ifrån sig oväsen som skratt, 

kommentarer och applåder. Sessionen varade cirka tio till 15 minuter på en veckobasis. De som 

undergick exponeringen i VR fick samma symptom som en person med talskräck får under en 

presentation. Dessa symptom var ökad puls, klump i halsen, torr mun, svettningar och yrsel. 

Två bedömningsmätningar visade att experimentgruppen hade signifikant sänkt sina 

ångestsymtom och höjt sin förmåga att utsätta sig för fobiska situationer, efter att ha deltagit i 

behandlingen med VR. 

I en liknande studie som ligger närmre i tiden jämför Wechsler et al (2019) VR-exponering 

med traditionell exponeringsterapi. Författarna utför en systematisk översikt och kvantitativ 

metaanalys på rapporter som publicerats fram till juni 2019. Inkluderingskriterierna för 

rapporterna var att de skulle innehålla diagnoserna specifika fobier, social fobi eller agorafobi. 

Rapporterna skulle även vara randomiserade kontrollstudier och innehålla samma mängd 

exponering i VR som i in vivo. Nio studier inkluderades, varav fyra om specifika fobier, tre om 

social fobi och två om agorafobi. Resultatet visade att in vivo jämfört med specifika fobier och 

agorafobi var icke signifikant, enbart mot social fobi kunde en liten signifikans finnas som gav 

fördel till in vivo. Resultaten varierade mellan studierna och visade en fördel till både in vivo 

och VR-behandling för alla tillstånd förutom agorafobi. Författarnas slutsats är att de inte 

hittade bevis som visar att VR-behandling är signifikant mindre effektivt än in vivo behandling, 

när det gäller specifika fobier och agorafobi. De skriver också att de varierande resultaten 

kopplat till social fobi tyder på en hög potential för VR-behandling, men att det finns ett behov 

för vidare forskning för att optimera behandlingsformen. När det gäller social fobi föreslår 

författarna en kombination av kognitiv beteendeterapi och VR-exponering, där simuleringen 

tillåter patienten att interagera med de digitala aktörerna för att inrikta sig på patientens 

centrala rädslor. Författarna tar även upp att den fortsatta utvecklingen kring VR teknik 

kommer resultera i en ständig förbättring av effekten från behandling i VR. Detta på grund av 

att i VR kan perfekta miljöer för exponering skapas. Boeldt et al (2019) skriver även att 

kostnaderna för VR mjukvara och hårdvara går ner, medans kvalitet och kvantitet ökar. 
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Författarna nämner även några hinder med VR och behandling. Ett av hindren är att det 

saknas ett utbud av virtuella miljöer för behandling av olika ångesttillstånd. Vissa patienter 

kan även uppleva symptom likt åksjuka när de går in i en VR-simulering, vilket hindrar dem 

från att uppslukas i simuleringen. Det kan även ske ett motstånd för införandet av VR 

behandling när det skiljer sig från terapeuters klassiska arbetssätt. Även valet av vilken 

mjukvara och hårdvara som kan köpas in kan vara utmanande när utbudet växer. Slutligen är 

utbildning svåråtkomlig för terapeuter som är intresserade av att lära sig använda VR för 

behandling. Det beror på att behandlingsformen inte är etablerad, därav finns det en brist på 

kompetenta utbildare inom området. 

2.3.2 VR behandling i Sverige 

I Sverige har en studie genomförts som undersöker om VR kan stödja behandlingar av social 

fobi. Denna studie genomfördes i Stockholm och studien gick ut på att man testade 50 personer 

som fick tillsammans med terapeuter försöka tala inför publik i VR-miljö. Det vill säga hålla 

tal inför en digitalt simulerad publik och se hur väl detta skulle kunna bidra med minskad oro 

och ängslan till att tala inför publik i den fysiska världen. Resultatet visade enligt artikeln en 

stor minskning av ängslan. Dessutom menar den intervjuade Per Carlbring som är professor i 

klinisk psykologi vid Stockholms universitet att det finns många områden som kan utvecklas 

och förbättras ytterligare för att kunna få ännu bättre resultat. Några exempel på dessa är 

utveckling av vad VR-publiken kan utföra i simulationen. Just nu är publiken enligt Per 

Carlbring väldigt tråkiga, eftersom det enda de kan göra är att ibland titta ner i sina mobiler 

eller se skeptiska ut i blicken. Här kan publiken utvecklas så de kan dels se ännu mera verkliga 

ut men även kunna ställa frågor live beroende på hur talet fortgår. Ett annat exempel på något 

som kan förbättras är möjligheten att kunna lägga till patientens kropp i VR-behandlingen för 

att kunna avläsa hur patientens puls reagerar vid olika tillfällen under behandlingarna för att 

ännu mera effektivisera (Svensson, 2018). En av fördelarna som VR ger i behandling av social 

fobi är kontrollförmågan av publiken och tillgängligheten. Man kan styra publiken till att 

reagera och uppföra sig precis som man vill för att kunna träna patienten inför så många olika 

situationer som möjligt. Slutligen är det oftast svårt och tidskrävande att försöka samla ihop 

en stor publik av människor i verkligheten som vill delta som publik i en KBT-behandling 

(Svensson, 2018). 
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3. Metod 

Vår metod är uppdelad i stegen undersökningsmetod, urval, forskningsetik, genomförande, 

databearbetning och metoddiskussion. 

3.1 Undersökningsmetod 

Studien syftade till att undersöka psykologers uppfattningar om VR och behandling, därför 

beslutade vi att det optimala förhållningssättet för att nå den typen av information var genom 

att kommunicera direkt med psykologerna. Således valde vi att använda ett kvalitativt 

förhållningssätt med intervjuer som metod för att nå psykologernas uppfattningar. Kvale och 

Brinkmann (2008) skriver att ett kvalitativt förhållningssätt jobbar med ord och inte siffror 

för att finna en nyanserad beskrivning av intervjupersonens livsvärld. De menar att metodens 

precision utifrån forskarens tolkning av intervjupersonen ska motsvara exaktheten hos måtten 

en kvantitativ studie eftersöker. Dessa beslut ledde oss naturligt vidare till att välja 

fenomenografi som metodansats. Fejes och Thornberg (2019) skriver att metodansatsen är 

utvecklad för att analysera data utifrån individen, där data ofta utvinns genom 

halvstrukturerade intervjuer. Författarna skriver att fenomenografi fokuserar på att förstå att 

individer uppfattar företeelser olika och att det finns en gräns som styr antalet sätt en företeelse 

kan uppfattas på. Begreppet uppfattning definierar författarna som ett sätt att erfara eller 

förstå något. Vi valde att intervjuerna skulle utföras i semistrukturerad form, eller som 

författarna kallar det ”halvstrukturerade”. Kvale och Brinkmann (2008) skriver att den här 

formen av intervjuer ger möjligheten att göra förändringar kring frågornas form och ordning 

under en intervju. Vilket vi ansåg skulle gynna vår empiri när utrymme för flexibilitet, 

möjligheten att ställa följdfrågor och följa intressanta sidospår fanns. Vårt val kan ytterligare 

stärkas av Fejes och Thornberg (2019), som skriver att fenomenografiska intervjuer är 

tematiska och halvstrukturerade. Där teman i vår studie blev ett antal frågor kopplade till de 

frågeställningar vi sökte svar på. Vi använde oss även av vad författarna kallar probing och icke 

verbal probing under intervjuerna. Probing är en teknik för att utvidga och fördjupa ett samtal 

genom att informanten får frågor som till exempel ”kan du utveckla detta?”, ”hur menar du?”. 

