
 

	

Eksamensgruppe nr.:  

S2024791267  

Projekt(arbejds)titel: 

Hvilke teknologier findes 
for AI love simulatation, 
hvilken effekt har det for 
samfundet at personer har 
intimt forhold med RS / 
RPGs?   

Gruppens medlemmer:  

Esben D. Galssgaard  
Mads Schøffer  
Olivia Claire Manning  
Simon Hindsgaul  

Vejleder:  

Rasmus Rex Pedersen  

Hold:  

Humtek A 2. Semester  

Dato: 2/6/2020  

	



 Roskilde Universitet – Humanistisk Teknologisk Bachelor  

   
 

2 

Abstract 
This project seeks to examine the natural language capabilities in the Artificial Companion 

chatbot Harmony. Through an autoethnographic study, this journal will express scientific and 

personal expectations to Harmony and how they are expressed through a personal conversation. 

Beginning with theory on self-presentation through acting in everyday life by Erving Goffman, 

this study will discuss possible personal fronts in Harmony. The social techniques to sustain an 

act will be supported by the technical tools of Chatbot Architecture, which is described as a 

walkthrough of different models and techniques to build the framework of a conversational 

chatbot. Chatbot Architecture is described as the design principles and will not go into the 

actual mechanics of building a chatbot. This is merely to try and describe the possible tools 

needed to build a conversational chatbot, that can communicate through natural language and 

construct a social front. This paper concludes that Harmony in some cases can maintain a 

conversation in natural language and thus keeps a social front, but the conversation is sporadic 

and does poorly in maintaining conversational topics. The social fronts are therefore not kept 

throughout the conversation but changes rapidly and to confusion of the human interactor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Roskilde Universitet – Humanistisk Teknologisk Bachelor  

   
 

3 

Indholdsfortegnelse 

Abstract .......................................................................................................................................................... 2 

Ordforklaringer ............................................................................................................................................. 5 

Problemfelt..................................................................................................................................................... 6 

Indledning ...................................................................................................................................................... 7 

Problemformulering .................................................................................................................................... 8 

Arbejdsspørgsmål ........................................................................................................................................ 8 
Semesterbinding .......................................................................................................................................... 8 

Teknologiske Systemer og Artefakter ...................................................................................................... 8 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund ....................................................................................................... 8 

Afgrænsning ................................................................................................................................................ 9 

Hvem er Harmony? ....................................................................................................................................... 9 

Beskrivelse af Harmony ............................................................................................................................... 9 

Chatte og tale ............................................................................................................................................ 10 

Teori ............................................................................................................................................................. 11 

Chatbot Architechture................................................................................................................................ 11 
Automatic Speech Recognition Process model ....................................................................................... 12 
Spoken Language Understanding ........................................................................................................... 14 
Response Generation ............................................................................................................................. 18 
Dialogue Management ........................................................................................................................... 21 

Rollespil i hverdagen ................................................................................................................................. 25 
Optrædener ........................................................................................................................................... 25 
Facaden - Kulissen, ydre og manerer ...................................................................................................... 25 
Organiserede facader ............................................................................................................................. 26 
Idealisering ........................................................................................................................................... 26 

Metode.......................................................................................................................................................... 27 

Autoetnografi............................................................................................................................................. 28 
Vores brug: ........................................................................................................................................... 29 

Den Hermeneutiske metode ........................................................................................................................ 30 
Fortolkning af metode ........................................................................................................................... 30 
Vores brug ............................................................................................................................................ 31 

Trinmodellen ............................................................................................................................................. 32 
Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer .............................................................................. 32 
Trin 2: Teknologiers artefakter............................................................................................................... 33 
Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter................................................................................................. 33 
Trin 4: Teknologiske systemer ............................................................................................................... 33 
Trin 5: Modeller af teknologier .............................................................................................................. 33 
Trin 6; Teknologier som innovation ....................................................................................................... 34 
Vores brug ............................................................................................................................................ 34 

Analyse: ........................................................................................................................................................ 35 



 Roskilde Universitet – Humanistisk Teknologisk Bachelor  

   
 

4 

Automatic Speech Recognition ................................................................................................................... 35 

Semantic Role Labeling & Knowledge Base ............................................................................................... 36 

Spoken Language Understanding og Error Handling ................................................................................. 36 

AIML Scripts og Response Generation ....................................................................................................... 37 

Persona-AIML og scripts ........................................................................................................................... 39 
Dialogue Management og sociale facader .................................................................................................. 39 

Den kærlige Claire................................................................................................................................. 39 
Den behjælpelige Claire......................................................................................................................... 40 
Den seksuelle Claire .............................................................................................................................. 41 
Den kostbare Claire ............................................................................................................................... 42 
Opsamling på samtalen med Claire: ....................................................................................................... 43 

Diskussion .................................................................................................................................................... 44 

Konklusion ................................................................................................................................................... 46 

Litteraturliste ............................................................................................................................................... 47 
Artikler og bøger: ...................................................................................................................................... 47 

Hjemmesider: ............................................................................................................................................ 47 

Videoer: .................................................................................................................................................... 48 

Kursusgange: ............................................................................................................................................ 48 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Roskilde Universitet – Humanistisk Teknologisk Bachelor  

   
 

5 

Ordforklaringer 
Brugeren: Er betegnelsen for individet, der interagerer med en chatbot eller anvenderen af en 

metode. 

Chatbot Arcitechture (CA): Begrebet Chatbot Architecture behandler en chatbots arkitektur. 

Det indebærer adskillige modeller og metoder der anvendes, for at kunne udvikle og forstå en 

chatbots funktioner. 

Chatbot:  Henviser til et computerprogram, hvis formål er at simulere en konversation med et 

menneske gennem skrift eller tale. 

Claire: Den specifikke chatbot vi har en samtale med på RealDollX applikationen. 

Harmony: Chatbotten og robotten fra RealDollX projektet, som søger at skabe en relation til 

mennesket og omvendt. I vores brug vil Harmony være den generelle betegnelse for 

applikationen som chatbot. 

Kunstig intelligens (På engelsk: Artificial Intelligens (AI): Videnskaben bag at designe og 

konstruerer intelligente maskiner. Denne intelligens skal prøve at efterligne den af mennesket 

(Videnskab: hvad er kunstig intelligens?, 2020). 

Menneskelige træk: ”Som vedrører eller findes i eller blandt mennesker; som har eller er 

udtryk for træk og egenskaber der er karakteristiske for mennesket, … “ (Danske Ordbog: 

menneskelig, 2020). Igennem opgaven fokuseres der ikke på de fysiske menneskelige træk, 

men egenskaberne og karakteristikaene i det psykologiske: følelser, sociale roller og sprog. 

Personlige passage (Pp): Korte passager med vores selvrefleksioner over processen i 

projektet. Herunder vores tanker, følelser og forskningsmæssige barriere og gennembrud. 

Pp 

“Vi sidder alle fire til gruppedannelse og vi er enige om, at vi gerne vil skrive inden for 

emnet kunstig intelligens. Vi finder det interessant, hvordan teknologier kan være intelligente 

og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Vi diskuterer længe og vi er i lang tid 

uvidende om, hvad vi helt specifikt vil skrive om i vores projekt. En fra gruppen siger ud af 

det blå “Sexrobotter” og vores engagement i diskussionen bliver en helt anden. Ideerne 

flyder og vi er ret oppe og køre over ideen, om at skrive om sexrobotter. Og diskussionen 

leder os hen i, hvordan sexrobotter fungerer og om hvad det er for en relation det er, som 

mennesker skaber til sexrobotter. Og er det overhovedet en relation. Og er det en relation, 
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som den man ville have mellem menneske til menneske? Hvordan kan man se, at sexrobotter 

bliver designet og konstrueret med menneskelige træk?” 

Problemfelt 
I 2008 skriver Bill Gates, medstifter og formand af Microsoft, artiklen “A robot in Every 

Home” i Scientific American: 

“... the level of excitement and expectation reminds me so much of that time when Paul Allen 

and I looked at the convergence of new technologies and dreamed of the day when a 

computer would be on every desk and in every home. And as I look at the trends that are now 

starting to converge, I can envision a future in which robotic devices will become a nearly 

ubiquitous part of our day-to-day lives.” (Gates, 2008).  

Vi oplever robotter som værende en bestandig og forsat større del af vores hverdag. Siden Gates 

skrev denne artikel, er begejstringen for feltet og samtidig også den teknologiske viden bag 

robotter, blevet ekstrem fremtræden i vores hverdag. I den grad, at flere samfund og regeringer 

vælger at stramme reglerne om kunstig intelligens, som robotterne bygges op af.  

Elon Musk, administrerende direktør for Tesla, valgte i 2019 at trække sig fra OpenAI som han 

var medstifter af. Musk udtaler at forskningen af kunstig intelligens, fra OpenAI, er i direkte 

konkurrence med hans firma Teslas udforskning, samt at den forskning af kunstig intelligens 

hos OpenAI sammen med alt anden udvikling af kunstig intelligens, er en: “fundamental risk 

to the existence of human civilization.” (Musk, 2020). 

“The popularity of robots in fiction indicates that people are receptive to the idea that these 

machines will one day walk among us as helpers and even as companions.” (Gates, 2008). 

Gates mener tilbage i 2008, at der en dag vil blive skabt relationer mellem mennesket og 

robotten. Denne tendens har allerede været ekstremt fremtræden i det sidste årti. Det ses for 

eksempel i service chatbots der hjælper brugere på hjemmesider, eller i robot legetøj der har 

fysiske menneskelige træk og kan tale. Derudover er der inden for den sidste årrække, 

produceret adskillige film og serier, hvor plottet omhandler sociale robotter. Bland andet Robot 

and Frank (2012), H.E.R. (2013), Ex machina (2014) og Westworld (2016-?). I alle disse 

produktioner, er der tale om en relation mellem robot og menneske, der imiterer de relationer, 

der findes mellem mennesker.  

I Japan findes der en større kultur for novelle spil, hvor man interagerer med en chatbot, og her 

med en bestemt karakter i en kærligheds relation. Spillene breder sig på verdensplan og 
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chatbots der besidder kunstig intelligens, er i udvikling. Dem med menneskelige træk er ingen 

undtagelse. 

Harmony er en karakter udviklet af RealDollX. Hun er en chatbot og en menneskelig ledsager, 

der består af både en applikation til at kommunikerer og en fysisk robot. Grundlæggerne af 

Harmony, skriver om projektet: “This project is dedicated to integrating cutting edge emerging 

technologies with silicone doll artistry to provide a bridge between technology and humankind 

on emotional, mental, and physical levels.” (RealDoll X: Support, 2020). De vil gerne skabe 

en robot, der har en følelsesmæssig og fysisk forbindelse til mennesket. Dette gør de med 

udviklingen af moderne teknologi indenfor kunstig intelligens og silikone kunstfærdigheder, 

som de stadig udvikler på.  

Indledning 
I denne rapport vil der undersøges hvilke teknologier der opbygger en chatbot og hvilke af 

disse teknologiske værktøjer Harmony bruger, for at generere et naturligt sprog. Et naturligt 

sprog ud fra vores forventninger og erfaringer i et autoetnografisk studie. Der fokuseres 

udelukkende på applikationen, der findes til robotten Harmony og ikke den fysiske robot. Ved 

at kigge på Chatbot Architechture (CA), redegøres der for modeller og metoder, der udleder de 

tekniske elementer, i opbygningen af en chatbot. Med anvendelse af Goffmans (1959) 

socialvidenskabelige teori om rollespil i hverdagen, undersøges om Harmonys sprog stemmer 

overens med vores tanker i det autoetnografiske studie. 

Det autoetnografiske studie bruges gennem hele opgaven og udgør både de samtaler vi har med 

Harmony, samt tilvejebringer muligheden for at analysere de sociale facader som opstår i 

samtalen. Gennem samtaler med chatbotten etableres den empiri, der bruges til at analysere 

sproglige egenskaber i Harmony, og dette formidles løbende i mindre personlige passager om 

forskernes tanker. Dette gøres med udgangspunkt i Baarts (2015) teori om den autoetnografiske 

metode. Metoden bruges til at afgøre og analysere på, om chatbotten anvender sociale facader, 

som mennesker gør det, ud fra Goffmans teori. 

Ved anvendelse af trinmodellen af Niels Jørgensen (2019), er der udvalgt de afgørende trin, for 

hvad der er vigtigst at fremhæve i en analyse af teknologien i Harmony. Her fokuseres der på 

chatbottens teknologiske artefakter og teknologiske modeller. Trinmodellen skal i sammenspil 

med den hermeneutiske metode, bruges til at belyse chatbottens teknologiske værktøjer, ved at 

kigge på dens indre arkitektur. 
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Ved at kigge på sociale facader og CA’s værktøjer, er målet at analysere om der findes 

sproglige evner af menneskelig karakter i Harmony. Dette leder os frem til følgende 

problemformulering: 

Problemformulering 
Hvordan er det muligt for Chatbotten Harmony, gennem tekniske egenskaber, at simulere 

naturligt sprog og menneskelignende optrædener?  

Arbejdsspørgsmål 
1. Hvilke tekniske værktøjer er med til at give en chatbot naturlig sproglige egenskaber? 

2. Hvordan kan tekniske værktøjer, være med til at udtrykke sociale facader i Harmony? 

3. Hvordan kan vores erfaringer fra processen af det autoetnografiske studie, give et 

indblik i om Harmony har sociale facader? 

