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1. Abstract 
 
The purpose of this project is to find the most optimal way to prevent suicide attempts amongst 

young adults by introducing a technological solution, such as the implementation of chatbots. To 

further our knowledge and to give us a better understanding in the field that we are working on, 

we have gathered and analyzed various academical research papers that can give us a better insight 

concerning the technological mechanisms and processes of A.I, as well as interviewing an expert 

using qualitative methods. The analyses of the chatbot’s technology have been inspired by the TSA 

courses, and have been a significant source for our information. In addition, we have used 

knowledge from the STS course, such as ethical implementations of new technology, nudging and 

so on. We began gathering all the relevant information on the suicide problem as well as already 

known examples of implementation of AI in the medical field. By doing this, we could determine 

if AI has a positive impact on the patients and medical workers, and then proceed with proposing 

a design of an AI-based chatbot that can be used for suicide prevention. Furthermore, we went 

deeper into the technological mechanisms and processes of AI and analyzed the interview with an 

expert in our field of interest. Throughout our project, we will present a possible chatbot design, 

analyze it through the TRIN-model and argue for our choice of technology and the technological 

process that takes place. Through extensive research, we have concluded that implementation of a 

well programmed chatbot is capable of decreasing suicide attempts amongst young adults, which 

results in a lower suicide rate amongst adults. 
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2. Resume  
 
Denne rapport dækker over emnet selvmordsforebyggelse blandt unge via chatbots, med et fokus 

på en målgruppe af unge mellem alderen 15-24 år, som har udfordringer med selvmordstanker og 

evt. er selvmordstruet. Først og fremmest begynder vi med at danne os en forståelse for vores 

emne. For at få en bredere forståelse af selvmord i den nuværende situation i Danmark, har vi 

blandt andet draget konklusioner fra statistikbankens data og hvordan forskellige former chatbots 

er allerede implementeret i kampen for bedre forebyggelse. Vi ville især undersøge diverse 

egenskaber af kunstig intelligens, samt de indre mekanismer og processer, hvor vi vil fokusere på 

aspekterne af chatbots. Vi gennemgår KI teori ved at inddrage videnskabelige kilder og den viden 

og analysemetode vi har optaget gennem kurset TSA Ⅱ: Kunstig Intelligens. Derudover tager vi 

brug af akademiske tekster fra Subjektivitet, Teknologi og Samfund kurset, hvor vi kiggede på de 

etiske aspekter ved at indføre ny teknologi. Vi har også benyttede os af ‘nudging’ teorien, som en 

af middeller til at mindske selvmordsforsøg rater. I rapporten argumenteres der for valg af 

videnskabelige empiriindsamlings- og analysemetoder og vi uddyber løbende de enkelte metoders 

indhold. Efter en grundig analyse af vores empiri og kilder, tillader vi os at fremstille et design 

forslag, som bygger på elementer fra hele rapporten. Dette skaber et råd tråd gennem hele 

rapporten og hjælper os med at svare klart på vores problemformulering. Vi runder rapporten af 

med en diskussions afsnit, hvor vi kigger kritisk på rapport indhold, som valg af kilder og vores 

overordnede præstation og udførelse af basisprojektet 2. 

 

3. Indledning 
 
Vi har i dette semester valgt at vores overordnede emne af dette semesterprojekt skulle være 

chatbots, som et underemne af kunstig intelligens. Vores målgruppe er selvmordstruede unge i 

aldersgruppen fra 15-24 år. Valget af målgruppen reflekteres i hvordan vi gerne vil skabe en kultur 

af selvmordsforebyggelse. Vi mener, at ved at fange problemet, hvor antallet af forsøg er størst, 

kan vi forhåbentligt reducere fremtidige selvmord -og selvmordsforsøg. Dermed for at få det 

bedste resultat har vi valgt at sætte vores fokus på en langvarig løsning. Moores lov snakker om 
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hvordan teknologiens udvikling fordobles hver 18 måned (The Editors of Encyclopaedia 

Britannica, 2019). Med denne hurtige udbredelse af teknologi, har kunstig intelligens haft et fokus 

for samfundet, teknologiske producenter, samt forbrugere i løbet af de sidste par år. Denne 

interesse fra samfundets side har derfor vækket vores interesse.  

Kunstig intelligens er med til at opfylde de menneskelige behov ved at kunne udføre handlinger, 

der normalt er tilknyttet med menneskelige handlinger (TSA 2: forelæsningsnoter, 2021). Dette 

kan gøre menneskers liv nemmere og fjerne faren med hensyn til farlige arbejdspladser, som for 

eksempel produktionsarbejde på fabrikker, hvor disse KI enheder kan erstatte personer og 

minimere risikoen for arbejdsskader. Visse programmer er også udviklet til at registrere fare såsom 

brand, hvilket igen er med til at gøre mennesket liv tryggere. På det nuværende tidspunkt strækker 

brugen af KI sig fra softwareprogrammer og algoritmer fra ting, som rumrejser, til ens Google 

Home eller Alexa. Google Home og Alexa benytter KI maskinlærings metoder, som supervised 

learning for f.eks. stemmegenkendelse og søgning på nettet. KI er blevet integreret mere ind i 

samfundets normale dagligdag gennem de seneste par år, i form af GPS, spamfiltre, selvkørende 

biler osv. Samtidig er mental lidelse, såsom depression, stadig noget vi kæmper med på et global 

og lokalt plan i samfundet (Mental Disorders, 2019).  

Gennem primær informationsindsamling i form af egen forskning og interview har vi observeret 

at der allerede er adskillige projekter i gang med fokus på at integrere kunstig intelligens i mental 

sundhedsbehandling (Kunstig intelligens i det danske sundhedsvæsen, 2020). I Danmark kan man 

se at forskere er begyndt at bruge kunstig intelligens i form af en robot eller en eller andet form 

for teknologisk program for at hjælpe psykiske og sociale lidelser, som eksempelvis: ensomhed, 

depression og selvmordstanker. 

Disse KI enheder kan yde nytte i samarbejde med professionelle indenfor mental sundhed (f.eks. 

psykologer). Hvor KI enheden kan analysere mønstre gennem algoritmer der derefter kan fortælle 

om den individuelle person viser tegn på mentale sundhedsproblemer, og derefter blive henvendt 

til en psykolog eksempelvis. Vi ser det eksempelvis med de talrige chatbots i form af apps der er  

udviklet til at simulere forenklet psykolog behandling (Relational Agent for Mental Health, 2021). 

Den individuelle borgers oplevelse med denne type system kan blive personliggjort, ved hjælp af 

en form for psykologisk evaluering.  

Vores fokus i dette projekt ville være, at finde frem til den mest optimale måde at benytte kunstig 

intelligens på i forhold til selvmordstruede unge. Denne slags teknologisk løsning skal kunne føre 
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mennesker i den rigtige retning. Formålet er at få de sårbare til at tage de første skridt mod bedre 

mental helbred, og nå ud til den professionelle hjælp. 

4. Problemfelt  
 
 

4.1 Baggrund for mental sundhed  
Selvom mennesker er gode til at søge hospitalshjælp når vi kommer fysisk til skade, er vi desværre 

knap lige så gode når det kommer til vores mentale sundhed. Med mental sundhed, mener det er 

et aktuelt problem i det nuværende samfund. Antallet af psykologer er langt mindre end antallet af 

dem, som har brug for professionel hjælp. I Danmark er den overordnede ventetid hos en psykolog 

(hvis man er så heldig at have fået det) 5-7 uger (Dr.dk, 2013). Og ifølge “Bedre Psykiatri” er 

psykisk sygdom den største folkesygdom i Danmark. (Den Nationale Sundhedsprofil, 2017). Når 

vi referer til psykiske syge, hentyder vi primært til folk som er sårbare. Dvs. dem som lider af 

depression, angst og ensomhed, som kan føre til at man få selvmordstanker. Ifølge “Danske 

patienter” har hver tiende dansker en form for psykisk sygdom, hvilket svarer til cirka 580.000 

dansker, hvilket omtrent svarer til 10 procent af landets befolkning. Ud af de 580.000 dansker, får 

hver tredje dansker kun én officiel psykisk diagnose. Og ifølge Pedersen et al (2014) tyder det på 

at hver fjerde dansker ender med at få en form for psykisk sygdom af en art, inden de fylder 50 år.   

Dårligt mentalt helbred findes hyppigere hos kvinder end mænd, da 15,5 procent af danske kvinder 

lider af mentale sygdomme, mens danske mænd udgør 10,9 procent (Den Nationale 

Sundhedsprofil, 2017). Største delen af disse kvinder ligger i aldersgruppen mellem 16-24 år, og 

udgør 23,8 procent af de mentale udsatte. Den næst mest udsatte gruppe er unge i grundskolen, 

som udgør 17,2 procent, og dernæst lægger 9,9 procent af de mentalt udsatte hos unge -og ældre 

på videregående uddannelser. Ifølge en undersøgelse - den nationale sundhedsprofil (2017) har der 

været en procentvis stigning af mentalhelbreds problemer, i perioden mellem 2010-2017.   

Selvmord er et globalt fænomen, da det finder sted over hele verden. Det er estimeret at ca. 800.000 

mennesker mister livet til selvmord årligt, hvilket gør selvmord til et af de førende årsager til død 

globalt. Det er også estimeret at for hver 100.000 person, dør 10 mennesker af selvmord globalt. 

Dobbelt så mange mennesker mister livet til selvmord sammenlignet med mord, og flere 

mennesker mister livet til selvmord end alkohols -og stofmisbrug til sammen ifølge ”our world in 

datas” studie fra 2017, hvilket illustreres forneden. 
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Globalt var 1,4% af dødsårsager forårsaget af selvmord, hvor lande som Sydkorea endte med den 

højeste selvmordsrate på 5%, mens Danmark lå på 1,28% i 2017. Grafen forneden illustrer 

procentvis hvilke lande der var mindst og mest med til at bidrage til den globale selvmordsrate.  