Icke verbal probing innebär att forskaren till exempel nickar eller ”hummar” för att tydliggöra 

sin uppmärksamhet för informanten.  

3.2 Urval 

 

Kön:  

Informant 1 Man 

Informant 2 Man 

Informant 3 Kvinna 

Informant 4 Kvinna 

Informant 5 Man 

Ålder:  
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Informant 1 50 år 

Informant 2 46 år 

Informant 3 41 år 

Informant 4 44 år 

Informant 5 27 år 

Utbildning utöver 
psykologexamen: 

 

Informant 1 Psykoterapeut & forskarutbildning 

Informant 2 Forskarutbildning 

Informant 3 Specialistpsykolog inom psykoterapi 

Informant 4 Pågående specialistutbildning mot klinisk vuxenbehandling 

Informant 5 Ingen vidareutbildning 

Arbetslivserfarenheter:  

Informant 1 Vuxen och barnpsykiatrin inom både statlig och privat 
sektor samt universitetsanställd 

Informant 2 Organisationspsykolog inom ungdomspsykiatri, 
företagshälsovård, privat företag samt universitetsanställd 

Informant 3 Ungdomspsykiatrin och universitetsanställd 

Informant 4 Ungdoms och vuxenpsykiatrin, forensisk psykolog och 
privat allmänpsykiatrisk mottagning 

Informant 5 Jobbar i ett digitalt psykiatriskt team med behandling, 
verksamhetsutveckling, implementerar och testar olika 
digitala tjänster. 

Erfarenhet av VR  

Informant 1 Konceptuell förståelse 

Informant 2 Konceptuell förståelse och använt tekniken 

Informant 3 Konceptuell förståelse och använt tekniken 

Informant 4 Konceptuell förståelse 

Informant 5 Konceptuell förståelse och använt tekniken 

Figur 1: En tabell som beskriver informanternas bakgrund och kompetens. 

 

Valet av informanter för vår studie hade ett kriterium; att informanten skulle besitta teoretisk 

eller praktisk kunskap om hur en behandling för de fobier vi inriktat oss mot fungerar. Kravet 

uppnådde vi genom att enbart intervjua färdigutbildade psykologer. Alla informanter i vår 
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studie har en psykologexamen som grund och vissa har utbildat sig vidare till exempelvis 

psykoterapeut. Via en kontaktperson från psykologiska institutionen på Umeå universitet fick 

vi kontaktuppgifter till två informanter, som sedan kontaktades av oss via mejl. Vi frågade 

sedan informanterna om de kände till andra potentiella informanter som skulle passa vår 

studie och fick således tillgång till fler informanter som jobbade på och utanför institutionen. 

Det här sättet att välja informanter kallas för ett snöbollsurval. Snöbollsurval är en typ av 

målstyrt urval där man får tag i informanter som passar in i studien och efter intervjun är gjord 

ställer man en fråga till informanten om hen vet eller känner någon annan som skulle kunna 

vara värdefull för studien (Bryman, 2011). Att vi utgick från att samla informanter från 

institutionen för psykologi berodde på att de psykologer som jobbar där besitter en 

grundkompetens inom behandling då det ingår i en psykologs utbildning. Ett annat faktum var 

att psykologer som jobbar på institutionen har en blandad bakgrund och kompetens. Vissa har 

jobbat eller jobbar med behandling, andra undervisar i ämnet och andra bedriver forskning. 

Vilket vi anser påverkat vår empiri positivt genom de olika perspektiv och infallsvinklar vi fått 

tillgång till. Slutligen var det även ett smidigt och fungerande förhållningssätt för oss att få 

tillgång till informanter på, när vi hade en ingång från starten av studien. 

När det gäller vårt urval av relaterad forskning så använde vi oss främst av Umeå 

universitets digitala bibliotekstjänst och Google Scholar för sökandet av vetenskapliga skrifter. 

De sökord vi använde oss var en kombination av: ”Virtual reality”, ”Specific phobias”, 

”Phobias”, ”Cognitive behaviour therapy (CBT)”, ”Anxiety”, ”Agoraphobia”, ”Social phobia”, 

samt motsvarande sökord fast på svenska. Utöver nämnda plattformar för 

informationssökning använde vi oss av Google. Därför återfinns källorna Psykologiguiden, 

Nationalencyklopedin och Vårdguiden i vår referenslista. Valet gjordes för att vi behövde skapa 

en grundförståelse på ett tidseffektivt sätt berörande de psykologiska inslag om behandling 

och fobier som studien berör. Nämnda hemsidor presenterar information på ett lättläst och 

komprimerat sätt. En vetenskaplig trovärdighet anser vi fortfarande uppehålls genom att 

innehållet är författat eller granskat av en utbildad psykolog. Litteratur kopplat till hur 

forskning bedrivs hämtades från böcker vi haft kvar från tidigare kurser om ämnet samt 

talboks tjänsten Legimus. 

3.3 Forskningsetik 

Studiens etiska riktlinjer har följt Vetenskapsrådet (2017) ”God forskningssed”. Det har 

inneburit att vi har presenterat följande information innan vi frågat om det är okej att starta 

inspelningen av en intervju: 

• Vad studien handlar om samt kräver av informanten. 

• Delgett att informanternas deltagande är frivilligt och att de har rätten att avbryta sin 

medverkan. 

• Att information hämtad från informanten används enbart för studiens syfte och delas 

enbart av oss som bedriver studien samt att all data som inte publiceras i studien 

kommer att raderas. 

• Att informanten kommer att vara anonym.  
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3.4 Genomförande 

Vi började med att bygga på vår kunskap kring de psykologiska områden studien skulle beröra. 

Det innebar att vi med hjälp av olika vetenskapliga källor skrev delarna KBT, specifika fobier, 

social fobi och agorafobi i vår bakgrund. Med den kunskapen kunde vi sedan börja utforma en 

intervjuguide (se bilaga 1). Det var viktigt för oss att förstå de psykologiska delarna för att 

kunna formulera relevanta frågor till intervjuguiden och för att kunna prata med samt förstå 

samma språk som våra informanter. Efter vi skrivit vårt första utkast av intervjuguiden 

skickade vi den vidare till vår handledare för granskning och feedback. När handledaren 

återkopplat utförde vi de ändringar som han föreslagit. Nästa steg var att påbörja 

informantbrevet (se bilaga 2). Det innehöll en kort presentation av oss, vad studien handlade 

om samt ifall informanten var intresserad av att delta i en intervju. Likt intervjuguiden 

skickade vi även ett utkast av informantbrevet till vår handledare för feedback och 

godkännande. Efter godkännandet skickade vi ut våra första informantbrev och två intervjuer 

bokades in via vår kontaktperson på psykologiska institutionen. 

Intervjuerna skedde på distans med hjälp av videokonferenstjänster. Valet av distans 

intervjuer blev en effekt av att coronaviruset hade sitt utbrott under tiden studien utfördes. 

