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Sammanfattning 
 

 Syftet med denna studie var att undersöka 3D-grafikens betydelse vid användandet av 

3D-miljöer i virtuell exponeringsterapi mot klaustrofobi. Klaustrofobi är rädslan för 

inte kunna andas eller känna sig instängd i slutna rum. Enligt tidigare forskning har 

virtuell exponeringsterapi mot klaustrofobi visat sig vara en effektiv, billig och säkert 

metod. Forskning har dock inte visat vilken inverkan 3D-grafiken i miljön har på 

användaren. 

För att besvara undersökningens frågeställning skapades två artefakter - en miljö i 

abstrakt grafisk stil samt en miljö i realistisk grafisk stil. En fokusgrupp med tre 

individer med klaustrofobiska tendenser utan diagnos för klaustrofobi fick uppleva de 

båda miljöerna och fylla i två enkäter samt delta i en intervju. Den data som 

sammanställdes visar att testpersonerna upplevde få skillnader mellan de båda 

virtuella miljöerna men att testpersonerna anser att grafiken hade betydelse för hur de 

upplevde miljöerna. Ytterligare forskning inom området är nödvändig för att 

säkerställa undersökningens resultat. 

Nyckelord: Klaustrofobi, virtuella världar, 3D-grafik, exponeringsterapi 
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1 Introduktion 

 
 Denna studie utforskar ämnet klaustrofobi, det vill säga rädslan för att inte kunna andas 

eller att känna sig instängd i slutna rum (McGlynn, Smitherman, Hammel & Lazarte, 2007) i 

samband med virtuella världar i 3D och om det finns någon koppling mellan hur en person 

som känner obehag i slutna rum upplever en miljö i 3D jämfört med hur hen upplever en 

liknande miljö i verkligheten. Enligt Botella m.fl. finns det bevis som påvisar 

användarbarheten av virtuella världar i fobiterapi (1998, 1999 & 2000). Hypotesen för 

undersökningen var att det fanns ett samband och syftet med undersökningen var att ta fram 

material som visade på betydelsen av 3D-grafikens utformning i de virtuella miljöerna 

särskilt vad gäller om grafiken har någon betydelse för möjligheten till immersion, 

menandes om den virtuella världen kan upplevas som involverande och göra att 

undersökningens fokusgrupp känner tillräcklig inlevelse för att få klaustrofobiska symptom 

liknande de i en verklig situation. Förhoppningen är att undersökningens resultat kan 

komma att användas som motivering för användandet av virtuella världar i rehabilitering vid 

fobier med fokus mot klaustrofobi. 

Undersökningen utfördes genom att låta en fokusgrupp med individer med klaustrofobiska 

tendenser utan en diagnos bli informerade om undersökningens olika delar samt att 

undersökningen var frivillig att delta i och kunde avbrytas vid önskan. Deltagarna fick via en 

enkät berätta hur de upplever att gå in i en sluten miljö, i detta fall en hiss, i verkliga livet. 

Fokusgruppen fick därefter uppleva att gå in i en hiss i två olika virtuella miljöer i 3D (en 

realistisk samt en mer abstrakt miljö) och under en kvalitativ intervju och ytterligare en 

enkät förklara sina känslor från experimentet samt om de upplevde någon skillnad mellan 

verkligheten och övningen i den virtuella världen i förhållande till de båda miljöerna. Den 

kvalitativa intervjun spelades in och sparades i form av ljudupptagning. 
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2 Bakgrund 

 Barlow (2002) menar att bakgrunden till varför människor känner panik i olika situationer 

är mycket komplex. Grunden ligger i människors alarmsystem vilket är en primitiv 

grundinstinkt som är vital för vår överlevnad men som kan leda till komplikationer om 

signaler skickas ut utan att det finns någon riktig fara. En riktig fara anser Barlow vara då en 

människa befinner sig i en situation där hon kan ta skada eller hennes liv är hotat. Vid dessa 

tillfällen skickas signaler att personen bör känna sig rädd och därmed uttrycka denna rädsla 

oftast genom att fysiskt springa eller fly undan från situationen, men ibland även genom att 

möta hotet, vilket han kallar för "fight or flight". En falsk fara menar Barlow är en fara där 

det inte finns något konkret hot mot personen i fråga men där signaler om rädsla och panik 

ändå skickas ut i systemet. Känslan av panik beskriver Barlow som "sudden feelings of 

marked apprehension and impending doom" (2002, s. 220) vilka i sig definierar intensiv 

rädsla. Falska alarm kallas även för panikattacker (2002). 

Det finns en koppling mellan stress och panikattacker och enligt Barlow kan stress under 

längre perioder kombinerat med en låg tröskel för panikattacker bidra till att kroppen sänder 

ut falska larm (2002). En person som får regelbundna panikattacker kan få dessa på grund 

av saker hon varit med om när hon var liten. Känslighet för panikattacker kan även vara 

ärftligt. Detta innebär att vissa människor har lättare än andra för att råka ut för falska larm 

(Barlow, 2002). 

Rädslor är något som kan läras in då människor alltid haft ett behov av att vara flexibla och 

kunna känna igen nya, hotfulla objekt (Barlow, 2002). Dessa rädslor kan läras in genom 

association, dvs. att om man ser något som man blivit rädd för och därefter ser något som 

inte är detsamma men liknande så sträcker sig rädslan även till det nya objektet. Denna 

associering sker på en omedveten nivå vilket medför att det senare blir svårt att ta reda på 

vad som initierade en rädsla eller en fobi. Studier visar att de flesta individer som lider av en 

fobi inte kan komma ihåg någon traumatisk händelse som ska ha lett till att fobin uppkom 

(Barlow, 2002). 

Definitionen av en specifik fobi (exempelvis klaustrofobi) är enligt American Psychiatric 

Association “marked and persistent fear that is excessive or unreasonable, cued by the 

presence or anticipation of a specific object or situation” (1994, s. 410). 

McNally och Steketee (1984) menar att fobier är inlärda rädslor, antingen genom egna 

(traumatiska) upplevelser, men i de flesta fall genom inlärning på annat håll (exempelvis 

genom att betrakta sina föräldrar och ta efter deras beteendemönster). Detta går hand i hand 

med Barlows teori om att rädslor är grundade i att människors alarmsystem kan börja skicka 

ut falska larm vid stress under långa perioder i kombination med känslighet för 

panikattacker (2002). Uppkomsten av fobier kan utifrån detta konstateras bero på inlärning 

vid upprepade tillfällen under långvariga stressfulla förhållanden. 

Enligt McNally och Steketee (1984) är de som har en fobi ofta inte rädda att utsättas för det 

de är rädda för utan för hur de själva ska reagera i situationen. I en undersökning som de 

genomförde med individer som hade fobi mot specifika djur visade det sig att 91% av 

deltagarna förväntade sig att få panik när de utsattes för ett oundvikligt möte med subjektet 

för rädslan (djuret) samtidigt som enbart 41% av deltagarna var rädda för att bli attackerade 

av djuret i fråga (1984). Det finns med andra ord en distinkt skillnad mellan rädsla för att 
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utsättas för något man är rädd för och rädslan för att få panik eller känna stress inför att 

utsättas för något som man är rädd för. Barlow (2002) bekräftar detta då han menar på att 

utlösandet av ett falskt larm kan bli associerat med situationen där det utlöstes och därefter 

utveckla en rädsla hos personen som upplevde larmet för att hen ska uppleva ett till 

oförutsägbart, plötsligt larm om hen utsätter sig för samma eller en liknande situation igen. 

Detta medför att hen känner ångest inför situationen och i värsta fall utvecklar en fobi. 

Barlow menar att många som har en specifik fobi (exempelvis agorafobi eller klaustrofobi) 

har utvecklat fobin genom ett falskt larm (2002). 

Majoriteten av människor med fobi säger sig ha haft fobin sedan de var yngre än 10 år, men 

då fobin ofta försvinner ju äldre personen blir är det sällan personer söker hjälp för en fobi 

förrän de är i vuxen ålder. McNally och Steketee menar på att om en fobi försvinner eller inte 

kan bero på hur personen förhåller sig till fobin i och med undvikande beteende. De som 

utsätter sig för sin fobi har en större chans att komma över den än de som undviker en 

konfrontation (1984). 

"Someone experiencing a false alarm in an elevator will become acutely aware of any plans in 

the immediate future that may require entry into an elevator." (Barlow, 2002, s. 244). 

2.1 Fobiterapi och diagnostisering 

 Enligt Barlow (2002) har mycket fakta kring rädsla och metoder utvunnits efter 

undersökningar med individer med specifika fobier (såsom exempelvis agorafobi) vilket gör 

det till en av de bäst förstådda psykiska störningarna idag. Tack vare detta är specifika fobier 

den ångeststörning som är enklast att bota - för vissa fobier får upp till 90% av patienter 

långvarigt resultat efter endast en beteendebehandlingssession (2002). 

För att kunna diagnostiseras med en specifik fobi måste en person ha en kraftig, konsekvent 

och överdriven rädsla som triggas återkommande i situationer där det som fobin riktar sig 

mot är närvarande (exempelvis ett trång utrymme för en person med klaustrofobi) (Barlow, 

2002). Utöver det måste individen även förstå att rädslan är överdriven, bete sig undvikande 

inför situationen eller konfrontera den med obehag samt tycka att fobin hindrar hens 

förmåga att fungera normalt i vardagliga sammanhang. Att individen måste ha förståelse för 

att hens rädsla och reaktioner på rädslan/rädslorna är överdrivna och inte normala för att 

kunna få en diagnos är dock debatterat (2002). 

Vid början på 1950 och 60-talet började beteendeterapi bli populärt vilken grundade sig i att 

psykisk ohälsa hade att göra med felinlärningar och att fobier berodde på traumatiska 

händelser från barndomen (Barlow, 2002). Detta resulterade i att fobier började behandlas 

utefter utgångspunkten att terapin skulle eliminera de felaktigt inlärda rädslorna. En modell 

som funnits redan sedan tidigare var "the avoidance learning model" (Barlow, 2002, s. 236) 

vilken bygger på att fobier inte kan elimineras om personen med fobin aktivt undviker det 

som hen är rädd för, detta då personen inte tros kunna lära sig att det som rädslan är baserat 

på egentligen är ett falskt larm och inte en riktig fara om hen inte konfronterar rädslan och 

får uppleva den (2002). 

Undersökningar har visat att fobier inte kan botas genom att fakta, så som förklaringar till 

varför det som upplevs som en fara egentligen inte är det, verbalt förmedlas till individen 

som upplever sig ha en fobi då fobier sällan är grundade i medvetna val eller okunskap om 

det som rädslan är riktad mot. Detta pekar mot nödvändigheten av att personen med fobin 
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själv måste få uppleva sin rädsla och därigenom omvärdera sin inställning till det fruktade. 

Däremot inte sagt att en person med fobi inte kan ta in verbalt förmedlad fakta och bli 

influerad att agera utefter den fakta som förmedlats. Hur väl personen kan agera i 

situationen beror till stor del på hur fakta förmedlas samt hur mottaglig personen är. Inte 

sällan är personen med fobin medveten om att rädslan hen känner är irrationell och då kan 

den psykologiska tvisten mellan rationella och irrationella känslor vara det som lägger 

grunden för det upplevda emotionella obehaget (Barlow, 2002). 

En vanlig terapiform mot specifika fobier är kognitionsterapi som går ut på att försöka ändra 

sättet en individ med en specifik fobi tänker när hen är i en situation där fobin ger obehag 

(Bourne, 2010). I denna terapiform får individen "verktyg" i form av exempelvis praktiska, 

lugnande tankemönster samt andningsövningar som hen kan ta till när hen befinner sig i en 

obehaglig situation. En annan vanlig terapiform mot specifika fobier är exponeringsterapi 

som går ut på att gradvis utsätta individen med fobin för sin rädsla för att på så sätt visa hen 

att det som rädslan är riktad mot inte är farligt och få hen att komma över sitt flyktbeteende 

(2010). 

Enligt Barlow (2002) är det ovanligt att människor med specifika fobier söker behandling 

mot dessa trots att de flesta fobier anses vara enkla att bota. Detta tros bero på att människor 

hellre väljer att undvika det som ger obehagskänslor (situationer som kan ge falska larm) och 

söker hjälp först när/om de inte kan undvika situationen (2002). 

2.1.1 Användandet av virtuella världar i exponeringsterapi 

 Enligt Bourne är det effektivaste sättet att bli av med en fobi att konfrontera den eftersom 

ett undvikande beteende är "more than anything else, what keeps the phobia alive" (2010, s. 

149). Vid exponeringsterapi i verkligheten tillåts personen med att fobin att i lugnt tillstånd 

utsättas för den obehagliga situationen och inte lämna den förrän ångesten eller paniken 

som följer när hen upplever situationen gått över. Meningen är att personen ska lära sig att 

inte koppla ihop ångesten/paniken med situationen (Bourne, 2010). Detta sker systematiskt 

genom att först utsätta individen för en mer hanterbar situation för att därefter gradvis öka 

svårighetsgraden. Exponeringsterapi har visat sig ha effekt mot många specifika fobier samt 

agorafobi och sociala fobier. Det finns dock nackdelar med exponeringsterapi i verkligheten 

då det ställer ett stort krav på individen som upplever fobin: hen måste våga utsätta sig för 

rädslan och tolerera obehaget samt tvinga sig själv att uppleva det vid ett flertal tillfällen 

(2010). Enligt Bruce och Regenbrecht (2009) kan exponeringsterapi i verkligheten dessutom 

medföra stora omkostnader, vilket han menar att exponeringsterapi i virtuella världar kan 

begränsa men fortfarande ge liknande resultat för individen. 

Om det av någon anledning är opraktiskt att genomföra exponeringsterapi i verkliga livet 

kan bildligt föreställande vara en lämplig ersättningsmetod. Metoden innebär att individen 

själv får föreställa sig en situation kopplad till hens fobi och, på samma sätt som under 

exponeringsterapi i verkligheten, stanna kvar i situationen tills dess att ångesten eller 

paniken är över och därefter gradvis öka svårighetsgraden för varje gång exponeringsterapin 

tar plats (Bourne, 2010). En tredje variant av exponeringsterapi är virtuell exponering som 

innebär att personen med fobin får uppleva sin rädsla i en virtuellt skapad miljö eller 

situation (Bush, 2008). Bush menar att terapin fungerar på samma sätt som 

exponeringsterapi i verkligheten och i föreställningsexponering (bildligt föreställande), men 

har de fördelarna att den både kan vara mindre hotfull och kostsam i jämförelse med 

exponeringsterapi i verkligheten samt att den inte lägger lika stor press på individens fantasi 



 5 

som föreställningsexponering då personen vid virtuell exponering är aktiverad i 

miljön/situationen med ett flertal av sina sinnen (2008). 