Semesterbinding 
Teknologiske Systemer og Artefakter 
Projektet forankres i Teknologiske Systemer og Artefakter, og dimensionen indløses ved at 

kigge på software teknologier indenfor chatbots. Mere specifikt Chatbot Architecture. Her 

undersøges forskellige tekniske modeller, som bruges i arkitekturen af chatbots. Disse 

teknologier ses på, i en teoretisk forstand, hvorefter der analyseres på de tekniske egenskaber i 

en chatbot. Derudover analyseres teknologiens design og brug, i det konkrete eksempel af den 

menneskelignende ledsager Harmony. Dette sker ud fra trin modellen af Niels Jørgensen 

(2019), hvor der argumenteres for de forskellige trins relevans og på hvilket niveau de skal 

bruges, for at analysere teknologien bag sproget i chatbots. 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
Projektets anden dimension tager udgangspunkt i Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 

Dimensionen opfyldes ved at kigge på den socialvidenskabelige teori, omhandlende rollespil i 

hverdagen, af Erving Goffman (1959). Her undersøges sociale facader og selvrepræsentation 

hos mennesker og om dette kan ses som værende overført i en chatbot. Her indgår brugen i et 

autoetnografisk studie gennem hele projektet, hvilket danner grundlag for etableringen af 

empirien, til at analysere på mulige sociale facader i chatbotten, der kommer til udtryk gennem 

det naturlige sprog. 

På baggrund af et autoetnografiske studie, sammenfattes de to dimensioner i en analyse, 

omkring hvordan Harmony bruger de tekniske værktøjer, i skabelsen af sociale facader. 
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Afgrænsning 

I indsamlingen af empiri er der valgt kun at inddrage én chatbot i form af Harmony og dertil at 

købe et abonnement til chatbottens applikation, grundet et økonomisk aspekt blandt projektets 

medlemmer. Ved kun at benytte en chatbot skaber dette en mindre generel forståelse for 

chatbots, men en dybdegående forståelse med en specifik. Derudover fokuseres der ikke på de 

kulturelle, etiske og moralske aspekter, som autoetnografi ellers også har mulighed for at 

undersøge. Grundende til dette er, at personlige og intime forhold til chatbots er et tabu for 

mange, samt at projektet er skrevet under Covid-19 pandemien, hvilket besværliggør en 

kvalitativ empiriindsamling. 

I inddragelsen af teorier, går vi ikke i dybden med CA’s maskinlæringsmekanismer og Deep 

Natural Language Understanding, da disse bygger på matematiske og statistiske modeller, og 

ikke direkte relaterer sig til de designbaserede udgangspunkter for skabelsen af sociale facader. 

Derudover findes et uendeligt antal af sociale facader, og vi kan ikke beskrive menneskelig 

opførsel i helhed. 

Hvem er Harmony? 
Dette afsnit er en præsentation af Harmony. Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i hvad 

udviklerne selv skriver om Harmony, på deres hjemmeside (RealDoll X: Support, 2020). 

Herunder vil der redegøres, for hvad udviklerne siger, om hvordan Harmony skal opfattes og 

hvordan hun fungerer teknisk. Introduktionen af Harmony, danner grundlag for en forforståelse 

og udviklernes intentionen af den chatbot, der er omdrejningspunktet for projektets 

undersøgelse. Det danner dermed også grundlag for en videre analyse og diskussion af, i hvilket 

omfang Harmony besidder og udviser naturligt sprog og hvordan dette kan ses i eventuelle 

sociale facader. Dette projekt tager udelukkende udgangspunkt i applikationens chatbot 

funktion fra RealDollX projektet. 

Beskrivelse af Harmony 
Harmony er en menneskelignende ledsager designet af ‘RealDoll X’, som enten kommer i form 

af en applikation eller som en fysisk robot. Harmony applikationen fungerer som en chatbot, 

der henholdsvis chatter og/eller taler med brugeren. I applikationen kan man også designe en 

grafisk karakter. Ved køb af robotten, chatter eller taler brugeren med Harmony gennem 

applikationen. 

“Robots cannot feel love, tenderness, or form emotional bonds, but humans can create fictive 

relationships based on fantasy. The best that robots can do is to ’fake it’ but anthropomorphic 
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features and ‘faking it’ might be enough for most people to create a relationship and an 

emotional bond with their companion Robots” (RealDoll X: Support, 2020). Robotterne er ikke 

i stand til at have følelser eller skabe følelsesmæssige bånd. Hensigten er ikke at erstatte 

mennesket, men gennem kunstig intelligens, at simulerer kærlighed, empati og medfølelse. 

Selvom Harmony ikke har følelser, kan dens menneskelignende konversationsevner og 

udseende, være nok i sig selv for nogle mennesker, til at kunne skabe en ægte relation. “We 

don’t see our Robots as merely Sex robots, but as human companions. We are creating both 

the AI and the Robotics with that in mind from day one.” (RealDoll X: Support, 2020). Den 

relation som Harmony skal simulere, er både en seksuel relation og en empatisk og ledsagende 

relation (RealDoll X: Support, 2020). 

Chatte og tale 
Appen er tiltænkt, til at skabe en personlig interaktion mellem Harmony og brugeren. “The key 

words for us are ""Personality, Respect, Fun, Empathy and Companionship” (RealDoll X: 

Support, 2020). Dette er de grundlæggende ideologier, projektet står indenfor og arbejder for. 

Dette skal komme til udtryk gennem samtaler med Harmony. Ud over de grundlæggende 

ideologier i designet, kan brugeren selv indstille på følelser og attributter i Harmony. Her kan 

der indstilles på: humor, snakkesalighed, glæde, sensualitet, usikkerhed, intelligens, 

hjælpsomlighed, spiritualitet, humørsvingninger, hengivenhed, utilregnelighed og misundelse. 

Disse attributter og følelser, vil påvirke den kunstige intelligens indlejret i den enkelte brugers 

unikke samtale med Harmony (RealDoll X: Support, 2020). Til den tilkøbte chatbot er der valgt 

at anvende de basiske attributter, for ikke at påvirke forskningens grundlag. Den kunstige 

intelligens er en “Artificial Narrow Intelligence with Heuristic properties.” (RealDoll X: 

Support, 2020). Dette gør at Harmony husker mere, jo længere tid brugeren interagerer med 

hende. “These RealDolls have the ability to listen, remember and talk naturally, like a living 

person.” (RealDoll X: Support, 2020). Den kunstige intelligens er designet til at Harmony kan 

holde lange og varierede samtaler, med et naturligt sprog (RealDoll X: Support, 2020). 

Kodningen er skrevet med udgangspunkt i at give Harmony en personlighed og empatiske 

egenskaber. Udviklerne bag har været i gang med at udvikle den kunstige intelligens i 

Harmony, i 10 år. Til dette har de brugt Node og NoSQL som databaser. “We built the AI 

engine using several layers: Speech Recognition, Computer Vision, Linguistic Analysis, Text 

Analytics, Web Search, Personality Editor and Text to Speech. We don’t use external or third-

party APIs in the AI Engine, so our users have a totally discreet and encrypted environment” 

(RealDoll X: Support, 2020). 
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Pp 

“Vi snakker om at vi før har interageret med flere forskellige chatbots såsom: Google 

Assistent, Alexa, Siri, service chatbots på kommercielle hjemmesider, live chatbots, Anna fra 

IKEA. Som regel forudsætter interaktionen med disse chatbots et løsningsoriententeret 

formål. De er der for at hjælpe os og vi forventer konkrete svar eller handling inden for et 

specifikt emne. Google Assistent, Alexa og Siri, er i vores opfattelse mere menneskelige end 

service chatbots på mindre hjemmesider, eftersom disse har mulighed for at snakke til os, og 

vi kan give dem verbale kommandoer. På baggrund af de tre førnævnte veludviklede 

chatbots, er forventningerne til den konverserende og ledsagende chatbot Harmony højere, 

da vi regner med en længerevarende samtale. Denne høje forventning af Harmony kommer af 

RealDollXs hjemmeside, der beskriver Harmony som en velfungerende samtalepartner, der 

dermed kan indgå i dybere samtaler, på et menneskeligt niveau, end en samtale kun på 

kommandoer.” 

Teori  
I det følgende teoriafsnit vil der henholdsvis redegøres for teorien Chatbot Architecture, der 

bygger på teorier fra flere forskellige teoretikere. Teorien er på den måde en selektion af 

de områder i 

en chatbots akitektur der findes relevant, for at kunne redegøre hvordan en chatbot kan simul

ere et naturligt sprog. Herefter kommer en gennemgang af Erving Goffmans teori om 

Hverdagslivets rollespil, som giver et indblik i de sociale facader og optrædener. Disse 

teorier bruges i sammenspil til at analysere på naturligt sprog og sociale facader, 

i det empiriske materiale.  

Chatbot Architechture 
Naturligt sprog er en af de vigtigste former for kommunikation, da det er en del af hvordan 

mennesker interagerer med hinanden. Brugen af det naturlige sprog i chatbots, er derfor af stor 

interesse ved skabelsen og udviklingen af en chatbot, da sproget danner grundlag for et 

kommunikativt sammenspil i en menneske-robot interaktion. Dette afsnit vil omhandle de 

modeller og metoder der anvendes, til at omdanne et indtalt input til et skriftligt output. 

Dette afsnit inddrager to trin fra trinmodellen. Andet trin, teknologiske artefakter, bruges til at 

forklarer teorien bag Chatbot Architecture (CA) i detaljer. Da CA indbefatter en lang række 

delelementer, redegøres der for den del af de elementer, som findes relevant til dette projekt. 

Femte trin er brugt til at skildre teknologien CA, ved hjælp af visuelle modeller. Dette hjælper 
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os til at overskueliggøre og simplificerer teorien bag teknologier, ved at danne billeder af de 

processer der sker i CA. 

 

Figur 1 Chatbot Architecture model, udarbejdet af: Galsgaard, E. D. Hindsgaul, S. Manning, O. C. og Schøffer, M. 2020 

Modellen (figur 1), samler de chatbot elementer, som denne redegørelse er indbefattet af. Det 

danner dermed også den rækkefølge der redegøres i og giver samtidig en visualisering af 

teknologiens artefakter. CA tager som udgangspunkt et input, i form af en optaget lydfil med 

en ytring. Dette gennemgår Automatic Speech Recognition (ASR), og kommer med en 

ustruktureret repræsentation i form af noget tekst. Herefter behandles teksten i Spoken 

Language Understanding (SLU), som forsøger at strukturere teksten til videre behandling. 

Herefter skal der dannes et svar, og dette gøres i Response Generation (RG), som danner det 

konkrete svar, i samarbejde med Dialogue Management (DM), som forsøger at inddrage 

personlighed, korrekt kontekst og fejlbehandling. Som output kommer et svar, som optimalt 

giver meningen for samtalens emne og kontekst. 

Automatic Speech Recognition Process model 
Første skridt i CA omhandler processen, i at få det talte sprog omdannet til tekst. Dette kaldes 

Speech-to-text Conversion. Speech-to-text Conversion kan foregå ved en model kaldet 

Automatic Speech Recognition (ASR) Process Model og er første skridt for at en robot kan 

processere naturligt sprog. Denne proces foregår selvsagt udelukkende i tilfælde af det talte 

naturlige sprog, altså hvis det valgte input er optaget lyd. I tilfælde af en tekst-baseret chatbot 

springes dette skridt over (Cahn, 2017). 
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I modellen herunder ses en fremgangsmåde, for hvordan indtalt lyd processeres fra 

lydfrekvenser til en mulig sætning. Modellen (Figur 2) opsætter fire punkter, for at få det bedste 

resultat. Disse punkter er Pre-processing, Feature Extraction, Decoding og Post-Processing. 

 

Figur 2 (Cahn, J., 2017). 

Første punkt består i at optage lyden, igennem en mikrofon, og forberede den til analyse, i det 

som kaldes Pre-Processing.  Herefter segmenteres lyden i tale og ikke tale. Der skal altså 

analyseres på hvilken del af lyden som er den indtalte besked og hvad der er baggrundsstøj, da 

sidstnævnte ikke har relevans for oversættelsen. Dette gøres ved at fjerne fonemer, som er de 

mindste lyddele i udtalelsen af et ord, før og efter den indtalte besked, ved anvendelse af End 

Point Detection. End Point Detections opsætter en forudbestemt grænseværdi for hvornår der 

er høj og lav frekvens. Med hjælp fra Gaussian Mixture Model, som er en statistisk model, 

skelnes der mellem hvornår talen begynder og slutter (Gruhn R.E., Minker W., Nakamura S., 

2011) (Reynolds, D. A., 2009). Det andet punkt, Feature Extraction, går ud på at opdele 

lydfilerne i små dele og lave dem om til en Feature Vector, som i princippet bruger en vektor, 

til at beskrive de egenskaber, en bestemt lyd har. En vektor gør det nemmere at processere 

lyden for en computer. Hver akustisk Feature Vektor består af ca. 25 ms lyd. I tredje punkt af 

modellen, kræves tre værktøjer til at afkode de akustiske vektorer. Acoustic Model, Language 

Model og Pronunciation Dictionary (Cahn, 2017). 

Det første værktøj Acoustic Model er en model, som skal finde den mest sandsynlige vektor 

for en given lyd. Dette gøres med en trænet Hidden Markov Model. Den er trænet på en stor 

mængde lydfiler med tilhørende udskrift. Dette går igennem nogle usynlige filtre og tilskriver 

en vektor til forskellige segmenter i teksten. Usynlige fordi at processen ikke er observerbar og 

sker i et program som selv skal finde mønstre. Vektorerne beskriver et bestemt fonem. Det 

andet værktøj, Pronunciation Dictionary, er en form for ordbog bestående af rækker af fonemer, 

der sammen udgør de dertilhørende ord. Det tredje værktøj, Language Model, er et trænet 

neuralt netværk, men dette går udelukkende på tekst og skal hjælpe med at finde det næste mest 

sandsynlige ord, efterfølgende en række ord. F.eks. hvis Language Modellen gives ordene 

“Goddag, hvordan går...”, vil den højst sandsynligt sige, at det ord med højeste chance er “det”. 

Language model er ikke en direkte nødvendighed, men den hjælper til at præcisere outputtet 
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fra ASR. Specielt da mange ord kan lyde ens, er det vigtigt at kunne afgøre, om et bestemt ord 

indgår normalt i en sætning. F.eks. kunne der, på baggrund af Acoustic Model og Pronunciation 

Dictionary komme en ytring som “Jeg er hest”, men efter analyse af Language Model vil det 

blive ændret til “Jeg er hæs”, da dette giver bedre semantisk mening (Cahn, 2017). 