Trots att vi egentligen hade uppskattat att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte, fungerade 

de digitala tjänsterna som ett bra substitut. Det på grund av att vi och informanterna använde 

webbkamera som tillät oss reproducera en traditionell intervju. När det väl var dags att 

genomföra en intervju började vi med att presentera oss samt informera om det som är skrivet 

i avsnittet forskningsetik. Efter det tryckte vi på inspelningsknappen som tillåter tjänsten att 

skapa en ljudfil av intervjun. Den av oss som inte pratade under intervjun var beredd på att 

anteckna intressanta uttalanden eller komma med följdfrågor. Det för att underlätta senare vid 

transkriberingen och för att stödja personen som pratade ifall han missade något. Innan vi 

tackade informanterna för intervjun och sade adjö använde vi oss av ovan beskrivna process 

för snöbollsurval. På det sättet kunde vi löpande få fler förslag på potentiella informanter som 

passade studien.  

Coronasituationen påverkade alla som undervisade genom att de behövde omvandla sin 

salsundervisning till digital undervisning. Vilket gjorde att de psykologer som också bedrev 

undervisning hade svårt att finna tiden att delta i vår studie. Detta försvårade vår åtkomst till 

informanter då vi fokuserat på de som var anställda på institutionen för psykologi. Detta kunde 

dock lösas när vissa av informanterna vi intervjuat kunde förmedla kontakt till psykologer 

utanför institutionen. Vilket i slutändan genererade att två informanter utanför institutionen 

deltog i studien. 

3.5 Databearbetning 

Efter en intervju avslutats sparades en ljudfil av intervjun på den dator som används för 

inspelning, ljudfilerna delades enbart mellan oss som gjorde studien. Informanternas namn är 

anonymiserade genom att de benämns som ”informant 1” och så vidare. Detta förhållningssätt 

beror på att uppehålla den forskningsetik vi presenterat för informanterna. Vi utförde 

transkriberingen av ljudfilen samma dag som en intervju utförts, det för att intervjun skulle 

upplevas färsk i minnet. För att försäkra transkriberingens kvalitet och noggrannhet lyssnade 

personen som inte transkriberat igenom ljudfilen medans han läste den transkriberade texten. 
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Transkriberingen utfördes med hjälp av en digital mediaspelare som hade funktionen att sänka 

hastigheten på uppspelningen. Det var en viktig funktion för att tydligare höra och enklare 

hänga med när vi transkriberade intervjuerna. Antecknandet och analysen skedde i 

ordbehandlaren Word samt ett Google dokument som endast vi i studien hade tillgång till.  

För analysen av de transkriberade intervjuerna har vi inspirerats av Fejes och Thornberg 

(2019) fenomenografiska analysmodell i sju steg. I det första steget bekantade vi oss med 

materialet, vilket innebar att vi läste igenom transkriberingarna igen och antecknade delar som 

vi uppmärksammade som intressanta. I det andra steget började vi urskilja de uttalanden som 

var betydelsefulla och relevanta för vår studies forskningsfrågor och syfte. Uttalandena 

separerades från texten, markerades med färg samt gavs ett namn beroende på vilken av 

informanterna det tillhörde. I det tredje steget började vi jämföra informanternas uttalanden 

för att hitta likheter och olikheter i deras uppfattningar. I det fjärde steget sammanställde vi 

de skillnader och likheter vi fann, i olika grupper. För att i det femte steget försöka hitta 

likheterna inom de olika grupperna från steg fyra. Här försökte vi hitta vad författarna kallar 

essensen, det vill säga kärnan av likheterna inom grupperna som sedan placeras i en mer 

övergripande kategori. I steg sex namnges kategorierna för att ytterligare få fram det 

meningsfulla i materialet. I det sista steget som författarna kallar den kontrastiva fasen, 

jämförde vi alla uttalanden med varandra för att se ifall de passade in i flera kategorier. 

Meningen med det enligt författarna är att en kategori ska vara exklusiv. På det sättet kunde vi 

minska antalet kategorier genom att slå ihop de som överensstämde med varandra. De 

kategorier som återstår är resultatet och kallas för utfallsrummet enligt författarna. 

 

Figur 2: Ett urklipp från vår analysprocess som visar en sammanfattning utifrån 

transkriberingen av informant 1 uttalanden om kategorierna möjligheter och begränsningar 

för VR inom behandling. Samma process skedde för samtliga informanter för att sedan 

jämföras med varandra. 

3.6 Metoddiskussion 

En faktor som skulle kunnat gynna vår empiri är om vi inom vårt urval enbart intervjuat 

psykologer med erfarenhet av VR inom behandling. Det skulle leda till mindre spekulation och 

mer precisa samt pålitliga svar. Vi valde att inte begränsa vårt urval på det sättet därför att det 

hade gjort sökandet efter potentiella informanter väldigt svårt, när den kompetensen är ytterst 

ovanlig. Vi anser även att så länge informanten besitter en konceptuell förståelse för vad VR är 

och hur det fungerar, så kan viktig information utvinnas från deras uppfattningar. Ingen av 
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våra informanter saknade denna typ av förståelse och vissa hade till och med testat tekniken. 

Utifall vi skulle intervjua en psykolog som saknade förståelsen för VR hade vi förberett en 

muntlig beskrivning och en video från Youtube i syfte att skapa en konceptuell förståelse.  

En annan faktor som vi tar med oss till framtida kvalitativa studier är att utföra en 

provintervju innan den riktiga. Detta för att vi var tvungna att omforma vår intervjuguide efter 

första intervjun. Det berodde på en fråga berörande hur en behandling för fobier går till som 

ledde till överflödiga data, vi hade redan en bra grund i vår bakgrund om just detta. Så frågan 

omformades till att uppmärksamma psykologernas uppfattningar om de svagheter och styrkor 

som finns i KBT, vilket blev mer precist för vad vår studie ville undersöka. I en provintervju 

hade detta eventuellt uppmärksammats tidigare, konsekvensen av misstaget anser vi inte blivit 

allvarligare än att vi fick transkribera material som inte var relevant. En provintervju hade 

även bidragit till att vi skulle känna oss mer bekväma i rollen som intervjuare. Vilket kan ha 

haft en påverkan på kvaliteten på empirin från de två första intervjuerna, när vi inte hunnit 

blivit bekväma i rollen ännu. Om vi känt oss mer bekväma från början skulle det kunnat ha 

bidragit till en bättre empiri, när vi kanske varit mer alerta och ställt bättre följdfrågor. 

Rörande empirins kvalitet uppstod även ljudproblem i inspelningen för informant 5, som 

försvårade transkriberingen när en del meningar var svåra att höra. Lyckligtvis var det den 

enda intervjun som led av tekniska problem och vi kunde fortfarande utvinna data till vårt 

resultat. 

Slutligen så hade vårt engagemang att finna mer informanter kunnat förbättras. Som 

beskrivet utgick vi i stora drag från institutionen för psykologi. Vi försökte även få kontakt med 

en privat mottagning och en statlig mottagning, dessvärre fick vi inte svar på våra mejl. I 

efterhand kan vi anse att vi kunde ha försökt med fler kontaktvägar till dessa mottagningar. Vi 

missbedömde utmaningen som låg i att hitta lämpliga informanter till vår studie. Där återigen 

även coronasituationen satte käppar i hjulet för oss, när det drabbade alla på en rad olika sätt. 

Det hade inte skadat studien med fler informanter, trots det anser vi att studien fick tillräckligt 

med informanter för att vara relevant och nå en form av empirisk mättnad. 