Enligt Bush finns det ett flertal anledningar till varför virtuell exponeringsterapi är mer 

lämpligt att utnyttja som terapiform istället för exponeringsterapi i verkligheten eller 

föreställningsexponering i särskilda fall. Förutom det faktum att virtuell exponeringsterapi i 

många fall är billigare än exponeringsterapi i verkligheten så är den, som tidigare nämnts, 

även en mindre hotfull metod då miljön som personen med fobin får vistas i är säker, 

avgränsad och dessutom som designad och anpassad för att uppfylla de behov som individen 

i fråga har. För att kunna använda sig av virtuell exponeringsterapi behövs i många fall så 

lite som tillgång till dator och särskild mjukvara vilket kan leda till en relativt stor 

engångskostnad, men gör att kostnaderna på sikt blir lägre än i många fall inom 

exponeringsterapi i verkligheten (2008). 

Studier inom virtuell exponeringsterapi har visat att användandet av virtuell exponering har 

gett framgång i form av varaktiga resultat hos patienter som lider av specifika fobier (Bush, 

2008). Virtuell exponeringsterapi är en ny form av behandlingsterapi och därför är det 

viktigt att även vara kritisk såsom Bush skriver: "While we have discussed the existence of 

VRET and its advantages over traditional treatment techniques, many questions remain 

before recommendations can be made regarding its viability as a treatment alternative." 

(2008, s. 136). Med 95% positiva fall inom kontrollerade studier för forskning om 

exponeringsterapi i virtuella världar kan dock sägas att det är en metod som enligt de 

limiterade studierna fungerar (Bush, 2008). 

2.1.2 Immersion 

 Enligt Thon (2008) innebär immersion en form av skiftande av uppmärksamhet där sinnet 

uppslukas av en fiktionell värld vilket bildar en känsla av närvaro i den fiktionella världen. 

Det syftar med andra ord till att en person blir uppslukad mentalt av en fiktionell värld så till 

den grad att hen inte har sin uppmärksamhet riktad mot något annat i den stunden (Thon, 

2008). Gorini m.fl. (2011) menar att immersion sker när man har en illusion av att man 

befinner sig i en virtuell miljö samtidigt som man rent fysiskt egentligen befinner sig i en 

annan, verklig miljö. Immersion är en viktig del för att skapa en effektiv upplevelse i en 

virtuell värld då den, tillsammans med narrativ, bidrar till känslan av närvaro i miljön 

(Gorini m.fl., 2011). 

Enligt Bush är en av de viktigaste aspekterna för att virtuell exponeringsterapi ska ge önskad 

effekt att individen med fobin känner samma ångest eller panik i den virtuella miljön eller 

situationen såsom de skulle känt inför en liknande miljö/situation i verkligheten (2008). En 

risk med användandet av virtuella världar i exponeringsterapi är att personen med fobin inte 

upplever något obehag eller panik i den virtuella miljön vilket i värsta fall kan bidra till att 

experiment för användande av virtuella världar i exponeringsterapi inte genomförs till fullo 

(Bush, 2008). Den medvetenhet som krävs för att kunna känna sig på plats i miljön 

(immersion) menar Bush är individualistisk, betydande att vissa har enklare för att känna sig 

delaktiga i miljön än andra (2008). 

När det kommer till grafiken i miljön menar Bush att hyperrealism inte är lika viktigt som 

kontinuitet. Han menar att en miljö i 3D kan byggas upp av enkla modeller utan att det på 

något sätt riskerar användarbarheten av miljön för användande inom virtuell 

exponeringsterapi (2008). Med realism menas i den här undersökningen en strävan efter att 
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anpassa objekten i 3D efter hur objekt ser ut i verkligheten. Det ska gå att se vad objekten är 

samt att ett igenkännande ska infinna sig. Om något som inte existerar i verkligheten, säg en 

drake, placeras i rummet med hissen ska denna fortfarande kunna tolkas som 

verklighetstrogen trots sin ickeexistens i verkliga livet. Med abstrakt menas en strävan efter 

att skapa en minimalistisk miljö som endast är uppbyggd av enklare geometriska former och 

färger, exempelvis enfärgade kuber och sfärer. 

Distraktioner, såsom att terapeuten befinner i rummet vid användande av virtuell 

exponeringsterapi, kan ha en negativ inverkan på individens förmåga att känna sig delaktig i 

det som sker i den virtuella världen då hen istället riskerar att fokusera på terapeuten 

snarare än på den virtuella miljön, vilket innebär att det kan bryta personens immersion i 

den virtuella världen. Enligt Bush är dessa distraktioner särskilt skadliga för terapin då 

individen ofta riktar sin uppmärksamhet mot terapeuten snarare än den virtuella välden när 

hen känner höga nivåer av ångest eller panik, vilket i sig gör att poängen med terapin går 

förlorad. För att förhindra onödiga distraktioner menar Bush på att terapeuten bör befinna 

sig i ett annat rum med när exponeringen genomförs och istället för att tala med individen 

på plats gör det genom exempelvis mikrofoner. Även temperaturen i rummet kan påverka en 

persons närvaro i den virtuella miljön (immersion), vilket innebär att individens 

bekvämlighet och trygghet i det verkliga rummet har inverkan på hur väl hen kan tänka sig 

in i den virtuella världen (2008). 

2.2 Klaustrofobi 

 McGlynn, Smitherman, Hammel & Lazarte menar att klaustrofobi är rädslan för att inte 

kunna andas eller att känna sig instängd i slutna rum (2007). Enligt Diest m.fl. (2010) är 

klaustrofobi rädslan för avstängda utrymmen och underbygger det McGlynn m.fl. menar 

med att den underliggande uppbyggnaden för fobin är rädslan för att bli begränsad fysiskt 

och skräcken inför att kvävas. 4 % av den generella populationen sägs ha klaustrofobi vilket 

gör det till en ganska vanlig och utbredd specifik fobi (Diest m.fl., 2010). 

Rädsla för att vara fångad i trånga utrymmen är ett drag som inte enbart kännetecknar 

klaustrofobi utan även många andra fobier, exempelvis agorafobi samt fobi för att köra bil 

eller flyga (Barlow, 2002). Hissfobi räknas som en specifik fobi och kännetecknas av att 

personen som har fobin är rädd för att något hemskt ska hända i en hiss, exempelvis att 

hissen ska krascha eller stanna så att man fastnar i hissen (Bourne, 2010). Detta innebär att 

klaustrofobi har likheter med många andra fobier med den gemensamma länken, enligt 

Barlow, att trånga utrymmen eller utrymmen som är svåra att fly undan ifrån gör det svårt 

att lämna platsen vid händelse av ett falskt larm/en panikattack (2002). 

2.2.1 Klaustrofobiska tendenser 

 I sin undersökning från 2009 som syftade till att undersöka närvaro i virtuella rum använde 

sig Bruce och Regenbrecht (2009) av personer med klaustrofobiska tendenser och inte 

utbredd klaustrofobi, detta då de menade att det vore oetiskt att använda sig av personer 

med diagnos för klaustrofobi i undersökningen. Bruce och Regenbrecht menar att reaktioner 

på ett stimulus, såsom ångest eller undvikande, förstärker fobiskt beteende (2009). För att få 

en diagnos för en fobi måste flera fastställda punkter uppfyllas, se kapitel 2.1 "Fobiterapi och 

diagnostisering". En av dessa punkter är att individen måste tycka att fobin hindrar hens 

förmåga att fungera normalt i vardagliga sammanhang (Barlow, 2002). I denna 
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undersökning användes endast testpersoner som inte ansåg att deras rädslor hindrar dem i 

deras vardagliga liv. 

2.2.2 Virtuell exponeringsterapi mot klaustrofobi 

 En fobi skapas när en person kopplar en känsla av ångest och/eller panik till en specifik 

situation och på grund av detta börjar undvika situationen som utlöser de obehagliga 

känslorna (Bourne, 2010). Enligt Bourne har exponeringsterapi visat sig vara effektivare för 

att bota fobier, inkluderande klaustrofobi, än enbart kognitiv terapi eller medicinering. Han 

menar även att resultatet av exponeringsterapi inte är temporärt utan ofta varar livet ut 

(2010). 

Enligt Botella m.fl. har användandet av virtuella världar i fobiterapi som metod spridits 

sedan begreppet myntades år 1989 men menar på att praktiskt nyttjande av metoden 

fortfarande är begränsad (1998). Runt 25% av individer som lider av specifik fobi är rädda 

för att konfrontera sin fobi vilket gör att de antingen inte vill delta i exponeringsterapi eller 

hoppar av under programmets gång (Botella m.fl., 1998). Botella m.fl. menar att en av 

fördelarna med användandet av virtuella världar i fobiterapi är att det ger terapeuten och 

patienten mer kontroll över vad terapisessionen samt exponeringen ska innehålla då allt är 

genererat av datorn efter individens specifika behov vilket gör det till en säkrare miljö att 

uppleva exponeringen i (1998). 

I en undersökning som Botella m.fl. genomförde år 1998 lät de en 43-årig kvinna med 

klaustrofobi och rädsla för att genomgå en medicinsk undersökning som krävde att hon 

befann sig i ett trångt utrymme uppleva en miljö i 3D bestående av ett flertal mindre rum 

skapade av realistiska texturer och modeller. Hon fick uppleva åtta separata terapisessioner 

under en period på tre veckor och varje session var begränsad till 35-45 minuter. Efter sex av 

de åtta sessionerna kunde kvinnan trots obehag genomgå den medicinska undersökningen 

och efter de åtta sessionerna visade resultatet att kvinnans rädsla minskat markant. En av 

miljöerna som kvinnan fick befinna sig i var ett rum i vilken en vägg var designad att röra sig 

in mot rummet och därmed minska utrymmet. Denna miljö ansåg kvinnan vara särskilt 

obehaglig. Botella m.fl. menar att detta är ett argument för användande av virtuella världar i 

exponeringsterapi mot klaustrofobi då möjligheten att ändra miljöerna och anpassa dem 

efter dels individens specifika behov men även efter regler som inte tillåts i verkligheten 

(väggen som rörde sig) leder till att resultat som är svårare att uppnå med exponeringsterapi 

i verkligheten kan nås (1998). 

År 1999 genomförde Botella m.fl. en undersökning med en 37-årig kvinna med klaustrofobi, 

stormfobi och panikångest med agorafobi där syftet var att vid åtta tillfällen låta kvinnan 

uppleva två olika miljöer i 3D med fokus på hennes klaustrofobi (Botella m.fl., 1999). 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer, enkäter och iakttagelser och resultatet efter de 

åtta sessionerna var att kvinnans rädsla för små utrymmen hade minskats samt att rädslan 

och ångesten inför hennes övriga fobier (stormfobi och agorafobi) även de hade förbättrats, 

vilket enligt Botella m.fl. innebär att användandet av virtuella världar i exponeringsterapi 

mot klaustrofobi kan förbättra en individs rädsla för stängda, små utrymmen, göra personen 

bättre på att själv hantera klaustrofobiska situationer samt förbättra problem med övriga 

psykiska sjukdomar (som andra fobier) även om dessa inte är i fokus för den specifika 

exponeringsterapin. Resultaten från terapin visade sig fortfarande finnas kvar tre månader 

efter terapins slut, vilket påvisar att exponeringsterapi i virtuella världar med sannolikhet 

ger varaktiga resultat (1999). 
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En undersökning som Botella m.fl. genomförde år 2000 visar på liknande resultat som de 

båda tidigare nämnda undersökningarna av Botella m.fl. (1998 & 1999) i och med att de fyra 

testpersonerna efter åtta sessioner där de fick uppleva två virtuella 3D-miljöer (ett hus samt 

en hiss, båda med olika scenarier och svårighetsgrader inbyggda i miljöerna för att kunna 

anpassas efter varje individs behov samt de olika sessionerna som tog plats) i 

exponeringsterapi mot klaustrofobi hade reducerad rädsla inför klaustrofobiska situationer 

samt bättre förmåga att hantera nämnda situationer (Botella m.fl., 2000). 

"In summary, data indicate that VR exposure is a useful procedure in the treatment of 

claustrophobic fear. However, any statement regarding the effectiveness of VR must be taken 

with caution since most of the work in this field is still to be done." (Botella m.fl., 2000, 

s.594). 
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3 Problemformulering  

 Undersökningen strävade efter att ta fram information som visade om 3D-grafiks 

utformning i en virtuell värld har någon inverkan på hur väl testpersoner med 

klaustrofobiska tendenser kan dra nytta av virtuella världar i exponeringsterapi mot 

klaustrofobi. En viktig aspekt i denna fråga var hur väl testpersonerna kunde leva sig in i den 

virtuella världen (immersion). Målet var att undersöka om testpersonerna upplevde några 

skillnader mellan att gå in i en hiss i någon av de två virtuella miljöerna (en realistiskt 

utformad miljö samt en abstrakt) i jämförelse med att gå in i en hiss i verkliga livet samt om 

de ansåg att någon av miljöerna var bättre lämpad för ändamålet, det vill säga för 

användande vid exponeringsterapi mot klaustrofobi. Förhoppningen är att svaren på 

frågeställningarna ska underbygga argument för användande av virtuella världar i 

exponeringsterapi samt tydliggöra grafikens roll i världens gestaltning. 

De huvudsakliga frågeställningarna som arbetades med var: 

 - Upplever en person med klaustrofobiska tendenser någon/några skillnader mellan 

 att gå in i en hiss i verkliga livet och att gå in i en hiss i en realistisk samt en abstrakt 

 virtuell 3D-miljö? 

 - Anser fokusgruppen att den grafiska utformningen har betydelse för hur de 

 upplever den virtuella världen i förhållandet till dess syfte? 