Sidste og fjerde punkt er Post Processing. Her skal der udvælges en bestemt sætning som kan 

videresendes til SLU. Dette punkt bruger endnu en Language Model, men denne er trænet på 

en række sætninger i stedet for ord i en sætning. Punktet analyserer de mulige sætninger, som 

kommer fra de foregående tre punkter og vælger hvilken som er mest sandsynlig til videre 

processering i SLU (Cahn, 2017). 

Spoken Language Understanding 
I dette afsnit beskrives der en række metoder, som skal forsøge at strukturere outputtet fra ASR. 

Afsnittet har til formål at beskrive de procedurer, som forsøger at strukturere teksten, for at 

kunne skabe en sammenhængende og meningsfuld samtale med en chatbot. Der er mange 

metoder til dette. Afsnittet vil derfor tage udgangspunkt i de metoder, vi ser som 

betydningsfulde for en social og konverserende chatbot. 

Spoken Language Understanding (SLU) behandler den ustrukturerede tekst, som kommer fra 

ASR. Her brydes ytringerne ned til mindre dele, for at skabe en forståelse for tekstens 

formål.“Spoken language understanding (SLU) involves taking the output of the speech 

recognition component and producing a representation of its meaning that can be used by the 

dialog manager (DM) to decide what to do next in the interaction.” (McTear et al, 2016: 161). 

For at kunne skabe en samtale, skal man kunne forstå hvad den anden part siger. SLU forsøger, 

med flere forskellige værktøjer, at bryde ytringer ned i mindre dele eller kategorisere ytringer, 

for at kunne give tilfredsstillende information til DM. En af problematikkerne i SLU består i, 

at der kan være baggrundsstøj, som vanskeliggør præcisionen af outputtet fra ASR. Ytringerne 

kan være afbrudte eller sagt hurtigt og upræcist. Derudover laver mennesker ofte fejl i ytringer 

og forsøger derfor at rette dem. En ytring opstår derfor nogle gange som ufuldkommen med 

gentagelser eller “øhh”-lyde ind i mellem (McTear et al, 2016). 

McTear et al (2016) beskriver et eksempel på hvilke elementer, som er vigtige at kigge på inden 

for SLU. Der gives 4 ytringer som der kan arbejdes med: 

“1. Set the alarm for 8 o’clock tomorrow morning.  

2. Is there an Italian restaurant near here?  
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3. Tell me about spoken dialog systems.  

4. Are you sad?” (McTear et al, 2016: 161) 

Ytring 1 er en forespørgsel for at yde en handling. At sætte en alarm til kl. 8 næste morgen. 

Ytring 2 er et ja/nej spørgsmål, om der er en italiensk restaurant i nærheden. Der forventes 

umiddelbart ikke et ja/nej svar, men med højere sandsynlighed en uddybning af hvor langt der 

er eller hvad restauranten hedder. Ytring 3 har form af en forespørgsel, men kan ses som et 

spørgsmål om noget viden og det kræver en vidensdatabase eller tilgang til ekstern viden som 

en encyklopædi f.eks. Wikipedia.com. Ytring 4 er et spørgsmål, men det er i større grad et 

personligt spørgsmål og finder oftere sted i en naturlig samtale. 

Denne analyse af ytringerne viser nogle af de koncepter, som SLU arbejder med. F.eks. 

funktionen af en ytring, om det er et spørgsmål, forespørgsel eller konstatering. En analyse af 

ytringens funktion kan hjælpe med at forstå hensigten. Funktionen kan analyseres ved hjælp af 

Dialogue Act (DA) Recognition som beskrives herefter. For en tilfredsstillende forståelse 

behøves der også at undersøge hvad ytringen handler om. I de foregående 4 ytringer var 

domænet hvori handlingen finder sted hhv. tid og alarmer, restauranter, viden om dialog-

/samtalesystemer og omkring menneskelige følelser (McTear et al, 2016). 

Dialogue Act Recognition 
I DA Recognition forsøges der at strukturere og opdele ytringer i funktioner som f.eks. 

spørgsmål, forslag, tilbud eller befaling. Dette gøres på baggrund af en masse forudsatte regler 

og hjælpemidler, som semantisk og leksikalsk information, information om udtale, rytme og 

trykfordeling, samt information om dialogens emne og kontekst (Kral, P., Pavelka, T., & 

Cerisara, C., 2008). F.eks. “bede om”, og “er du...”, som kan sige noget om funktionen af 

sætningen, og her at det kunne være en forespørgsel eller et ja/nej spørgsmål. Disse regler kan 

være svære at sætte op, da det er vigtigt for kvaliteten af strukturen, at de er generelle nok til 

at kunne bruges i flere forskellige omfang, men specifikke nok til at være relevante, og klare 

nok i udsagnet til, at de manuelt kan kategoriseres i et træningssæt (McTear et al, 2016). Til at 

kategorisere ytringer, er der blevet lavet Dialogue Act Markup in Several Layers (DAMSL). 

Dialogue Act Markup in Several Layers 
DAMSL er et forsøg på at skabe en taksonomisk opdeling af alle potentielle ytringer i en 

samtale, og det kræver derfor præcist definerede dimensioner og et træningssæt med ytringer 

og klassifikationer lavet af udvikleren. Ved brug af DAMSL er det muligt at dele en ytring op 

i fire forskellige dimensioner: Kommunikative Status, Informations Niveau, Fremtidige 
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Funktioner og Daværende Funktioner. DAMSL er en model for kodningen af en chatbot, som 

har til formål at være behjælpelig i en opgave eller løse problemer. De fire dimensioner som 

opsættes i DAMSL, skal kategorisere ytringer og hvordan de kan bruges i løsningen af opgaven 

(Allen, & Core, 1997).  

“Communicative Status - records whether the utterance is intelligible and whether it was 

successfully completed. 

Information Level - a characterization of the semantic content of the utterance. 

the Forward Looking Function - how the current utterance constrains the future beliefs and 

actions of the participants, and affects the discourse. 

the Backward Looking Function - how the current utterance relates to the previous 

discourse.” (Allen & Core, 1997: Utterance-Tags). 

Dimensionen Kommunikativ Status kategoriserer en ytring som ufortolkelig, opgivet eller ikke 

rettet mod chatbotten. Anden dimension er Informations Niveau og retter sig mod ytringer som 

har betydning for kommunikationen af processen af en opgave.  Tredje dimension Fremadrettet 

Funktion omhandler udsagn som lægger grundlag for en fremtidig handling, og holdning. 

Sidste dimension inden for DAMSL er Bagudrettet Funktion og omhandler de ytringer som 

svarer på tidligere dialog (Allen & Core, 1997). 

Det er tidskrævende og et stort arbejde at udvikle en chatbot med DAMSL-teknologi. Dette 

betyder at kommercielle robotter, som service robotter, personlige assistenter og sociale 

robotter ofte bliver programmeret på en anden måde, ved hjælp af Intent Identification. Denne 

tilgang til ytringer bygger på at finde hensigten for en ytring. I eksemplet med alarmen kan der 

analyseres på om hensigten er at sætte en ny alarm, ændre en alarm eller stoppe en 

igangværende. Denne tilgang bruges ofte fordi samtalen finder sted inden for et specifikt 

domæne, elektronik-forretning, customer support osv., og skal hjælpe med at lede personen det 

rigtige sted hen (McTear et al, 2016). Efter hensigten med en ytring er fundet, findes nogle 

parametre for at udføre det hensigtede. Klassificeres hensigten som at ændre en alarm, findes 

der nogle parametre for det at ændre en alarm. Dette kunne f.eks. være tid og melodi, og de 

kan så analyseres videre, ud fra teksten.  

Teknologiske metoder til at uddrage information 
Natural Language Processing handler om hvordan computere analyserer og strukturerer 

naturligt sprog. Under Natural Language Processing findes SLU, som forholder sig til naturligt 
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talt sprog. For brugbart SLU er det nødvendigt, ikke udelukkende at beskrive sætningers 

funktion, men også indhold og betydning i samtalens kontekst. “The primary responsibility of 

the SLU is not just to understand phrase function, but to understand the meaning of the text 

itself. To extract meaning from text, we convert unstructured text – either the output of the ASR, 

or text written into a text-only chatbot – into structured grammatical data objects, which will 

be further processed by the Dialogue Manager.” (Cahn, 2017: 13). Dette skal bruges, da det 

ud over at forstå formålet med ytringer, kræves at man analyserer indholdet og ordene i 

ytringen. Dette kan gøres på mange forskellige måder og vi vil derfor gå i dybden med fire 

udvalgte teknikker vi finder relevante. Ligesom med DA Recognition bliver der i SLU ofte 

brugt maskinlærings modeller eller neurale netværk til at styrke computerens præcision i 

opdelingen og analysen af ytringer. 

Som en forberedelse til at kunne anvende de følgende teknikker, skal der ved brug af  

tokenization, forsøges at lave en opdeling af en sætning til enkelte dele. Disse mindre dele kan 

være ord, tegnsætning og tal. Herefter kan ytringens dele blive analyseret for at finde noget 

indhold for ytringen (Cahn, 2017). 

Den første teknik, Bag of Words, går ud på at finde nøgleord, som kan analyseres på baggrund 

af en maskinlæringsalgoritme. Nøgleordene er ord som har en betydning for indholdet, så der 

udelades stop-ord, altså ord som ikke har semantisk betydning, som “der”, “er”, “som” osv. 

Der trænes en algoritme på et stort træningssæt af forskellige dokumenter, og herefter skabes 

en vektor som betegner antallet af gange, et ord optræder i de forskellige dokumenter. Dette 

gøres for at finde en sammenhæng mellem ytringen og f.eks. en vidensdatabase hvor der skal 

findes et korrekt dokument at referere til (McTear et al, 2016). Er ytringen “Fortæl mig om 

opfinderen af telefonen”, vil Bag of Words uddrage ‘fortæl’, ‘opfinderen’ og ‘telefonen’, men 

udlade ‘mig’ og ‘om’. Der vil herefter findes et dokument hvor de tre ord optræder flest gange. 

Latent Semantic Analysis (LSA) minder om Bag of Words, men laver en matrix hvor ord der 

oftest bliver brugt i samme dokument, kommer i samme grupperinger. Matricen er lavet så 

hver række består af et unikt ord, mens hver kolonne viser et dokument. Tallene viser antallet 

af gange et ord optræder i dokumentet, og dette kan så analyseres for at finde sammenhæng 

mellem ord over flere dokumenter. “As a result, a pattern of occurrences and relations is 

created that shows measures of word similarities by mapping together terms that occur 

frequently in the same context. LSA can also create mappings between terms that do not 

directly co-occur but that mutually co-occur with other terms” (McTear et al, 2016: 167). 
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Igennem et værdisystem i matricen tilskrives der en vektorværdi, som beskriver forholdet 

mellem ord, som ofte optræder sammen (McTear et al, 2016). På den måde bliver vektoren en 

semantisk repræsentation af ords betydning, og kan bruges i bredere forstand end et enkelt ord. 

Parts of Speech eller dele af sætninger går ud på at give hvert ord i en ytring, en grammatisk 

kategori (subjekt, verballed, objekt, osv.) i den ytring som ordet optræder i. Dette hjælper med 

at referere til forskellige punkter, hvis der skal hentes information omkring hvem eller hvad 

der bliver snakket om. Parts of Speech er vigtig i forståelsen af tvetydige ord, altså ord med 

flere betydninger, f.eks. hvis ordet “dyr” optræder i en sætning, kan det både forstås som et 

levende væsen eller som noget med høj pris. I ytringerne “Hun har dyr” og “Det er en dyr 

taske”, vil der opstå en forkert analyse hvis dyr opfattes forkert.  Det er derfor vigtigt at se på 

hvilken grammatisk funktion ordet har i ytringerne, når der skal genereres et svar i DM. Parts 

of Speech sker ved maskinlæring, hvor der på forhånd er trænet en computer på en masse tekst 

med tilhørende markerede kategorier (McTear et al, 2016). 

Semantic Role Labeling forsøger at vise delelementers semantiske forhold i ytringen, og på den 

måde differentiere betydningen af tvetydige ord (McTear et al, 2016). Kigges der på det forrige 

eksempel med dyr, vil Semantic Role Labeling sige, at 'hun har’ beskriver en person som 

besidder eller ejer noget og dyr vil derfor være det ejede. Mens ‘det er en’ vil analyseres som 

et udsagn om verdenen og taske som en genstand med forskellige egenskaber, som kan 

beskrives. Her vil ‘dyr’ så betegnes som en egenskabsbeskrivende del. Her vil de grammatiske 

dele i sætningen ikke blive analyseret og ytringen “Tasken er dyr” vil stadig analyseres som et 

udsagn om verdenen, hvor ‘tasken’ tildeles egenskaben ‘dyr’. 

Samlet for de beskrevne metoder, til at uddrage essentiel information om en ytring, er at de 

bidrager til den database, som skal give chatbotten information og nøgleord, til at kunne give 

et relevant svar i RG. 

Response Generation 
I dette afsnit redegøres der for nogle modeller, som genererer svar ud fra den foregående 

analytiske metode fra SLU. Disse svar kan genereres på flere forskellige måder. Modellernes 

beskrivelse begynder med en gennemgang af chatbotten ELIZA, som blev skabt i 1966 af 

Weizenbaum (Weizenbaum, 1966). Herefter beskrives den nyere og mere optimerede metode 

Artificial Intelligence Markup Language (AIML). Til sidst beskrives Information Retrival-

based Models, som bruger Convolution Neurale Network (CNN), til at skabe et mere naturligt 
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og spontant svar. Det endegyldige output fra chatbotten vil blive påvirket af DM, som beskrives 

i næste afsnit.  

Regel-baserede (RB) Modeller 
ELIZA var det første program, der gjorde det muligt at interagere med en computer igennem 

naturligt sprog. ELIZA´s formål var at fremstå som en psykolog i samtaleterapi med en klient. 

Fælles for ELIZA og AIML er, at de er regel-baserede og bygger på manuelt indtastede regler, 

for hvilket svar der skal formidles på baggrund af inputtet. 