  



 

16 
 

4. Resultat 

Här presenteras resultatet utifrån intervjuerna med våra informanter kopplat till fem rubriker 

som berör de olika områden vi undersökt. Resultatet är en sammanfattning av informanternas 

uppfattningar med tillhörande citat. Samtliga informanter besatt en gemensam konceptuell 

förståelse för VR, men med olika erfarenhet av tekniken. Citatet nedan anser vi sammanfatta 

grundförståelsen hos samtliga informanter. 

 
”Principen förstår jag, det är ju egentligen att exponera i en trygg miljö där jag ändå 
perceptuellt tar in det som hjärnan tolkar som hotfullt, men i en miljö där jag är trygg.” 
– Informant 1 

4.1 Möjligheter med VR-behandling 

Majoriteten av informanterna tog upp att en viktig del i en behandling är att patienten känner 

sig trygg och vågar att utföra exponeringsdelen. Ifall en patient hoppar av sin behandling, inte 

dyker upp eller avstår att exponera sig för sina rädslor, så uppfyller inte behandlingen sitt syfte 

och är verksamslös. Två av informanterna hade uppfattningen om att VR skulle kunna stötta i 

att skapa trygghet och öka modet hos patienter. Detta genom att exponering i VR skulle kunna 

användas som steget innan exponeringen som sker i den fysiska världen. Informanterna 

beskriver att möjligheterna med VR är att patienten kan träna oftare i en simulering som är 

väldigt lik verkligheten. VR kräver inte att patienten behöver uppsöka en mottagning ett antal 

tillfällen i månaden. Därav begränsas inte träningstillfällena på samma sätt som en exponering 

som sker tillsammans med en behandlare fysiskt. På så sätt kan patienten förbereda sig och bli 

mer trygg inför en fysisk exponering. 

 

”Jag tänker mig att det låter sannolikt att man kan exponera sig så att det blir lättare 

att ta steget att exponera sig i verkliga livet. Att man kanske får ner ångestgraden en 

del genom VR-exponeringen och därmed gör det möjligt att kunna ta steget ut och 

exponera sig i verkliga livet” – Informant 4 

 

Majoriteten av informanterna uttrycker att det kan vara utmanande att skapa scenarier eller 

situationer i syfte för exponering av patienten. Informanterna säger att inom behandling för 

specifika fobier kan det vara aktuellt att exponera patienten för olika djur. Här menar dom att 

det inte är den enklaste processen att införskaffa till exempel en orm eller en spindel som 

fungerar att tillämpa i exponeringssyfte. Ett annat exempel som en av informanterna tog upp 

rörande specifika fobier och utmaningen att skapa ett exponeringstillfälle, var personer som 

lider av åskfobi. Det blir väldigt svårt att behandla en sådan fobi när tillfällena för exponering 

är utanför behandlarens kontroll och ges ytterst sällan. Informanterna nämner att VR skulle 

kunna förenkla denna process genom skapandet av en simulering av ormen, spindeln eller 

åskan i VR som därmed skulle eliminera den knepiga processen kopplat till skapandet av 

exponeringstillfället. 

 

“Jag tänker att psykologer som jobbar med specifika fobier att de kan få vara oerhört 

uppfinningsrika, att låna djur från djurparker åt den som har djurfobi och att det 
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kräver då så mycket extrajobb för att få till bra och vettiga exponeringar och där 

tänker jag att det vore alldeles strålande att slippa frakta en orm.” - Informant 3 

 

När det gäller behandling av social fobi och agorafobi nämner informanterna liknande 

utmaningar i formningen av exponeringstillfället för patienten. De säger att exponering mot 

den här typen av problematik kan kräva att de hålls på en allmän plats eller där det finns andra 

människor som inte är involverade i behandlingen. En lösning på problemet enligt 

informanterna är att i vissa fall anlita personer som agerar statister eller skådespelare för 

exponeringen. En person med social fobi kan exempelvis exponeras genom att hålla tal inför 

en publik. Men det är inte alltid möjligt att få tag i tillräckligt många åhörare när det kräver 

resurser och organisering, nämner informanterna. 

 

”Men om man tänker på hur svårt det kan vara att generalisera exponeringen som vi 

gör här på en mottagning och försöka få till det i personens egen naturliga miljö så kan 

det vara ganska trixigt som det är.” – Informant 4 

 

Informanterna nämner att med hjälp av VR så kan dessa problem tas itu med, genom att skapa 

en alternativ verklighet till patientens fruktan i VR. Det genom att till exempel använda sig av 

en 360-graders kamera för att filma platsen personen behöver exponeras inför, för att sedan 

applicera den i VR. Eller genom att skapa en simulering av en digital föreläsningssal med 

tillhörande publik. 

 

“I vissa fall så kanske man kan få till en bättre exponering om man kan filma de ställena 

eller scenarier som verkligen är kritiska för patienten.” – Informant 4 

 

En utmaning majoriteten av informanterna nämner som hör ihop med att skapa fungerande 

exponeringstillfällen är att dom behöver anpassas för patienten samt kunna kontrolleras av 

behandlaren. Exempelvis nämner informant 3 att det är svårt att kontrollera hur en riktig orm 

kommer att bete sig under ett exponeringstillfälle, risken finns alltid att ormen skadar 

patienten. Med hjälp av VR menar informanten att denna risk försvinner, när ormen är digital. 

Informanten nämner även att exponering i sociala situationer kan vara svårt att kontrollera, 

utomstående personer kan störa patienten som genomgår exponeringen genom att exempelvis 

skratta åt patienten. Sådant beteende står utanför behandlarens kontroll vid en social 

exponering och kan ha en stor negativ påverkan på patienten, vilket kan leda till att patienten 

inte vill fortsätta exponeringen. Utöver kontrollaspekten VR kan bidra med, menar även flera 

av informanterna att VR kan skräddarsy svårighetsgraden av exponeringen. Informant 3 

nämner kopplat till exponering i en föreläsningssal, att i VR kan man bestämma antalet 

personer i publiken. Antalet kan sedan ökas eller sänkas för att passa den nivå patienten klarar 

av. Informanten nämner även exemplet rörande en person som är rädd för att åka buss, att 

svårighetsgraden kan skräddarsys ytterligare beroende på vad personen är rädd för. I början 

räcker det kanske med att personen sitter på bussen med andra människor, sedan kan man 

tillföra situationer som uppstår kopplat till personens fruktan i VR. Genom mer kontroll och 

stegvisa ökningar i svårighetsgrad menar informanterna att VR kan stödja 

exponeringsmomenten i en behandling. 
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“Social fobi vill man hitta så att man kan kontrollera en relativ ökning av social 

exponering och det är väldigt svårt att kontrollera det i en reell miljö, det är 

jätteknepigt. Om man testat VR privat vet man att det är ganska immersive och det är 

det man vill åt” - Informant 2 

 

Samtliga informanter nämner att ett vanligt problem inom dagens behandling är 

distansrelaterade. Informant 1 exemplifierar detta med barn och ungdomar som behandlas på 

barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Han menar att det inte alltid är så lätt för den här gruppen 

att ta sig till sin behandling när de kan vara beroende av bussar eller sina föräldrar som 

färdmedel till mottagningen. Informanterna menar att VR skulle kunna motverka dessa 

problem genom att behandlingen för studiens inriktade ångestsyndrom skulle kunna ske i 

hemmet som ett komplement till den fysiska behandlingen. Två av informanterna nämnde 

även att det här blir extra värdefullt när det gäller personer som bor väldigt långt ifrån där det 

finns tillgång till behandling. För dessa personer är internetterapi ett vanligt alternativ, med 

VR skulle de få tillgång till ett ytterligare behandlingsverktyg att välja på. 