 

 
Selvmordsraten i Danmark var et af verdens og Danmarks højeste i 1980 og det eneste land der 

overgik tallet, var Ungarn. 38 per. 100.000 mennesker i Danmark begik selvmord, dvs. ca. 1600 

mennesker begik selvmord. (Region Hovedstadens Psykiatri, 2019) Den øget selvmordsrate kunne 
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have sammenhæng med de mange problemer som 80´erne var præget af. Danmark i 80´erne var 

præget af stor økonomisk ustabilitet, frygten for atomkrig og den nye virus HIV var begyndt at 

skabe frygt i befolkningen, hvilket førte til en større stigmatisering af homoseksuelle (Faktalink, 

2019). Mange af de her kriser som samfundet blev ramt af kunne være en form for katalysator for 

mange mennesker, da mange af de her faktorer kunne føre til mentalt ustabilitet i form af stress, 

angst og depression. Efter 80’erne er tallet gået drastisk ned, hvor antallet af selvmord i Danmark 

ligger på ca. 600 om året, hvor der er omkring 20 selvmordsforsøg ifølge centeret for 

selvmordsforskning.  

Selvom at selvmordsraten ligger lavere sammenlignet med 1980, peger omstændighederne på at 

den nye krisesituation i samfundet, COVID-19, kunne være med til at sætte befolkningen under 

pres på de mentale fronter. Under interview med lederen af DRISP sagde Annette Erlangsen: ”Det 

der skete det var, dengang da Danmark lukkede ned der i marts, så de første par måneder efter det 

der faldt antal selvmord enlig. Og så efter første 2-3 måneder så gik det op på det normale niveau 

igen. Samlet set så ligger vi på, i Danmark, vi er der omkring 600 selvmord om året og så i 2020 

var der 550. Så 50 selvmord mindre på grund af Covid-19.” Ifølge Annette Erlangsen skyldes 

denne fald chokreaktionen og det at den danske regering har været god til at bede folk om at tage 

hånd om dem, som bor alene. Men som nævnt ovenover varede denne effekt ikke længe. 

Pandemien har ført til angst, stress og depression for en stor del af befolkningen pga. isolation, 

mangel på fysisk kontakt og smittefrygten. Pandemien har også ført til arbejdsløshed for mange i 

samfundet på grund af nedlukningen af landet, hvilket også førte til økonomisk pres på både det 

enkelte individ, men også samfundet. (FN, 2020) 

”Livslinien” som er en selvmordshotline, kan man ringe ind til hvis man har selvmordstanker eller 

føler sig mentalt ramt. livslinien har udført en undersøgelse på dem der ringer ind. Undersøgelsen 

viste at antallet af dem der ringede ind, var på det højeste i foråret 2020 op til vinteren 2020-2021, 

hvor antallet af opkald var lavt i sommermånederne. 20 procent af sammentalerne var på en eller 

anden måde Corona relateret, hvor 10 procent kun var Corona relateret. I Corona perioden alene 

var 35 procent af sammentalerne relateret til ensomhed, hvor de fleste der ringede omkring Corona 

relateret problemer, var folk der er hjemmeboende samt folk der bor alene. (livslinien.dk) Det er 

også estimeret at igennem de sidste 10 år, at det er den yngre generation der har den højeste 

selvmordsrate, i forhold til denne aldersgruppe verden over. Gennem 90’erne og op til 2017 har 

antallet for selvmord blandt aldersgruppen 15-49 år været den med det største dødstal.  
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Det er vigtigt at danne os en overblik over verdens plan, da det viser at det ikke kun er Danmarks 

problematik. Og det også viser at det er de samme aldersgrupper der er ramt mentalt og begår 

selvmord. Det vil sige at problemet opstår af noget, som alle mennesker kan blive ramt af og ikke 

noget, som er egnet kun til et bestemt land. Derfor har vi løbende sammenlignet Danmark med 

resten af verden og nu præsenterer verdens statistik igen nedenunder.  

 

 
 

Denne problemstilling er relevant for alle: børn, unge, voksne og de ældre. Men ud fra forskellige 

statistiker kan vi se at dem, som er mest påvirket af psykiske sygdomme, er unge og voksne. Og 

af grunde, der bliver kort nævnt i indledningen og uddybes i ”Problemformulering og 

afgrænsning” afsnittet har vi valgt at fokusere på selvmordstruede folk i denne aldersgruppe, dvs. 

fra 15-24 år. Vi har udført et interview med en ekspert inden for forebyggelse af selvmord, for at 

få et klarer overblik over problemet. Og senere i rapporten sætter vi os mere dybt ind i at undersøge 

hvordan kunstig intelligens kan implementeres i behandling mest effektivt.  

Det der virkede mest bekymrende for os, er konsekvenserne for at lide af en psykisk sygdom, som 

f.eks. depression uden den nødvendige behandling. I Danmark kan der gå flere uger før man kan 

få fat i sin praktiserende læge, og måske endda længere for at få en samtale med en psykolog. 

Derudover kan man blive afvist et besøg hos en psykolog. Det kan skyldes det at der er opsat 
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retningslinjer for hvem der er berettiget tilskud til et psykologbesøg, så praktiserende læger passer 

på med at give én en henvisning (Dr.dk, 2013).  

På grafen nedenunder kan vi se at blandt aldersgruppen 10-24, jo ældre man er, jo større er risikoen 

for, at en person begår selvmord. På baggrund af empiri går vi ud fra at den overordnede 

begrundelse for det er folks lav livstilfredshed. 

 

 
Kilde: Statistikbanken “Antal selvmord pr.100.000 blandt danske unge fra 1981 til 2011” 

 

En anden mærkværdige parametre er at der er langt flere mænd end kvinder, som begår selvmord. 

Det betyder ikke at der er færre kvinder der begår selvmord, men at der er langt flere kvinder, som 

overlever et selvmordsforsøg. Hvis vi sammenligner graf 1 og graf 2 kan man tydeligt se denne 

forskel. På graf 1, som viser antal døde af selvmord, kan vi se at mænd i aldersgruppe 20-24 begår 

selvmord i meget højere grad end kvinder i samme aldersgruppe. Mens i graf 2, som viser antal 

skadestuepatienter i forhold til et selvmordsforsøg, er disse tal lige omvendt. Dette betyder at 

kvinder er mere sandsynlige til at overleve et selvmordsforsøg og når at komme på skadestuen.  

 
Graf 1 “Antal døde af selvmord i aldersgruppen 15-24 år": 
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Graf 2 “Antal skadestuepatienter ift. et selvmordsforsøg i aldersgruppen 15-24 år": 

 
Kilde: Statistikbanken, SKAD05 

En af de mulige forklaringer på hvorfor mænd begår selvmord i så høj grad er at de føler pres til 

at undertrykke sine følelser; dvs. at der er en stor stigmatisering omkring mental sundhed blandt 

mænd, som gør, at de muligvis ikke vil komme til at snakke med en psykolog. Dette vil uddybes i 

afsnittet “mænds mentale mistrivsel”.   
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4.2 Mænds mentale mistrivsel 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af SUSY 1994-2010 

Som nævnt tidligere, er der en hvis pres på mændene, når det gælder mental sundhed. Det er det 

vi kaldte ”stigmatisering”. Ifølge organisationen "Forum for mænds sundhed” skyldes 

hyppigheden manglende opdagelse og behandling af mænds mentale mistrivsel. Mændene har 

særlig reaktionsmønstre, som gør at det er svært for dem der skal møde mændene at tilpasse sig 

det. Blandt andet fordi man mangler information omkring mænds reaktionsmønster. (Forum for 

mænds sundhed) Mænds depressioner bliver desuden sjældent opdaget, da de har andre 

psykologiske symptomer end kvinderne. Mænd trækker sig tilbage eller har misbrugsproblemer, 

der skyldes en bagvedliggende depression, som den praktiserende læge ikke nødvendigvis opdager 

(Flest kvinder går til psykolog, 2013). Derfor er det så svært at få behandlet mændene, som ofte 

ikke bliver henvist til en psykolog eller ifølge af deres reaktionsmønster ikke udtaler sig om sin 

mental mistrivsel. Det viser sig at mænd med mentale mistrivsel lever 20 år kortere end mænd 

generelt, hvorimod kvinder med mentale mistrivsel lever 10 år kortere end kvinder generelt. Det 

er selvfølgelig sandt at mænd og kvinder kan opleve benspænd i livet på forskellige måder og blive 

påvirket af det på sin egen måde. Men det er også interessant at kvinder er mere tilbøjelige til at 

snakke om deres mental sundhed, som at være “dårligt” eller “ikke godt” ifølge “Mentale sundhed 

blandt danske kvinder og mænd 1994-2010". Der er tale om selvvurderet mentale sundhed, hvor 



   
 

   
 

14 

man tydeligt kan se at med tidens gang fra 1994 til 2010 er der flere kvinder der får vurderet deres 

mentale sundhed til at være “dårligt” og pct. mænd som vurder deres sundhed til at være “dårligt” 

er faldet. Der er mange parametre som skal tages i betragtning når man taler om mental helbred. 

Men ud fra de mange kilder, som vi har fundet, kan man sige at mænd ikke udtaler sig nok om sit 

mentale helbred, som kan føre til manglende opdagelse og behandling af mænds mentale 

mistrivsel. Og i vores interview med DRISP-leder understøtter Annette Erlangsen den 

påstand: ”Man ved generelt at mænd er mindre tilbøjelige til at søge hjælp i sundhedssektoren. 

Både for fysiske men også psykiske ting. Og især, måske især for psykiske problemer at det er man 

sådan lidt mere genert omkring at søge hjælp til. Og man har måske nogle fordomme at mænd 

generelt ikke er så tilbøjelige til at tale om følelser, som kvinde er.” En artikel fra Dr.dk peger på 

det samme mønster: ”Fra juli til december 2012 var der 37.523 kvinder, der fik en 

psykologhenvisning, mens antallet mænd var 13.011. - Mænd er meget mindre tilbøjelige til at 

bruge en psykolog. Det gælder alle former for psykologhjælp, siger Svend Aage Madsen, 

chefpsykolog ved Rigshospitalet.” (Flest kvinder går til psykolog, 2013) Hvis man overfør de tal 

til procent, så er der ca. kun 25,7 pct. af mænd der få psykologhenvisning. Den kvantitative tilgang 

giver os et objektivt syn på problemet, men hvis vi skulle interviewe mændene om deres trivsel, 

så på baggrund af det eksperterne siger er der stor sandsynlighed for at de interview ikke vil være 

pålidelige og derfor benytter vi os ikke af dem. 