Hypotesen var att testpersonerna skulle uppleva få skillnader mellan att gå in i en hiss i 

verkligheten och att gå in i en hiss i en virtuell 3D-miljö oavsett grafisk stil med fokus på de 

klaustrofobiska känslorna och reaktionerna, men att den realistiska grafiska stilen skulle 

förenkla känslan av immersion mer än den abstrakta grafiska stilen. 

3.1 Metodbeskrivning 

 Denna undersökning hade en fokusgrupp som bestod av tre individer som alla ansåg sig ha 

mindre klaustrofobiska tendenser med inriktning mot hissar men ingen diagnos som visade 

på någon form av mental ohälsa. Dessa individer valdes ut med hjälp personliga 

meddelandeutskick där de som var intresserade av att delta blev meddelade om 

undersökningens upplägg, att undersökningen var frivillig att delta i, att deltagandet var 

anonymt samt att de närhelst de önskade kunde avbryta sin medverkan. 

När de tre individerna valts ut blev de ombedda att besvara en kort enkät (se appendix A) 

och därefter blev de informerade om de båda virtuella miljöerna som skapats och vad de 

förväntades göra under experimentet. Den information kring upplägget som var relevant för 

experimentet som tidigare nämnts i meddelandeutskicket upprepades för att testpersonerna 

skulle vara medvetna och bli påminda om upplägget samt att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas. Experimentet i sig gick till så att testpersonerna en och en fick sätta sig ner i 

ett tomt rum med en dator, en datorskärm, ett tangentbord och en datormus och 

självständigt navigera genom de två miljöer som skapats i 3D - en realistisk miljö och en 

abstrakt. Den abstrakta miljön visades innan den realistiska. Testpersonen befann sig ensam 

i rummet och ingen ljudupptagning eller filmning skedde för att låta hen uppleva miljöerna 

utan några potentiellt distraherande stimuli. 
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De virtuella miljöerna som skapades hade samma utformning då de båda föreställde en 

hotellobby med en hissektion samt ett begränsat område i hotellobbyn där testpersonen 

tilläts röra sig fritt. Rummens uppbyggnad var likadana i förhållande till storlek och 

placering. Det som skiljde de båda miljöerna åt var de geometriska formerna och texturerna 

de var skapade av. Den realistiska versionen var uppbyggd med detaljerad geometri och 

realistiska texturer medan den abstrakta versionen var uppbyggd enbart av enklare geometri 

(exempelvis sfärer och kuber) samt endast enfärgade texturer. 

Efter att deltagarna fått uppleva de båda virtuella miljöerna blev de ombedda att besvara 

ytterligare en enkät (se appendix B) och därefter hölls en kortare intervju där personerna 

enskilt fick beskriva mer djupgående hur de upplevde de båda miljöerna i förhållande till 

sina egna erfarenheter av klaustrofobiska situationer i verkliga livet och sina egna åsikter 

kring exponeringsterapi mot klaustrofobi (se appendix C), detta för att få mer material för 

att kunna besvara de båda frågeställningarna samt för att ge en mer nyanserad bild åt 

enkätsvaren och deras betydelse. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning. 

Undersökningens resultat togs fram genom att analysera det insamlade materialet. Valet av 

användandet av två kvantitativa enkäter låg i viljan att kunna statistiskt lägga upp svaren och 

få en överblick över testpersonernas åsikter. Östbye, Knapskog, Helland och Larsen menar 

att kvantitativa metoder (exempelvis enkäter) är bra för att få fram material som kan räknas 

(2003). Det ska tilläggas att valet av enkät trots det begränsade antalet deltagare i 

fokusgruppen var ett medvetet val och att resultatet av enkäterna rent statistiskt inte är 

tillitbart då urvalet är såpas begränsat. Valet att även inkludera en kvalitativ intervju beror 

på en vilja att få reda på vad som ligger bakom de svar som testpersonerna angett i 

enkäterna, detta för att få en så tydlig bild av deras åsikter och erfarenheter i förhållande till 

undersökningen som möjligt på en nivå som inte går att ta in enbart med kvantitativa 

metoder. Östbye m.fl. menar att kvalitativa metoder (exempelvis intervjuer) är en bra metod 

att använda sig av om man vill "samla in och analysera data som är knutna till människors 

uppfattningar, värderingar och handlande" (2008, s. 99). 

3.1.1 Etiska svårigheter och urvalsprocess 

 Då det i 3 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor står att 

"Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av [...]" och 4 § lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor "Utöver vad som följer av 3 

§ ska lagen tillämpas på forskning som [...] 2. utförs enligt en metod som syftar till att 

påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att 

skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, [...]" och 6 § lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor att "Forskning som avses i 3-5 §§ får utföras 

bara om den har godkänts vid en etikprövning. [...]" valdes fokusgruppen ut med hänsyn till 

individernas tidigare diagnoser inom såväl fobier samt mental ohälsa i stort. De tre 

individerna som valdes ut för att delta i experimentet hade ingen diagnos för klaustrofobi 

eller någon diagnos för annan fobi men tendenser åt klaustrofobi och upplevde milt obehag i 

trånga miljöer med fokus på hissar. Detta då det hade varit oetiskt och osäkert för 

individerna att i det här fallet genomföra experimentet med personer med en diagnos för 

klaustrofobi. 

De personer som visade intresse efter personliga meddelandeutskick blev, som nämndes 

tidigare, informerade om undersökningens upplägg, att undersökningen var helt frivillig att 

delta i samt att de kunde välja att avbryta sin medverkan närhelst de önskade. Då 
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individerna tillfrågades om de upplevde sig ha klaustrofobiska tendenser samt om de hade 

någon diagnos för fobi eller mental ohälsa valdes de tre testpersonerna ut baserade på vilka 

som ansågs lämpligast för deltagande i studien. För att anses som lämplig krävdes att 

personen hade någon form av klaustrofobisk tendens med fokus mot situationer 

involverande hissar, ingen diagnos för psykisk sjukdom samt hade möjlighet att delta någon 

av de dagar som undersökningen skulle genomföras. Om flera individer visat intresse för 

undersökningen samt uppfyllt de tre nämnda kriterierna hade tre individer valts ut utifrån 

vilka som antogs skulle känna mest obehag inför att genomföra undersökningen i den 

virtuella världen då resultatet skulle kunna påverkas av hur kraftiga klaustrofobiska tender 

testpersonerna hade. Personer med mer klaustrofobiska tendenser ansågs kunna ge ett mer 

trovärdigt svar på frågeställningen. 
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4 Projektbeskrivning  

 Målet med detta arbete var att komma fram till vilken betydelse 3D-grafik har vid 

användandet av virtuella världar i exponeringsterapi mot klaustrofobi. För att undersöka 

detta skapades två miljöer, en i en realistisk grafisk stil och en i en abstrakt grafisk stil. 

Detta kapitel redogör för arbetsprocessen vid valet av miljödesign samt övriga val 

berörandes de virtuella världarnas grafiska utformning bland annat inkluderande 3D-

modellering. Under arbetets gång har inspiration tagits från tidigare undersökningar 

berörande exponeringsterapi mot klaustrofobi men utan fokus mot det grafiska i den 

virtuella miljön och urvalsprocessen och tankegångar bakom designval tydliggörs. 

4.1 Förstudie 

 Botella m.fl. visar i sin undersökning från 1998 på vikten av immersion (det vill säga att 

personen som ska uppleva den virtuella miljön känner sig mentalt på plats i miljön) genom 

att lägga uppmärksamhet på hur den virtuella miljön är utformad: "In the software design, 

special attention has been paid to the different elements that could facilitate the immersive 

effect of VR and the "real" interaction of the patient with the virtual setting." (Botella m.fl., 

1998, s. 243). Detta gjordes genom att skapa tre olika sammanlänkade miljöer i den virtuella 

världen som var och en räknades som en nivå. För varje miljö/nivå ökade svårighetsgraden, 

det vill säga att nästföljande nivå hade mindre yta att röra sig på än den tidigare. Den första 

miljön som skapades var en balkong eller mindre trädgård på 2x5 meter, den andra miljön 

ett rum på 4x5 med dörr till balkongen/trädgården och stora fönster och den tredje miljön 

ett rum på 3x3 meter utan möbler eller fönster. I det sista rummet hade även färgen på taket 

och golvet en mörk trätextur vilket enligt Botella m.fl. ger intrycket av mindre yta (1998). De 

tre miljöerna var kopplade med dörrar och i det sista rummet fanns en dörr som personen 

med klaustrofobi kunde stänga och låsa om hen ville. I samma rum fanns även en vägg som, 

om patienten ville, kunde röra sig inåt mot rummet och lämna patienten inlåst med en 

kvadratmeters utrymme att röra sig på. Resultatet efter exponeringsterapin i de tre 

miljöerna visade att patienten hade känt ångest och panik i den virtuella världen, men att 

denna hade avtagit efterhand och att patientens fobi för trånga utrymmen hade förbättrats 

(Botella m.fl., 1998). Detaljer kring valet av grafisk stil nämns inte i undersökningen och inga 

bilder finns att tillgå. 

För sin undersökning från 1999 skapade Botella m.fl. en virtuella värld med två olika 

virtuella miljöer - ett hus och en hiss (Botella m.fl., 1999). Båda miljöerna hade flera 

omgivningar i sig för att skapa olika nivåer eller svårighetsgrader, liksom miljön som 

skapades för deras undersökning år 1998. De miljöer som skapades var menade att vara 

realistiska och vid skapandet av dem lades fokus på att göra texturerna så realistiska som 

möjligt. För att förstärka realismen var ljuset i miljön anpassat efter 3D-modellernas 

geometriska former och utritad på modellernas tillhörande texturer. Tre bilder finns att 

tillgå från undersökningen, se figur 1. Miljöernas storlek samt antal nivåer finns inte 

utskrivet. 
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Figur 1    -    Realistisk virtuell 3d-miljö från 1999 (Botella m.fl., 1999). 

På samma sätt som för sin undersökning från 1999 skapade Botella m.fl. för sin 

undersökning år 2000 två miljöer varav den ena ett hus och den andra en hiss, "[e]ach had 

different scenarios that allowed the design of exposure hierarchies with degrees of increasing 

difficulty." (Botella m.fl., 2000, s. 588). Huset innehöll ett flertal rum i olika storlekar som 

personen med klaustrofobi fritt kunde röra sig mellan. Hissmiljön bestod av en hiss på 1x2 

meter samt ett utrymme utanför hissen uppbyggd av en stor entré med ett stort fönster, 

troligtvis för att skapa en kontrast mellan utrymmet utanför hissen och den mindre ytan 

inuti hissen. Hissmiljön hade fyra olika scenarier som patienten själv fick växla mellan, varav 

alla medförde olika svårighetsgrader. I den första varianten stod hissen kvar på 

bottenvåningen med hissdörren öppen vilket gjorde att patienten kunde gå in och ut ur 
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hissen närhelst hen ville. Den andra varianten innebar att hissdörren stängdes när patienten 

var i hissen och att den, när patienten tryckte på en knapp, började fungera som en hiss och 

åka upp till olika våningar där patienten kunde gå ut om hen ville. Den tredje varianten 

liknade den andra men med den vitala skillnaden att patienten genom att tycka på en knapp 

kunde blockera hissen vilket medförde att hen inte kunde lämna hissutrymmet under en 

slumpmässigt utvald tidsperiod. I den fjärde och sista varianten hade hissen en vägg som, 

om personen med klaustrofobi tryckte på en knapp när hen befann sig i hissen, rörde sig inåt 

mot hissen och skapade ett utrymme på 1x1 meter för patienten att röra sig på. Detta 

skapade en mindre hiss som annars funktionerade på samma sätt som hissen i de tidigare 

varianterna av miljön. Resultatet av exponeringen visade att alla deltagare känt panik i de 

virtuella miljöerna, men att deras rädsla för trånga utrymmen förbättrats efter 

exponeringsterapin samt att resultaten fanns kvar även efter en tremånadersperiod (Botella 

m.fl., 2000). Bilder från undersökningen finns inte att tillgå. 

4.1.1 Miljöutformning 

 Liksom tidigare studier av Botella m.fl. (1998, 1999 & 2000) använde sig även Bruce och 

Regenbrecht (2009) av konceptet med olika nivåer i en miljö. För sin undersökning år 2009 

skapade de en virtuell miljö innehållandes fyra rum kopplade till varandra. De fyra rummen 

var upplagda på så sätt att någon som rörde sig i den virtuella världen skulle vara tvungen att 

passera alla rum i en bestämd ordning och därmed röra sig genom samtliga rum för att ta sig 

till det sista. Rummen varierade i storlek men var upplagda i kronologisk ordning med det 

största rummet först, följt av det näst största, det näst minsta och slutligen det minsta 

rummet, se figur 2. Rummen åtskildes med hjälp av dörrar som kunde öppnas och stängas, 

vilka låstes när personen tagit sig genom ett rum till nästa och på så sätt tvingade personen 

att följa en bestämd väg genom den virtuella världen samtidigt som hen gavs möjligheten att 

röra sig fritt i det aktuella rummet (Bruce och Regenbrecht, 2009). 

 

Figur 2    -    Miljöutformning (Bruce och Regenbrecht, 2009). 
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Enligt Malbos m.fl. finns det vissa specifika miljöer och interaktioner i dessa miljöer som kan 

användas vid utformningen av virtuella världar i syfte att användas vid exponeringsterapi 

mot klaustrofobi (2008). Miljöerna är bl.a. hus, korridorer och hissar och de 

specifikationer/interaktioner som nämns är "limited space from 12 to 1 m2, low ceiling, 

number of windows, light intensity, automatic door closing, temporary no reopen 

instructions, and sliding walls" (Malbos m.fl., 2008, s. 696). 

4.1.2 Hårdvara 

 Bruce och Regenbrecht (2009) menar att vilken form av teknologi som används vid virtuell 

exponeringsterapi mot klaustrofobi är i stort sett oväsentligt och att exponeringsterapi via en 

extern monitor (datorskärm) ger liknande resultat i form av immersion som "head mounted 

displays", exempelvis Occulus Rift (2012). De menar att de viktigaste aspekterna att ta 

hänsyn till vid användandet samt skapandet av en miljö som ska användas vid virtuell 

exponeringsterapi mot fobier är att det är prisvärt och effektivt så att det kan användas i en 

terapeuts kontor i utbredd skala. Deras undersökning genomfördes genom att låta en 

fokusgrupp med personer utan klaustrofobi men med klaustrofobiska tendenser uppleva en 

virtuell miljö i 3D med såväl en "head mounted display" samt en extern monitor 

(datorskärm). Resultaten visade att fokusgruppen upplevde den "head mountade" displayen 

som mer verklighetstrogen än den på monitor, men att denna även medförde fler negativa 

effekter än den externa monitorn samt att preferensen mellan de båda visade sig vara delad 

lika på gruppen (Bruce & Regenbrecht, 2009). 