   

”Umeå är ju väletablerat för psykologer, men bor du i Tärna då har du ju inte en enda 

psykolog på 20 mils avstånd lixom. Där skulle man verkligen kunna ha stor hjälp av 

internetterapi eller andra teknologier. Man kan säga att alla fjällregioner eller 

inlandsregioner skulle må gott av att hitta en större teknisk arsenal.” – Informant 1 

 

Rörande BUP nämnde två av informanterna att de var positiva för implementeringen av 

tekniken på den typen av mottagning. Anledningen är att barn och ungdomar kan vara bekanta 

med tekniken och skulle tycka att det var en rolig form av behandling i jämförelse med den 

som bedrivs idag. En annan anledning som informanterna lyfter är att tekniken skulle kunna 

stödja i patienternas förebyggande arbete mot att utveckla olika ångesttillstånd senare i livet. 

 

”Men jag tror personligen att det skulle va en bra metod att ha med på BUP. Jag skulle 

också kunna tänka mig att barn skulle tyckt att det kunde va lite roligt att få använda 

sig av den tekniken och kanske lite skrämmande. Och sen skulle dom kunna bli hjälpta 

att ta steget ut i verkliga livet. Så skulle man med det kunna kanske förebygga senare 

depressioner och andra ångestsyndrom som kan komma med tiden.” – Informant 4 

 

Slutligen nämner majoriteten av informanterna att VR skulle kunna bidra till att öka mängden 

och effektiviteten av träningen en patient får tillgång till. Att träna menar informanterna är en 

central del i patientens resa mot ett bättre mående. Informanterna nämner att i dagens 

behandling får patienterna hemuppgifter för att träna när de inte är på mottagningen. Dessa 

handlar om att själv exponera sig för det man fruktar, vilket kan vara väldigt jobbigt för vissa 

patienter. Informanterna menar att VR skulle kunna stödja patienterna i sina hemuppgifter. 

Det genom att exponera sig i VR kanske inte är lika jobbigt som att göra det själv i den fysiska 

världen. Vilket de menar kan leda till en ökning av frekvensen träning för patienterna och på 

så sätt generera ökad effekt. 
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”Så jag ser ju en stor förmån, det är en sak att man behöver ha liveträffar, det tror jag. 

Men mycket av beteendeterapi handlar ju om att träna, att ju mer jag tränar på 

nånting desto bättre blir jag, det är lixom…it´s a fact.” – Informant 1 

4.2 Begränsningar med VR-behandling 

En begränsning som majoriteten av informanterna tog upp är att patienter som behandlas i 

VR inte kan överföra kunskapen till verkliga livet. Att patienterna således enbart lär sig hantera 

sin fruktan i VR men ändå fortsätter undvika verkliga situationer. 

 

”Något som behandlaren skulle vilja undvika är ju just om det skulle finnas en risk att 

personen skulle tycka att okej nu har jag klarat detta i VR-teknik, men det är ju nåt 

annat på riktigt och så skulle personen fortsätta med sitt undvikande i sitt vanliga liv. 

Så det hade man ju verkligen velat bygga in i behandlingen.” – Informant 3 

 

Kopplat till denna begränsning nämner flera av informanterna att det är viktigt att patienterna 

förstår syfte med behandlingen i VR. Annars finns risken att patienterna inte kommer att 

använda tekniken i behandlingssyfte när de saknar motivationen. Informanterna berättar att 

detta sker i en vanlig behandling via psykoedukation tillsammans med behandlaren. Där 

patienten får veta varför de mår som de gör och vad de behöver göra för att må bättre. 

Informant 1 berättar att via det personliga mötet med en psykolog kan en allians skapas mellan 

behandlare och patient, som lägger grunden för en lyckad behandling. 

 

”För allians i terapi det handlar egentligen om att jag är beredd att utstå lite smärta 

för att få någonting bättre senare.” – Informant 1 

 

Flera av informanterna nämner även att det kan vara väldigt personligt vilken effekt en VR 

behandling kan ha på patienter. Detta beroende på vad för bakgrund de har och vilken typ av 

problematik de lider av. Informant 5 nämner att patienter har olika inlevelseförmågor som kan 

påverka hur de upplever en behandling i VR. Men även som informant 2 säger så är det 

avgörande att VR exponeringen är tillräckligt välgjord. Detta för att uppsluka patienten i 

upplevelsen och kunna framkalla fruktan. Om inte patienten känner sig uppslukad och 

reagerar som i en fysisk exponering uteblir effekten från behandlingen. 

 

”Vissa patienter har väl inte den inlevelseförmågan, att VR inte motsvarar verkligheten 

så som man vill. Tyckte själv det var som Youtube när jag åkte bergochdalbana, jag 

blev mest bara yr, tyckte inte det var roligt. ” – Informant 5 

 

Nästa begränsning som en majoritet av informanterna nämner är kopplat till resurserna tid 

och pengar. Tidsaspekten de nämner handlar om att de som jobbar på mottagningar redan 

genomgår olika organisatoriska förändringar. Vilket innebär att tillförseln av en ytterligare 

förändring kan mottagas negativt av medarbetarna, när de redan är under belastning. Det 

krävs även utbildning av personalen som ska använda VR för behandling, vilket också kostar 

tid och pengar menar informanterna. Rörande kostnader nämner även informanterna att 

inköpspriset för all utrustning som behövs också ställer till det. 
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”En del landsting har ju extremt dåliga nätverk alltså grundläggande nätverk, det här 

med datorer från 80-talet. Vad ska man säga…systemen inom landstinget är väldigt 

ålderdomliga därför att man inte hinner uppdatera på samma sätt som företag eller 

amen som universitet som är väldigt high tech.” – Informant 1 

4.3 Möjligheter och begränsningar med VR-självbehandling 

Något som vi fick höra från fyra av våra fem informanter var hur självbehandling med VR 

möjliggör för patienten att kunna behandla sig varje dag och därmed bidra med en god 

tillgänglighet. Eftersom det är positivt att kunna behandla sig varje dag genom exponering så 

möjliggör VR så att man lättare, snabbare och smidigare kan nå exponeringarna. En annan 

möjlighet som vi fick ut från intervjuerna var att en form av gamification kan hjälpa patienten 

att känna engagemang och motivation. Att man kan få någon form av respons som kan kopplas 

till att man gör framsteg i behandlingen. Alla våra informanter nämner som den enda 

begränsningen till VR som självbehandling att det finns en hög risk att patienter hoppar av sin 

självbehandling om de inte får någon form av respons. Helst menar även alla informanter att 

det bästa vore att ha en behandlare med sig i behandlingen. Detta kan vara via videosamtal, 

chatt eller e-post. 