 

4.3 KI i sundhedssektoren 
 
Danmark er en af de førende lande inden for dataindsamling. Brugen af dataindsamling startede i 

1976, hvor Danmark indførte Det Centrale Personregister (CPR) til den danske sundhedssektor 

(Lindskow et al, 2020). Ved brug af big data og ny teknologi, såsom kunstig intelligens, i 

sundhedsvæsenet, giver det muligheden for at tilbyde patienter bedre behandlinger, bedre og 

hurtigere diagnoser, som er mest effektive for patienten (Broberg, s.d) Implementeringen af KI i 

den danske sundhedssektor startede i 2017 med en rammebevilling på 30 mio. kr. fra Region 

Hovedstaden. Dette skulle sikre udviklingen af startups i over 5 år, som kunne inkorporere DL 

(fagforening for lægesekretærer) og KI i sundhedssektoren. Brugen af kunstig intelligens startede 

med supercomputeren Watson, som var i samarbejde med IBM og skulle fremstilles som en 

assistent for klinikker for behandling af brystkræft. Men der opstod problemer, da Watson lavede 
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fejl i dens behandling af data og glemte værdifulde informationer omkring patienterne (Lindskow 

et al, 2020).  

 

Med kunstig intelligens, maskinlæring og big data, har forskningen gået fra at være hypotesedrevet 

- hvor data bliver enten bekræftet eller afkræftet på baggrund af empiri - til at være datadrevet. 

Ved at bruge menneskelige repræsentanter, kan man træne algoritmen til at genkende mønstre fra 

tidligere -og nuværende data, lave diagnoser og komme med behandlingsforslag. I forbindelse med 

at mere og mere data bliver indsamlet, samt delt henover forskellige erhvervsgrupper og systemer, 

udvikler sundhedsvæsenet sig til at være mere dataintensiveret. Selvom teknologien har udviklet 

sig drastisk, er der stadig substantielt mange udfordringer forbundet med anvendelsen af data, 

dataindsamling, og kunstig intelligens. Da man først skal have personens tilladelse for at kunne 

benytte sig af data, opstår der datamæssige udfordringer, som gør det mere kompliceret for 

forskere og klinikker at benytte data, da de kun kan få adgang til en vis mængde data (Lindskow 

et al, 2020). 

 

5. Problemformulering  
 
Udkast 1: Hvordan kan man implementere KI i samfundet med fokus på at forbygge ensomhed 

og psykiske udfordringer? 

Efter det første udkast afgrænsede vi problemformuleringen til samfundet og selvmordstruet. 

Udkast 2: Hvordan kan man implementere KI i samfundet med fokus på selvmordstruede blandt 

unge?  

 

Da udtrykket KI i sig selv var for bred, satte vi den endelige problemformulering til at fokusere på 

en specifik type KI, altså chatbots. 

 

5.1 Nuværende problemformulering 
 

Hvordan kan man implementere kunstig intelligens, såsom chatbots, i det psykologiske 

arbejde i sundhedssektoren med fokus på forebyggelse af selvmordsforsøg blandt unge i 

alderen 15-24 år? 
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6. Arbejdsspørgsmål 
 
 

1. Hvordan kan chatbots have en påvirkning på mental forebyggelse? 
For at besvare vores første arbejdsspørgsmål, har vi benyttet os af relevant empiri fra en ekspert, 

hvor vi har taget brug af den kvalitativ metode; semistruktureret interview. Vores interview vil 

derefter blive udarbejdet af projektgruppen, hvor vi har transskriberet interviewet og lavet en 

analyse ud fra dette. Eksperten, som vi har fået mulighed for at interviewe, er lederen af DRISP, 

som arbejder indenfor selvmordsforebyggelse med implementering af forskning og kunstig 

intelligens. Det semistrukturerede interview giver os mulighed for at stille uddybende spørgsmål, 

mens det giver respondenten mulighed for at komme med uddybende svar, hvilket har mulighed 

for at skabe en naturlig dialog mellem begge parter. 

 

2.  Hvilke utilsigtede effekter kunne der forekomme med chatbots? 
Dette spørgsmål vil blive besvaret med relevant teori fra kursusgangene TSA 1, hvor vi blandt 

andet vil komme ind på teknologers indre mekanismer. Derudover vil vi præsentere de utilsigtede 

effekter, der kan forekomme når man arbejder med kunstig intelligens. Der vil blive introduceret 

til de effekter kunstig intelligens kan have i arbejdsmarkedet, samt i sundhedssektoren. Chatbots 

er udført af “sense-think-act" processen, hvor man arbejder med NLP (natural language 

processing). NLP kan enten være udført med “hand-built” algoritmer eller 

maskinlæringsalgoritmer. 

 
3. Hvilke fordele og ulemper har KI i sundhedssektoren?  

Her vil vi redegøre for hvilke fordele og ulemper kunstig intelligens (K.I) har i sundhedssektoren. 

Der vil blandt andet inddrages relevante teorier som K.I teori. For at undgå at skrive en tendentiøs 

rapport for om man er med eller imod implementeringen af kunstig intelligens, vil vi gerne 

undersøge begge sider af sagen og på den måde kan vi opnå et objektivt syn om kunstig intelligens 

i sundhedssektoren, samt udvikle en bedre forståelse for emnet.  

 
4. Hvad er de hovedsagelige styrker og svagheder chatbot besidder? 

Dette vil blive besvaret med relevant teori, hvor vi blandt andet kommer ind på Woebot. Ved en 

nærmere undersøgelse af disse aspekter af kunstig intelligens, kan vi indramme hvilke egenskaber 

vi vil implementere i vores designløsning. Ved at have en klar forståelse for disse attributter af 
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kunstig intelligens, kan vi sikre en bedre løsning på vores problem, da disse overvejelser har vægtet 

vores beslutning. 
 

7. Afgrænsning  
 
I første udkast af vores problemformulering, havde vi valgt at fokusere på hvordan kunstig 

intelligens, kunne blive brugt til at hjælpe samfundet med at håndtere psykiske og mentale 

udfordringer. Vi ville gå i dybden om diverse mentale udfordringer, såsom depression, angst, 

ensomhed m.m. Vi kom hurtigt frem til at emnet var for bredt, samt indså at det ikke var realistisk 

at kunne dække et fokus punkt, på den størrelse med de erfaringer og redskaber vi var i besiddelse 

af. Vi blev enige om, at en projektstørrelse på denne kaliber ville betyde at vi var nødt til at ofre 

kvaliteten på vores afsnit, kildesøgning og analyseudførelse. Således ændrede vi vores 

problemformulering, ved at vende fokus væk fra at finde en løsning for de individuelle mentale 

sundhedsproblemer og de psykologiske aspekter, til at begrænse vores problem til at omhandle 

forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. 

Aldersgruppen startede ud med at være 15-64+, hvilket vi hurtigt opdagede var for bredt og var 

nødt til at afgrænse den. Efter flere undersøgelser, kom vi frem til at unge i alderen 15-24 år var 

den mest passende aldersgruppe for vores forskning. Dette er grundlaget for at flere undersøgelser 

viste, at unge i den aldersgruppe var mest udsatte for selvmord. Herudover mener vi at det vil 

hjælpe med at forebygge den kommende ældre generations mentale helbred og også sænke 

selvmordsraten for denne gruppe. Det vil sige at ved at fokusere på den yngre generations mentale 

helbred, har resultaterne et potentiale til at forbedre de ældres mentale helbred i det lange løb. Der 

hævdes blandt andet også at største delen af alle mentale udfordringer starter mellem ens teenager 

år til midt i tyverne (Kessler et al., 2007).  

I forhold til inkorporeringen af kunstig intelligens, gik det op for os hvor bred emnet i sig selv var, 

altså det faktum at der findes forskellige KI enheder med forskellige egenskaber, og alle KI 

enheder har ikke den samme funktion og kan ikke altid de samme egenskaber. Derfor endte vi ud 

med at sætte vores fokus på maskinlæring i form af en chatbot, da maskinlæring kan analysere 

mønstre gennem algoritmer, og i dette tilfælde kommer til at hjælpe os med at finde 

selvmordstanke mønstre hos mennesker.  
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Vi har afgrænset projektet fagligt med STS og TSA-dimensioner, samt har vi baseret vores projekt 

på de faglige metoder der fremgår i de individuelle kurser. Problemformuleringen var i sig selv 

også meget bred i starten, hvilket vi igen blev nødt til at afgrænse.  

 

8. Semesterbinding 
 
I dette projekt tager vi udgangspunkt i TSA og STS dimensioner for at skabe en sammenhæng 

mellem mennesker og teknologi. En blanding af disse to kurser vil give os en bedre forståelse for 

det gældende problem, hvor menneskerne tager nytte af teknologi. Da vores projekt tager primært 

udgangspunkt i TSA-dimensionen har vi valgt at arbejde med KI-systemer, hvor vi kommer til at 

undersøge hvilken form for KI der vil være den bedste løsning til vores problem. Fra STS-

dimensionen har vi taget den kvalitative metode i for af semistruktureret interview, kvantitative og 

komparative metoder. Med hjælp af STS pensum og indsamlede empiri vil vi diskutere teknologi 

etik og teknologiens effekter på samfundet, i form af fordele og ulemper. Dette hænger tæt sammen 

med TSA’s analyse af teknologiens utilsigtede effekter, hvilket giver vores argumenter en stærkere 

grundlag. Samtidig indebærer STS en vis grad for forståelse for menneskelige adfærd og forhold 

når det kommer til en sensitiv problemstilling som denne. De metoder i TSA vi kommer til at tage 

udgangspunkt i er trinmodellen, hvilket vil give os en bedre forståelse omkring vores valgte 

teknologi, som er chatbots, og dens brug i den virkelige verden. Vi vil dog primært fokusere kun 

på to trin i denne metode, som er teknologiens indre mekanismer og processer, og de tilsigtede og 

utilsigtede effekter der kan forekomme. Derudover benytter vi os af den viden omkring  kunstig 

intelligens vi alle sammen opnåede på TSA: Kunstig Intelligens kurset, hvor vi lærte om chatbots, 

beslutningstræer og maskinlæring. 