Då en extern monitor kan anses ge likvärdigt resultat som en "head mounted display" men 

med de fördelarna att de kostar mindre, ger mindre komplikationer, är mer lättåtkomliga 

och praktiska för ändamålet beslutades att en extern dataskärm skulle vara bäst lämpad som 

uppvisningsmetod av den virtuella världen för den här undersökningen. 

4.2 Miljödesign 

 Vid skapandet av den grundläggande utformningen för miljöerna togs principen av 

användandet av flera sammanlänkande rum i olika svårighetsgrader, likt olika nivåer, i 

beaktning.  För att få ett jämförbart resultat mellan den abstrakta miljön och den realistiska 

beslutades att använda samma utformning (rummens storlek, antal rum och deras placering 

i förhållande till varandra) i de båda miljöerna. Under denna rubrik samt kapitel 4.2.1 

"Interagering i miljön" kommer hädanefter de båda miljöerna refereras till som samma miljö 

då utformningen på de båda miljöerna är densamma. Problem uppstod när det kom till att 

avgränsa rummens storlek, hur de skulle vara placerade i förhållande till varandra samt hur 

många rum som skulle skapas. Gorini m.fl. (2011) menar att narrativ är en viktig aspekt för 

att förenkla möjligheten till immersion i en virtuell värld. Huvudpunkten i den virtuella 

världen som skapades för undersökningen var hissen. För att skapa ett narrativ i den 

virtuella miljön valdes i det tidiga stadiet att skapa rum runtomkring hissen, i detta fall 

föreställande en hotellobby. Rummen runtomkring miljöns huvudmål (hissen) fungerar 

såväl som olika nivåer som ökar svårighetsgraden för personen med klaustrofobiska 

tendenser samt skapar ett narrativ kring varför hissen finns på platsen, vilket enligt Gorini 

m.fl. ska öka möjligheten för personen i fråga att känna immersion i miljön (2011). 

För att avgöra hur miljön skulle utformas togs två koncept på olika miljöer, båda 

föreställandes en hisslobby med tillhörande hissektion och hiss, fram. Miljöerna skiljer sig åt 

vad gäller rummens storlek, antal rum, samt planlösningen. I det första konceptet, se figur 3, 
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gestaltades en miljö med fyra rum/nivåer. Miljöns planlösning gjorde att någon som 

upplevde miljön inte skulle behöva röra sig genom alla rum för att nå slutmålet (hissen) 

vilket innebar att en vilja att utforska miljön skulle vara nödvändig (i och med att hen själv 

skulle behöva söka upp det rum som inte linjärt följde på vägen mot hissen, i detta fall 

matsalen, för att personen skulle få ut full effekt av miljöns olika nivåer. Även rummens 

storlek skulle kunna vara problematiska då ett rum på 7x5 meter är en relativt stor yta vilket 

kan ha en inverkan på hur testpersonerna, i och med att de enbart har klaustrofobiska 

tendenser och inte klaustrofobi, känner sig påverkade i miljön, även om det i båda fall rör sig 

om instängda områden. Det som talade för den första versionen var möjligheten till 

skapande av narrativ. Att bygga en stor entré med tillhörande matsal antogs ge testpersonen 

en tydlig bild av vart hen befann sig (på ett hotell) då ett kännetecken av moderna hotell är 

stora, luftiga rum vilket testpersonerna troddes kunna föra tankarna till som en form av 

estetik om de ombads föreställa sig hur en hotellobby ser ut. 

 

Figur 3    -    Miljöutformning version 1. 

I det andra konceptet, se figur 4, gestaltades en miljö med enbart tre rum/nivåer. I detta 

koncept hade matsalen tagits bort då den antogs vara överflödig och inte bidra till miljön 

varken i form av ökat narrativ eller som nivå. De rum som fanns kvar (entré, hiss- och 

trappsektion samt hiss) hade lagts upp i en ickesymetrisk följd som innebar att en person 

började gå från ett hörn av entrén skulle behöva passera genom hela det rummet samt hela 

rummet för hiss- och trappsektionen för att nå hissen vilket skulle medföra att rummen 

utnyttjades till sin fulla potential. Asymmetrin i rummen innebar även att testpersonen inte 

kunde se nästföljande rum innan hen tagits sig igenom rummet hen befann sig vilket ingav 
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en känsla av begränsning, motsatsen till öppenheten i version 1. Även rummens mindre 

storlek var en positiv aspekt då det innebar att rummen inte upplevdes som lika öppna vilket 

antogs kunna öka möjligheten för att få ett trovärdigt resultat i undersökningen. 

 

Figur 4    -    Miljöutformning version 2. 

Ursprungligen var rummen i det andra konceptet (figur 4) större än vad som kan ses på 

bilden. Entrén var ursprungligen 6x5 meter och hiss- och trappsektionen 4x3,5 meter. Då 

undersökningen skulle genomföras med personer som endast har klaustrofobiska tendenser 

och inte diagnos för klaustrofobi antogs att mindre rum skulle ge större effekt på dessa än 

större rum, även om de båda fall, som tidigare nämnts, skulle röra sig om instängda 

områden. Hade undersökningen gjorts med personer med diagnos för klaustrofobi är det 

möjligt att även större rum hade kunnat ge en reaktion, men för att säkerställa ett resultat 

och skapa en miljö anpassad åt testpersoner med klaustrofobiska tendenser utan diagnos 

valdes att använda det andra konceptet av miljön samt förminska rummen till de mått som 

kan ses på bilden. 

4.2.1 Interagering i miljön 

 För att ge möjlighet till utforskning av miljön samt tillåta testpersonerna att själva välja hur 

länge de ville befinna sig i varje rum tilläts testpersonerna att röra sig fritt i miljön. Det fanns 

inga dörrar mellan rummen som kunde låsas vilket innebär att testpersonerna, om de så 
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önskade, hade möjligheten att gå tillbaka till ett tidigare rum eller en tidigare nivå. 

Testpersonerna gavs däremot inte möjlighet att interagera med objekten i miljön då dessa 

inte gick flytta på eller på annat sätt interagera med. Det fanns endast ett objekt i miljön som 

var interagerbart och det var hissdörren. Denna hade en funktion som gjorde att dörren 

öppnades när testpersonen rörde sig inom en viss area från dörren. På samma sätt stängdes 

dörren när testpersonen gick utanför denna area. Om testpersonen gick in i hissen slöt sig 

dörren efter henne så att hon befann sig i ett instängt utrymme på 1x1,5 meter. Dörren låstes 

inte utan öppnades när hen gick mot den, vilket innebar att hen, som tidigare nämnts, aldrig 

blev instängd någonstans och hade möjligheten att gå tillbaka till andra nivåer/rum. 

4.2.2 Grafisk stil 

 Då syftet med studien var att avgöra hur personer mer klaustrofobiska tendenser upplever 

en abstrakt virtuell 3D-miljö i förhållande till en realistisk virtuell 3D-miljö ansågs vikten av 

kontrast mellan valet av grafisk stil på de båda miljöerna vara vital. Den abstrakta miljön 

skulle gå att direkt särskilja från den realistiska miljön utan att personen som betraktade 

miljöerna skulle behöva vara insatt i 3D-modellering eller grafisk utformning. För att skapa 

en kontrast mellan miljöerna behövdes två olika grafiska stilar. 

 

Figur 5    -    Stadsvy Mirror's Edge (Digital Illusions CE, 2008). Bild: http://press-
start.com.au/2014/12/23/opinion-anita-sarkeesian-welcome-contributor-mirrors-

edge-2/. 

Den abstrakta miljön planerades vara uppbyggd av simpla geometriska former och 

enfärgade texturer. Objekten i miljön skulle gå att identifiera, men inga detaljer mer än de 
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uppbyggande grundstenarna för att identifiering skulle göras möjlig skulle finnas. För att ge 

en bild av hur enkla geometriska former och enfärgade texturer använts väl utan att 

kompromissa möjligheten till identifiering hänvisas till figur 5. 

I kontrast till den abstrakta miljön ansågs att den realistiska miljön borde vara uppbyggd av 

geometri med fler detaljer både vad gällde modellerna men även tillhörande texturer. Den 

realistiska miljön planerades gå i dova, mörka färger och många objekt tilldelades texturer 

med mörkt trä för att ytterligare förstärka den klaustrofobiska känslan i miljön. Då tiden för 

att skapa artefakterna som skulle användas i undersökningen var begränsad gjordes valet att 

inte försöka återskapa största möjliga realism i miljön då detta skulle vara alltför 

tidskrävande. Istället lades nivån av realism på en nivå där foton användes för att skapa 

texturerna i miljön men därefter manipulerades och målades på för att ge en känsla av 

realism mer än faktisk realism, se figur 6. Bush (2008) menar att kontinuitet är viktigare än 

exakt/precis realism, vilket innebär att det är viktigare att skapa en miljö som känns 

sammanhängande än att lägga tid på att göra två eller tre objekt i miljön extremt realistiska 

för att därefter inte ha tid att skapa resten av miljön i samma grafiska stil. 

 

Figur 6    -    The Sims 2 (Maxis, 2004) med modifikationer/custom content. Bild: 
http://toujours-fatale.tumblr.com/. 



 20 

4.3 Miljömodellering, abstrakt miljö 

 Den abstrakta miljön planerades endast bestå av enkla, geometriska former såsom sfärer 

och kuber. Under arbetets gång upptäcktes det dock att det var nödvändigt att ändra den 

geometriska formen lite på enstaka objekt för att göra dessa lättare igenkännbara. Ett 

exempel kan ses i figur 7. Taklampan var ursprungligen en halv sfär, men fick en mer 

utdragen form för att det skulle vara enklare för en betraktare att identifiera objektet som en 

taklampa. Även det låga bordet i figur 7 behövde ändras för att miljön inte skulle kännas 

klumpig. Skrivbordet i samma bild behöll dock sin kompakta form då denna möbel fick 

rummet att kännas mindre, vilket ansågs lämpligt för syftet (exponeringsterapi mot 

klaustrofobi). Två kompakta möbler av den karaktären i ett rum beräknades upplevas 

klumpigt snarare än trångt och kompakt, därav den förändrade geometrin. 

Alla objekt i miljön var lågpolymodeller innebärandes att modellerna var mycket enkla i sin 

struktur, se figur 9. Varje yta på en 3D-modell kallas för en face och räknas som en polygon. 

En face har antingen 3 eller 4 hörn beroende på om det är en kvadratisk eller triangulär face. 

Ett hörn benämns även som en vertex-punkt, det vill säga bestämd en punkt i 3D-rymden. 

Ju fler vertex-punkter en geometri har desto mer förändringar kan göras med geometrin. En 

3D-modell (även kallad mesh) med många faces/polygoner kan ge ett mjukare intryck än en 

3D-modell med få faces i och med att polygoner kan användas för att runda av hörn och 

skarpa kanter. I den abstrakta miljön gjordes ett medvetet val att behålla de skarpa kanterna 

och den enkla geometrin. 

 

Figur 7    -    Del av abstrakt miljö med texturer. 

Vid skapandet av den abstrakta miljön lades även grunden för det som senare skulle göras 

om till att bli den realistiska miljön. Golv, väggar, lister, hissen och trappan var geometri 

(eller meshes) som senare skulle komma att återanvändas i den realistiska miljön med nya 

texturer (se figur 11 och 12). Figur 8 visar en överblick över hur den abstrakta (samt den 
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realistiska) miljön var uppbyggd från ett top down-perspektiv. Miljön var konstruerad med 

vägg- och golvmoduler för att med enkelhet kunna ändra byggnadens design om det skulle 

uppkomma behov av detta. Möblerna i miljön placerades ut på ett sätt som påminde om en 

hotellobby med reception och sittplatser. 

 

Figur 8    -    Överblick över abstrakt miljö som helhet. 

4.4 Miljömodellering, realistisk miljö 

 Den realistiska miljön hade sin grund i den abstrakta miljön i och med att geometri såsom 

väggar och golv återanvändes men med nya, mer realistiska texturer (se figur 11 och 12). 

Fokus lades på att göra objekten för den realistiska miljön mer detaljerade och karaktärsrika 

i förhållande till deras motparter i den abstrakta miljön. 

Objekt i verkligheten har mycket sällan skarpa kanter. Om man betraktar ett bord eller en 

stol så kan man märka en antingen mer eller mindre markant del av kanterna som slipats 

ner för att göra kanterna mjukare. Denna företeelse efterliknades vid skapandet av objekten 
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för den realistiska miljön. I figur 9 går det att jämföra fåtöljen från den abstrakta miljön (till 

vänster) med stolen från den realistiska miljön (till höger). Linjerna på modellerna visar 

objektens faces/polygoner samt vertex-punkter (i hörnen på varje face/polygon). Stolen har 

ett polygonantal på 964 medan fåtöljen enbart har ett polygonantal på 58. Stolens komplexa 

form samt de mjuka kanter som realistiska objekt har gör att den kräver ett högre antal 

polygoner än den enkla fåtöljen. Trots detta kan stolen samt övriga modeller som 

tillsammans skapade den realistiska miljön räknas som lågpolymodeller, detta då 

polygonantalet kan anses vara rimligt inom ramen för det som objektet ska föreställa samt 

att objekten med enkelhet skulle kunna placeras i en spelmotor utan komplikationer. 

Att fåtöljen byttes ut mot en stol i den realistiska miljön hade estetetiska grunder. I den 

realistiska miljön kunde det i och med att intrycket av realism behövde upprätthållas anses 

vara viktigt att rummet gav intryck av att vara planerat, det vill säga att ägaren till hotellet 

valt ut objekten i rummet så att de såg ut att höra samman. Om något objekt i den realistiska 

miljön skulle sticka ut gentemot objekten runtomkring fanns risken att det skulle ta 

uppmärksamhet från undersökningens syfte (att undersöka om miljön skulle vara lämplig 

att användas vid exponeringsterapi mot klaustrofobi). Stolen ansågs passa bättre in i miljön 

tillsammans med de övriga realistiska objekten i jämförelse med en realistiskt version av den 

abstrakta fåtöljen. 