 

“Däremot om man går internetbehandling så visar forskning att man får bättre 

effekter om man har en behandlare med sig under hela behandlingen som man 

kommunicerar med via meddelande i text.” - Informant 3 

 

Två stycken informanter säger även att självbehandling i VR kan förbättra den redan 

existerande internetterapin. De nämner att den internetterapin som finns idag bygger på 

behandlingslitteratur som publicerats online. Där patienten läser sig till information för att 

behandla sig på egen hand. De menar att VR skulle kunna användas tillsammans med 

internetterapin för att utveckla behandlingsformen, men även som en egen behandling. 

4.4 Varför används inte VR mer idag? 

Den vanligaste åsikten om varför VR inte används mer idag togs upp från fyra av fem 

informanter. Den handlar om att de flesta som lider av ångestsyndromen studien fokuserar på 

ej prioriteras av vården. Det för att de bedöms inte hindra patienterna i nog hög grad i deras 

liv. För att den här gruppen patienter ska få vård menade informanterna att de måste söka sig 

till privata mottagningar. Att vården skulle satsa på VR för detta ändamål är enligt 

informanterna svårmotiverat. 

 

“Just med specifika fobier så är grejen med den diagnosen att det sällan mottas av 

vården eftersom det sällan innebär en stor begränsning i deras liv och de anser att det 

är inget stort problem. Jag träffade en person som är rädd för åska och ja det här 

hindrar dig tre dagar om året då du måste stänga in dig hemma.  Det är jobbigt men 

om man jämför är det egentligen som att man har en förkylning, där man måste 
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stanna hemma i tre dagar. Ja det är jobbigt men vi har en annan som står på kö och 

mår betydligt sämre och mår dåligt 365 dagar om året. ” - Informant 5 

 

Informant 2 menade att en stor anledning till varför VR inte används mer idag beror på att 

efterfrågan inte sitter där. Informanten menar att de som är bäst på att utveckla VR-

programmen vill satsa på spel och underhållning och inte på att utforma program för KBT-

behandling. 

 

“Den VR som finns idag till spel och sånt är ju helt sjuk och så jämför man med de 

experiment och försök som har gjorts mot fobier där det är några personer som suttit 

och programmerat där nivån inte alls är samma. Så där måste nivån öka, för det är 

för dåligt det som är programmerat idag.” - Informant 2 

 

Tre av fem informanter menar dessutom att anledningen kan bero på att VR inom KBT-

behandling saknar vetenskapligt stöd och behöver därför mer forskning innan det kan 

implementeras. 

4.5 Implementering av VR som behandlingsverktyg 

När vi frågade om vad man bör tänka på vid implementationen av VR som behandlingsverktyg 

var det fyra av fem informanter som förklarade att det är viktigt med bra planering i god tid 

innan genomförandet. De nämnde detta ihop med vikten att satsa rätt som exempelvis anställa 

tekniskt skickliga, som kan implementera VR-tekniken så bra som möjligt.  

 

“De pengar som kommit har inte varit i syftet att det man kommer att göra kommer bli 

bra, utan det är för att man sökt en forskningsfråga som man vill besvara. 

Ambitionerna har kommit ifrån att vilja besvara en fråga så man måste skaffa ett 

program till det bara för att besvara frågan, och inte använda själva programmet. 

Jämför det med om man känner att man vill göra ett spel och försöka göra det till det 

grymmaste i stan” - Informant 2 
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5. Analys & diskussion 

Här nedan följer en kombinerad analys och diskussion baserat på vårt resultat och relaterad 

forskning. 

5.1 Flexibilitet och kontroll under exponering 

Mycket av vad informanterna tar upp om vad VR kan tillföra i en KBT-behandling bottnar i en 

utökning av flexibiliteten och kontrollen under exponeringsmomenten. Att kunna kringgå de 

resursbaserade problemen som finns inom exponering för specifika fobier samt att organisera 

personer som ska ställa upp som publik i en exponering för social fobi, är två exempel på 

problem som flexibiliteten i VR kan stödja. Det här inga nya idéer om potentialen hos VR, 

redan 1997 skriver Strickland et al (1997) bland annat att exponering i VR har en lägre kostnad 

att reproducera och är säkrare än fysisk exponering. När det gäller kontroll lyfte våra 

informanter fram vikten i att kunna styra svårighetsgraden i en exponering och kontrollera 

faktorer som står utanför deras kontroll. Det vill säga hur ett djur kommer bete sig under en 

exponering för specifika fobier samt hur utomstående människor beter sig vid en exponering 

för social fobi på allmän plats. Ett talande exempel från informanterna är att i VR finns 

möjligheten att veta och styra hur en orm ska bete sig under en exponering för specifika fobier. 

De kan med säkerhet veta att ormen inte kommer skada patienten. Här anser vi att det finns 

ytterligare potential i att skräddarsy exponeringen för patienten. En ormexponering i VR kan 

formas för att passa den grad av exponering patienten klarar av, genom att exempelvis göra 

den mer eller mindre skrämmande. Vilket är en stor fördel i och med att det redan är svårt för 

behandlaren att hitta en orm för vanlig behandling av specifika fobier och sedan få den att bete 

sig som man önskar. En ormexponering i VR är bara ett av exemplen på vad som är möjligt, 

och med samma logik finns utrymme till att förändra och forma alla typer av 

exponeringsbehandlingar. Detta styrks av Qing och Prescott (2018) som skriver att VR 

möjliggör skapandet av ett alternativ till verkligheten. Där behandlaren har kontroll över vad 

som händer och ska hända under en exponering samt att det minimerar kostnader och risker 

kopplat till behandlingen. Tar man vara på dessa möjligheter anser vi att det skulle ha en 

positiv effekt på dagens exponeringsbehandlingar. 

5.2 Är virtuell verklighet tillräckligt för att bota fobier? 

Att den kunskap som en patient tar med sig från att exponeras i VR inte ska överföras till det 

verkliga livet, var en av farhågorna informanterna lyfte. Freeman et al (2017) anser att trots en 

datorgenerade värld inte är verklig så kommer patientens sinnen och kropp reagera som om 

den var verklig. Våra informanter höll med om detta till viss del men var inte lika säkra på att 

man nödvändigtvis blev botad i verkligheten om man blev botad i VR. Uppfattningen kan bero 

på olika faktorer, där vi anser att en är informanternas blandade erfarenhet av VR. Det är svårt 

att se potentialen om kunskap saknas om vad som är möjligt. Samtidigt var vissa informanter 

inne på att VR skulle vara ett bra steg innan exponering i den fysiska världen och att sedan 

variera exponering i VR med verklig exponering. Att exponering i VR skulle fungera som ett 

mildare alternativ till sin fysiska motsvarighet. Vi anser att exponering i VR kan anta rollen 

som en god komplettering till den befintliga exponeringen i verkligheten. Vi anser att VR bör 

ses som ett verktyg för exponeringsdelen i en psykologisk behandling. Dessutom är det viktigt 
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att även i en behandling med VR-segment ha med en psykolog. Detta baserar vi på att samtliga 

av våra informanter upplyste oss om hur viktig kontakten med sin behandlare är för patienten. 

Där de menade att exponeringen kunde bli för tung eller svår att utföra regelbundet utan den 

återkoppling, stöd och meningsskapande som en behandlare kan bidra med. En annan faktor 

vi tar i åtanke är vad Andersson och Carlbring (2020) nämner, att exponeringen endast är en 

del av behandlingen. Patienten behöver fortfarande utredas och informeras rörande sina 

problem och hur hen kan hantera dem. Till dessa delar av behandlingen anser vi att VR inte 

fyller någon bättre eller komplementär funktion. Här ligger den mänskliga kontakten i fokus 

som lättas nås genom ett samtal mellan behandlare och patient, vilket kan ske utan att använda 

VR. 