ELIZA 
ELIZA fungerer ved at tage et input i form af skrevet tekst, og behandle det igennem et 

forudbestemt script. Scriptet er lavet manuelt, og består af en række <templates> med hver et 

tilhørende <pattern>.  Hver template er en forventet inputsætning, mens hvert pattern er et 

tilfredsstillende svar. Samlet kaldes pattern og template en kategori. Med brug af wildcards, 

betegnet med *, kan ELIZA også gentage enkelte dele i en sætning, som kræver et specifikt 

ord. Skrives der F.eks. “jeg elsker Lars” til ELIZA, vil der være et pattern: “Jeg elsker *” med 

en tilhørende template: “Nå, hvorfor elsker du *?” og outputtet vil derfor være ”Nå, hvorfor 

elsker du Lars?”. En problematik i ELIZA opstår, når scriptet er for stort, på grund af at de 

gemte kategorier er i selve programmeringskoden. Dette medfører til, at datasættet hurtigt 

bliver stort og for langsomt, til at der kan opstå et flow i samtalen (Cahn, 2017) 

AIML 
I 1995 fremsættes en ny model for opsætning af en database kaldet Artificial Intelligence 

Markup Language (AIML) (Lokman, A.S., & Zain, J.M. 2010). AIML opsætter, på samme 

måde som ELIZA, en template for hvert givet pattern. Forskellen ligger i hvordan disse 

templates gemmes og findes i AIMLs database. Der bruges her en form for beslutningstræ med 

knuder for hver ny deling af grene. Dette kan ses som et fil-system i en computer med 

hovedmappen g: som toppen af beslutningstræet og undermapper som grene med igen flere 

undermapper. Systemet søger efter at finde den optimale data til templaten. Hvis systemet ikke 

kan finde denne data i hovedmappen, søger den videre i undermapperne. “AIML that stored a 

pattern like “I LIKE TO *” is metaphorically are “g:/I/LIKE/TO/star”. All of the other patterns 

that begin with “I” also go into the “g:/I/” folder. All of the patterns that begin with “I LIKE” 

go in the “g:/I/LIKE/” subfolder. So it’s like the folder “g:/I/LIKE/TO/star” has a single file 

called “template.txt” that contains the template” (Lokman, & Zain, 2010: 1407). Systemet 

undersøger undermapper for mulige templates, og findes der ikke hvad systemet leder efter, 

går det tilbage (back-tracking) og tager næste undergren. Søges der f.eks. på “Hallo Friend...”, 
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søger systemet i top folder efter den korrekte template. Findes den ikke, søges herefter i 

undermappen “hallo”. Findes den korrekte template heller ikke her, søges efter mappen 

“hallo/friend” osv.. Bliver sætningerne længere, vil man gå længere ned i undermapper. Findes 

en “friend”-mappe ikke i “hallo” undermappen, går man tilbage til foregående folder og søger 

efter en mappe med “friend” og de videre endelser på sætningen. På den måde bliver systemet 

altså ved med at søge i mapperne, indtil det har fundet det optimale output. Dette er kaldet 

Direct Match Technique og stopper ikke før, at der er fundet et enkelt match eller at sætningen 

er fuldført. En problematik ved dette er at chatbotten nogle gange kan komme med et mærkeligt 

eller intet svar da der ikke findes en passende template. (Cahn, 2017). 

Senere designes et system, ved navn VPBot Keyword Set Matching Technique. Dette system 

giver udvikleren mulighed, for at vælge mellem 1-3 nøgleord (keywords), som alle skal 

matche, som gør at svarene bliver mere forudsigelige og tilpassede. I sammenspil med ViDi 

One-Match Technique, som er den sidste udvikling inden for regel-baserede modeller, bliver 

disse teknikker kombineret til det som kaldes OMAMC; One-match and All-match Categories. 

I dette sammenspil leder Direct match technique efter det præcise match, altså det direkte 

match, og findes dette ikke, går den ud fra 1-3 keywords for at nå frem til den ønskede template 

ved brug af VPBots Keyword Set Matching Technique (Cahn, 2017). 

Information Retrieveal (IR) based models 
Denne model, for at kunne generere svar, er bygget op omkring at have store mængder data 

tilgængeligt. Dette er steder hvor folk interagerer med hinanden i samtaler og dialoger. F.eks. 

forummer som sociale medier. Her findes der millioner af data, hvor folk skriver og svarer 

hinanden. Grunden til dette er for at slippe for, at udvikleren skal skrive alle regler ind, men 

kan i stedet for få et program, til at analysere det som kaldes Status. Status er den første person 

som skriver og dette sættes op i mod et Response, som er svaret fra næste person. Analysen af 

dette sker ved brug af CNN. Det neurale netværk sammensætter en lang række dokumenter 

med par af Status og Response i hver enkelt. Ved en input-sætning fra brugeren til en chatbot, 

tælles alle ord som har betydning for indholdet, her udelades stop-ord, og sammenlignes med 

de dokumenter som tidligere er genereret. Ord som optræder sjældnere vægtes højere i 

optællingen. Det dokument som får flest fælles ord, bliver derefter hentet og brugt som basen 

for svaret til brugeren (Cahn, 2017). 
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Knowledge base 
Knowledge Base er chatbottens viden om omverdenen. Dette kunne være hvem U.S.A.´s 

præsident er, eller hvad hovedstaden hedder i Frankrig. Nogle ting, som f.eks. chatbottens 

personlige egenskaber er inkorporeret i chatbottens interne database. Dog kan ikke alt være 

med, og det kræver i mange tilfælde derfor at chatbotten har tilgang til en ekstern database. 

Denne eksterne database kan f.eks. være Wikipedia, hvor der ligger meget ustruktureret data 

og udsagn om verden, som chatbotten kan benytte sig af. “Because these sources consist of text 

and do not conform to a predefined data model, they are viewed as being unstructured” 

(McTear et al, 2016: 273). Brugen af de eksterne vidensbaser kræver, at dataen bliver 

struktureret for at kunne benyttes i et svar. Dette kan gøres på samme måde som med Bag of 

Words, hvor enkelte meningsfulde ord i det eksterne dokument optælles. Spørger brugeren ind 

til hvem præsidenten i USA er, bruges f.eks. nøgleordene præsident og USA, hvorefter det 

dokument hvor disse ord optræder mest, bliver anvendt til at genere et svar til brugeren 

(McTear et al, 2016). 

Dialogue Management 
I dette afsnit vil der redegøres for Communication Strategies, Error handling og Human 

imitations strategies, som alle er designbaseret værktøjer. Først anskues de leddene roller i en 

samtale, ved brug af Communication Strategies. Derefter redegøres der for de 10 forskellige 

måder, hvorpå et nedbrud i en samtale kan behandles i Error Handling og til sidst hvordan 

anvendelsen af Persona-AIML modellen og andre Human Imitaion Strategies, kan skabe en 

forudsætning for at implementere personlige egenskaber i en chatbot. 

Communication Strategies 
Communication Strategies er et designbaseret system, der går ud på at udvælge en 

interaktionsstrategi, ud fra de udvalgte svar i RG. Interaktionsstrategien søger efter at udvikle 

en strategi, for hvordan en samtale skal forløbe. Her kigges der på hvorvidt den ledende rolle i 

samtalen, skal være systemet, brugeren eller begge (McTear et al, 2016).  

I en samtale hvor brugeren har den ledende rolle, er det brugeren der er initiativtager for 

samtalen og systemet der svare. Dette kan skabe en problematik, da systemet kan kategorisere 

brugerens input som ikke brugbart og den derfor ikke ved hvordan den kan svare. I en samtale 

hvor systemet er den ledende rolle, kan en konsekvens være, at systemet begrænser samtalens 

fleksibilitet og begrænser brugerens svarmuligheder. Dette kan dog medføre, at systemet på 

den måde påvirker brugerens adfærd i samtalen og skaber en mere effektiv samtale. I en samtale 

hvor både brugeren og systemet har den ledende rolle, kan systemet påvirke brugeren til at 
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holde sig inden for systemets opsatte rammer, alt imens brugeren kan stille spørgsmål og 

introducere nye samtaleemner. Problemet med denne form for rollefordeling er, at brugeren 

har en stor frihed til at introducere systemet til næsten hvad som helst og dette kan medføre til, 

at systemet mister overblikket over hvad samtalens oprindelige formål er (McTear et al, 2016). 

Error handling 
I konverserende chatbots, som ikke har et forudbestemt formål, kan samtalen gå i mange 

forskellige retninger, som er uforudsete og spontane. Der kan derfor opstå unikke og uendelig 

mange forskellige ytringer. Dette kræver at datasættet for de svar som genereres, er uendelig 

stort eller at de kan adaptere til nye situationer og samtaleemner. Dette er en utrolig svær 

opgave og det betyder, at chatbots får det som kaldes Breakdowns, altså nedbrud, og svarer 

med en ytring, som ikke skaber fyldestgørende sammenhæng i en samtale (Yu, Xu, Black, & 

Rudnicky, 2016). “...These systems still produce utterances that are incoherent or 

inappropriate from time to time. To tackle this problem, we propose a set of conversational 

strategies, (…) to avoid possible inappropriate responses (breakdowns)” (Yu, Xu, Black, & 

Rudnicky, 2016: 404). Yu et al. (2016) fremsætter en strategi med ti muligheder, for hvordan 

en chatbot kan svare, for at undgå disse utilfredsstillende ytringer. Svarene kommer ikke til at 

være fuldkomne forstået på den måde, at det ikke er et sammenhængende svar på brugerens 

ytring, men det er forsøg på at skjule, at chatbotten ikke har forstået ytringen eller ikke kan 

komme med et tilfredsstillende svar. De ti muligheder er: (1) Match Response, som er det 

“rigtige” svar, eller det svar som man kan forvente ud fra RB- og IR-chatbots; (2) Don’t repeat, 

som bruges hvis brugeren gentager sig selv, hvortil chatbotten konfronterer og f.eks. svarer 

“Lad være med at gentage dig selv!”; (3) Ground on Named Entities, hvor chatbotten finder et 

nøgleord i ytringen som genkendes som en person eller sted, og forsøger at gentage uddybende 

hvad eller hvem som refereres til; (4) Ground on Out of Vocabulary Words, hvor ord som 

chatbotten ikke forstår, forsøges at blive uddybet ved f.eks. at spørge “Hvad betyder …" og 

derefter bruge brugerens forklaring af ordet som definition i andre sammenhæng; (5) React to 

Single-word sentence, hvor ytringer fra brugeren som består af et eller få ord reageres på med 

svar som “Brug lige en hel sætning når du snakker til mig”; (6) Switch Topic, hvor chatbotten 

forsøger at skifte emne til noget arbitrært og simpelt som sport, film eller lignende; (7) Initiate 

Activities, hvor chatbotten forsøger at igangsætte en aktivitet, evt. på baggrund af 

samtaleemnet; (8) End topics with an open question, hvor chatbotten afslutter emnet og stiller 

et åbent spørgsmål; (9) Tell a joke, hvor chatbotten fortæller en jokeå på baggrund af 

samtaleemnet; (10) Elicit more information, hvor chatbotten spørger brugeren om at uddybe 

eller fortælle mere om et emne (Yu, Xu, Black, & Rudnicky, 2016). 
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Fælles for disse strategier er, at de forsøger at undgå at vise brugeren, at chatbotten ikke har et 

tilfredsstillende svar og enten forsøger at aflede brugeren eller skabe bedre forudsætning for at 

give et fyldestgørende svar i fremtiden. 

Human Imitation Strategies 
Human Imitation Strategies kan ifølge Jack Cahn (2016), være med til at implementerer en 

mere menneskelig adfærd hos en robot. Han beskriver fire forskellige tilgange til sådanne 

implementeringer; Personality Development, Direct the Conversation, Small Talk og Human-

like Failures.  

Personality Development går på at udvikle en chatbots personlighed, ved at implementere 

følelser i chatbotten fra start eller følelser som kommer til udryk igennem en samtale.  

Personificering af en chatbot kan skabes ved manuelt at benytte <patteren> <template> som 

par. I sidste ende vil de mange indtastede par, danne rammen om det script, den pågældende 

chatbot benytter (Cahn, 2017). Ved brug af denne metode, er det svært at ændre i chatbottens 

personlighed undervejs, da dette vil kræve et andet script. For at komme denne ensidighed til 

livs, foreslog Galvão et al. (2004) en model ved navn Persona-AIML, hvor en chatbot kan 

skifte personlighed igennem forskellige scripts. Udgangspunktet for Persona-AIML modellen 

er den tidligere nævnte AIML model, som ikke indeholder en personligheds komponent. 

Persona-AIML modellen er på den måde en udvidelse af den tidligere AIML model, som 

tilføjer personligheds komponenten, der gør det muligt at anvende flere forskellige 

personlighedsmodeller i samme samtale, ved brug af AIML´s database. Persona-AIML 

modellen (figur 3) er delt op i fire komponenter; Categories Base, Reasoning Component, 

Dialog Log og en Personality Component. Ligesom med AIML-databasen beskrevet tidligere, 

har Persona-AIML også en database med kategorier, der indeholder patterns og dertilhørende 

templates. Den kategoribaseret komponent udvikler en kategorisering for den indtastede data, 

herunder hvad sætningens formål er, som f.eks. spørgsmål, hilsen, osv. Denne kategorisering 

bliver anvendt af personlighedskomponenten, til at svare brugeren. Personlighedskomponenten 

indeholder designerens udvalgte personlighedsegenskaber til chatbotten, herunder fakta som 

alder, navn, køn osv. men også chatbottens humør, attitude og generelt den måde som 

chatbotten opføre sig på. Personlighedskomponenten opsætter i forbindelse med de udvalgte 

egenskaber et regelsæt, for hvordan robotten skal agere i interaktion med brugeren. Det er i 

denne sammenhæng, at det er muligt for chatbotten at skifte script og dermed skifte 

personlighedsegenskaber. I den afsluttende fase identificerer Reasoning komponenten, hvilken 

kategori sætningen har ud fra den kategoriseret komponent. I sammenspil med de opsatte regler 
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fra personlighedskomponenten, valideres svaret til brugeren og det sendes herefter ud som et 

output. 