 

9. KI-Teori 
 
Man kan sige at der ikke er en fast definition af kunstig intelligens, da selve feltet er mangesidet 

og nuanceret. Der findes den svage eller simpel kunstig intelligens, som ikke kan sammenlignes 

med menneskets intelligens og er kun egnet til at løse specifikke afgrænsede opgaver. Apropos 

dens stærke intelligens, som er mere avanceret, og fungerer som menneskelig bevidsthed. (Hartvig, 

2019) Det har dog ikke været muligt at skabe en form for stærk kunstig intelligens, som fungerer 
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på samme niveau, som menneskelig bevidsthed. Den type af chatbot vi præsenterer er svag kunstig 

intelligens, og består af algoritmer og logikker, der udleder svar. Kunstig Intelligens er en paraply 

begreb for et antal underfelter og det er derfor svært at betegne KI, som noget bestemt. Fra vores 

TSA-professor Henning Christiansen har vi fået den overordnede definition på KI: “Kunstig 

Intelligens er maskiner, der løser opgaver, som normalt mennesker er gode til”. Man kan udlede 

de fleste af KI’s underfelter/discipliner fra” The Total Turing Test”, som er en test, der blev 

udarbejdet af Alan Turing. Alan Turing var en af det første forskere i kunstig intelligens og med 

sin Enigma-knækker har han bidraget markant til feltet. Ifølge Turing kan maskinen være 

intelligent, hvis den kan bluffe en person til at tro den snakker med et menneske. For at bestå ”The 

Total Turing Test” skal en computer forarbejde følgende kapaciteter: NLP (natural language 

processig), knowledge representation (memory), automated reasoning (response), machine 

learning, computer vision, robotics (Russel og Norvig, 2003). Et eller en blanding af disse 

underfelter gør at maskiner kan effektivisere menneskets arbejde, eller i visse tilfælde udføre det 

bedre end mennesker.  

Intelligens er et vigtigt aspekt i denne teknologi. I tilfælde af stærk intelligens er der tale om at 

opnå nær menneskelig intelligens (Hartvig, 2019). Helt basalt er intelligens et 

informationsbehandlingssystem, som indsamles via. forskellige sensorer, som f.eks ører, øjne osv. 

Men i kunstig intelligens’ tilfælde er der tale om kunstige sensorer og akuatorer. “Sense-plan-act" 

er en typisk proces for digitale systemer. Ifølge dialektisk symmetri formuleret af filosofi om 

dialektisk positivisme eksisterer der et hierarki af informationsobjekter. (Suleimenov et al., 2020) 

Denne form for hierarki fjerner subjektiv forestilling om information, som nyttig information og 

udskiftet det med ”alienated information” i skemaet nedenunder. 
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Kilde: (Suleimenov mm., 2020) 

Som man kan se ud fra skemaet, så er der tale om flere informationsbehandlingssystemer bundet 

sammen, for at udgøre intelligens. Menneskets hjerner har milliarder af neuroner, som er forbundet 

til hinanden og disse neuroner og forbindelser gør det muligt for mennesker at gemme på 

information og bearbejde det. Dog er menneskets evne til at bruge hjernen til sin fulde kapacitet 

ikke perfekt, da maskiner er meget hurtigere og mere præcise til at behandle information. Men 

kunstig intelligens er baseret på menneskets hjerne og der er stadig meget vi ikke ved omkring 

den. Derfor jo mere vi får at vide omkring vores egne hjerner, jo klogere vil kunstig intelligens 

blive. ” Once we have sufficiently precise theory of the mind, it becomes possible to express the 

theory as a computer program” (Russel & Norvig, 2003). 

 
 

9.1 Maskinlæring og chatbots 
 
Mennesker behandler information ubevidst men for at en maskine skal behandle information, skal 

den trænes. Dette er proces, som kaldes maskinlæring. Maskinlæring kan bruges til klassifikation 

af objekter, information ekstraktion og data-mining. Forskellige maskinlæringsmetoder kan lige 

nu bruges til ansigtsgenkendelse, spam mail sortering, talegenkendelse, 

produktanbefalingssystemer, adfærd forudsigelse m.m. Den mest udbredte form for maskinlæring 

er supervised maskinlæring. Dets trænings datasæt består af både kendt input og det forventede 
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output.  Normalt i supervised maskinlæring er træningsprocessen på store træningssæt meget 

langsom. CNN (Continuos Neural Network) eller bedst kendt som deep learning, går udenom den 

langsomme proces og lærer løbende med chokerende høj præcision.  

Chatbots er det simpleste typer af dialog systemer, der kan udføre udvidede samtaler med det mål 

at efterligne de ustrukturerede samtaler eller ”chats”, der er karakteristiske for uformel menneske-

menneske interaktion (Jurafsky og Martin, 2020). Men ikke alle chatbots benytter nødvendigvis 

kunstig intelligens metoder, i visse tilfælde kan det være et vel programmeret system, som er 

bygget med ”hand-build” regaler. Et godt eksempel på denne type dialog system er ELIZA 

chatbotten.  

 

” De fleste chatbots er ikke baseret på avancerede datalingvistiske metoder, men på simpel 

mønstergenkendelse: Der foreligger et større eller mindre antal mønstre, hvor designeren har 

forsøgt at forudsige, hvilke udsagn og spørgsmål den menneskelige bruger typisk vil benytte i 

den givne sammenhæng, og til hvert mønster findes så en beskrivelse af svar, som kan varieres 

mere eller mindre sofistikeret.” (Christiansen, 2021) 

 

Når der er tale om chatbots, som er baseret på avancerede datalingvistiske metoder, så skal kunstig 

intelligens kunne behandle det naturlige sprog. NLP(natural language process) gør det muligt for 

computeren at kommunikere med succes (Russel og Norvig, 2003). Med det naturlig sprog menes 

der den måde mennesker bruger sproget på, som ikke nødvendigvis altid korrekt. Det har dialekter 

og vendinger, som kunstig intelligens skal kunne analysere og give et meningsfuld svar. Vi vil går 

dybere ind i chatbottens indre mekanismer og processer i analysedelen af denne rapport.  

Regressions analyse er også en maskinlærings supervised learning metode inden for kunstig 

intelligens, som er en meget vigtig teknologi i forhold til det produkt design vi forslår senere hen 

i projektet. Regressionsanalyse er en statistisk metode til at modellere forholdet mellem en 

afhængig (mål) og uafhængig (forudsigelses) variabel med en eller flere uafhængige variabler. Det 

vil sige at regressionsanalyse er baseret på big data, og gennem analyse af store datasæt er der 

mulighed for at forudsige fremtidige hændelser/menneskets adfærd. Der er forskellige regressions 

teknikker, men den simpleste af dem er en lineær regression og de mere komplicerede 

regressionsmodeller er: Ridge, Lasso og Polynomial regression. Lineær regression er den mest 

brugte metode indenfor supervised learning i forhold til forkastning.  



   
 

   
 

22 

Helt overordnet er kunstig intelligens baseret på menneskelig intelligens og i de fleste tilfælde 

benytter sig af data- eller text-mining. Kunstig intelligens har problemløsning til formål og hjælper 

mennesker med at effektivisere arbejdet og ens hverdag. 

 

10. Woebot  
 
Vi har taget udgangspunkt i chatbotten Woebot, som er en form for robot, der benytter sig af 

kognitiv adfærd terapi (CBT). Woebots formål er at udvise emotionelt støtte hos et individ, der har 

brug for mentalt støtte. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Woebot, da den deler mange af de 

samme løftepunkter og kriterier for et produkt, hvis vi selv skulle udvikle et færdigt 

produktforslag. Yderligere er denne chatbot et af dem der især er omtalt om og dermed ikke lige 

så vanskelig af indsamle empiri til. Woebot er programmeret til at udføre daglige ”check ups”, 

hvor den hyppigt spørger ind til ens nuværende humør, og skriver i korte og forståelige sætninger. 

Som bruger kan man svare Woebotten med et udvalg af emojis, som er fremvist på applikationen, 

for at udtrykke ens følelser. For at skabe en venlig og informativ dialog med brugerne, bruger 

Woebot en kombination af psykologisk ekspertise, naturlige sprog processer og humor. 

Vedkommende er løbende introduceret til forståelser af koncepter såsom CBT, som kort sagt er en 

psykologisk tilgang for kognitive adfærd, hvor målet er at reflektere spørgsmål tilbage til patienten 

for at vise sammenhæng af uhensigtsmæssige tanker samt følelser.  

Formålet med denne tilgang er at vise hvilke alternativer man burde fokusere på for at udvise den 

bedste form for fremskridt. Dog er der også gjort brug af andre potientielle hjælpsomme metoder. 

Under en undersøgelse gennemført af Woebots team, blev det fremvist at der var en betydelig 

forskel i deres mentale helbred, og at snakke med robotten gjorde at brugernes psykiske symptomer 

blev reduceret (Delivering Cognitive Behaviour Therapy to Young Adults With Symptoms of 

Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot): A Randomized 

Controlled Trial, 2017). 

Essentielt er Woebot en videreudvikling af sin tidligere forekommer, ELIZA. Til trods for at den 

ældre stifter af den psykologiske-baseret chatbot havde færre egenskaber og muligheder end den 

moderne Woebot, viser de stadig særlig sammenligninger mellem hinanden. En af de tydeligste 

metoder som går igen mellem de to udgaver af ”conversational agents”, er hvordan de gør brug af 

CBT. ELIZA er udviklet til at opfange keywords som vist i skemaet herunder.  
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(AI JavaScript, 2019) 
 
Chatbotten genererer derfor sine svar alt efter hvilke keywords, der kunne opstå i en givet sætning. 

På den her måde kan en relativ simpel programmering udføre en overbevisende samtale med en 

person og til en vis grad stimulere en kunstig terapeutisk session. da udviklingen af ELIZA blev 

udført i midt 60’erne (Ina, 2017), er det naturligvis forståeligt at i dags chatbots udviser stort 

fremskidt i deres programmering af egenskaber, samt dybere forståelse for enkelte situationer. Dog 

viste det sig at selv en simpel programmering som denne her en positiv effekt hos deltagerne. 

Selvom chatbotten ikke forstod en eneste sætning af hvad den deltagele skrev til den, var det stadig 

muligt at etablere en form for forbindelse mellem dem. Joseph Weizenbaum, som har udvikleren 

af ELIZA, beskriver robottens effekt bedst. 

 
Voice Over 

“Computers replies seem very understanding but this program is merely triggered by certain phrases to come up with stock 
responses, nevertheless Weizenbaum’s secretary fell under the spell of the machine” 

 
J. Weizenbaum 

“One night I asked her to my office and sat it down at the keyboard and then she began to typing, and of course I looked over her 
shoulder to make sure that everything was operating properly after 2 or 3 interchanges with the Machine she turned to me and 

she said would you mind leaving the room 
please?” 