5.3 Virtuell verklighet, var finns kompetensen? 

Under rubrik 4.4 i resultatdelen nämns en intressant anledning till varför VR inte används mer 

idag. Denna anledning handlar om att VR-programmen som används inom terapibehandling 

inte är tillräckligt bra gjorda. Detta beror på att de som besitter goda kunskaper för att kunna 

skapa bra VR-program arbetar enligt informant 2 inom andra områden som är mer intressanta 

för dem, exempelvis inom spel och underhållningsbranschen. Som Wechsler et al (2019) 

skriver finns potentialen att skapa perfekta miljöer för exponering i VR. Trots det vill vi lyfta 

fram att även om potentialen existerar, så behöver fortfarande någon skapa miljöerna i 

praktiken. Vilket Boeldt et al (2019) nämner som ett hinder med VR och behandling, helt 

enkelt att det finns en avsaknad i utbudet av digitala miljöer. För att utöka utbudet och skapa 

VR-miljöer av hög kvalitet är det viktigt att också ha personer som kan skapa den höga 

kvaliteten. Därför vore det smart att se över spelbranschen eftersom det finns kompetens att 

hämta där, som sedan kan utvecklas tillsammans med någon som besitter den psykologiska 

kompetensen. Vi anser att den som lyckas utveckla en VR-lösning som kan användas för att 

behandla psykisk ohälsa har potentialen att generera stora mängder goodwill, vilket kanske 

kan räcka för att motivera en sådan satsning eller samarbete. Ett solklart exempel på när VR 

och spel skapar en uppslukande upplevelse är spelutvecklarna Valves senaste actionspel Half 

life: Alyx (Steam, 2020). Spelet visar vad som är möjligt att skapa med hjälp av VR när det 

gäller detaljrikedom och känsla av uppslukande. Vilket både kan inspirera och vara något att 

sikta mot när det gäller utvecklandet av VR-miljöer ämnade för exponering.  

Informant 2 nämnde även i intervjun att just nu i Sverige spenderas inte någon stor del av 

pengarna i olika forskningsprojekt på själva skapandet av VR-program, vilket resulterar i att 

programmen inte håller sådan hög kvalitet. Pengarna investeras istället i att besvara 

forskningsfrågan kring ämnet studien vill undersöka. Vilket i sin tur eventuellt skulle kunna 

leda till ett införande av VR i framtiden. Dessvärre kan de medelmåttiga programmen ha en 

negativ inverkan på testpersonerna i studien, vilket kan resultera i negativa resultat som 

förhindrar framväxten av VR för behandling. En oerhört viktig del för att VR ska fungera i 

terapibehandlingar är att patienten får en känsla av att känna sig uppslukad, det vill säga att 

patienten upplever exponeringen i VR så verklig som möjlig. Därför är det väsentligt att VR-

programmen är välgjorda för att kunna uppnå den rätta verklighetskänslan. 
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5.4 Implementering och framtid 

På grund av den ständiga tekniska utveckling som sker bör potentialen för att använda VR 

inom psykisk behandling växa ytterligare. Det tack vare kraftfullare datorer, mer avancerade 

VR-lösningar, och smartphones som kan driva VR på egen hand. Dessa faktorer öppnar upp 

för bättre och mer tillgängliga VR-upplevelser. Vilket både Wechsler et al (2019) och Boeldt et 

al (2019) belyser i sina studier. Men som flera av informanterna poängterar kan fortfarande 

priset för tekniken och det organisatoriska arbetet som följer av att implementera tekniken 

skapa problem för den intresserade. Marknaden blir även större än vad man tror när man tar 

i åtanke att det inte endast är alla olika typer av VR-lösningar som man måste välja mellan. Ett 

beslut måste tas om VR-lösningen ska drivas av en smartphone eller en dator. Valet mellan 

smartphone och dator beror på vilken kvalitet man är beredd att betala för. Om valet faller på 

en smartphonedriven lösning, är nästa process att hitta en som är tillräckligt kraftfull när det 

gäller processorkraft, så den klarar av att driva VR-lösningen. Om beslutet faller på en dator 

gäller samma princip, att hitta en vars komponenter som orkar driva VR-lösningen. Därav är 

det nog inte solklart hur man ska gå till väga. Vi anser att om man inte besitter den 

kompetensen själv, så kan man vända sig till någon utomstående aktör som sysslar med 

teknisk implementering. Som kanske i framtiden kan erbjuda olika paketlösningar för 

ändamålet, men de lär inte dyka upp förrän VR-behandling standardiseras.  

5.5 Självbehandling 

Under vårt arbete dök en tanke kring självbehandling upp och vi funderade ifall detta skulle 

kunna förbättras med hjälp av VR. För att kunna få svar på detta formulerade vi en fråga om 

det i vår intervjuguide. Som svar fick vi veta att samtliga informanter var positivt inställda till 

att VR skulle kunna effektivisera självbehandling för de som lider av fobierna vi avgränsat oss 

mot. De nämnde att många av de självbehandlingar som finns idag bygger på internetterapi, 

som går ut på att själv läsa behandlingslitteratur som publicerats i komprimerad form på 

exempelvis en hemsida. Där patienten själv tar del av informationen genom att läsa och göra 

exponeringsövningar kopplat till det. Det här är väldigt likt något som informanterna kallar 

biblioteksbehandling, som namnet antyder på innebär att personen lånar självhjälpsböcker. Vi 

anser att om man kan kombinera internetterapi med VR kan man förbättra 

behandlingsformen avsevärt, när en privatperson med hjälp av ett par VR-glasögon kan 

simulera egna exponeringar för de fobier hen lider av. Detta kan patienten göra för att kunna 

exponeras på ett säkert och effektivt sätt, eftersom beroende på fobi kan exponering vara 

krångligt, jobbigt eller rentav farligt att få till på egen hand. En viktig sak att ha i beaktande vid 

en självbehandling i VR är funktionen att kunna ha kontakt med en behandlare under 

självbehandlingen. Detta av samma skäl som benämns i avsnitt 5.2. Kontakten kan ske via allt 

från videosamtal till chatt och har en stor positiv effekt på patientens motivation, menar flera 

av informanterna. Dels för att det motiverar och kan ge värde för patienten men även för att 

styra svårighetsgraderna på exponeringen och besvara eventuella frågor patienten kan få på 

vägen till ett bättre mående.  