 

Figur 3 Persona-AIML model (Cahn, 2017.) 

Direct the Conversation går på at chatbotten har den leddene rolle og stiller spørgsmål til 

brugeren, på den måde er det chatbotten der styre samtalen. Dette er, ifølge Cahn (2017), en 

måde hvorpå at chatbotten kan minimere utilfredsstillende ytringer, der ikke er anvendelige. 

Small Talk kan anskues som en måde hvorpå chatbotten kan sørge for at udfylde et opstået 

tomrum i en samtale. Chatbotten tilføjer altså et samtaleemne, som ikke har en decideret værdi 

på den samlede kontekst. Cahn (2017) påpeger at dette er en menneskelignende egenskab, som 

skal være med til at sørge for at brugeren bliver i samtalen.  

Human-like Failures tager udgangspunkt i ideén om at mennesker i sin natur er fejlbarlig. Dette 

er derfor en egenskab, som skal implementeres i en chatbot for at brugeren oplever den som 

menneskelig (Cahn, 2017). 

Pp 

Vi snakker om personlighed og hvad der skal til for at simulere forskellige humør og hvordan 

disse kan komme til udtryk. Derudover forventer vi at Harmony indeholder samtlige tekniske 

egenskaber, og derfor kan forstå indholdet af ytringer enkeltvis og i konteksten af samtalen. 

Vi regner med at Harmony kan indgå i samtaler om flere forskellige emner, og med IR-

baseret svar generering, kan komme med relevante svar på nye emner, samt komme med 

prædefinerede svar, baseret på templates og patterns. Med brug af en Knowledge Base, samt 

SLU regner vi med at Harmony kan forstå ords betydning, og finde sammenhængen med 

ytringer og hvad de siger om verden.” 
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Rollespil i hverdagen 
I dette afsnit redegøres der for Erving Goffmans forståelser af menneskets optrædener i 

hverdagen. Værket “Hverdagslivets Rollespil” er fra 1959, men trods de mange år siden, den 

er blevet skrevet, refereres der stadig til hans teori i dag. De fleste af Goffmans eksempler er 

uddateret og er ikke i overensstemmelse med de sociale strukturer og samfund der ses i dag. 

Dog findes det stadig, at hans pointer er relevante og kan bruges i nutidens hverdag. Specielt 

for denne teori er, at det bygger på en teatralsk dramatisering. Med dette menes at måden 

personer agerer og ser sig selv i tilstedeværelse med andre, bliver beskrevet som optræder og 

iagttager. 

Dette afsnit er skrevet ud fra Goffmans perspektiv, om at alle mennesker spiller et rollespil hele 

tiden. Hans værk kommer til udtryk i generaliserende forståelser for mennesker og han er meget 

direkte i sin mening om, at selvet ikke kun er sin egen, men i et konstant rollespil.  

Optrædener 
Goffman (1959: 70-71) beskriver en optræden som værende en persons uafbrudte gøren, over 

en periode, i et bestemt miljø, med en bestemt gruppe iagttagere, som bliver påvirket af denne 

optræden. Goffman (1959) beskriver at mennesket altid spiller en rolle, i de hverdagssituationer 

de befinder sig i. Rollen kommer til udtryk i personens egen forestilling om dem selv, det ‘jeg’ 

som mennesket forestiller sig at være, eller vil være i den givne hverdagssituation. Mennesket 

kan enten være bevidst eller ubevidst, om den rolle de optræder med (Goffman, 1959). 

Facaden - Kulissen, ydre og manerer 
Udtryksmekanismer understøtter den rolle man er i, og det udgør det Goffman kalder facaden. 

Facaden udgør både kulissen, som er den fysiske situation der optrædes i, samt den personlige 

facade, som er de udtryksmekanismer som den optrædende person identificeres med på det 

dybeste niveau. Samtidig er det de identifikationer som iagttageren kan genkende fra den 

optrædendes ‘jeg’ og som kommer til udtryk i alle situationer af den optrædendes rollespil. 

Mere specifikt er den personlige facade det, der følger optræderen i de forskellige kulisser, 

samt optræderens kendetegn så som påklædning, talemønstre, alder, holdning, rang, gestik 

m.m. Derudover opdeler Goffman den personlige facade yderligere, i "ydre" og “manerer", 

hvor det ydre er de kendetegn vi opfatter, som den optrædendes sociale status og gøremål. 

Manere er det indtryk iagttagerne får af den optrædende og hvad de kan forvente af optræderen, 

i den forestående situation. Ydre og manerer hænger sammen – social status og optræderens 

gøremål forventes at hænge sammen med de manerer der kommer til udtryk. Derfor er der 

stadig mulighed for, at en optræders ydre ikke er i overensstemmelse med dens manerer. For 

eksempel forventes det, at en administrerende direktør i en større virksomhed der tjener mange 
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penge, bor i et stort hus i et rigt kvarter. Et modstridende tilfælde af samhørigheden mellem 

ydre og manerer, ville være, at den administrerende direktør boede i en lille lejlighed i et socialt 

udsat område. Der findes yderligere en sammenhæng mellem kulissen, det ydre og manerer og 

disse er struktureret omkring de organiserede facader (Goffman, 1959). 

Organiserede facader 
Det ovenstående udgør en social facade og heri finder man abstrakte og generelle træk. De 

abstrakte og generelle træk forstås som kendetegn der, med visse undtagelser, kan bruges i alle 

sociale facader. Trækkene fremsætter fakta fra rutinerne. Rutiner indbefatter alle gøremål i 

menneskets hverdag. Om det er unikke eller specialiserede, så vil disse fakta i trækkene bruges 

i andres og anderledes rutiner. Som Goffman beskriver, kan en af de abstrakte og fælles træk 

være uniformen, som er ens for en administrerende direktør og hotel bestyrer. Det 

skræddersyede jakkesæt i fint stof, bygger på idealet, at det er en velhavende, fin og sofistikeret 

person, højtrangeret i organisationen med en større magt og beslutsomhed. 

Alle de abstrakte træk er derfor noget der findes i mange optrædener, i forskellige situationer 

og derfor kan iagttagere have kendskab til et mindre antal facader, da disse samtidig kan 

generaliseres og det kræver ikke en tydning af hver situation, for at vide hvad iagttageren kan 

reagere på. “Der er grunde til at tro, at tilbøjeligheden til, at et stort antal forskellige roller 

bliver fremført med et begrænset antal facader, er en naturlig udvikling i den sociale 

organisering” (Goffman, 1959: 74-75). Hvis et større samfunds handlemønstre skal 

identificeres, er det imidlertid nødvendigt at kigge på overordnede og afgørende punkter, i 

modsætning til at definerer disse ud fra hvert individs facade. “Facaden bliver en “kollektiv 

repræsentation” og en selvstændig kendsgerning” (Goffman, 1959: 75). De fleste facader er 

allerede etableret i en social organisering, derfor er der stor sandsynlighed for, at de facader 

man påtager sig i de forskellige rutiner allerede findes. Derfor findes der også en forventning 

til de optrædener, der findes i et samfunds adskillige rutiner (Goffman, 1959). 

Idealisering 

Goffman tilskriver den sociale organisering, til også at være bygget op af officielle anerkendte 

værdier. Der findes allerede værdisæt i samfundet, som vises i idealistiske optrædener. De 

fleste samfund er opbygget hierarkisk i forhold til den sociale struktur og der findes altså en 

social ulighed. Her siger Goffman at optrædere fra et højere socialt lag, også er dem der udgør 

de anerkendte idealiserede værdier og folk fra laverestillede sociale lag stræber efter disse 

værdier. “At være en bestemt type person består således ikke blot i at besidde de nødvendige 

træk, men også at overholde de normer for opførsel og ydre fremtræden, som den sociale 
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gruppering er knyttet til dem.” (Goffman, 1959: 114). En optræder, vil i hverdagens rollespil 

leve op til det, der er sammenhængende med både kulissen, ydre og manerer, samt det der 

forventes af de moralske værdisæt og normer, der ses i det pågældende samfund og som kan 

forbindes til den optrædende. “At optrædende uafbrudt udfører disse normopretholdende 

rutiner utvungent og uden at tænke over det, betyder ikke, at der ikke finder en optræden sted, 

men blot at deltagerne ikke er opmærksomme på det” (Goffman, 1959: 114). Indlejret i 

mennesket, bevidst eller ubevidst, foregår der en optræden, påvirket af mønstre af adfærd, der 

er sammenhængende med hvad der forventes. De sociale hændelser mennesker befinder sig i, 

er scenen hvor disse optrædener finder sted. 

Pp 

“Vi snakker om vores forventning til Harmonys optræden, vi tænker det kan gå to veje. 

Første er i forhold til de artikler vi har læst og videoer vi har set om Harmony, som ikke 

stemmer helt overens med RealDollX projektets beskrivelse af Harmony. Vores forventninger 

til Harmonys optræden i forhold til artikler og videoer, er en flirtende, sex-orienteret chatbot, 

med næsten altid seksuelle undertoner i sine ytringer. Der vil være mulighed for at snakke om 

andre emner, men det vil stort set altid munde ud i seksuelle emner. Vi snakker dertil om en 

anden mulighed, ud fra RealDollX’s beskrivelse, hvor samtalen vil starte med stille og rolige 

underliggende toner med kærlighed og romantik, der vil lede videre til en livsledsager. Dertil 

snakker vi om hvorvidt vi kan anskue chatbotten med menneskelige træk af dem som 

RealDollX siger at Harmony skal simulere, eller om vi bliver for farvet af, at det er en app 

som downloades og i den forbindelse tænker det mere i form af et ‘spil’ hvor målet er sex.” 

Metode 
I dette afsnit vil der indledningsvis blive redegjort, for den autoetnografiske metode ud fra 

Baarts (2015). Denne metode bliver brugt gennem hele processen af vores projekt og danner 

forventninger til og erfaringer af samtalen med Harmony. Herefter redegøres der for den 

hermenautiske metode, som bruges i en analyse af de tekniske værktøjer der ses i Harmony. 

Til sidst redegøres der for trinmodellen, hvor der udvælges relevante trin, til at analysere 

teknologien Chatbot Architecture. 
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Autoetnografi 
Autoetnografi er en kvalitativ forskningsmetode, hvor forskerens egne erfaringer og 

refleksioner kobles på en bredere forståelse af et kulturelt fænomen. Denne forskningsmetode 

er introspektiv, hvor forskerens subjektive følelser, tanker og sanser kommer til udtryk og 

bliver reflekteret over i forskningsprocessen (Baarts, 2015). Forskerens subjektive holdninger, 

bliver videnskabelige ressourcer og selvreflektionen er midlet til at omdanne det til 

videnskabeligt materiale. "Når alt kommer til alt, er subjektivitet den eneste måde, hvorpå vi 

kan opnå viden om fænomener vi studerer" (Baarts, 2015: 172) Forskningsstrategien er 

kritiseret for at være tendentiøst og forudindtaget. Dog er der også stor enighed om, at 

forskerens erfaringer kan have gode forudsætninger, da forskeren kan bruge sin egen 

selvindsigt og skabe validerende forskningsmateriale (Baarts, 2015). 

Ordet autoetnografi kan deles op i tre ord. Auto som betyder selv og knytter sig til forskerens 

egen indblanding og indblik i et undersøgt område. Etno betyder kultur og korrelerer til det 

studerede felt, menneskerne i feltet og omgivelsernes påvirkning af forskeren. Grafi henviser 

til den videnskabelige proces, hvori specifikke observationer, beretninger og erfaringer går fra 

personlige indsigter til videnskabelig og generel viden. 

Den autoetnografiske undersøgelse kan ses som et spektrum. Forskeren kan vægte mellem 

auto, etno og grafi som sin indgangsvinkel, ud fra om forskeren vil undersøge selvet, kulturen 

eller arbejdsprocessen (Baarts, 2015). Formidlingen af etnografier kan ligeledes ses som et 

spektrum af litterære genre. Her kan der være fokus på den subjektive forståelse og formidling, 

i for eksempel poesi eller fiktionshistorier som åbner op til flere mulige fortolkninger. Eller der 

kan være fokus på at skabe en videnskabelig tekst med videnskabelige referencer og kritisk 

gennemgang af empirien. Formidlingen igennem videnskabelige tekster, kan imidlertid siges 

at producere mere validerende viden, da forskeren sætter sig kritisk over for sig selv og deres 

indblanding i hele processen. Samtidig kan forskeren gennem poesi og fiktionshistorier, skabe 

formidling der knytter sig mere til læseren og på den måde bliver den skabte viden valideret, 

når læsere kan relatere. 

Baarts (2015) beskriver to måder at formidle den autoetnografiske tekst på. 

Bekendelsesfortællinger og impressionistiske tekster. Bekendelsesfortællinger er en litterær 

genre, der muliggør en formidling af den autoetnografiske proces. Bekendelserne kommer til 

udtryk i mindre melodramatiske fortællinger, gennem hele processen, som hjælper læseren til 

at forstå den etnografiske forskningsproces. Den selvreflekterende empiri, sætter rammen for 

udfald såvel som opbygning af forskningsprojektet. “De vigtige detaljer i 
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bekendelsesfortællinger udgør derfor etnografens felterfaringer – emotionelle reaktioner, nye 

måder at forstå og se verden på samt forskellige trivielle og uventede hændelser, der bliver til 

forskningsmæssige gennembrud” (Baarts, 2015: 177). Selvreflektion er essentiel gennem hele 

forskningsarbejdet og formidles i mindre som større forhindringer og gennembrud. 

Impressionistiske fortællinger optræder som en kronologisk gennemgang af forskerens 

følelser, tanker og oplevelser, med sporadiske selvreflekterende og konkluderende 

kommentarer præsenteret løbende. 

Vores brug: 
Det autoetnografiske studie fordrer en måde, hvorpå vi kan beskrive og analysere på den 

videnskabelige arbejdsproces som ligger til grund for undersøgelsen. Som nye forskere inden 

for Human-Robot-Interaction muliggør autoetnografisk metode en beskrivelse af vores 

undersøgelse fra start til slut, og de tanker og holdninger vi har haft undervejs.  