(Emma Goldman, 2017) 
 
Selvom chatbots viser lovende fremskridt for terapeutisk hjælp, er der stadig visse punkter der kan 

forekomme som svagheder. En af de mest omtalte svagheder af chatbots er illusionen af den 

kunstige samtale og visse tilfælde, tit er skrøbelige. hvis et individ der er sat til at teste en chatbot 

såsom ELIZA, ville de hurtigt opdage at den ikke er beregnet til at forholde sig til nyere emner 

eller detaljeret samtaler. Hvis du spurte ELIZA om hvordan vejret kan være så varmt i Australien, 

ville man hurtigt opdage at den faktisk ikke forstår kontekst af ens samtale. Dette forekommer som 
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en naturlig forhindring i chatbots som er svær at komme udenom. Chatbot er i fleste tilfælde 

udviklet til at forholde sig til en specifik situation såsom når bruges til en butik hjemmeside, eller 

terapeutiske støtte. Den moderne terapi chatbot Woebot er, ligesom sin forgænger, begrænset af 

den samme forhindring. Men selvom problematikken ikke nødvendigvis har løst sig med tiden, 

har håndtering af den forberedt sig. Udviklerne af Woebot har brugt diverse strategier for at tage 

hånd om det. Der bruges eksempelvis færdig genereret svar som man kan gøre godt af og hvis 

mening er at repræsentere din tilpas i en givet situation. Udover det bliver der også gjort brug af 

maskine læring som især er et fremskridt fra tidligere nævnte ELIZA. Chatbot husker nemlig 

hvilke følelser du har haft og prøver at fokusere på dem som sin prioritet. Et eksempel af dette 

forekommer hvis udtaler sig som at være tit træt. Her ville Woebot spørger ind til om du tit føler 

dig træt og om du har svært med at sove i det hele taget. Alt dette er med til skabe den store succes 

som Woebot har, og forskinger indikere at teknologien har haft succes med at udvikle et bånd til 

brugeren der kan afspejles som menneskelig relation. (Darcy et al., 2021) herunder er der 

demonstreret forskellige terapi tilgange for en stor gruppe af individer og hvor man kan se hvordan 

de har dømt de enkelte sessioner med diverse attributter. De forskellige bedømmelsesfaktorer var 

betegnet som; Goal, bond og task. Resultaterne var målt ud fra Working Alliance Inventory (WAI) 

som referere tilbage til det terapeutiske forhold mellem et individ og psykologen. Derudover viser 

det sig at brugerne hos Woebot etablere dette niveau af bånd indenfor de første fem dage. Samtidig 

viser det sig at båndet mellem patienten og Woebotten forbliver på det samme niveau selv efter 8 

ugers interaktion. 

Tilsammen udgør de et resultat ville dømme niveauet af hvor effektiv behandlingen har været.  

 
(Darcy et al., 2021) 
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11. Metodiske og litterære overvejelser 
 

11.1 Kvalitative metode  
Vi vil undersøge hvordan kunstig intelligens implementeres i sundhedssektoren, og i hvilken form 

for chatbot kan hjælpe unge med at forbygge selvmords tanker. Vi vil benytte metoden til at opnå 

empiri, ved at blandt andet gøre brug af semistruktureret interview. Dette interview vil foretages 

med relevante informator, som vi havde indsamlet før samtalen. Interviewet kommer til at foregå 

med en leder for DRISP, hvor vi stiller lederen nogle spørgsmål vedrørende hendes holdning 

omkring kunstig intelligens. Interviewet med eksperten giver os viden som vi kan integrere ind i 

vores rapport, ift. at støtte de hypoteser, som vi præsenterer i rapporten. Forudsætningen er at vi 

udelukker flere svagheder i vores endelige produkt ved at have fokuseret på erfaringer og empiri 

af de indsamlede kilder. Til at starte med havde vi et ønske om at finde to modparter - én som er 

for idéen om chatbot og dens brug ift. selvmordsforebyggelse, og én som er mod idéen og sætte 

dem op imod hinanden. Dog havde vi svært ved at få kontakt til de rigtige eksperter og derfor 

gjorde brug af det ene interview og videnskabelige kilder. Derudover ville vi havde interviewede 

udsatte grupper, men grundet tidspres og prioritering, har vi valgt at udelukke muligheden for at 

interviewe udsatte grupper og i stedet fokusere på at finde relevante fagfolk. Via statistikker og 

andet belæg, samt vores ekspert, kan vi danne os et mønster af K.I’s rolle og dens plads indenfor 

psykiatrien. Vi har benyttet den kvalitative metode, da vi ville forsøge at få værdifulde 

informationer, samt få en bedre viden indenfor feltet og en dybere forståelse for vores emne.  

 

11.2 Semistruktureret interview 
Vi vil benytte os af semistruktureret interviews, da vi som interviewer har muligheden for at stille 

uddybende spørgsmål, men samtidig har respondenten mulighed for frit at kunne svare uden det 

skal være formelt. Denne metode gør at, vi som interviewer kan få stillet alle relevante spørgsmål 

omkring emnet, men også kan stille uddybende spørgsmål til respondentens svar. Vi vil gerne 

interviewe eksperter, som har en bred viden indenfor KI i sundhedssektoren, samt høre om deres 

holdning vedrørende forbindelsen mellem KI og mental sundhed. For at kunne skabe den bedste 

designløsning, har vi brug for at få et detaljeret svar fra vores eksperter i og med at vi gerne vil 

have bredt viden omkring vores design. 
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12. Argumentering for valg af vores informant 
 
Da emnet vi arbejder på opstiller mange etiske spørgsmål har vi valgt at indføre kvalitative 

metoder, såsom semi-struktureret interviews. Vi opdagede at vi ville kunne indsamle mere 

konkrete og relevante empiri ved at opstille vores spørgsmål til at være fokuseret til den udvalgt 

ekspert. Vores udvalgte informant vi fik kontakt til, Danish Research Institute for Suicide 

Prevention (DRISP), hvor vi snakkede med Annette Erlangsen, som både er leder af institutionen, 

og har forsket indenfor selvmordsforebyggelse i over 30 år. DRISP beskæftiger sig med forsknings 

metoder og arbejder med fokus på selvmordsforebyggelse. Vi fik tilladelse til at holde et interview 

med lederen af institutionen, hvilket gav os gode informationer og vejledning til hvor vi burde 

sætte vores fokus henne, samt forstå fundamentet af vores emne. Erlangsen havde en kæmpe viden 

indenfor selvmord både blandt unge og ældre. DRISP er lokaliseret i København og har mange års 

erfaring med feltet. Da vi foretog os interviewet, spurgte vi om samtykke til at optage interviewet 

som lydfil, så vi kunne transskribere lydfilen om til tekst. Dette vil gøre det nemmere for os at 

danne et overblik over vores indsamlede data og analysere interviewet. Transskriberingen af 

interviewet kan findes i bilag 1.  

Spørgsmål: 
1. Hvad arbejder du indenfor og hvor lang tid har du arbejdet indenfor dit felt?  

- Hvad specialiserer du dig i?  

2. Hvad har du lært gennem din periode som ekspert og hvad mener du træder ud som 

problemer blandt unge?  

3. Hvad har I erfaret, der virker bedst, for forebyggelse af selvmord?  

4. Ud fra dine erfaringer, er der en målgruppe, som du mener er mest ramt af 

selvmordstanker? 

5. Vi har undersøgt, at det er mænd, som har et større succes i selvmord, i forhold til 

kvinder, da der er en stigmatisering blandt mænd og deres søgen om professionel 

hjælp. 

- Hvorfor mener/synes du at der er flere mænd, som har mere succesfulde selvmord end 

kvinder og hvorfor mener du at der er flere kvinder, som har selvmordsforsøg?  

6. Har i erfaret noget der virker bedst inde for selvmords forebyggelse, blandt unge? 



   
 

   
 

27 

- Hvad har i erfaret der virker bedst inde for forebyggelse af selvmord inde forhold til sådan 

noget med KI algoritmer? 

- Tror du tror faktisk at sådan noget KI, kunstig intelligens kunne hjælpe med selvmords 

forebyggelse? 

7. Tror du at en teknologi som kunstig intelligens -og machine learning, altså en 

teknologi som en chatbot, vil kunne hjælpe med at mindske den stigmatisering der er 

blandt mænd? 

8. Mener du der er en stigning i forespørgslen af psykologer/psykiater? Hvis ja er der 

en specifik grund til at forespørgslen for psykologer er steget gennem det sidste stykke 

tid? 

 
 
Ved at få en eksperts syn på vores problemstilling, kan vi finde frem til hvilke styrker –og 

svagheder, samt hvad der eventuelt virker optimalt for vores projekt-løsning.  

Vedrørende vores del om kunstig intelligens, har vi skrevet til Henning Christiansen, som er en 

professor på RUC, der har stærkt kendskab til videnskaben bag kunstig intelligens, da han både er 

underviser og forelæser for basiskurset Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). Han er 

erfaren inden for de forskellige varianter af KI-teknologi, der findes, som f.eks. chatbots, deep 

learning og behavioural robotics. Ud over det, indeholder hans pensum også historiske 

begivenheder og relevante kilder, der trækker paralleller til hvad vi undersøger og arbejder med. 

Et af disse er f.eks. den tidligere nævnte psykolog-chatbot, ‘ELIZA’. Vi fandt dog hurtigt frem til, 

at de ting vi gerne ville have svar på fra Henning, allerede var noget vi kunne få svar på fra nettet. 

Af denne grund mente vi efterfølgende ikke at det var nødvendigt at interviewe Henning. Vi havde 

dog skrevet til ham i starten, men han vendte aldrig tilbage og derfor mente vi det var en god ide 

ikke at sidde fast, men søge svarende online og fra hans kurser.  

Spørgsmål som vi overvejede at stille under interviewet med H. Christiansen, er som vist 

nedenunder. Da muligheden ikke viste sig for at komme i kontakt med ham, har vi komprimeret 

spørgsmålene mellem vores DRISP-interview og akademisk kilde søgning.  
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Spørgsmål: 
1. Hvad er din holdning om brugen af kunstig intelligens, f.eks. Chatbot, i 

sundhedssektoren? 

2. Hvilke fordele og ulemper mener du, at der er ved brug af KI i sundhedssektoren 

omkring sådan et ømt emne som dette?  

- Derudover, hvilke fordele og ulemper mener du, at der kan opstå med denne form for 

teknologi, som kunstig intelligens, i forbindelse med selvmordstruede? 