Majoriteten av informanterna berättade även att många som lider av de fobier vår studie 

berör, inte prioriteras av vården. Det beror på att fobierna ej bedöms vara tillräckligt allvarliga 

då de inte hindrar patienterna i tillräckligt hög grad i deras liv. En etablerad lösning för 
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självbehandling i VR skulle kunna hjälpa den gruppen patienter. En annan fördel som vi fått 

reda på med hjälp av informationen från intervjuerna är hur självbehandling dessutom kan 

vara ett bra alternativ för exempelvis personer som bor geografiskt långt ifrån en ort där en 

behandling finns tillgänglig. Dessa personer kan med hjälp av självbehandling få tillgång till 

vård. Flera av informanterna nämnde att det är bra om man som patient får möjlighet att 

exponeras ofta i sin KBT-behandling för att behandlingen ska ge en bra effekt. Självbehandling 

i VR ger därför en stor möjlighet för patienten att kunna träna oftare när de inte behöver fara 

iväg till en mottagning för det ändamålet, utan istället kan träna hemma genom exponering i 

VR. Vilket vi anser kan spara resurser så som tid för både patient och behandlare. 
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6. Slutsats & vidare forskning 

Syftet med studien har varit att utifrån psykologers kompetens och erfarenheter bidra med 

kunskap om hur VR kan brukas vid behandling av fobier, samt att generera kunskap inför en 

framtida implementation av tekniken. Vi har kommit fram till att VR inte ska ses som en 

ersättare till dagens KBT-behandlingarna. Istället ska VR användas som ett redskap och 

hjälpmedel, som har potentialen att förbättra delar av samt överbrygga hinder i en behandling. 

Detta genom att VR ger behandlaren tillgång till kontroll och flexibilitet som kan vara svår att 

uppnå i en vanlig exponeringsbehandling. I VR kan miljöer eller ting återskapas för patienten, 

vilket skapar ett alternativ till fysisk exponering. Det är gynnsamt i och med att vissa ting och 

miljöer kan vara svåråtkomliga. VR öppnar även upp för möjligheten att anpassa och göra 

dessa ting och miljöer säkra. Det för att både skydda och bättre passa den grad av exponering 

patienten klarar av, vilket resulterar i bättre och säkrare behandling. Tekniken skulle även 

gynna de som bor långt ifrån där psykologisk vård finns tillgänglig eller har svårt för att ta sig 

till en mottagning. Personer som inte har nära tillgång till psykologisk vård erbjuds ofta 

internetterapi eller självhjälpsböcker för att behandla sin psykiska ohälsa. Här skulle personer 

som äger ett VR-headset kunna använda det i internetterapin och självhjälpsböckernas 

exponeringssegment, för att utnyttja ovan nämnda fördelar. Personer som inte kan ta sig till 

en mottagning eller har långt mellan behandlingstillfällena kan också utnyttja VR för träning i 

hemmet. Detta genom att ha kontakt med sin behandlare via någon form av 

kommunikationsverktyg, medan de exponerar sig i VR. Teknikens påverkan på 

självbehandling har potentialen att erbjuda en bättre och effektivare vård till fler personer, 

vilket kanske kan påverka Sveriges statistik över psykisk ohälsa positivt. Möjligheten finns 

även att självbehandling i kombination med VR skulle kunna bli ett alternativ till behandling 

för gruppen patienter som vården ej prioriterar, på grund av att deras symptom ej bedöms som 

nog allvarliga. Men det kräver att det finns eller skapas resurser för att kunna erbjuda 

kommunikation med en behandlare. Detta på grund av att samtliga av våra informanter belyste 

att det var av hög prioritet att en exponering ska ske i kontakt med en behandlare som kan ge 

stöd till patienten. Det är för att motverka att exponeringen blir för påfrestande eller 

oregelbunden, vilket kan leda till att behandlingen inte ger rätt effekt. 

VR är dock beroende av att upplevelserna upprätthåller en god kvalitet som uppslukar 

användaren. Vilket leder oss vidare till att det finns en avsaknad av kompetens och utbud när 

det gäller utveckling av VR-program för psykologiska ändamål. Den VR som finns idag för 

psykologiska ändamål håller inte samma kvalitet som exempelvis VR som återfinns i spel. 

Därav anser vi att en utmanade faktor för att VR ska kunna etablera sig inom behandling är att 

det får stöd i sin utveckling av de som är duktiga på att bygga VR-upplevelser inom andra 

branscher. Där den psykologiska och tekniska kompetensen förenas för att skapa behandlingar 

i VR. Avslutningsvis så kommer teknikutvecklingen inte att stanna upp, vilket med tiden 

kommer resultera i att VR blir mer tillgängligt. Det som idag är det mest avancerade VR-

headsetet, datorn eller smartphonen kommer om något år att tillhöra budgetsegmentet. Vi är 

inte ensamma om att ha undersökt VR inom psykologisk behandling, och inte de första som 

kan belysa dess potential. Vi hoppas att vår studie väckt ett intresse för tillämpningen av 

tekniken och att studien ytterligare kan motivera en implementering av VR inom psykologisk 

behandling i Sverige. 
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6.1 Vidare forskning 

När vår studie inriktat sig på behandling i VR av specifika fobier, agorafobi och social fobi. Så 

finns möjligheten för vidare forskning som inriktar sig mot annan form av psykisk ohälsa. Ett 

förslag är depression som är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Det skulle vara väldigt intressant att se hur VR kan tillämpas 

i en sådan behandling. Ett annat förslag till vidare forskning är rörande hur man kan skapa 

optimala miljöer för exponering i VR. Där faktorer som uppslukande, grafisk kvalitet och 

interaktivitets påverkan på patienten kan undersökas. 
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Bilaga 1 - informantbrev 

Hej, informantens namn här! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på beteendevetenskapliga programmet med 

inriktning mot IT-miljöer och vi håller på med vårt examensarbete just nu. Arbetet handlar om 

hur virtual reality (VR) kan användas för terapeutisk behandling av olika fobier. Vi har valt att 

fokusera studien på psykologers uppfattningar rörande ämnet och undrar om du har möjlighet 

att delta i en intervju.  

 

Tidsmässigt kommer intervjun ta ca 20–40 minuter. Vi är öppna för att antingen genomföra 

intervjun på plats eller via videosamtal. Vi har möjlighet att genomföra intervjun under dessa 

dagar och tider.  

 

Vi är väldigt tacksamma om du har möjlighet att ställa upp på detta. 

Med vänliga hälsningar  

Andreas Viklund och David Svensson 
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Bilaga 2 - intervjuguide 

Observera att intervjuerna var semistrukturerade så följdfrågor ställdes kopplat till vad 

informanten svarade på frågorna, detta är endast den struktur vi utgick från. 

 

Fråga 1: Ålder? 

Fråga 2: Utbildningsbakgrund? 

Fråga 3: Vad har du för arbetsroll där du jobbar nu? 

Fråga 4: Vad var det som gjorde dig intresserad av att bli psykolog?  

Fråga 5: Har du erfarenhet av att behandla specifika fobier, social fobi och agorafobi?  

Fråga 6: Tycker du att KBT är en bra behandlingsmetod för dessa fobier? Varför? 

Fråga 7: Vilka fördelar och nackdelar finns det med KBT? 

Fråga 8: Hur mycket VR har du själv erfarenhet av?  

Fråga 9: Hur tror du VR skulle kunna användas för behandling av fobier? 

Fråga 10: Vilka möjligheter och begränsningar har VR vid behandling av fobier? 

Fråga 11: Vad bör man ha i åtanke vid en bredare implementering av tekniken inom vården? 

Fråga 12: Vad tror du är de största anledningarna till att VR inte användas i dagens 

behandlingar? 

Fråga 13:  Vilka möjligheter ser du med självbehandling med hjälp av VR? 

Fråga 14: Vilka begränsningar ser du med självbehandling med hjälp av VR? 

Fråga 15: Har du något att tillägga om det vi pratat om? 

Fråga 16: Känner du till någon psykolog som skulle kunna bidra till studien? 

 
 