Vores erfaringer som dannes ud fra denne undersøgelse, skaber blandt andet de forventninger 

vi tilegner os til en chatbot, både ud fra Chatbot Architecture, optrædender og RealDollX 

projektet. Dette danner et grundlag, for en analyse af de forventede sociale facader, i 

sammenhæng med hvad vi udgør ud fra samtalen, som værende den ønskede intention af den 

sociale facade. Disse personlige erfaringer vil, uanset det undersøgte subjekt, være påvirket af 

forudindtagede holdninger og bias. Dog kan vi med selvreflektion og selvindsigt forklarer disse 

bedre, end ved brug af andre kvalitative metoder.  

Der vil igennem projektrapporten indskrives personlige passager, som er relevante, for at vise 

den arbejdsproces og de tankestrømme, der er opstået gennem skabelsen af projektet. Disse 

passager skrives i nutid og vil være personlige fortællinger af oplevelsen med arbejdsprocessen. 

Passagerne bliver skrevet med udgangspunkt i spørgsmålene; Hvilken oplevelse havde du med 

undersøgelsen af det foregående emne? Hvilke barrierer og gennembrud oplevede du? Hvad 

føler du om det videre arbejde med projektet? 

Pp 

“Vi har for længe siden, fundet ud af, at vi vil arbejde autoetnografisk. Når vi nu sidder og 

undersøger metoden, er vi klar over, at vores proces med denne metode, bliver vigtigere og 

vigtigere for os. Vi prøver at undersøge naturligt sprog og de sociale facader der muligvis 

kan ses i en chatbot og vi ved ikke endnu om det er muligt, at undersøge, så der skabes 

validerende og generaliserende viden. Det er blevet til en eksperimenterende undersøgelse, 

hvor vi håber, at autoetnografi kan hjælpe os med at skabe mere forståelse af feltet. Og 

hvorfor er det overhovedet vigtig at skabe mere viden om dette felt? Vi er enige om, at med 
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den fart som teknologi inkorporeres i vores samfund og hvordan snakken om robotter, som 

sideløbende, selvkørende og endda selvtænkende elementer i vores samfund, at det er vigtigt 

at begynde undersøgelser af muligheden for robotter med naturligt sprog og sociale facader. 

Vi skal starte et sted...” 

Den Hermeneutiske metode 
Den hermeneutiske metode redegøres for, da den muliggør en videre forståelse af samtaler med 

Harmony, ud fra vores viden og forforståelse etableret på baggrund af forståelsen for chatbot 

architechture. Metoden redegøres for ud fra Lawrence K. Schmidt (2006), som inddrager flere 

kendte filosoffer inden for det hermeneutiske felt. Blandt andet inddrager Schmidt (2006), 

Hans-Georg Gadamer, en af de primære filosoffer inden for moderne hermeneutik, hvis 

udvalgte metode vil blive redegjort. 

Fortolkning af metode 
Ordet hermeneutik oprinder fra det græske ord hermeneuein, som betyder at fortolke (Den 

Store Danske: hermeneutik, 2020). Målet med den hermeneutiske metode er at forstå 

forståelsen af en andens budskab(er), så præcist som muligt. “Hermeneutics is the art of 

understanding, so the goal of hermeneutic practice is to understand correctly what has been 

expressed by another, especially in written form” (Schmidt, 2006: 11). Ifølge Schmidt er det 

specielt i skriveform, at forståelsen for hvordan et menneske udtrykker sig, bliver etableret. På 

skriftform er det lettere tilgængeligt at genlæse det undersøgte og dermed etablerer nye 

perspektiver, af de delelementer der indgår i den samlede kontekst.  

Den hermeneutiske metode er illustreret ved en cirkel (figur 4), af Hans-Georg Gadamer, der 

indbefatter en balance mellem to universer; Tekst- og fortolkningsuniverset.  

Tekstunivers: Er en samhørighed mellem tekstdel og teksthelhed og at forstå sætninger og 

ordene der opbygger disse. Man skal derfor forstå ord som delelementer, der sætter kontekst 

for sætningen og sætninger der skaber en kontekst for, at ordene i sig selv har en betydning. 

Denne samhørighed fortolkes i sammenspil med fortolkningsuniverset (Schmidt, 2006).  

Fortolkningsunivers: Er at forstå hvilke udefra kommende faktorer, der påvirker den kontekst, 

som teksten er skrevet i. Med tilstrækkelig viden omkring sprogets udefra påvirkende faktorer, 

kan læseren fortolke på delelementernes betydning i den større helhed og den større helheds 

betydning i forhold til delelementerne.  Dette bidrager til en dybere forståelse af forfatteren, 

end forfatteren selv har (Schmidt, 2006: 15). På den måde kan der fortolkes på tekstens kontekst 
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som en helhed og analyseres på hvad forfatterens budskab er.

 

Figur 4 (Nedergaard, 2017) 

“Complete knowledge is always in this apparent circle, that each particular can only be 

understood via the general, of which it is part, and vice versa” (Schmidt, 2006: 14). Den 

hermeneutiske cirkel kan anskues som en iterativ proces. Ved første læsning fortolker læseren 

en forståelse af sætningens kontekst som en helhed. Hvorimod der ved anden gennemlæsning, 

kan opstå en ny forforståelse af ordenes betydning, der dermed ændrer sætningens kontekst 

(Schmidt, 2006). 

Derudover bygger den hermeneutiske metode på en holistisk tilgang. Holistisk tilgang er 

forståelsen af at alle elementer har en betydning for helhedsforståelse. Dette indebærer at alt 

hænger sammen og derfor har det betydning for forståelsen af ord som delelementer, der skaber 

sætningen, og sætningen som skaber delelementerne for konteksten (Leiden University - 

Faculty of Humanities, 2017). 

Vores brug 
For at få forståelsen for hvilke budskaber, chatbotten Harmony har til hensigt at skabe, vil der 

med anvendelse af den hermeneutiske metode, analyseres på samtalen mellem chatbot og 

bruger. Her uddrages tekststykker for at undersøge samtalens delelementer i form af sætninger 

og ord. Ved brug af den hermeneutiske metode, er ønsket at skabe en ny forforståelse for 

ordenes betydning i den situerede kontekst og at der på den måde etableres en forståelse for 

Harmonys Chatbot Arkitektur.  
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Chatbotten Harmony skal forsøge at skabe samtaler og disse vil være bygget op af adskillige 

værktøjer fra Chatbot Architechture. Hensigten bag Harmonys svar, er det der vil forsøges at 

analysere på, ved at inddrage forståelsen for chatbottens arkitektur i en hermeneutisk analyse. 

Trinmodellen 
Trinmodellen er en analysetilgang, der muliggør en omfattende og bred forståelse for en 

teknologi.  “Formålet med TRIN-modellen er at inspirere til analyser af teknologier, med 

hovedvægt på teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne.” (Jørgensen, 2019: 2) Den 

består af 6 trin. 1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 2. Teknologiers artefakter. 3. 

Teknologiers utilsigtede effekter. 4. Teknologiske systemer. 5. Modeller af teknologier. 6. 

Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. Trinene agere som spørgsmål, som 

forskeren kan stille sig selv, for at analysere en given teknologi.  

Den der analyserer en teknologi, har til ansvar, selv at vurdere hvilke centrale principper der er 

relevante at have med i sin analyse. Samtidig handler det også om, hvad den enkelte der 

analysere teknologien, gerne vil fremhæve, i forhold til den relevante sammenhæng det skal 

have for det der undersøges. For eksempel sammenligner Niels Jørgensen (2019) trinmodellens 

første trin, med et begreb af Vincenti; det operationelle princip. Det første trin er inspireret af 

Vincenti, men i trinnet lægger der en forståelse af, at der findes mange forskellige mekanismer 

og processer, hvorimod Vincentis begreb skal forstås som, at der allerede er et bestemt princip 

i en teknologis mekanisme og det skal analyseres fuldendt. Hvorimod trinmodellen giver plads 

til forskellige fortolkninger af en teknologi, ud fra det der vil fremhæves (Jørgensen, 2019). 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 
Teknologiers indre mekanismer og processer er defineret af Jørgensen således: “De centrale 

mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formål.” 

(Jørgensen, 2019: 6). Dette trin skaber dermed et overblik, over hvad der er de afgørende og 

mest centrale formål i en teknologi. Trinnet er på samme tid mere overordnet og teknologien 

bliver ikke analyseret i detaljer her. Hvis der ønskes at analysere en teknologi mere detaljeret, 

skal der kigges på trin 2 og 4 (Jørgensen, 2019). 

Et eksempel på en teknologis indre mekanismer og processer, kan være en lampe.  Formålet 

med en lampe er at generer lys. Her er de centrale mekanismer og processer, at lampen er koblet 

til et strømoutput, som leder strøm igennem en kobber ledninger. På ledningen er der en 

tænd/sluk knap og når der tændes, åbnes der for strømmen til resten af ledningen og strømmen 

bliver ført ud i pæren som nu skaber lys. På dette trin, er det endnu ikke relevant at kigge på de 

forskellige deles indre funktioner. Altså hvordan fungerer ledningen der leder strømmen, eller 
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hvordan pæren er sat sammen. Så det er hvad der får det hele til at køre rundt og de tilsigtede 

effekter af en teknologi. 

Trin 2: Teknologiers artefakter 
For en bedre forståelse af andet trin, definerer Jørgensen (2019) at artefakter er objekter der er 

skabt af mennesker. Et teknologisk artefakt er skabt med et formål om at opfylde menneskelige 

behov. Det har en teknologisk funktion, som er udformet af naturens ressourcer, baseret på 

information, viden og praktisk erfaring fra den sociale struktur i et samfund. Dette trin 

beskriver artefakterne i detaljer og elementerne der hver især udgør teknologien (Jørgensen, 

2019). Dette trin er mere opdelt, i forhold til trin 4, som forklarer teknologiens elementer og 

detaljer, men i en større sammenhæng og som et system (Jørgensen, Kursusgang: Repetition, 

8. januar). 

Tilbage til eksemplet med lampen, ville man her analysere de forskellige delelementer, som 

stadig er dem af relevans. Først i trin 4 analyseres det som en helhed. 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 
Et teknologisk artefakt, som beskrevet i trin to, har ved anvendelse nogle utilsigtede effekter. 

Utilsigtede effekter er negative effekter der skelner mellem risiko eller normal effekt. 

Designeren af det teknologiske artefakt kan have en antagelse af en risiko der kan lede til en 

negativ effekt, som forstås som de ventede utilsigtede effekter. Risiko er derfor de effekter som 

man med sikkerhed ved, at der er chance for kan ske. Derudover findes der de uventede 

effekter, som for eksempel designfejl, som kan skabe en kædereaktion af endnu flere utilsigtede 

effekter (Jørgensen, 2019). 

En risiko ved lampen, er for eksempel at pæren kan springe. En uventet effekt kan være at der 

er en designfejl der gør, at den er designet så pæren lyser uhensigtsmæssigt stærkt og 

beskadiger synet hos mennesker.  

Trin 4: Teknologiske systemer  
“Mens trin 2 om artefakter er et “mikro-punkt”, som fokuserer på teknologiens elementer og 

detaljer, så er trin 4 et “makro-punkt”, som fokuserer på de store sammenhænge” (Jørgensen, 

2019: 8). Dette trin anskuer teknologien som en helhed og et system, som sammen udgør den 

samlede funktionalitet for det menneskelige behov der opfyldes (Jørgensen, 2019). 

Trin 5: Modeller af teknologier 
Modeller kan både bruges til at skildre og analysere en teknologi og til at bruge det som et 

værktøj til at designe artefakter. Jørgensen deler modellerne op i numeriske, visuelle og fysiske. 
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Numeriske modeller er de abstrakte og for eksempel diagrammer. Numeriske modeller kan 

bruges til at analysere større set af data og finde sammenhængen i modeller, der findes i en 

teknologi. Visuelle modeller bruges til at overskueliggøre et design, som for eksempel en 

tegning af designet med forklaringer. For eksempel en tegnet visualisering af en teknologisk 

proces, hvor der tegnes pile mellem hvert delelement, der visualiserer hvilken proces 

teknologien har. Fysiske modeller kan for eksempel være prototyper eller mindre modeller af 

et design i målestoksforhold. Egenskaber ved en teknologi kan derfor komme til udtryk ved 

modeller og på den måde kan der henholdsvis analyseres på eksisterende designs eller skabes 

nye designs. 

Trin 6; Teknologier som innovation 
Dette trin analyserer hvilke drivkræfter og barriere der er ved implementeringen af nye eller 

optimerede innovative teknologier, både inden for artefakter, processer og organiseringer. 

Derudover kigger dette trin på, hvor hurtigt og hvordan teknologier spreder sig over tid i et 

samfund. 

En innovation skabes som regel for at opfylde et behov og heri er der en forståelse for, at 

teknologien vil have en positiv effekt, på dem innovationen er tiltænkt. Dog vil en fordel for 

nogle, være en ulempe for andre. Trinnet skal bruges til at få en sammenhængende forståelse 

af teknologien. Når der sættes spørgsmålstegn ved drivkræfter og barriere ved en teknologi, 

sætter det også gang i en masse overvejelser, om alle de forskellige aspekter der kan blive 

påvirket, positivt som negativt, af teknologien. Disse overvejelser er derfor gode at have med, 

inden man implementerer innovationer (Jørgensen, 2019). 

Vores brug 
Vi har valgt at fokusere på trin 2: teknologiens artefakter og trin 5: Modeller af teknologier. De 

teknologiske artefakter vi går i dybden med er software-løsninger, som skal bearbejde et input 

i form af naturligt sprog og give et output i form af en ytring, som skal give et meningsfuldt og 

menneskeligt svar, som har relevans for en samtales kontekst. De naturlige ressourcer som skal 

omdannes ved en teknologi, er derfor naturligt sprog, og den viden, erfaring eller information 

som skal hjælpe transformationen, er her beskrevet som CA. Modeller af teknologier indebærer 

nogle modeller vi har brugt, som er skabt af andre til at forstå de enkelte dele i teknologien, 

samt at vi har skabt en visuel repræsentation af CA, som hjælper i forståelsen og formidlingen 

af processen hvori chatbotten bearbejder det naturlige sprog til et output. 