- Mener du også at der er en risiko ved at implementere kunstig intelligens, specifikt 

chatbots, i sundhedssektoren? Hvis ja, hvilke risici kan der forekomme og hvis nej, hvorfor 

mener du det? 

3. Hvad kan KI være gode til i vores samfund som mennesker ikke er optimale til? 

 

 

13. Trin-modellen som metode  
 
Vi har taget udgangspunkt i trin-modellen, som er en del af TSA 1 kursus og indeholder 6-trin. 

Trin 1 indebærer teknologiens indre mekanismer og processer; trin 2 indebærer Teknologiens 

artefakter; trin 3 forholder sig til Teknologiens utilsigtede effekter; trin 4 til Teknologiske 

systemer; trin 5 til Modeller af teknologier og trin 6 indebærer Teknologier som innovation. TRIN-

modellen vil hjælpe os med at forbinde de to arbejdsdimensioner, der involverer viden fra kurserne 

TSA og STS. Vi har valgt at tage udgangspunkt i specifikke trin i modellen, hvor det ene trin er 

trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer og trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter. 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i de to trin i trin-modellen, da det vil give os muligheden for at 

analysere de tilsigtede og utilsigtede effekter der er ved KI og dens indre mekanismer. De tilsigtede 

effekter betyder at teknologien har en funktion eller et formål, hvorimod de utilsigtede effekter 

belyser de negative effekter, såsom designfejl eller risiko. Disse effekter er noget der kan opstå og 

tages højde. Denne model vil vi bruge til at strukturere beskrivelsen af vores teknologi og holde 

os fokuseret på de vigtige egenskaber, som den kommer til at have. 
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13.1 Teknologiens indre mekanismer og processer  
 
Teknologiens indre mekanismer og processer handler om teknologiens formål og de systemer -og 

mekanismer der får teknologien til at opnå dens formål. KI’s formål er at gør menneskets arbejde 

nemmere og hurtigere. Selve definitionen på kunstig intelligens er at det er maskiner, der løser 

opgaver, som normalt mennesker er gode til. Ifølge Alan Turing kan maskinen betegnes til at være 

intelligent hvis den kan bluffe en person til at tro at den taler med et menneske. 

I dette afsnit vil vi beskrive indre mekanismer og processer af dialog systemer, eller også kendt 

som samtaleagent (conversational agent). Da Chatbot i sig selv er en intelligent agent, som har et 

mål og går autonomt gennem "sense-think-act" -cyklusser for at nå dette mål. (Russel og Norvig, 

2003) ”Sense-think-act” er en beslutnings loop, som kan bruges til at løse forskellige 

robotproblemer, men som nævnt er det også implementeret i chatbots. Nedenunder forklares denne 

beslutnings loop på et eksempel med en robot. (Smith, 2017)  

    
Kilde: (Smith, 2017)  

- Sense: 

Når der er tale om en robot, så scanner sensorer sine omgivelser. Chatbots fornemmer miljøet på 

en andet måde. Den ”lytter” til de sætninger der er bliver skrevet ind i den og derefter går videre 

til at udføre ”think” processer (Viswanathan, 2018). 

 

- Think: 

”Language processing” er en kæmpe del af dialog systemer. Der har været betydelige fremskridt 

på dette område, men  processer som NLP (Natural Language Processing and Understanding) er 

stadig ikke udviklet nok til at løse problemet. ” [NLP] Helps chatbots understand how humans 

communicate and enable them to replicate that behavior. It’s NLP that lets chatbots understand the 

context of the conversation even if a person makes a spelling mistake or uses jargon.” (The 

Complete 2021 Chatbot Guide by ChatBot.Com, s.d.). I think delen for senser chatbotten inputtet, 
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analyserer sætningen. Analyseprocessen for de two typer af dialog systemer vil være forklaret 

længere nede.  

 

- Act: 

I denne sidste del generer systemet et svar med det formål at grounde brugernes udtalelser, 

Grounding betyder at anerkende, at lytteren og at have forstået taleren.  I det naturlig menneske-

menneske samtale grounde folk hinandens udtalelser konstant. Så derfor er det vigtigt at give et 

passende svar for at kunne bestå ”The Turing Test”. Det første dialogsystem, som vi ved har bestået 

testen var PARRY systemet i 1972 (Jurasky og Martin, 2020). 

Praktisk set så er der to typer af chatbot systemer: regel-baseret og corpus-baseret systemer. 

 

- Regel-baseret systemer 

Disse typer af systemer er de mest basale. ELIZA chatbot er en er de vigtigste dialog system i 

feltets historie. Den er styret af mønster/transformation regler, som er knyttet til nøgleord 

(keywords), som kan forekomme i brugersætninger. (Jurasky og Martin, 2020). ELIZA giver hvert 

ord en rang, hvor nogle ord har en højere rang en det andre. Ud fra det vil systemet basere sit svar 

omkring det ord med den højeste rang. Hvis m an kigger på eksempel der er præsenteret i 3.udgave 

af bogen; ”Speech and Language Processing An Introduction to Natural Language Processing, 

Computational Linguistics, and Speech Recognition”.  

 

Brugeren til ELIZA: I know everybody laughed at me. 

 

Her kunne systemet for eksempel tage udgangspunkt i ordet ”I” for at føre samtalen videre. Men 

Ifølge udikleren af ELIZA - Weizenbaum, ”I” er et meget generelt ord, og responser med det ord 

i fokus bliver meget generelle. I denne sætning er ordet ”everybody” mere interessent og har derfor 

en rang 5, hvor ”I” har rang 0 i leksikonet.  

 

ELIZA til brugeren: Who in particular are you thinking of? 

 

Det der er så godt ved denne teknik, er at ELIZA har faktisk ikke brug for at vide noget som helst 

for at efterligne en Rogerian psykoterapeut. ”ELIZA was designed to simulate a Rogerian 



   
 

   
 

31 

psychologist, based on a branch of clinical psychology whose methods involve drawing the patient 

out by reflecting patient’s statements back at them.” (Jurasky og Martin, 2020). Så ELIZA er I 

stand til at have en samtale med mange turns (lyt-svar sekvens), som er fornuftige og kræver ikke 

store databaser i modsætning til corpus-baseret systemer.  

 

- Corpus-baseret systemer 

Corpus-based chatbots er baseret på maskinlæringsmetoder. Disse dialogsystemer miner 

menneske-menneske samtaler for at lære af dem. Disse systemer er enormt datakrævende og 

kræver hundreder af millioner eller endda milliarder af ord til træning (Jurasky og Martin, 2020). 

Corpus-baseret systemer kan lære af alle mulige datasets som for eksempel: videnkilder 

(Wikipedia, nyheds artikler), Twitter, Reddit og andre sociale medier. Når chatbotten er i brug, så 

kan den også lære at computer-menneske samtale, i nutid. Men der opstod hurtigt et problem med 

denne type læring. Computeren begyndte at påtage sig de biases mennesker havde. Dvs., at 

systemet brugte race slur (racial slurs), diskriminerede mod kvinder osv. Løsning af disse 

problemer gennem debiasing metoder (for eksempel ved at træne systemer til at opdage og have 

en passende reaktion på det ”giftige” indhold) er en vigtig del af det nuværende forskningsmål. 

(Jurasky og Martin, 2020). 

Der er eksistere masser af forskellige metoder til at træne et dialogsystem til at give passende svar 

på brugernes input. Og den metode man vælge afhænger af det behov man gerne vil have at 

chatbotten opfylder. I forhold til systemer, der er baseret på træning på kæmpe dataset for at kunne 

have en fornuftig samtale. De fleste corpus-baserede systemer danner sine svar til brugernes 

kontekst ved retrieval(hentnigs-) metoder eller generation metoder.  

 

a) Svar ved hentningsmetode 

På billedet nedenunder kan man se skemaet for ”response by retrieval”, hvor man bruger en bi-

indkoder. Den ene trænes til at kode brugernes forespørgsel(query=q) og den andet trænes til at 

kode kandidatsvar (response=r). Derefter bruges der dot produkt mellem de to vektorer som 

scoren, hvor man vælger det svar som scorer højest. Scorings metrikken går ud på lighed. Man 

vælger den r der ligner mest q, ved at bruge IR (information retrieval) metoder. (Jurasky og Martin, 

2020). 
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b) Svar ved generationsmetode 

Ifølge Jurasky og Martin kan man kalde denne metode en maskinelringsversion af ELIZA. Her 

tager man fat i en indkoder, som analyserer(koder) brugernes input og en dekoder, der så 

”oversætter” det input. Dekoderen lærer fra corpus at overføre et spørgsmål til et svar. Dette 

kommer dog med sine ulemper, som f.eks at en basal indkoder-dekoder model har en tendens til 

at producere korte, forudsigelige men gentagne og derfor kedelige svar, som giver brugeren ikke 

mulighed for at svar og derfor lukker for samtalen. Man har valg at lyse det problem ved at lade 

være med at vælge det mest ”forudsigelige” svar. For at gør dette kan man for eksempel bruge 

diversitetsfokuserede træningsmål. Den anden ulempe ved denne metode fokuserer på at generere 

enkeltsvar, og har derfor ikke en tendens til at gøre et godt stykke arbejde med løbende at generere 

svar, der er sammenhængende på tværs af flere turns. Dette kan for eksempel fixes med 

reinforcement læring, som er en af maskinlæringsmetoder, som får samtalen til at lyde mere 

naturligt.  

 
 

13.2 Teknologiens utilsigtede effekter 
 
De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at være negative. Man kan skelne mellem 

utilsigtede effekter, som har karakter af risici, nogle som skyldes designfejl og endelig nogle som 

skyldes økonomiske hensyn (Jørgensen, 2020). Men utilsigtede er også noget, som man ikke havde 

forventet, som kan være positivt. Derudover er der to store grupper utilsigtede effekter kan falde 

under: vedvarende effekter og risiko. Vedvarende effekter er noget som opstår hver gang man 

benytter teknologien, som f.eks. når vindmøller skaber støj. Risiko er noget som kun opstår under 

uheldige omstændigheder, men disse hændelser er altid indbygget i den pågældende teknologi, 

som en mulighed. En risiko kunne f.eks. være radioaktive udslip fra atomkraftværker. Der findes 
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mange tilfælde hvor de utilsigtede effekter er knyttet til teknologiens indre mekanismer og 

processer. Forklaring på den type af utilsigtede effekter kan skyldes et programmerings fejl. Man 

kan f.eks. tage udgangspunkt i det eksempel, da blev nævnt i den forrige afsnit. Her er der tale om 

repræsentationsskade (representational harm) (Jurasky og Martin, 2020). I det eksempel der 

præsenteres i bog, lærte chatbotten via corpus-baserede systemer på datasæt taget fra twitter, hvor 

sproget er meget frit og præget af race slurs, bandeord. Så den utilsigtede effekt, som tilhører 

vedvarende effekter, var at chatbots begyndte at nedværdigede bestemte sociale grupper, som var 

ikke teknologiens formål.  