 

Figur 9    -    Abstrakt fåtölj och realistisk stol. 
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För att förstärka intrycket av realism i den realistiska miljön lades även till detaljer såsom 

vägglister, dörrkarmar och bjälkar, se figur 10 och 12. Vikten av detaljer lyftes fram vilket 

kan ses bland annat i kurvaturer på möbelben, se figur 9 och 10. 

 

Figur 10    -    Del av realistisk miljö under arbetsprocessen. 

4.4.1 Texturering 

 Textureringen av den realistiska miljön ansågs vara en mycket betydelsefull del vid 

skapandet av den realistiska miljön då texturer kan hjälpa till att förstärka en 3D-geometris 

form med hjälp av en textur i 2D. Som kan ses i figur 11 föreställandes foten av trappan i den 

abstrakta miljön användes i denna miljön bara enfärgade texturer vilka inte hjälpte till att 

definiera objektens form, enbart att skilja objekten från övriga objekt i dess omgivning. Figur 

12 visar samma trappa, golv, vägg och hiss i den realistiska miljön men med tillökningen av 

bjälkar kring trappan samt detaljerade texturer. Dessa texturer förtydligade objektens form 

med hjälp av skuggor och highlights (ljusa partier) vilka gav intryck av mer definierad 

geometri. Highlights gav även intryck av rundade hörn, det vill säga mjukare kanter, utan att 

ny geometri (fler polygoner) behöver läggas till. Detaljer såsom trycket på tapeten hjälpte 

också till att ge miljön ett mer realistiskt intryck då miljöer i verkligheten ofta har många 

små detaljer. Genom att använda en mönstrad tapet snarare än en enfärgad vägg troddes 

intrycket vara att det hände mer i miljön än vad som var fallet i och med att ögat fick mer att 

kolla på och därmed fick hjärnan mer att registrera. Detta gjorde att brister såsom detaljer 

som skulle existerat om platsen varit verklig (slitningar i tapeten, på golvet eller små objekt) 

blev svårare att notera. 
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Figur 11    -    Vid foten av trappan, enfärgade texturer. 

 

Figur 12    -    Vid foten av trappan, realistiska texturer samt tillagda detaljer. 

Texturerna skapades genom fotomanipulation. För att skapa exempelvis trätexturen som 

kan ses på listen, dörren och dörrkarmen i figur 10 användes en originalbild som kan ses till 

vänster i figur 13. En liten del av originalbilden kopierades, duplicerades, gjordes mindre 

distinkt och möjlig att tila, det vill säga att bilden manipulerades så att en identisk bild skulle 

kunna läggas på vilken sida som helst runtom originalbilden utan att det skulle finnas någon 
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skarv separerande de båda bilderna. Därefter målades skuggor och highlights direkt på 

texturen för att förtydliga det aktuella objektets former. Som synes på bilden till höger i figur 

13 blev resultatet närmast inte igenkännbart från originalbilden till vänster. Den formen av 

arbetsprocess användes på alla objekt i den realistiska miljön. Fokus lades på att få objekten 

att se realistiska ut utan att ge intrycket av att ett 3D-objekts tillhörande 2D-textur var ett 

fotografi från verkligheten då dessa ofta endast ser orealistiska ut i en virtuell 3D-miljö utan 

någon form av fotomanipulation. 

 

Figur 13    -    Texturarbete från fotobild till 2D-textur på 3D-geometri. 

För att ytterligare förstärka objektens form och öka intrycket av realism skapades även 

normal-maps för respektive textur. Normal-maps hjälper till att förtydliga formen på ett 

objekt genom att, med hjälp av antingen högpoly-modeller eller ett objekts textur, ge 

intrycket av att objektet har modellerad geometri som denna inte har. Varje face eller 

polygon har en normal som pekar ut från facen. Beroende på hur normalen pekar kommer 

ljuset i miljön studsa olika på objektets yta. Normal-maps ändrar riktningarna på ett objekts 

normaler för att ljuset ska studsa på geometri som egentligen inte finns efter de beräkningar 

som normal-mappen ger. I detta fall förstärkte användandet av normal-maps realismen på 

texturerna då objekt i verkligheten bryter ljuset på ett sätt som endast högpolymodeller kan 

göra i 3D. Normal-mapsen kan genereras antingen via en 2D-textur eller en högpolymodell. I 

detta fall genererades de via 2D-texturer då inga högpolymodeller skapats. 

4.5 Skapande av testbar prototyp 

 För att göra de båda miljöerna testbara eller, med andra ord, för att göra det möjligt för en 

person att gå genom miljöern, användes spelmotorn Unreal Engine 4 (2014). Den motor som 

användes skulle behöva ha snabb inlärningskurva, enkelt UI (User Interface) samt ha de 

specifikationer som krävdes för att kunna importera och ljussätta de båda miljöerna och göra 

dem interagerbara. Unreal Engine 4 (2014) uppfyllde de kriterierna. 
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Objekten importerades in i spelmotorn och två virtuella miljöer skapades. Ljussättningen i 

den abstrakta miljön var mycket simpel, se figur 14, medan ljussättningen i den realistiska 

miljön var mer komplex, se figur 15, detta för att kunna framhäva detaljerna hos de 

realistiska objekten mer med hjälp av ljussättningen. Även miljöernas atmosfär togs i 

beaktning för att säkerställa att det narrativ som byggts upp (hotellobbyn) kunde upplevas 

som trovärdigt av en betraktare. I spelmotorn gjordes även nödvändig programmering för 

att hissdörren skulle kunna öppnas och stängas när en spelare/testare kom tillräckligt nära 

dörren. De virtuella miljöerna kunde endast upplevas i förstapersonsvy då detta ansågs 

kunna öka intrycket av att den som spelade/testade befann sig på plats i miljön. 

 

Figur 14    -    Abstrakt miljö med öppen hissdörr i Unreal Engine 4 (2014). 
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Figur 15    -    Realistisk miljö i Unreal Engine 4 (2014). 

4.6 Summering av arbetsprocess 

 Nedan följer en kortare summering av arbetsprocessen. 

Med inspiration av tidigare studier skapades två planlösningar som visade på hur de båda 

miljöerna skulle kunna utformas. Efter noggranna funderingar valdes den mindre 

planlösningen. Material för valet av grafisk stil togs fram för att tydliggöra hur de färdiga 

miljöerna skulle gestaltas rent grafiskt. Stor vikt lades vid att den abstrakta och den 

realistiska miljön skulle vara tydligt distinkta från varandra. 

Den abstrakta miljön byggdes upp med enkla geometriska former, men tillräckligt komplexa 

för att kunna identifieras som specifika objekt, och enfärgade texturer. Den realistiska miljön 

skapades med hjälp av lågpolymodeller med fokus på detaljer och objektens design i 

förhållande till övriga objekt i miljön. De realistiska objekten texturerades med 

manipulerade fototexturer och målet var att texturerna skulle förtydliga objektens former 

samt öka objektets känsla av realism. Normal-maps genererades från de skapade texturerna 

för att ytterligare förstärka känslan av realism. 

Därefter importerades objekten in i spelmotorn Unreal Engine 4 (2014) där programmering 

skedde för att få hissdörren att kunna öppnas och stängas. Även ljussättningen skapades i 

Unreal Engine 4 (2014), i den abstrakta miljön som enkel ljussättning och i den realistiska 

miljön som mer komplex för att öka intrycket av realism. 
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5 Utvärdering 

 I detta kapitel förklaras processen bakom valet av testpersoner för undersökningen samt 

utformningen av de enkäter och den intervju som använts för att skapa underlag för att 

besvara undersökningens frågeställningar. Därefter följer resultat från de två enkäter som 

testpersonerna ombads fylla i (en innan samt en efter experimentets genomförande) samt 

den intervju som hölls. Slutligen finnes analyser av insamlad data samt undersökningens 

slutsatser. 

5.1 Val av testpersoner 

 För att hitta testpersoner till undersökningen lades annonser ut i två grupper på Facebook 

(2004) som båda är inriktade på studerande vid högskolan i Skövde antingen som student 

inom olika områden eller med specialinriktning mot dataspelsutveckling. I annonsen 

efterfrågades personer med klaustrofobiska tendenser utan diagnos för fobin. I likhet med 

tidigare forskning som påvisar att personer med klaustrofobi helst undviker sin rädsla (se 

kapitel 2 "Bakgrund") ledde inte annonserna till att någon hörde av sig. För att säkerställa 

undersökningens genomförande skickades därför personliga meddelanden ut till enskilda 

individer där premissen för undersökningen beskrevs och personen efterfrågades om hen 

ville delta. Tre personer med en mindre grad av klaustrofobiska tendenser visade intresse 

och samtyckte till deltagande och fick därefter genomgå experimentet. 

Ingen av testpersonerna undvek hissar och trånga miljöer i sin vardag, men samtliga 

uttryckte att de vid något tillfälle funnit trånga utrymmen obehagliga. Då detta kan tolkas 

som att deltagarna känner ett mindre obehag vid tanken på trånga utrymmen ansågs att 

deras känslor och vardagliga agerande kunde tolkas som mindre grad av klaustrofobiska 

tendenser. 

5.1.1 Utformning av enkäter och intervjufrågor 

 Enkäterna samt intervjufrågorna som skapades för undersökningen utformades med 

utgångspunkt ur undersökningens frågeställningar: Upplever en person med klaustrofobiska 

tendenser någon/några skillnader mellan att gå in i en hiss i verkliga livet och att gå in i en 

hiss i en realistisk samt en abstrakt virtuell 3D-miljö? Samt: Anser fokusgruppen att den 

grafiska utformningen har betydelse för hur de upplever den virtuella världen i förhållandet 

till dess syfte? Enkäternas frågor (se appendix A samt B) syftar till att besvara den första 

frågeställningen medan intervjufrågorna (se appendix C) syftar till att besvara den andra 

frågeställningen. Frågorna i såväl enkäter som i intervjun utformades för att få ett brett 

perspektiv över respondenternas åsikter kring exponeringsterapi mot klaustrofobi i virtuella 

världar samt deras upplevelser i den skapade miljöerna. 

5.2 Resultat från enkäter 

 För att få en överskådlig bild av testpersonernas intryck av miljöerna ombads de att fylla i en 

enkät innan såväl som efter att de fått uppleva miljöerna. Frågorna innan experimentet 

syftar till att ge en bild av testpersonernas personliga åsikt av exponeringsterapi mot 

klaustrofobi samt hur de tror att de kommer uppleva de båda miljöerna under experimentet. 

Frågorna efter experimentet syftar till att se om testpersonernas personliga åsikt av 

exponeringsterapi mot klaustrofobi ändrats efter experimentet, hur de i slutändan upplevde 
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miljöerna samt om de anser att någon, båda eller inga av miljöerna skulle kunna användas i 

syftet att bota klaustrofobi med hjälp av exponeringsterapi i virtuella världar. 

I kapitel 5.2.1 samt 5.2.2 följer en sammanfattning av de tre testpersonernas svar på 

enkäterna. Varje individ har tilldelats en specifik färg samt namn (exempelvis "testperson 1") 

som kommer vara konsekvent genom hela analysprocessen. 

Siffrorna 1-7 i figur 17, 18, 20 samt 21 visar på en skala som testpersonerna fyllt i där 1 

betyder att testpersonerna inte kände något i förhållande till hur de känner inför en liknande 

situation i verkligheten och 7 betyder att testpersonerna tyckte att upplevelsen kändes som 

de upplever att en liknande situation gör i verkligheten. 

5.2.1 Resultat från enkät innan experimentet 

 Nedan följer resultaten från enkäten som testpersonerna ombads fylla i innan experimentet. 

 

Figur 16    -    Tror du att exponering i form av virtuella 3D-miljöer kan användas för 
att bota fobier? 
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Figur 17    -    Hur påverkad tror du att du kommer bli av hissen i den realistiska 

3D-miljön i förhållande till hur du blir påverkad av en hiss i verkliga livet? 

 

Figur 18    -    Hur påverkad tror du att du kommer bli av hissen i den abstrakta 

3D-miljön i förhållande till hur du blir påverkad av en hiss i verkliga livet? 

5.2.2 Resultat från enkät efter experimentet 

 Nedan följer resultaten från enkäten som testpersonerna ombads fylla i efter experimentet. 
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Figur 19    -    Tror du att exponering i form av virtuella 3D-miljöer kan användas för 
att bota fobier? 

 

Figur 20    -    Hur påverkad blev du av hissen i den realistiska 3D-miljön i 
förhållande till hur du blir påverkad av en hiss i verkliga livet? 
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Figur 21    -    Hur påverkad blev du av hissen i den abstrakta 3D-miljön i 
förhållande till hur du blir påverkad av en hiss i verkliga livet? 

 

Figur 22    -    Tror du att båda miljöerna skulle kunna användas i syfte att bota 

fobier med hjälp av exponering i virtuella världar? 
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samma kapitel. Notera att det svar som angavs vid frågan i somliga fall är bättre kopplad till 

en annan fråga, men har placerats under den frågeställning till vilket svaret angavs. Analys 

av svaren sker först under kapitel 5.4.1 "Analys abstrakt miljö" samt kapitel 5.4.2 "Analys 

realistisk miljö". 

5.3.1 Vad anser du om användandet av virtuella världar inom 
exponeringsterapi mot klaustrofobi? 

 På frågan vad testpersonerna anser om användandet av virtuella världar inom 

exponeringsterapi mot klaustrofobi svarade testperson 1 att hen tror att terapimetoden 

fungerar för syftet. Testperson 2 svarade att hen innan experimentet var osäker på hur 

effektivt exponeringsterapi mot virtuella världar skulle fungera i praktiken men att hen efter 

att ha fått uppleva miljöerna är mer positivt inställd till exponeringsterapi i virtuella världar 

mot klaustrofobi då hen upplevde miljöerna som läskigare än hen först hade förväntat sig att 

hen skulle uppleva dem. Testperson 2 svarade även att hen tror att miljön man befinner sig i 

i verkligheten har inverkan på hur man upplever den virtuella världen och att användandet 

av hörlurar, skärmstorlek och mörk omgivning kan hjälpa användaren att känna mer 

immersion i den virtuella världen, detta då hen tror att det skulle göra personen mer 

fokuserad på datorn och vad som sker på skärmen. Hen anser även att Occulus Rift (2012) 

skulle kunna förstärka effekten av de virtuella miljöerna. Testperson 3 anser att det är bra att 

man utsätts för det man är rädd för om man har en fobi och tror att användandet av virtuella 

världar inom exponeringsterapi kan fungera som terapimetod för att överkomma 

klaustrofobi. Hen tror även att sättet exponeringsterapin är utformad har inverkan på hur 

effektiv exponeringsterapin är för patienten, i detta fall anser testperson 3 att användandet 

av Occulus Rift (2012) förmodligen hade gett användaren mer inlevelse i miljön och därmed 

optimerat chanserna för att få ett positivt resultat av exponeringsterapin. 