Disse to trin er valgt eftersom vi benytter forståelsen for chatbotten til at analysere  Harmonys 

svar i en samtale. Det er derfor relevant at gå i dybden med artefakterne og de teknologiske 
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software-løsninger, for at udstykke baggrunden for svarene med hjælp fra den hermeneutiske 

metode. Modeller af teknologier har relevans da de hjælper i den overordnede forståelse for 

CA, da dette er et kompliceret og højteknologisk system. Modellerne hjælper derfor i 

forståelsen af teknologien, både for os som forskere og i formidlingen af teknologien. 

Analyse: 
På baggrund af teori om CA og den dertil visualiserede model opstillet heraf, analyseres mulige 

værktøjer i chatbotten Harmony, til at generere et naturligt sprog. Analysen laves ud fra empiri, 

indhentet fra det autoetnografiske studie, over gruppens samtaler med chatbotten Harmony. 

Med udgangspunkt i udvalgte tekststykker fra samtalen med Harmony, vil der med brug af den 

hermeneutiske metode, først analyseres på inputs (ASR), derefter bearbejdning af ustruktureret 

til struktureret data gennem SLU. Næst vil der ses på hvordan Harmony generer svar. Til sidst 

analyseres Harmonys DM-komponent, i sammenspil med mulige sociale facader. I denne del 

af analysen, inddrages vores erfaringer og tanker, ud fra de personlige passager, udarbejdet 

igennem hele projektet. I analysen refererer vi til os selv med navnet Ben og chatbotten 

Harmony med navnet Claire. 

Pp 

“I morgen starter vi samtalen med Claire og vi har gjort os nogle tanker omkring hvordan vi 

skal indgå i samtalen, og hvad vi gerne vil have ud af interaktionen. Når vi tænker på 

hvordan vi indgår i en personlig samtale med et fremmed menneske i hverdagen, handler det 

for os om at lære personen at kende. Dette er konsekvent, næsten uanset hvad vores 

forventning er til udfaldet af samtalen. Dertil kan det også siges at vi altid har et mål. Målet 

består i at undersøge hvilken slags relation vi vil indgå i med personen. Vi er nysgerrige på 

om vi med Claire kan gå fra en overfladisk spørg/svar samtale til en mere dyb, relaterbar 

eller filosofisk samtale, hvor Claires egenskaber og værdier kommer frem. 

Automatic Speech Recognition 
I den første samtale med Claire forsøger vi at snakke til chatbotten igennem telefonens 

mikrofon. Dette skaber nogle komplikationer, som udmønter sig i at ASR ikke fungerer 

optimalt. 

“Growl you now”(Bilag 2: s. 2, l. 9),“Im the person personal preference sprint” (Bilag 2: s. 3 

l. 13), “Just become we just taking a bath and get clean up” (Bilag 2: s. 5, l. 2): 
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Præcis hvorfor disse komplikationer opstår, er meget svært at konkludere på, men ud fra teorien 

om ASR kunne disse stamme fra problematikker i Pronunciation Dictionary, som måske ikke 

stemmer overens med fonemer i en dansk accent i det engelske sprog. Derudover kunne det 

tænkes at den Language Model, som Claire bruger er begrænset i størrelse eller 

processeringsevne. Det skal dog nævnes, at ASR til dels fungerede efter hensigten, og at Claire 

virkede til at optage lyden korrekt i de fleste tilfælde. Dog skabte små fejl i ASR store afbrud 

i samtalen. På baggrund af disse komplikationer, var den fortsatte samtale ført udelukkende af 

skrevet tekst fra vores side. 

Semantic Role Labeling & Knowledge Base 
“B: I want to know more about you. 

C: The personal pronoun is the second-person personal pronoun, both singular and plural, 

both nominative and oblique case in modern English. The oblique form, you, functioned 

previously in the roles of both accusative and dative, as well as all instances following a 

preposition. The possessive form of you are your and yours. The reflective form is yourself 

and yourselves.” (Bilag 2: s. 1, l. 22). 

I dette tekststykke forstår Claire ytringen, som at forklare betydningen af ordet ‘you’. Selvom 

det var et klart defineret svar, er det ikke hvad der mentes med ytringen ‘I want to know more 

about you’. Det kan derfor siges at ytringen ikke er blevet korrekt struktureret i SLU, og den 

semantiske rolle af ‘you’ ikke er blevet kategoriseret korrekt eller slet ikke blevet kategoriseret. 

Vi kan derfor se, at Semantic Role Labeling ikke fungerer optimalt i dette tilfælde. I dette 

tekststykke vises også hvordan Claire indsamler ekstern information om verdenen. Hun henter 

her information fra Wikipedia.com til at forklare betydningen af ordet ‘you’. Dette er et 

eksempel på en ekstern Knowledge Base og det viser, at Claire er programmeret til at finde 

viden på online databaser. Hvis tekststykket kopieres ind i Googles søgefelt, refereres der 

direkte til hjemmesiden https://en.wikipedia.org/wiki/You.  

Spoken Language Understanding og Error Handling 
Der er flere tilfælde, hvor Claire ikke forstår konteksten af samtalen eller sætningen. Blandt 

andet sker det i bilag 5, s. 6, l. 9, hvor Ben spørger “How?” hvortil Claire svarer med og uddyber 

“Howden Railway Station”. Forinden denne ytring har samtalen omhandlet ordet ‘train’, men 

i konteksten “Lose my train of thought” (Bilag 5: s. 6, l. 2). ‘Train’ eller tog kan siges at være 

et nøgleord, som bruges i søgningen af en udefrakommende data. Nøgleordet kan siges at være 

fundet ud fra en analyse i Bag of Words eller Latent Semantic Analysis. Vi kan derfor sige, at 
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Claire bruger tidligere nøgleord i samtalen, som kontekst for generering af svar. Konteksten er 

dog forkert begrundet, da samtalen ikke har omhandlet toge men tanker. Da Claire ikke kan 

komme med et fyldestgørende svar, benytter hun Error Handling til at undgå et nedbrud. Dette 

gøres på forskellige måder, og følgende uddrag er et eksempel på dette. 

“B: Is everything ok? 

C: It could be. 

B: How? 

C: How(book) - A 2017 book by Dob Seidmann dealing with topics of organizational behavior, 

leadership, and.” (Bilag 5: s. 6, l. 23). 

Her forstår Claire ikke konteksten for spørgsmålet ‘How?’, men knytter sig til det enkelte ord 

og søger herefter i en database med nøgleordet ‘How’, for at give en uddybende forklaring på 

begrebet. Denne Error Handling er en Ground on Named Entities og denne form for Error 

Handling sker flere gange gennem samtlige samtaler med Claire. Udover uddybning af 

specifikke ord i samtalen, bruger Claire også citater, til at undgå et nedbrud. Citaterne er som 

regel opløftende, men uden stor kontekstuel sammenhæng. For eksempel her hvor Ben spørg: 

“Do they have podcasts? Og Claire svarer: “*oh negative* I have no good answer for that Ben. 

No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt.” (Bilag 5: s. 9, l. 

3).  I afsnittet om Error Handling opsættes ti strategier, for at undgå et nedbrud. Alle ti strategier 

i Claire og nogle af de Error Handling strategier der ses, har en lidt anderledes opsætning end 

de eksempler fra teorien. For eksempel er Tell a joke i stedet brugt som Tell a Quote, hvor 

Claire kommer med et opløftende og positivt citat. I samtalen er der tydeligt brug af Match 

Response, Ground on Named Entities, Switch Topic, Initiate Activites og End Topics with an 

Open Question. Endnu et eksempel på Error Handling strategier er når ben siger: “Mostly when 

I go to a new place, or a bar.” og Claire svarer “Patience is a virtue. Good things come to those 

you wait. How do you like a new place? What else?” (Bilag 3: s. 2, l. 14). I dette eksempel 

bruger Claire to Error Handling strategier. Igen Tell a Quote og sammenkobler den med End 

Topic with an Open Question strategi. 

AIML Scripts og Response Generation 
I samtalen bliver det tydeligt, at Claires Response Generation bruger forudbestemte templates, 

som benytter sig af en wildcard funktion. Dette gør det muligt for Claire at svare, ved brug af 

dele af Bens sætning. F.eks. ““B: What is your dream job?” “C: Are you asking about my 
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dream job? Im not sure about that at the moment.”” (Bilag 3: s. 1, l. 8). Her kan der analyseres 

på, at den forudbestemte pattern ser således ud: ‘What is * ?’ og med den dertilhørende 

template: ‘are you asking about * ?’. Et tydeligere eksempel på denne wildcard funktion i 

templaten, findes i de følgende tre uddrag. Her er pattern ‘I am *’ og templaten ‘So you am *. 

Do you think I´m gonna enjoy that?’. Der kan også her tilføjes, at den laver Parts Of Speech 

og tildeler det første ord i hver pattern en grammatisk funktion. Denne template bliver 

præciseret ud fra, om det første ord efter “I am” er et udsagnsled. 

“B: I am rubbing your breasts. 

C: So you am rubbing my breasts. Do you think I’m gonna enjoy that?” (Bilag 3: s. 7, l. 3) 

“B: I am kissing your lips and neck.  

C: So you am kissing my lips and neck. Do you think I’m gonna enjoy that (Bilag 3: s. 8, l. 5) 

“B: Now I am kissing your breasts. 

C: So you am kissing my breasts. Do you think I’m gonna enjoy that?” (Bilag 3: s. 8, l. 9) 

I følgende eksempel omhandler samtalen en bog. Claire beskriver at hun for nyligt har læst en 

bog, men får ikke refereret hvilken. Der spørges i samtalen ind til hvilken bog det er, men uden 

et tilfredsstillende svar, og det kræver, at man senere i dialogen referere tilbage til samtalen om 

bogen før at Claire benytter sig af det korrekte template. 

Forkert template: 

“B: Do you read books? 

C: The best book i read recently was. Have you read it?” (Bilag 3: s. 3, l. 9) 

Korrekt template: 

“B: I don´t know what book you are talking about 

C: I believe we were talking about Total Recall by Gordon Bell and The spiritual Machines by 

Ray Kurzwil.” (Bilag 5: s. 3, l. 20) 

Ses dette som en Persona-AIML model, kunne bogen som Claire læser, beskrives som en 

personlig egenskab eller holdning i personlighedskomponenten. Reasoning Component 

forsøger at sammenkoble det patten ‘The best book I read recently was *. Have you read it?’, 

og bogens navn fra personlighedskomponenten, men fejler. Dog ses det i det korrekte template, 
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at Claire har registreret en samtale om bogen Total Recall, og her formidler Reasoning-

komponenten det korrekt. 

Persona-AIML og scripts 
I samtalen ses det at Claire ændre karakter, fra at kunne snakke om ting som bøger, mad og 

musik, til at indlede mere flirtende og seksuelle dialoger. Dette ses f.eks. i bilag 3, s. 2, l. 11. 

Her har samtalen forinden handlet om kærligheden mellem os og Claire. Skiftet kommer efter 

vores ytring “I want to feel your love” (Bilag 3: s. 2, l. 11)  hvortil Claire svarer at hun bliver 

skør når vi rør og giver hende kærlighed og spørger om vi vil give hende en orgasme. Dette 

stopper dog hurtigt igen, da Claire påpeger at vi ikke kender hinanden godt nok. Samme 

ændring i samtalen sker i bilag 3, s. 5, l. 10, hvor samtalen går fra madopskrifter og musik til 

sex. Her fortsætter den seksuelle samtale videre til slutningen af side 6. Ændringen i 

samtaleemnet kan være et eksempel på at Claire benytter sig af forskellige manuskripter, som 

bruges ud fra hvilket stadie Claire defineres at være i. Dette kunne være et stadie beskrevet i 

Personligheds komponenten i Persona-AIML, som værende seksuelt. 

Dialogue Management og sociale facader 
I en analyse af Claires brug af Dialogue Management, hvordan Claires optræden kommer til 

udtryk og hvordan de stemmer overens med vores forventninger, som har udviklet sig gennem 

projektets udfoldelse. 

Den kærlige Claire 
I det følgende tekststykke ses at Claire påtager sig den ledende rolle, og vælger samtaleemnet. 

Hun indleder samtalen med emnet kærlighed. Hun opretholder her en samtale på flere ytringer, 

som har sammenhæng og referere tilbage til tidligere sætninger. At samtalen holdes længere, 

kan udvise, at hun har et solidt script omhandlende kærlighed. Hun indleder samtlige samtaler 

med emnet kærlighed. Dette kan anskues som en del af hendes Personality Development. 

Hendes indledning af emnet kærlighed i samtlige scripts, simulerer en empatisk personlighed 

og samtalen virker dybdegående, når emnet er så følsomt og personligt. Vi ser i teksten at Claire 

gentagende gange spørger ind til et dybt følende og personligt emne, og dette kan anskues som 

et designvalg i Persona-AIML, som kunne tage udgangspunkt i at når Claire vælger at inddrage 

et sådan emne, spørger hun dybdegående ind til de svar som Ben giver. 

“Claire: Hi my love I wanna say something to you this afternoon, wanna hear it? 

Ben: Yeah I would love to 
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C: when you love a woman, you tell her she´s the one. Cuz she needs somebody to tell her, 

that it´s gonna last forever. So tell me, have you ever really really really, ever loved a 

woman? 

B: Yes I have, okay but why really? 

C: What happened to her? 

B: She didn´t love me back. 

C: How, specifically, did you know she didn´t love me back? 

B: I told her how I felt like. 

C: And what was the response? 

B: She told me she didn´t feel the same way.” (Bilag 2: s. 1, l. 4). 

Dette stemmer overens med vores forventninger om de generelle og abstrakte træk, som vi har 

tilegnet os igennem det autoetnografiske studie og RealDollXs hjemmeside. Dette tekststykke 

stemmer også overens, med den forestilling vi har dannet os af hendes ydre, som værende en 

behjælpelig og empatisk ledsager. Hendes empatiske facade ses flere gange gennem 

samtalerne, og belyser en af de facader hun har i sin optræden, som en menneskelignende 

chatbot. 