    Den anden utilsigtede effekt, som fremgår af chatbots er at mennesker kan skabe en så tæt bånd 

med en chatbot at man ikke vil publikere sine samtaler. Det er det der skete med Weizenbaum’s 

ELIZA da den først blev testet. Mennesker da snakkede med ELIZA havde så private samtaler 

med chatbotten at det er noget, som ikke måtte være delt med forskere. Selvom at man stræber 

efter at opnå nærmenneskelig bevidsthed, så regnede men ikke med at mennesker vil åbne op til 

maskiner i den grad og glæde sig til at snakke til ELIZA. (Jurasky og Martin, 2020) 

14.  Analyse 
 
 

14.1 Chatbots: Fordele, ulemper og indflydelse på samfundet  
 
Kunstig intelligens kan at være et ret bredt emne og er ikke altid tydeliggøre hvad den indebærer. 

Oprindeligt blev kunstig intelligens udviklet til det formål at opfylde menneskets behov. 

Hovedpointen med kunstig intelligens er troen om at alle opgaver kan med nok tid og information, 

beskrives til sådan en grad af detaljer at den kan erstattes fra menneskelig indblanding og kan 

simuleres af en maskine. Et eksempel af dette struktureringen af et sprog, kendskab til regneregler, 

værdierne på tal eller tolkning af mønster i samtaler. Da videnskaben indenfor kunstig intelligens 

har udviklet sig til at være så bredt som det er, kan man kategorisere det i to hovedgrupper. Begge 

definition er udvalgt fra første kursus gang i TSA-forelæsningen Den første definition for kunstig 

intelligens bliver typisk fremstillet som den stærke side af KI. Her har man udviklet en maskine 

der imiterer den menneskelige hjerne så perfekt så muligt, og indebærer mere eller mindre de 

samme egenskaber som mennesker har ifh. intelligens. Som vi står lige nu, er det eneste sted, hvor 

denne form for KI findes, er i fiktion film, hvor man hyppigt ser mennesker, konkurrerer mod en 

robot, som en mere overlegen skabelse. Den anden kategori af KI kaldes for den svage definition 
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og er mere implementeret i samfundet og vores dagligdag. KI er udviklet til at løse opgaver, som 

vi tænker mennesker normalt er gode til. Det kan blandt andet opleves i vores hverdag når ens GPS 

kan finde frem til den hurtigste rute på kort tid, eller hvordan vores daglige mails bliver sorterede 

fra, hvis de bliver identificeret som spams. Af denne grund er ting som chatbots ikke nødvendigvis 

betegnet som stærk KI, da de ikke har evnen til at tilpasse sig ny information og for det meste 

generere svar ud fra genkendelige keywords som den opfanger i samtaler. Især chatbots er et kendt 

fænomen der bliver i flere aspekter af samfundet. Forskellige firmaer er blandt andet begyndt at 

inddrage chatbots på sine hjemmesider. Her kan man gøre brug af dem til kunder til at finde frem 

til ønsket produkter og andre evt. udfordringer.  

Dette har selvfølgelig styrke ved eksempelvis at mindske belastninger for f.eks. butikker og 

hjemmesider. Trivielle spørgsmål om åbningstider, muligheder for farver osv, kan bruges til at 

aflaste kundeservice og dermed koster firmaer færre ressourcer. som nævnt i introduktionen har 

chatbots samtidig også udviklet sig til refleksions programmer hvor man kan udfolde sin mentale 

tilstand for at aflaste ens følelser. Et af de første eksempler af denne form for kunstig terapi kan 

ses på den første chatbot med dette formål. ELIZA var udviklet som et forsøg på at skabe illusionen 

om at man bliver behandlet af et andet individ.  

 

14.2 Ki som simulerer CBT samtaler. 
 
Dog forekommer der også visse begrænsninger for hvor og hvordan vi kan bruge chatbots til 

implantation. Der ville naturligt opstå en begrænsning for hvor meget ny viden en chatbots kan 

forholde sig til. Der findes netop også forskellige niveauer af hvor meget baggrundsinformation 

ens chatbot er detaljeret med. Det som i sidste ende ville beslutte hvor meget ny viden den kan 

forholde sig til. I forhold til forretning, skal chatbots for det meste af tiden ikke udføre andre 

opgaver end genkende produkt navne og evt. hjælpe med at tjekke ud med sin indkøbsvogn. Det 

er sjældent man oplever at en chatbots kan forholde sig til mere komplicerede situationer, såsom 

kunder der klager. Typisk erstatter den også opgaver hvor høj præcision er nødvendigt og der ikke 

er plads til menneskelige fejl, løse bestemte problemer eller forbedre et eksisterende system. Fra 

STS dimensionen har vi lært hvor stor en indflydelse et værktøj eller en maskine kan have på vores 

samfundsmodel og på de sociale praksisser samfundet indeholder. 

Eksempelvis omvæltede industrialisering vores normer og institutioner og i det hele taget liv for 

de fremtidige generationer. Derfor er det vigtigt at udvikle nye teknologier med stor omhu, især 
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når det omhandler chatbots hvor personlige data kan være udsat. Inddragelse af kunstig intelligens 

kræver en stor investering i dataforskning og dataindsamlingsstrategi, som forudsætter en god 

indblik i dataetik. I 2016 indført EU persondataforordning eller GDPR (Genereal Data Protection 

Regulation), som forpligtede Danmark til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med 

forordningens bestemmelser med virkning fra 25. maj 2018 (Lovgivning, s.d.). Som en del af vores 

projekt overvejer vi muligheden om at en chatbot kan afhjælpe de selvmordstruede unge. Med det 

sagt, er et stort aspekt af chatbots dataindsamling. For at kunne bluffe personen til at den taler til 

et menneske, så skal chatbotten kunne gemme masser af personlige informationer, som personen 

uvidende afgiver under samtalen. Dette gøres for at kunne øge gevinsten af chatbot-menneske 

interaktion. Men mange har brændt sig på med at afgive personlige oplysninger på nettet, 

eksempelvis identitetstyveri. KI har et stort potentiale i at kunne forbedre og forenkle vores liv.  

Her i Danmark er den overordnede holdning ift. KI at man skal begynde at ruste sig til kunstig 

intelligens. En rapport fra det Teknologiske Institut påstår at der vil ske en stor omvæltning i 

samfundet inden for de næste 5-8 år (Østergaard, 2016). I 2019 til det Digitale Topmøde blev der 

igen og igen sagt at Danmark er nummer 1 i offentlig digitalisering, men ifølge en ekspert og 

forsker inden for kunstig intelligens, Erik David Johnson, manglede mødet en fokus på en national 

dataindsamlingsstrategi (Johnson, 2020). Dette er vigtigt, da data er en kæmpe ressource som kan 

bruges for at værne os, men også gør skade. Med offentlig digitalisering menes der desuden 

information om patienternes sygdomme og uden fokus på en national dataindsamlingsstrategi, står 

denne personligdata i fare for at ryge i hænder på de forkerte. Og chatbot, som behandler personlig 

information om ens mentale helbred og i det hele taget håndterer følsomme personligdata bør 

underlægges strenge love, som gælder for hele landet og derfor danner en solid beskyttelse. 

Danmarks nuværende dataindsamlingsstrategi er baseret på samfundets værdier, som er: 

selvbestemmelse, værdighed, retfærdighed, diversitet m.m. Og dataetik handler lige præcis om 

værdier og virker som et konkret værktøj til at eksportere de værdier, vi værner om i det danske 

samfund. Dog i de seneste år mener Erik David Johnson at vi opgiver værdier for at kunne 

effektivisere på kort sigt og personlige friheder for at kunne terrorsikre og styre vores samfund.  

På den anden side har USA og Kina langt færre restriktioner på udvikling af KI-drevne løsninger, 

hvilket betyder at dataetikken bliver lagt til side, da det kan hindre virksomhedens økonomiske 

vækst.  



   
 

   
 

36 

Med at implementere KI i samfundet, risikerer vi at afgive alt for meget af vores frihed og blive 

til en overvågningssamfund, ligesom Kina og USA. Det er det den danske regering, programmører 

og udviklere skal tage højde for når man udvikler KI-drevne løsninger. Men ifølge 

Innovationsfondens analyse viser det sig, at de positive effekter af KI langt overstiger de negative.  

”I de kommende år vil kunstig intelligens vende op og ned på, hvordan virksomheder agerer, 

hvordan den offentlige sektor leverer velfærd til borgerne, og hvordan vi alle lever vores daglig 

liv” (Duvold, Andersen et al, s.d.) Et godt eksempel af dette er ”Corti”, en dansk startup af 

FieldSense A/S. FieldSense A/S kombinerer kunstig intelligens med analyse af satellit -og vejr 

data for at hjælpe landmænd med at opdage problemer på markerne. Derudover estimerer 

Innovationsfonden at; “kunstig intelligens har et potentiale til at forbedre danskernes velfærd med 

ca. 9 mia. kr. årligt. Især pga. forbedrede arbejdsforhold og sundhedsteknologiske gennembrud.” 

Men desværre er det ikke sikkert at de økonomiske fordele ved KI bliver fordelt ligeligt i 

samfundet. Over de næste 50 år vil KI ændre arbejdsmarkedet markant ved at skabe nye jobs, som 

forudsætter at vi skal begynde at kigge anderledes på uddannelsessektoren. I fremtiden vil tekniske 

færdigheder blive altafgørende. Det kan vi allerede se bevis på nu. Efterspørgslen på mennesker 

med færdigheder inden for kunstig intelligens er steget med 20 procent over det seneste årti, hvor 

virksomheder og danske startups mangler talentmangler (Duvold, Andersen et al, s.d.). 