5.3.2 Tror du att du hade besvarat enkäterna annorlunda om du hade 
klaustrofobi (det vill säga, en diagnos för klaustrofobi)? 

 När testperson 1 tillfrågades om hen tror att hen hade besvarat enkäterna annorlunda om 

hen haft klaustrofobi svarade hen att hen tror att folk med klaustrofobi känner obehag i alla 

former av trånga miljöer vilket innebär att en person med klaustrofobi enligt testperson 1 har 

lättare att känna immersion i ett litet, virtuellt rum. Testperson 1 anser att hen troligtvis 

hade känt mer i miljöerna om hen haft klaustrofobi. Testperson 2 svarade att hen tror att 

hen upplevt miljöerna som jobbigare och läskigare om hen hade haft klaustrofobi och inte 

enbart klaustrofobiska tendenser. Testperson 3 tror att hen kanske hade besvarat enkäterna 

annorlunda om hen haft  klaustrofobi då hen i sådana fall hade varit mer angelägen om att få 

ut ett resultat från exponeringen i de virtuella miljöerna. Testperson 3 anser sig vara mer 

rädd för hissar och att fastna i en hiss snarare än trånga miljöer generellt och menar att hen 

troligtvis fokuserat mer på andra aspekter under exponeringen (mötet med hissen) än vad 

hen gjorde om hen haft klaustrofobi (det trånga utrymmet i rummen). 

5.3.3 Vilka skillnader upplevde du mellan dina upplevelser av den abstrakta 
miljön och dina upplevelser i verkligheten? 

 På frågan kring vilka skillnader testpersonerna upplevde mellan sina upplevelser i den 

abstrakta miljön och sina upplevelser i verkligheten svarade testperson 1 att ljuset kändes 

lite konstigt och annorlunda från i verkligheten, men uttryckte att de var svårt att peka ut 

några tydliga skillnader. Testperson 2 upplevde det faktum att den virtuella världen 

utspelade sig på en datorskärm som en skillnad mellan hens upplevelser av den abstrakta 
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miljön och hens upplevelser i verkligheten vilket hen menar är ett steg bort från verkligheten 

och realism. Att världen var abstrakt menar testperson 2 inte upplevdes som en märkbar 

skillnad utan att skalan på objekten i den abstrakta miljön fick miljön att kännas väldigt 

trång. Testperson 2 menar att detta fick hen att uppleva det som att hen var i ett riktigt rum 

vilket fick det att kännas som en normal upplevelse liknande den hen skulle upplevt i en 

verklig miljö. Testperson 3 anser att den abstrakta miljön endast kändes som en uppbyggnad 

av väggar och några möbler och inte lika påtaglig som den realistiska miljön, men hen 

upplevde att hissen i den abstrakta miljön ingav samma känslor som hissen i den realistiska 

miljön då utrymmet var såpas litet. 

5.3.4 Vilka skillnader upplevde du mellan dina upplevelser av den realistiska 
miljön och dina upplevelser i verkligheten? 

 På frågan kring vilka skillnader testpersonerna upplevde mellan sina upplevelser i den 

realistiska miljön och sina upplevelser i verkligheten svarade testperson 1 att skillnaderna 

var desamma som de hen upplevt som skillnader mellan upplevelserna i den abstrakta 

miljön och hens upplevelser i verkligheten. Testperson 2 menar att skillnaderna mellan 

upplevelsen av den realistiska miljön var densamma som upplevelsen av den abstrakta 

miljön i förhållande till hens upplevelser i verkligheten. Testperson 2 anser även att färgerna 

var mer obehagliga i den realistiska miljön i och med att färgerna var röda och mörka. 

Testperson 3 upplevde att hens erfarenhet av den realistiska miljön var snarlika hens 

upplevelser av den abstrakta miljön med undantaget att hen ansåg att den realistiska miljön 

kändes mer realistisk samt lättare att relatera till. Det sista rummet, hissen, anser testperson 

3 kändes lika trång och obehaglig i båda miljöerna. 

5.3.5 Vilka skillnader upplevde du mellan dina upplevelser av den abstrakta 
miljön i jämförelse med dina upplevelser av den realistiska miljön? 

 På frågan kring vilka skillnader testpersonerna upplevde mellan den abstrakta miljön och 

den realistiska miljön svarade testperson 1 att hen upplevde den abstrakta miljön som 

mörkare vilket hen ansåg gjorde att rummen i miljön kändes mindre. Detta gällde alla rum 

förutom hissen vilken testperson 1 upplevde som ljusare i den abstrakta miljön. Hen anser 

att ljussättningen spelade roll för hur hen upplevde de båda miljöerna i förhållande till 

varandra - den mörka miljön (den abstrakta) såg testperson 1 som mindre och mer sluten. 

Testperson 2 menar att hen inte upplevde någon större skillnad mellan hens upplevelser av 

den abstrakta miljön i förhållande till hens upplevelser av den realistiska miljön. Testperson 

2 anser om något att det var lite mer inlevelsefullt att vara i den abstrakta miljön snarare än 

den realistiska eftersom hen i den abstrakta miljön hade lättare att acceptera den interna 

logiken i och med att hen i den realistiska miljön påverkades av alla detaljer som inte var helt 

realistiska, exempelvis att man inte kunde gå in bakom bänken i receptionen trots att 

utrymmet mellan bänken och väggen gav intrycket av att detta borde vara möjligt att göra. 

Även det realistiska rummets utseende, exempelvis designen på möblerna, tyckte testperson 

2 påverkade hens upplevelser av miljön och försvårade inlevelsen. Testperson 3 anser att den 

realistiska miljön kändes mer påtaglig i jämförelse med den abstrakta miljön vilken hen 

ansåg inte var lika enkelt att ta in då den kändes som att den enbart var uppbyggd av några 

väggar och möbler i enkel geometri. Testperson 3 menar trots detta att hen inte upplevde 

några större skillnader mellan miljöerna i och med att storleken på rummen kändes lika 

trånga och obehagliga i den abstrakta samt den realistiska miljön. 
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5.3.6 Varför tror/tror du inte att en eller båda miljöerna skulle kunna användas 
vid exponeringsterapi mot klaustrofobi? 

 På frågan kring varför eller varför inte testpersonerna tror att en eller båda miljöerna skulle 

kunna användas i syfte att bota klaustrofobi med hjälp av exponeringsterapi i virtuella 

världar svarade testperson 1 att hen tror att båda miljöerna skulle kunna användas för syftet 

beroende på vilken grad av fobi patienten som terapin ska användas för har. Testperson 2 

svarade att hen tror att båda miljöerna skulle kunna användas vid exponeringsterapi mot 

klaustrofobi eftersom hen reagerade på dem. Testperson 2 tror inte att den abstrakta miljön 

är mindre lämpad för ändamålet i förhållande till den realistiska utan anser snarare att den 

realistiska miljön måste vara väldigt realistisk för att ge optimala resultat. Hen menar att 

både den realistiska samt den abstrakta miljön skulle kunna fungera olika från person till 

person beroende på hur van man är vid dataspel och att båda miljöerna av den anledningen 

skulle vara lämpliga för syftet beroende på användarens spelvana. Testperson 3 anser att 

båda miljöerna skulle fungera vid användning av exponeringsterapi mot klaustrofobi om 

patienten vid upprepade tillfällen får uppleva miljöerna då hen anser att man kan bota fobier 

genom att utsättas för det som fobin är riktat mot. Att utsättas för fobin virtuellt tror 

testperson 3 kan fungera som ett första stadiet mot att bota sin fobi. Hen anser att båda 

miljöerna troligtvis hade lämpat sig för användningsområdet men att den realistiska hade 

kunnat ge användaren mer inlevelse i miljön och därmed ge ett mer optimalt slutresultat. 

5.3.7 Tror du att dina upplevelser av någon av miljöerna hade förändrats om 
du hade fått uppleva dem i omvänd ordning, det vill säga den realistiska 
miljön innan den abstrakta? 

 Testperson 1 svarade på frågan om hen tror att hens upplevelser av någon av miljöerna hade 

förändrats om hen hade fått uppleva dem i omvänd ordning att hen inte tror att 

upplevelserna hade blivit annorlunda. Hen anser att den abstrakta miljön påverkade hen 

mest, men tror inte att ordningen som hen upplevde miljöerna i hade någon inverkan på 

utfallet. Testperson 1 menar att man i den realistiska miljön såg vad objekten var men i och 

med att miljön inte var fotorealistiskt kändes den inte helt verklighetstrogen. I den abstrakta 

miljön ansåg testperson 1 att man kunde applicera sin egna fantasi på objekten. Detta 

exemplifierades genom att hen sa att det fanns ett objekt i den abstrakta miljön som kunde 

vara en stol, men då det inte såg ut som en stol gick fantasin in och tog över vilket ledde till 

att hen ansåg sig känna mer inlevelse och engagemang i den abstrakta miljön. Testperson 2 

svarade att hens upplevelser av miljöerna kanske hade kunnat påverkas om hen hade fått 

uppleva dem i omvänd ordning. Testperson 2 upplevde att hens reaktioner på båda 

miljöerna var ganska lika men då testperson 2 visste vad hen kunde förvänta sig när hen fick 

uppleva den realistiska miljön anser hen att det kan ha påverkat hens upplever av den 

realistiska miljön, men att det är oklart till vilken grad detta skulle ha skett. Testperson 3 

menar att hen vid upplevelsen av den abstrakta miljön tänkte mest på hur stora eller små 

rummen som hen fick uppleva var, men att hen i den realistiska miljön i och med att hen 

visste hur rummen var utformade kunde fokusera på andra saker. Hade hen fått uppleva 

dem i omvänd ordning tror testperson 3 att den realistiska miljön hade varit mer påtaglig 

och den abstrakta miljön inte hade känts lika skrämmande och seriös, detta i och med att 

hen då känt till rummens utformning och kunnat fokusera mer på hur realistisk eller 

orealistisk miljön var. Testperson 3 menar att hens inlevelse i den realistiska miljön 

förmodligen hade ökat medan hens inlevelse i den abstrakta miljön troligtvis minskat om 

hen fått uppleva dem i omvänd ordning. 
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5.3.8 Om du fick lägga till eller ta bort något i miljöerna som du anser skulle 
göra miljöerna lämpligare för användning i exponeringsterapi mot 
klaustrofobi, vad skulle du ta bort eller lägga till? 

 På frågan om någon av testpersonerna skulle vilja ta bort eller lägga till något i miljöerna 

som de anser skulle göra dem lämpligare för användning i exponeringsterapi mot 

klaustrofobi svarade testperson 1 att taket var mycket lågt i miljöerna och ifrågasatte om det 

skulle gå att höja eller sänka taket något, samtidigt ansåg testperson 1 att det låga taket ingav 

en känsla av klaustrofobi. Enligt testperson 1 spelar ljuset stor roll för hur man upplever en 

miljö och menar att om den realistiska miljön hade gjorts mörkare hade den upplevts som 

mindre och mer klaustrofobisk. Testperson 1 ansåg även att hissen i den abstrakta miljön 

borde haft lite dunklare ljus för att få miljön att kännas som en mindre yta för att på så sätt 

få fram en starkare klaustrofobiska reaktion. Testperson 2 anser att den realistiska miljön 

hade behövt vara fotorealistisk för att få ett mer optimalt resultat från miljön vid 

användande i exponeringsterapi mot klaustrofobi. Även skalan på objekten ansåg testperson 

2 skulle kunnat ses över då hen upplevde allting som väldigt litet samt att den ljusa, vita  

taktexturen i den realistiska miljön stod ut på ett negativt sätt. Testperson 2 menar att hen i 

den abstrakta miljön hade lättare för att acceptera att det såg ut som det gjorde då premissen 

för denna miljö var annorlunda i jämförelse med den för den realistiska miljön så hen hade 

endast synpunkter på möjliga ändringar för den realistiska miljön. Testperson 3 menar att 

de olika miljöerna hade möbler i sig som man kan förknippa med olika saker, ett exempel var 

en fåtölj i den realistiska miljön som hen ansåg såg ganska bekväm ut vilket fick den 

realistiska miljön att kännas mer hemtrevlig. Hen menar att miljön troligtvis hade kunnat ge 

starkare klaustrofobiska känslor om den varit mer avskalad och att känslan av klaustrofobi i 

den realistiska miljön hade ökat om det varit helt kala rum eller rum möblerat med hårdare, 

kantigare möbler. 

5.4 Analys av resultat 

 Nedan följer en analys av den abstrakta samt den realistiska miljön utifrån den data som 

redovisats i tidigare kapitel. Analyserna berör områden som anses vara intressanta utifrån 

undersökningens frågeställningar samt diskuterar möjliga anledningar bakom resultatet. 

Slutsatser som dras från analyser samt det insamlade materialet återfinns i kapitel 5.5 

"Slutsatser". 