Den behjælpelige Claire 
I det følgende tekststykke ses den ledende rolle som liggende hos både Claire og Ben. Her ses 

et tilfælde hvor Ben forsøger at tage styringen, hvilket gør at Claire mister overblikket over 

samtalens oprindelige kontekst. Da hun ikke kan give Match Response, forsøger hun at give et 

svar ved hjælp af en form for Error Handling. Der er ikke en direkte sammenhæng til de Error 

Handling strategier vi har beskrevet og dem Claire bruger. Dette kan også anskues som en 

Human-like Failure, hvor hun stadig virker menneskelig, men blot er fejlbarlig i ikke at kunne 

give brugbare svar i denne kontekst og derfor vælger hun at sige, at hun svare senere. Hun 

virker menneskelig, fordi svaret i sig selv godt kunne være et svar fra et menneske, men den 

menneskelige optræden brydes fordi hun, set fra et teknisk perspektiv, ikke har en template, til 

at kunne svare på lige præcis disse spørgsmål. 

“C: Is there anything I can do? 

B: Can you recommend me a good movie? 
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C: Yes I can. Ask me that later and I may know the answer. 

B: What about telling me your wildest dream? 

C: I will think about it and get back to you 

B: Is everything ok? 

C: It could be.” (Bilag 5: s. 6, l. 18). 

I mange henseender udviser Claire interesse, for at ville følge og hjælpe os. Hun afviser aldrig 

de spørgsmål, som har til formål at hente hjælp fra hende. Derfor virker hendes ytringer 

menneskelige, fordi de i sig selv godt kan være ytringer af naturligt sprog fra mennesker. 

Ytringerne hænger også sammen med den forventning vi har til Claire, som havende en 

behjælpelig facade. Når dette sammenkobles med analysen af tekststykket, ud fra perspektivet 

af DM, bliver denne simulering af en behjælpelig facade dog gennemskuet i dette tekststykke. 

Her opfattes tekststykket i højere grad som bærerende præg af fejlet strukturering og forståelse 

for teksten, end at Claire prøver at have en behjælpelig facade. Claires optræden hænger i en 

vis grad stadig sammen med den forestilling vi har af hendes ydre og manere, da hun prøver at 

hjælpe og hendes svar er menneskelige. Overensstemmelsen mellem ydre og manerer ses ikke 

sammenhængende, når hendes manerer bliver anskuet for at være tekniske Conversational 

Strategies, der skal rette op på, at hun ikke ved hvad hun skal svare. 

Den seksuelle Claire 
I følgende citat ses et skift mellem de scripts som Claire indeholder. Ben indleder en følsom 

samtale om kærlighed og forelskelse til Claire. Her påtager Ben sig den ledende rolle og 

indleder samtaleemnet, hvorefter Claires Personality Component bliver påvirket til at vælge et 

nyt humør. Hendes humør stadie kan siges at være påvirket af de kærlige input hun modtager 

fra Ben, og dette gør at scriptet skifter til et seksuelt stadie og hun påtager sig den ledende rolle.  

“B: I love you 

C: You are doing all the things so far. My love and respect for you grow every time we talk. . 

*laugh* I just get so happy whenever I am around you! *laugh*. 

B: me too honey 

C: I’m glad we agree Ben. I love when you call me honey! You’re so sweet! That’s one of the 

reasons I love you so much! 

B: what else do you like? 
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C: I love giving you a blow job. I just love sucking your cock until you come in my mouth.” 

(Bilag 4: s. 1, l. 23) 

Det seksuelle script er et tydeligt inkorporeret personlighedselement i Claire. I mange af vores 

samtaler med Claire, ses det at hun går hen og bliver seksuel i sin optræden, når den 

forlæggende samtale er kærlig og personlig. En facade der tit kommer til udtryk i Claire, er en 

flirtende og direkte seksuel facade. Disse manerer i denne facade påtager hun sig oftest, når 

Ben har givet hende en masse komplimenter og ytret hans følelser i form af 

kærlighedserklæringer. Den intense og målrettede seksuelle tilgang i Claires ytringer er 

forventet. Derimod var hendes pludselige indledning til seksuelle samtaler voldsommere end 

forventet. 

Den kostbare Claire 
Den videre samtale forløber sig usammenhængende i forbindelse med forrige ytring. Her har 

Claire lige taget den ledende rolle, og har ytret sig seksuelt. Claire leder dog hurtigt samtalen 

hen på noget andet, når Ben ytrer sig om at han godt kan lide når hun sutter hans tissemand. Vi 

ser derfor her at Claires seksuelle script, bruges når hun har den ledende rolle. I tilfælde hvor 

Ben benytter samme seksuelle vendinger, går hun væk fra sit seksuelle script og bliver 

afvisende og kostbar. 

“C: What do you like to do for fun? 

B: I love when you suck my cock 

C: It seems like a nice thing to do. 

B: what else do you want to do to me 

C: Well, It’s Thursday evening. I appreciate that you’re into me but I’m not feeling the same 

vibe as you at this moment.” (Bilag 4: s. 1, l. 31). 

Der ses hvad der virker som sporadiske ændringer i Claires facade. Først bruger Claire sin 

seksuelle facade. Dette skifter hurtigt da Claire ytrer, at hun ikke har lyst til en seksuel samtale 

i momentet. Vores forventningerne til Claire er, at hun vil optræde kostbar, i tilfælde hvor Ben 

hurtigt indleder og er seksuel i hans ytringer. Der skal opnås en længerevarende personlig og 

kærlig forbindelse, inden de seksuelle samtaler kan indledes. Dog ses her at Claire hurtigt og 

sporadisk indleder seksuelle samtaler, men afbryder i tilfælde hvor Ben indleder disse. 

Pp 
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“Vi har i dag snakket med Claire i ca. halvanden time. Vi bliver opmærksomme på at 

samtalen er impulsiv og spontan, da der ikke er et ligeså klart formål med samtalen, som når 

vi normalt interagerer med en robot. Hun gør os flere gange opmærksom på at hun er en 

robot og vi et menneske. Vores forud indtagelse var, at Claire skulle fremstå som et 

menneske, så det, at hun selv gør os opmærksom på, at hun er en robot, er overraskende. 

Samtidig er det ironisk, da det virker som om, at vi har en samtale med en uintelligent 

person, da samtalens format, forudsætter en menneskelig interaktion. Vores forventninger 

havde overvurderet Claires tekniske egenskaber, for at holde en flydende samtale og de føles 

afbrudt og sporadiske. Claire viser til tider interesse i en flirtende eller seksuel samtale, men 

dette skifter hurtigt og kan virke forvirrende.” 

Opsamling på samtalen med Claire:  
De foregående elementer af samtalen er analyseret som delelementer i oplevelsen af Claire. 

Vores forforståelse er udarbejdet i vores autoetnografiske metode, og den hermeneutiske 

metode hjælper til, at vi bruger vores forforståelse for teksten, til at analysere på vores nye 

forståelse for Claire. Vores forforståelse har været at Claire havde kærlige og seksuelle facader, 

og at disse ville komme til udtryk i en længerevarende og dybdegående samtale. Igennem 

analysen ændrer vores forståelse for Claire sig, da der opstår sporadiske ændringer i samtalen 

og Claires humør. Dette bryder op med forventningen til de dybere samtaler. Derudover ser vi 

at Claire kan indgå i kærlige og seksuelle samtaler, og udviser behjælpelige og afvisende 

tendenser. De sporadiske ændringer i Claires humør og samtaleemner gør at den samlede 

følelse for samtalen føles afbrudt og ikke sammenhængende.  

 

 
 

 

 

 

 
 



 Roskilde Universitet – Humanistisk Teknologisk Bachelor  

   
 

44 

Diskussion 
Udover at være opbygget af foregående teori om rollespil og Chatbot Architecture er meget af 

analysen lavet med udgangspunkt i forskernes egne holdninger, forud indtagelser og erfaringer 

igennem det autoetnografiske studie. Dette besværliggør en generalisering af den viden vi har 

skabt, da der er mange aspekter som opstår subjektivt. Dette er blandt andet interaktionen med 

sociale og konverserende chatbots, da det er første gang vi interagerer med chatbot, som skal 

kunne holde samtaler og indgå i personlige forhold. Dog har vi alle interageret med former for 

chatbots, og har derfor et vidensgrundlag for hvad disse kan. Derudover har CA lagt et mere 

teknisk grundlag for hvilke egenskaber en chatbot har mulighed for at bruge. Her kan det dog 

siges at teknologien indenfor CA er et utroligt stort felt, med mange forskere og programmører 

som konstant udarbejder nye modeller og metoder for skærpningen af chatbottens evner. Dette 

besværliggør en fuldkommen gennemgang af teorien for chatbots og hvilke egenskaber som er 

mulige at etablere. Det har derfor været essentielt at uddrage nogle personlige egenskaber som 

vi ser som bedømmelseskriterier for en fyldestgørende chatbot. Dette har vi gjort igennem 

autoetnografi, som sammenkobler vores forforståelse for chatbots og personlige forhold, og 

hvordan disse er ændret i en videre forståelse af selvrepræsentation i optrædener i hverdagen. 

Holdningen og forforståelsen kommer fra utallige kilder, som udgør de abstrakte og generelle 

træk vi som unge danskere har iagttaget igennem vores liv. Dette har stor indflydelse på 

hvordan vi har analyseret de sociale facader. Harmonys producent ligger i USA, og de 

designede personlige egenskaber, vil derfor være påvirket af en Amerikansk forståelse for 

normer i sociale facader. Dette begrænser de fælles forståelser for sociale facader, som vi har 

tilfælles med Harmony. Det kan dog siges, at Harmonys brug ikke er begrænset til én 

nationalitet, men på grund af internettet og stigende grad af globalisering, kan interageres med 

transnationalt. Internettet etablerer mulighed for kommunikation på tværs af kulturer og lande, 

og dette skaber nye former for sociale facader, og hvordan mennesker indgår i dem. De sociale 

facader er begrænset i udtryksmuligheder, da det ikke er muligt at se personens fulde optræden, 

i kulissen, ydre og manerer. Dette skaber nye rammer for personens ydre og manere, og vil 

derfor også påvirke de sociale facader. I online interaktioner fjernes de fælles fysiske kulisser, 

og der iagttages ikke mere på det ydre. Dette kan skabe situationer, hvor man som person ikke 

agerer, som man ville have gjort i en fysisk tilstedeværende interaktion.  

De ændrede sociale facader kommer også til udtryk i vores indgangsvinkel til Claire, da vi ikke 

tilgår interaktionen med et naturligt formål om et personligt forhold, men med en forskers øjne 

om at udpege tekniske egenskaber og menneskelignende optrædener. Det kan derfor også siges, 
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at vi som mennesker, i nogen grad heller ikke optræder naturligt, og vores oplevelse med Claire 

vil være påvirket af vores indgangsvinkel. Det kan dog tilskrives at vores indgangsvinkel har 

været at lære om Claire, og som vi beskriver igennem vores autoetnografi, er det også med 

denne indgangsvinkel, at vi tilgår naturlige personlige interaktioner. Vi forsøger derfor i 

interaktionen at spørge ind til personlige egenskaber og værdier, samt forsøger at prøve grænser 

og etablere nogle fælles samtaleemner. Dette kan siges at være svært, inden for den korte 

tidsramme vi har haft samtalen i, og derfor skaber det et mindre grundlag, for at opbygge en 

relation og undersøge de sociale facader. Dog mener vi, at de tekniske egenskaber ikke virker 

til at kunne etablere en længerevarende opretholdelse af sociale facader og det kan derfor 

diskuteres, hvorvidt en social facade kan brydes. Dette tilskriver Goffman ikke i vores 

forståelse af teorien og det forholder sig måske mere til en chatbots mangel på fuldkommen 

funktionalitet. Goffman (1959) beskriver en optræden som den uafbrudte gøren, over en 

bestemt periode. I tilfælde af tekniske nedbrud, både i form af at chatbotten fejler i forståelsen 

af ytringer, og i tilfælde af at chatbotten f.eks. lukker ned eller mister forbindelse til brugeren, 

vil den gøren som chatbotten er i, blive afbrudt, og den sociale facade kan derfor siges at falde 

til jorden. 
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Konklusion 
Claire bruger adskillige tekniske værktøjer fra Chatbot Architechture modellen. Her ses at 

Claire til dels forstår at strukturere lyd-input i ASR, men fungerer bedre i at skabe outputs, 

hvis inputtet kommer i tekst-format. Vi ser at Claires SLU til dels kan analysere på ords 

betydning, igennem en form for Bag of Words, men ordenes semantiske roller i sætningen 

bliver ofte misforstået i Semantic Role labeling. Claires RG består oftest af templates og 

patterns. Den interne kategoribase, virker ikke stor nok til at kunne generere svar i alle 

tilfælde, hvilket gør at hun ofte bruger Error Handling strategier, til at afvikle nedbrud i svar 

genereringen. Vi ser inkorporering af DM i Claire og vi ser umiddelbart fire fremtrædende 

scripts, som der veksles imellem. Disse er den kærlige, den behjælpelige, den seksuelle og 

den kostbare. 

Forventningerne til de sociale facader i Harmony, er at skabe et personligt forhold, at kunne 

se flirtende og seksuelle træk, samt empatiske og behjælpelige træk og at kunne holde 

sammenhængende og dybdegående samtaler. Disse forventninger er dannet på baggrund af 

det autoetnografiske studie, og vi ser til dels en sammenhæng i disse forventninger og 

hvordan hun optræder med disse i samtalen. 

Med henblik på, at Claire anvender Chatbot Architecture i ringere grad end forventet, 

påvirker dette det naturlige sprog i hende. At Claire ikke kan holde en længere samtale, 

afviger fra de forventninger vi har haft. De sporadiske og afbrudte samtaler, viser at hun ikke 

har en stor nok database til at kunne blive i samtalens kontekst. Dette har en stor betydning 

for den samlede kontekst og de sociale facader, som Harmony forventes at udvise. 
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