5.4.1 Analys abstrakt miljö 

 Enligt resultatet från enkäten innan experimentet trodde två av tre deltagare att de skulle bli 

mindre påverkade av den abstrakta miljön i förhållande till hur påverkade de trodde att de 

skulle bli av den realistiska miljön. Endast en av tre trodde att hen skulle bli lika påverkad av 

den abstrakta miljön som den realistiska. Enligt resultatet från enkäten efter experimentet 

upplevde samtliga av deltagarna i undersökningen att de blev påverkade på samma sätt av 

den abstrakta som den realistiska miljön i förhållande till hur de blir påverkade av en hiss i 

verkliga livet. Detta visar att majoriteten av deltagarna i undersökningen trodde att den 

abstrakta miljön inte skulle ha lika stor inverkan på dem som den realistiska miljön, vilket 

visade sig vara felaktigt. Att den abstrakta miljön påverkade majoriteten av testpersonerna 

mer än de trott att den skulle göra kan ha sin grund i Bush (2008) påstående om att 

kontinuitet är viktigare än precis realism. Realism är ett ord som syftar till verkligheten eller 

något som är verklighetstroget. Testpersonerna ombads förhålla sig till sina upplevelser av 

en verklig situation vid ifyllandet av enkäterna och då en abstrakt miljö är en form av motpol 
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till verkligheten kan resultatet antas härstamma från testpersonernas möjliga antagande om 

att den abstrakta miljön skulle skilja sig så till den grad från den verkliga att de inte skulle 

uppleva något eller ytterst svaga likheter dem emellan. 

Enligt intervjuerna som följde blev det tydligare att den abstrakta miljön inte hade förväntats 

inge den känsla som den ingav majoriteten av testpersonerna. Två av tre visade sig under 

intervjun föredra abstrakta miljön över den realistiska då den enligt dessa gav möjlighet för 

mer inlevelse samt gav möjligheten att använda fantasin för att på så sätt skapa sig en bild av 

var man befann sig. Dessa ansåg även att det var enklare att acceptera vissa saker som inte 

stämde överrens med verkligheten (exempelvis att man inte kunde gå in bakom ett av 

borden i den första miljön trots att det fanns ett utrymme mellan bordet och väggen) i den 

abstrakta miljön då den abstrakta och den realistiska miljön inte ingav samma förväntningar 

av realism. Dessa två testpersoner upplevde troligtvis att den abstrakta miljön var såpas olik 

deras uppfattning av verkligheten att de kunde känna sig fria att åsidosätta den logik som 

existerar i verkligheten, vilket exemplet ovan tyder på. Detta skulle innebära att de när de 

interagerade med den abstrakta miljön skapade sina egna regler gällande hur miljön 

fungerade vilket stärks av uttalandet att den abstrakta miljön gav deltagarna möjligheten att 

använda sin egna fantasi. 

Den tredje testpersonen upplevde att den abstrakta miljön på grund av sin avsaknad av 

detaljer och realism var svårare att ta till sig då hen upplevde det som att denna miljö endast 

bestod av väggar och enkla möbler vilket fick miljön att upplevas som oseriös. I förhållande 

till de antagelser som gjorts kring de två testpersoner som föredrog den abstrakta miljön 

över den realistiska kan antas att den tredje testpersonen inte upplevde tillräckliga skillnader 

mellan den abstrakta miljön och verkligheten för att känna sig bekväm i att skapa sina egna 

regler kring hur miljöns logik fungerar. Det som vid första anblicken kan se ut som att 

testperson 3 upplever stora skillnader mellan den abstrakta miljön och verkligheten ändras 

till dess motsatts - testperson 3 upplevde så pass få skillnader mellan miljöerna att den 

abstrakta miljön uppfattades som svårintaglig och simpel i jämförelse med den realistiska. 

5.4.2 Analys realistisk miljö 

 Enligt enkäten som testpersonerna ombads fylla i innan experimentet trodde två av tre 

deltagare att de skulle bli mer påverkade av den realistiska miljön i förhållande till hur 

påverkade de trodde att de skulle bli av den abstrakta miljön. Detta resultat följer 

undersökningens hypotes vilken är att den realistiska miljön skulle förenkla möjligheten för 

testpersonerna att känna sig på plats i den virtuella världen. Resultatet från enkäten som 

testpersonerna ombads fylla i efter experimentet visar dock att samtliga deltagare i 

undersökningen blev lika påverkade av hissen i den realistiska såväl som i den abstrakta 

miljön i förhållande till hur påverkade de blir av en hiss i verkliga livet (se figur 20 samt 21). 

Liksom konstaterades i kapitel 5.4.1 "Analys abstrakt miljö" trodde majoriteten av 

deltagarna att de skulle bli mer påverkade av hissen i den realistiska miljön i förhållande till 

hur påverkade de trodde att de skulle bli av hissen i den abstrakta miljön. Eftersom 

testpersonerna ombads jämföra hur de trodde att de skulle reagera på den realistiska miljön 

i förhållande till hur de upplever en liknande situation i verkligheten kan antas att resultatet 

beror på att testpersonerna antog att den realistiska miljön skulle upplevas som mer 

verklighetstrogen än den abstrakta, se analys av abstrakt miljö i kapitel 5.4.1 "Analys 

abstrakt miljö". 
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På frågan "Om du fick lägga till eller ta bort något i miljöerna som du anser skulle göra 

miljöerna lämpligare för användning i exponeringsterapi mot klaustrofobi, vad skulle du ta 

bort eller lägga till?" i intervjun svarade testperson 2 att hen anser att den realistiska miljön 

hade behövt vara fotorealistisk för att ge ett optimalt resultat vid användande inom 

exponeringsterapi mot klaustrofobi. Bush (2008) menar att hyperrealism inte är lika viktigt 

som kontinuitet. Då den realistiska miljön är kontinuerlig i sin sammansättning kan baserat 

på Bush uttalande antas att testperson 2 satte gränsen för realism vid fotorealism och därav, 

då den realistiska miljön som skapats för undersökningen inte nådde upp till den nivå av 

realism som hen förväntat sig, kunde hen inte se den realistiska miljön som realistisk nog för 

att användas i syftet exponeringsterapi i en realistisk miljö. 

Under intervjuerna gav endast en av de tre deltagarna intryck av att preferera den realistiska 

miljön framför den abstrakta med avseende på att använda miljöerna vid exponeringsterapi 

mot klaustrofobi. Detta förtydligas då testperson 3 på frågan om vilka skillnader hen 

upplevde mellan sina upplevelser av den realistiska miljön och sina upplevelser i 

verkligheten (se kapitel 5.3.4) svarade att hens upplevelser av den realistiska miljön var 

snarlika hens upplevelser av den abstrakta miljön med undantaget att hen ansåg att den 

realistiska miljön upplevdes som enklare att relatera till. På frågan om vilka skillnader 

testpersonerna upplevde mellan sina upplevelser av den abstrakta miljön och sina 

upplevelser av den realistiska miljön (se kapitel 5.3.5) svarade testperson 2 att hen inte 

upplevde några större skillnader mellan sina upplevelser av den abstrakta miljön i 

förhållande till hens upplevelser av den realistiska miljön men ansåg att det var lättare att 

acceptera den interna logiken i den abstrakta miljön framför den realistiska då hen 

påverkades av detaljer i miljön som inte var fotorealistiska. Testperson 2 menar på att vilken 

miljö som prefereras kan bero på hur van testpersonen är vid datorspel (se kapitel 5.3.6 för 

utförliga svar) vilket skulle förklara vilken nivå av realism som förväntas i en realistisk 

virtuell värld i 3D. Förutsatt att testperson 1 och 2 är mer vana vid datorspel än testperson 3 

kan antas att dataspelsvana påverkar individens upplevelser av de båda miljöerna i den mån 

att de med dataspelsvana separerar de båda miljöerna mer från varandra än testperson 3 

gjorde och därmed åsidosätter verklighetens logik till förmån för sina egenskapade regler. Då 

denna undersökning inte syftade till att undersöka hur personer med olika dataspelsvanor 

upplever miljöerna gjordes ingen insamling av data över deltagarnas spelvanor vilket medför 

att detta antagande samt övriga antaganden kring deltagarnas upplevelser av miljöerna i 

förhållande till deras spelvanor ej kan göras. 

5.5 Slutsatser 

 Slutresultatet visar att båda miljöerna enligt testgruppen är lämpliga för användning inom 

virtuell exponeringsterapi mot klaustrofobi. Resultatet visar dock på otydligheter gällande 

vilken version som är mest optimal för syftet vilket utmynnar i att det inte är möjligt att efter 

denna undersökning ge ett entydigt resultat gällande hur en 3D-miljö bör utformas för att 

vara optimal för användning vid exponeringsterapi mot klaustrofobi. Resultatet i enkäterna 

efter experimentets genomförande visade att samtliga deltagare i undersökningen ansåg sig 

uppleva samma känslor inför den abstrakta samt den realistiska miljön i förhållande till hur 

de blir påverkade av en hiss i verkliga livet, detta då de angett samma värde för båda 

frågorna (se figur 20 samt 21). Detta överrensstämmer med de svar som testpersonerna gav 

vid frågan "Vilka skillnader upplevde du mellan dina upplevelser av den abstrakta miljön i 

jämförelse med dina upplevelser av den realistiska miljön?" under intervjun (se kapitel 5.3.5) 

då majoriteten av testpersonerna ansåg sig inte uppleva några markanta skillnader mellan 
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sina upplevelser i de båda miljöerna. Däremot visade det sig under intervjuerna att 

testpersonerna trots svaren som angavs i enkäten hade preferenser vad gäller vilken miljö de 

ansåg bäst lämpad för ändamålet. Detta tros kunna bero på hur mycket testpersonerna 

distanserade sina upplevelser miljöerna i förhållande till hur de upplever en liknande 

situation i verkligheten, särskilt vad gäller den abstrakta miljön (se kapitel 5.4.1 "Analys 

abstrakt miljö"). Då undersökningen genomfördes med endast tre deltagare och utfallet blev 

att två föredrog den abstrakta miljön och en föredrog den realistiska miljön är det inte 

möjligt att ange som slutsats att den abstrakta miljön skulle vara bäst lämpad för ändamålet 

då det är möjligt att utfallet hade ändrats om ytterligare en person fått genomföra 

undersökningen. 

Enligt enkäten efter experimentet samt intervjuerna upplevde testgruppen få skillnader 

mellan att gå in i en hiss i en realistisk samt en abstrakt virtuell 3D-miljö. Däremot visar 

resultatet i enkäterna att testpersonerna upplevde skillnader mellan att gå in i en hiss i en 

virtuell 3D-miljö (såväl realistisk som abstrakt, då resultaten är desamma för båda 

miljöerna) och att gå in i en hiss i verkliga livet, detta då testpersonerna inte ansåg sig bli lika 

påverkade av de båda miljöerna som de blir av att gå in i en hiss i verkliga livet, se figur 20 

samt 21 för exakt resultat. Då testpersonerna under intervjun visade på preferenser kring 

vilken miljö de antog skulle vara den optimala i syftet att användas vid exponeringsterapi i 

virtuella världar mot klaustrofobi kan slutsatsen dras att fokusgruppen ansåg att den 

grafiska utformningen hade betydelse för hur de upplevde den virtuella världen i förhållande 

till dess syfte. 

Sammanfattningsvis är det efter analys av det insamlade materialet möjligt att fastställa att 

en person med klaustrofobiska tendenser upplever skillnader mellan att gå in i en hiss i en 

realistisk virtuell 3D-miljö och att gå in i en hiss i en abstrakt virtuell 3D-miljö, men att 

skillnaderna är minimala och kan baseras på personlig preferens. En person med 

klaustrofobisk tendens upplever dock skillnader mellan att gå in i en hiss i en virtuell 3D-

miljö och att gå in i en hiss i verkliga livet. Fokusgruppen anser att den grafiska 

utformningen har betydelse för hur de upplever den virtuella världen i förhållande till dess 

syfte. Enligt den kvantitativa insamlingsmetoden går det inte att påvisa någon sådan 

preferens utan den framkommer enbart under de kvalitativa intervjuerna. 



 40 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

 Denna undersökning syftade till att undersöka betydelsen av 3D-grafik i virtuella världar 

ämnade att användas vid exponeringsterapi mot klaustrofobi. Detta övergripande mål 

delades upp i frågeställningarna: Upplever en person med klaustrofobiska tendenser 

någon/några skillnader mellan att gå in i en hiss i verkliga livet och att gå in i en hiss i en 

realistisk samt en abstrakt virtuell 3D-miljö? Samt: Anser fokusgruppen att den grafiska 

utformningen har betydelse för hur de upplever den virtuella världen i förhållandet till dess 

syfte? 

För att besvara frågeställningarna skapades två virtuella miljöer - en i en abstrakt grafisk stil 

och en i en realistisk grafisk stil, detta då dessa två grafiska stilar har hög kontrast gentemot 

varandra och är lätt åtskiljbara. För att katalogisera testpersonernas upplevelser av de 

artefakter som skapats utformades två enkäter samt ett intervjuformulär. Enkäterna syftade 

till att besvara undersökningens första frågeställning medan intervjun syftade till att besvara 

undersökningens andra frågeställning. 

En fokusgrupp på tre individer med milda klaustrofobiska tendenser skapades genom att 

skicka ut personliga meddelanden till enskilda individer där premissen för undersökningen 

beskrevs och hens deltagande efterfrågades. Testpersonerna ombads fylla i den första 

enkäten (se appendix A) innan de fick uppleva de två artefakterna, den andra enkäten (se 

appendix B) efter att de fått uppleva de två artefakterna samt delta i en intervju (se appendix 

C). Därefter sammanställdes  den insamlade datan. 

Resultatet från enkäterna tyder på att hissen i den realistiska miljön förväntades påverka 

majoriteten av testpersonerna mer än hissen i den abstrakta miljön i förhållande till hur 

testpersonerna blir påverkade av en hiss i verkliga livet. I enkäten efter experimentet visar 

det sig att testpersonerna upplevde samma påverkan av hissen i den realistiska miljön som 

hissen i den abstrakta miljön, även denna gång i förhållande till hur de anser sig bli 

påverkade av en hiss i verkliga livet. Intervjuerna visade på komplexiteten bakom 

undersökningen då två av tre testpersoner visade på preferenser mot den abstrakta miljön, 

medan den tredje testpersonen visade tydliga preferenser mot den realistiska. Samtidigt 

ansåg samtliga testpersoner att båda miljöerna skulle vara lämpliga för användande inom 

exponeringsterapi mot klaustrofobi beroende på vilken grad av klaustrofobi den tänkta 

användaren har. Slutsatsen blev att en person med klaustrofobiska tendenser upplever 

skillnader mellan att gå in i en hiss i en realistisk virtuell 3D-miljö och att gå in i en hiss i en 

abstrakt virtuell 3D-miljö, men skillnaderna är minimala och kan vara baserade på personlig 

preferens. En person med klaustrofobisk tendens upplever dock skillnader mellan att gå in i 

en hiss i en virtuell 3D-miljö och att gå in i en hiss i verkliga livet. Fokusgruppen anser att 

den grafiska utformningen har betydelse för hur de upplever den virtuella världen i 

förhållande till dess syfte (att användas vid exponeringsterapi i virtuella världar mot 

klaustrofobi). 

6.2 Diskussion 

 Undersökningen som genomförts syftade till att visa på betydelsen 3D-grafikens utformning 

i en virtuell miljö med utgångspunkten att miljön i ett senare skede skulle kunna användas 
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vid användande av virtuella världar i exponeringsterapi mot klaustrofobi. Undersökningens 

frågeställningar ifrågasätter om en person med klaustrofobiska tendenser upplever någon 

eller några skillnader mellan att gå in i en hiss i verkliga livet och att gå in i en hiss i en 

realistisk samt en abstrakt virtuell 3D-miljö? Samt om fokusgruppen anser att den grafiska 

utformningen har betydelse för hur de upplever den virtuella världen i förhållandet till dess 

syfte? Resultatet från undersökningen visar på att en person med klaustrofobiska tendenser 

upplever minimala skillnader mellan att gå in i en hiss i en abstrakta 3D-miljö och i en 

realistisk 3D-miljö i förhållande till hur de upplever att gå in i en hiss i verkliga livet samt att 

fokusgruppen anser att den grafiska utformningen har betydelse för hur de upplever den 

virtuella världen i förhållande till dess syfte. Detta resultat är dock osäkert då ett flertal 

aspekter påverkar resultatets trovärdighet. 

Fokusgruppen för undersökningen bestod av tre personer med mindre klaustrofobiska 

tendenser. Med mindre klaustrofobiska tendenser menas att personerna upplever en mindre 

känsla av obehag i trånga rum, men inte i så pass hög grad att dessa börjar undvika trånga 

miljöer såsom en person med utbredd klaustrofobi skulle göra. Detta medför att personerna 

som deltog i undersökningen inte kände samma nivå av obehag i miljöerna som en person 

med diagnos för klaustrofobi troligtvis hade gjort. Enligt Barlow (2002) kan fobier bygga på 

falska alarm som kroppen skickat ut trots att det inte funnits någon egentlig fara närvarande. 

Dessa falska alarm kan leda till att man börjar undvika det område eller den situation där det 

falska alarmet skickades vilket kan bidra till skapandet av en fobi (2002). Då testpersonerna 

för undersökningen enbart upplever sig känna mild oro i trånga utrymmen kan det 

ifrågasättas om dessa upplevt falska alarm och därmed känner oro i utrymmet eller om det 

trånga utrymmet verkligen utgör någon form av hot mot personen. Trånga utrymmen 

begränsar av natur en persons rörelseutrymme. Hissar, som i detta fall var det trånga 

utrymme som exemplifierades, kan upplevas som en otrygg miljö enbart på grund av att det 

är en instängd miljö med en begränsad väg ut. Då resultatet som samlats in kring de båda 

miljöerna som skapats för undersökningen är baserat på åsikter från personer med 

klaustrofobiska tendenser och inte utbredd klaustrofobi kan resultatets trovärdighet i sitt 

egentliga syfte ifrågasättas. För att säkerställa ett resultat som påvisar miljöernas 

användarbarhet i praktiken skulle testning behöva ske i deras korrekta medium, det vill säga 

under exponeringsterapi med personer med diagnos för klaustrofobi. Underlaget för 

undersökningen är även för litet för att ge resultat som går att applicera på den generella 

populationen. 

Att testpersonerna enbart fick uppleva miljöerna en gång är ytterligare en osäkerhetsfaktor i 

det material som samlats in. Under exponeringsterapi i praktiken får användare uppleva den 

virtuella miljön vid ett flertal tillfällen under en längre tidsperiod. Då testpersonerna enbart 

fått uppleva miljöerna en gång går det inte att svara på om upprepade exponeringstillfällen 

för de virtuella miljöerna hade gett det resultat som exponeringsterapi syftar att ge, det vill 

säga att miljöerna känns mindre obehagliga över tiden. 

Även valet av testpersoner till undersökningen är en faktor som gör resultatet svårbedömt. 

Då annonser efter testpersoner på Facebook (2004) inte gav några intresseanmälningar 

valdes att skicka ut personliga meddelanden till enskilda individer. Dessa är då bekanta med 

undertecknad och det finns i och med detta en risk att testpersonerna som tackade ja till 

deltagandet i undersökningen inte genomfört undersökningen objektivt. Risken med att vara 

bekant med testpersonerna är att det kan leda till att dessa är partiska och istället för att 

genomföra undersökningen objektivt väljer att besvara frågorna med svar som de tror 
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kommer gynna skaparen av undersökningen. I detta fall finns inga indikationer på att så 

skulle vara fallet, men problematiken bör tas upp. 

6.2.1 Forskningsetiska aspekter samt samhällelig nytta hos arbetet 

 Enligt 3 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor är det 

olagligt att forskning "2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt". Därför valdes att genomföra undersökningen 

enbart på personer med klaustrofobiska tendenser och inte personer med diagnos för 

klaustrofobi. Genom att undersökningen aktivt ville få testpersonerna att reagera på de båda 

miljöer som skapats och dessa reaktioner kunde ske såväl psykiskt som fysiskt gjordes 

bedömningen att då undertecknad inte var utbildad terapeut, och därmed inte hade de 

kvalifikationer för att utföra exponeringsterapi i praktiken, kunde genomförande av 

undersökningen med personer med klaustrofobi leda till uppenbar risk för psykisk skada för 

testpersonerna. Det hade varit oetiskt att utsätta personer med klaustrofobi för en miljö där 

deras säkerhet och välmående inte kunde garanteras. För att undersökningens resultat ska 

kunna appliceras även på personer inom denna kategori krävs att mer forskning görs på 

området, se kapitel 6.3 "Framtida arbete". 

Då Diest m.fl. (2010) menar att 4 % av den generella populationen sägs ha klaustrofobi 

skulle utvecklandet av en säker, billig och effektiv terapimetod för att behandla klaustrofobi 

vara till stor samhällelig nytta. Då exponeringsterapi i virtuella världar anses vara såväl 

säkert, billigt som effektivt enligt den begränsade forskning som genomförts kan slutsatsen 

dras att vidare forskning inom området virtuella världar inom exponeringsterapi skulle vara 

mycket gynnsamt för terapi med syfte att bota fobier som helhet, inte enbart klaustrofobi. 

Tidigare forskning av Botella m.fl. (1999) visar att virtuell exponeringsterapi mot 

klaustrofobi även kan användas för att behandla andra psykiska sjukdomar och fobier. Detta 

innebär att forskning inom området klaustrofobi även kan vara applicerbart på andra fobier 

vilket ytterligare påvisar på nyttan av bedrivandet av forskning inom området. 

Enligt Botella m.fl. (2000) finns det flera frågetecken kring effektiviteten av virtuell 

exponeringsterapi mot klaustrofobi då forskning inom fältet är begränsad. Bruce och 

Regenbrecht (2009) påvisar också vikten av vidare forskning inom området särskilt vad 

gäller vikten av immersion vid exponeringsterapin: "[...] a number of problems are apparent: 

[...]  (3) the understanding of presence and its relation to delivery mechanism and treatment 

outcome is still not entirely understood." (Bruce och Regenbrecht, 2009, s.179). Genom att 

ytterligare forskning inom området virtuell exponeringsterapi mot klaustrofobi bedrivs ökar 

möjligheterna att optimera en terapimetod mot fobier som anses vara billig, praktisk, 

effektiv och trygg för användaren. 

6.3 Framtida arbete 

 Då undersökningen som genomförts inte gav ett tillförlitligt svar till följd av fokusgruppens 

storlek skulle en fortsättning på arbetet ske genom att låta fler testpersoner uppleva 

miljöerna. Detta skulle medföra att underlaget för undersökningens resultat skulle breddas 

vilket skulle kunna leda till ett mer pålitligt utfall, detta då fler personers åsikter kring hur 

miljöerna upplevs skulle säkerställa ett mer generellt resultat applicerbart på en större del av 

allmänheten. 
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För att arbeta vidare med de åsikter som testpersonerna gav under intervjun skulle ett 

fortsatt arbete med undersökningen innebära vidareutveckling av den realistiska miljön mot 

fotorealism. Detta då ett sådant arbete ytterligare skulle förstärka kontrasten mellan de båda 

miljöerna som skapats samt att det enligt resultatet från undersökningen är möjligt att en 

sådan vidareutveckling skulle ha inverkan på undersökningens utfall i den mån att den 

realistiska miljön möjligen skulle kunna anses som bättre lämpad för användande vid 

exponeringsterapi i virtuella världar mot klaustrofobi i förhållande till den abstrakta miljön 

vid ett sådant scenario. Att undersöka individers upplevelser av en abstrakt virtuell 3D-miljö 

och en realistisk virtuell 3D-miljö i förhållande till testpersonernas spelvana skulle också 

kunna ge intressanta resultat för forskning kring virtuell exponeringsterapi mot klaustrofobi. 

Under undersökningens intervjuer framkom att två av tre testpersoner ansåg att Occulus 

Rift (2012) hade förenklat möjligheten för att känna sig på plats i de miljöer som skapats. 

Användande av Occulus Rift (2012) eller andra liknande lösningar hade alltså kunnat vara 

gynnsamt för undersökningen. Detta då förenkling för användare att känna sig på plats i en 

virtuell miljö skulle vara positivt vid användande av virtuella miljöer vid exponeringsterapi. 

För att med säkerhet fastställa vilken inverkan 3D-grafiken har vid användandet av virtuella 

världar inom exponeringsterapi mot klaustrofobi skulle en undersökning med en fokusgrupp 

med personer med diagnos för klaustrofobi vara önskvärd. Detta då en sådan undersökning 

skulle rikta dig direkt mot de som i ett senare skede är menade att ta del av resultaten i form 

av terapimetod mot klaustrofobi. För att en sådan undersökning skulle kunna genomföras i 

praktiken kräver att den godkänns vid en etikprövning enligt 6 § lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. Enligt lagen 11 § lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor står även att "Forskning får godkännas bara 

om den skall utföras av eller under överinseende av en forskare som har den vetenskapliga 

kompetens som behövs." vilket medför att en etikprövning i dagens läge skulle ges avslag. 
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 I 

Appendix A -  Enkät - Innan experimentet 

Namn (Detta kommer ej synas i den färdiga rapporten utan kommer endast 

användas för att koppla dina svar i denna enkät till dina svar under intervjuerna 

samt nästa enkät): 

 

______________________________________________________ 

 

Besvara dessa frågor genom att kryssa i den cirkel som du anser passar bäst in på 

dig. 

 

Tror du att exponering i form av virtuella 3D-miljöer kan användas för att bota 

fobier? 

                                 
  Ja               Kanske      Jag är skeptisk      Nej 

 

Hur påverkad tror du att du kommer bli av hissen i den realistiska 3D-miljön i 

förhållande till hur du blir påverkad av en hiss i verkliga livet? 

< 1 - Jag tror inte jag kommer känna något. 

> 7 - Jag tror det kommer kännas som i verkligheten. 

 
1            2            3            4           5            6            7 

 

Hur påverkad tror du att du kommer bli av hissen i den abstrakta 3D-miljön i 

förhållande till hur du blir påverkad av en hiss i verkliga livet? 

< 1 - Jag tror inte jag kommer känna något. 

> 7 - Jag tror det kommer kännas som i verkligheten. 

 
1            2            3            4           5            6            7 



 II 

Appendix B -  Enkät - Efter experimentet 

Namn (Detta kommer ej synas i den färdiga rapporten utan kommer endast 

användas för att koppla dina svar i denna enkät till dina svar under intervjuerna 

samt den tidigare enkäten): 

 

______________________________________________________ 

 

Besvara dessa frågor genom att kryssa i den cirkel som du anser passar bäst in på 

dig. 

 

Tror du att exponering i form av virtuella 3D-miljöer kan användas för att bota 

fobier? 

                                 
  Ja               Kanske      Jag är skeptisk      Nej 

 

Hur påverkad blev du av hissen i den realistiska 3D-miljön i förhållande till hur du 

blir påverkad av en hiss i verkliga livet? 

< 1 - Jag kände inget. 

> 7 - Det kändes som det gör i verkligheten. 

 
1            2            3            4           5            6            7 

 

Hur påverkad blev du av hissen i den abstrakta 3D-miljön i förhållande till hur du 

blir påverkad av en hiss i verkliga livet? 

< 1 - Jag kände inget. 

> 7 - Det kändes som det gör i verkligheten. 

 
1            2            3            4           5            6            7 



 III 

 

Tror du att båda miljöerna skulle kunna användas i syfte att bota fobier med hjälp av 

exponering i virtuella världar? 

                                                                      
  Ja          Nej, bara den realistiska       Nej, bara den abstrakta      Nej, ingen av dem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

Appendix C -  Intervjufrågor 

 

1. Vad anser du om användandet av virtuella världar inom exponeringsterapi mot 

klaustrofobi? 

 

2. Tror du att du hade besvarat enkäterna annorlunda om du hade klaustrofobi (det vill 

säga, en diagnos för klaustrofobi)? 

 

3. Vilka skillnader upplevde du mellan dina upplevelser av den abstrakta miljön och 

dina upplevelser i verkligheten? 

 

4. Vilka skillnader upplevde du mellan dina upplevelser av den realistiska miljön och 

dina upplevelser i verkligheten? 

 

5. Vilka skillnader upplevde du mellan dina upplevelser av den abstrakta miljön i 

jämförelse med dina upplevelser av den realistiska miljön? 

 

6. Varför tror/tror du inte att en eller båda miljöerna skulle kunna användas vid 

exponeringsterapi mot klaustrofobi? 

 

7. Tror du att dina upplevelser av någon av miljöerna hade förändrats om du hade fått 

uppleva dem i omvänd ordning, det vill säga den realistiska miljön innan den 

abstrakta? 

 

8. Om du fick lägga till eller ta bort något i miljöerna som du anser skulle göra 

miljöerna lämpligare för användning i exponeringsterapi mot klaustrofobi, vad skulle 

du ta bort eller lägga till? 