Det er igen vigtigt at understrege dataetikken, især inden for innovationssektoren. Endog at 

Danmark har ambitioner om at ligge forrest inden for IT-verdenen, rangerer landet blot som 

nummer otte i Europa på parathed for implementering af kunstig intelligens og er især bagud på 

investeringer. Dette skyldes en mangel på efteruddannede specialister indenfor feltet og 

superstjerner indenfor forskning i kunstig intelligens. Som nævnt tidligere, er det vigtigt at glatte 

ulemperne af implementering af KI ud. Det vil sige ved at uddanne eksperter og investere Danmark 

i en sikker digital fremtid og kan opnå dets mål om at have dataetik som en konkurrencefaktor 

(Johnson, 2020). Ved at tage højde for etikken vil sandsynligheden for succes af KI-drevne 

løsninger også stige. Afslutningsvis, mener Erik David Johnson ikke at KI-drevne løsninger 

kommer til at overtage en masse komplekse opgaver, men blot gør menneskeligt arbejde lidt 

hurtigere og smartere end hidtil. Derudover mener han at der stilles alt for høje forventninger til 

deep learning, deep reinforcement learning og lignede, da det er et lukket matematisk system, hvor 

den samme handling i samme kontekst altid giver det samme resultat. Det betyder at KI ikke kan 

erstatte mennesket og tage alle vores jobs, men det vil sikkert ændre den måde vi lever på. Med 
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den uundgåelig omvæltning inden for digitalisering af verden, spiller dataindsamlingsstrategi en 

stor rolle for at kunne bevare de værdier det Danske samfund holde sig nær. 

Dataindsamlingsstrategien vil forbygge dannelsen af et overvågningssamfund, som er en af de 

største risici for et demokratisk samfund, Men gevinsten fra det kommende teknologiske 

gennembrud overstiger de ulemper som er skabt af forsømmelsen af dataetikken inden for KI-

drevne løsninger.  

 

14.3 Analyse af interview med DRISP 
 
Vores formål med dette interview er at styrke den allerede eksisterende data fra primær 

dataindsamling og blive belært på hvad et effektivt produkt skal indeholde fra en eksperts 

perspektiv. Dette er vigtigt for at kunne styrke vores argumenter og få et indblik i forskerens 

verden. Vi vil analysere dette interview ud fra problematikkens perspektiv, Hvilket betyder at vi 

peger på sammenhænge i vores forforståelse af problemet og den endelige version, som vi 

udviklede på baggrund af de udvalgte citater. Interviewet gav os en bedre forståelse for vores 

projektemne og det hjalp os med at sætte perspektiv på hvilke problemer en KI enhed kan 

indebære, hvis man vælger at udvikle en chatbot, som en form for psykisk støtte. Det vi blandt 

andet fik ud af interviewet var, at der er en forskel på hvordan den yngre generation tager 

beslutninger vedrørende selvmord, samt hvordan den ældre generation tager denne beslutning. 

Man kan sige den yngre generation er mere hensynsløs, da der kun er få dage mellem de har tanken 

om at tage sit eget liv, mens den ældre generation kan tage op til flere måneder inden de udfører 

handlingen. 

 

“(...)der går måske kun 4-5 timer mellem man får tanken om man ikke vil leve længere til man 

udføre handlingen [unge] og hos ældre personer ser vi tit at det måske vare længer tid, måske 

flere måneder, det er en vigtig ting at vide hvis man skal forbygge[selvmord].” 

 

Dette udsagn begrunder vores valg for selvmords forebyggelsesmetode, som er udvikling af 

chatbot teknologien. Når der er tale om de unge, hvis handlinger er impulsive, så skal man kunne 

agere så hurtigt som muligt. Kigger man på den ældre generation og hvordan deres handlinger 

udføres, er deres handlingsmønster anderledes, som gør at chatbotten vil have mere betydning, 

samt gøre en større forskel for den yngre generation. På samme tid er de her tanker ikke konstante, 
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altså man har ikke selvmordstanker konstant, men det kommer og går i længere perioder og kan 

variere meget, hvilket stadig gøre de selvmordstruet mere tilbøjelige til at tage beslutninger der 

ikke gavner deres sundhed, velstand og lykke.  

 

“det jo ikke sådan det er konstant det samme altid, det er noget der varier utrolig meget over 

tid” 

Vi har fået indsigt i hvilke tankegange de selvmordstruede mennesker går igennem, hvilket DRISP 

har observeret gennem deres egen forskning.  

 

“så har man måske en krise eller et problem og man prøver at løse det man kan ikke lige finde 

løsninger, og prøver dels forskellige måder og der er ikke noget rigtigt der virker og så til sidst 

tænker men så er der måske ikke en anden udvej (…)” 

 

Dette udsagn har inspireret os til at kigge på problemet fra en anden vinkel, som indebærer 

nudgingteorien vi lærte i STS 2 kurset. Erlangsen nævner at dem som begår selvmord, ser det som 

den eneste måde at distancere sig selv fra den ubærlige smerte og derfor vælger en metode, som 

ikke gavner deres sundhed, velstand og lykke. Det er selvfølgelig alt for optimistisk at sige at man 

kan fjerne personens smerte, men det kan virke som et løftepunkt, der kan får personen på det rette 

spor, specielt når det gælder unge mennesker da tiden mellem beslutning og handling er meget 

kort. 

 

“[KI]det jo sådanne algoritmer som kan identificere mønstre i ting man ikke lige helt har styr på 

og jeg tror det er især godt til det man ville kalde ustruktureret data, i Danmark der har vi rigtigt 

mange registerdata (…) man kan bruge alle de her registerdata oplysninger til at forudsige hvem 

vil så lave et selvmords forsøg” 

 

Erlangsen gør det også klart for os at når man arbejder med sårbare informationer og kunstig 

intelligens, er det vigtigt at man skal tage opbevaringen af det sårbare data i mente, da mennesker 

har generelt svært ved at tale om selvmordstanker og dele informationer, som de er usikre om. I 

det man gerne vil have de forbliver i de rigtige hænder, da informationer kan nemt udnyttes på en 

negativ måde.  
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“... Så hvordan dataet bliver indsamlet og hvor det er blevet opbevaret hen. Det vil være nogle 

ting at være meget opmærksomme på at det ikke kommer på de forkerte hænder.” 

 

Vi kan allerede se sammenhænge mellem vores forforståelse af problemet, der blev udledt fra 

forskellige statistiker og informantens udsagn ift. hvordan selvmord fordeler sig blandt unge. 

DRISP bekræfter blandt andet op omkring vores valg af målgruppen. Vi har tidligere taget 

beslutningen om at fokusere på forebyggelse til aldersgruppen 15-24 år. Som nævnt ovenover, 

blev optakten til denne beslutning vedtaget ud fra de undersøgelser vi lavede tidligere i rapporten, 

der viser de allerede høje selvmordsforsøg blandt unge er, i forhold til andre aldre. Det er vigtigt 

at vi skelner mellem selvmordsforsøg og faktiske dødsfald af selvmord. I dette sammenhæng har 

vi valgt at arbejde med denne aldersgruppe, da det er den aldersgruppe der har den højeste rate for 

selvmordsforsøg og dermed muligvis har større succesrate for effektiv forebyggelse. Under 

interviewet med Erlangsen fra DRISP, blev de samme pointer også frembragt.   

 

”Det vi ved om selvmords handlinger blandt unge, vi skelner mellem selvmordsforsøg og død af 

selvmord og blandt unge der er der høje rater af selvmordsforsøg, det vi ved om 

selvmordshandlinger bland unge det er at de tit sker på baggrund af, altså det er tit impulsive 

handlinger i næsten halvdelen af tilfældene (...)” 

 

Der hævdes at selvmordsforsøg blandt unge er tit impulsive og veltages indenfor en kort 

tidsramme. Dette udsagn stemmer også overens med vores undersøgte data fra tidligere i 

rapporten, og med statistikker fra 2018.  

 
(Statistikbanken, 2021)     (Statistikbanken, 2021) 
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Som tidligere bekræftet af DRISP, viser det sig altså at de fleste selvmordsforsøg forekommer i 

den målgruppe vi også selv har udvalgt. Selvom hyppigheden for faktiske selvmord forekommer i 

aldersgruppen 50-54-årige, har vi valgt at fokusere på den anden målgruppe af forskellige årsager. 

Ved at følge de samme principper man bruger når man eksempelvis snakker om grønnere miljø 

omstilling, kan vi implementere nogle af de samme punkter ind i vores problemstilling. Her 

snakker man tit om at sikre den fremtidig generation ved at tage beslutninger aktivt og tidligt. Det 

samme gælder også for selvmord. En undersøgelse fra 2017 viser at der er en øget risiko for at 

prøve at begå selvmord igen hvis man har forsøgt før.  

 

“Alcohol use, personality disorders and younger age are risk factors for re-attempting. Older 

age is a risk factor for suicide among suicide attempters. Current prevention programs of 

suicidal behaviour should be tailored to the specific profile of each group.” (Parra-Uribe et al., 

2017) 

 

Det viser sig altså at unge har især øget chance for at forsøge at begår selvmord igen hvis der 

tidligere har forekommet et forsøg. Dette placerer de unge endnu mere i en risikogruppe, da de 

naturligt også udgør en risiko for yderligere forsøg i fremtiden. Ved at udvikle forebyggelse for 

den valgte målgruppe, kan vi fange problemet tidligt og samtidig fokusere der hvor problemet er 

størst.  
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15.  Produkt forslag 
 
 

 
 
Som alternativ til Woebot havde vi også udtænkt vores eget ECA (Embodied conversational 

agent), på baggrund af vores undersøgelse. Ud fra den empiri og viden vi har indsamlet gennem 

projektarbejdet, har vi udarbejdet et produkt forslag. Produktforslaget som ses for oven, fremstiller 

vores visuelle produktforslag, og visualiser en kampagne plakat for vores produkt. Denne plakat 

skulle idealt være fremvist på læreanstalter, hvor vores målgruppe vil kunne se den.  

Produktet bliver indført på læreanstalter (udskolingen, gymnasier og universiteter) hvilket er de 

steder man typisk finder vores målgruppe; unge mellem 15-24 år. Vores projektforslag går ud på 

at ECA bliver inkorporeret i skolens Intranet, hvilket vil gøre programmet tilgængeligt for alle 
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elever. Systemet, der bliver implementeret, kommer til at involvere en chatbot, som man vil kunne 

benytte, hvis man har en behov for dette. Under samtalen vil chatbotten så stille spørgsmål til den 

individuelle person, hvor systemet dernæst laver en deep analyse af teksten (NLP), ved hjælp af 

de forskellige metoder inde for maskinlæring, som der blev nævnt i afsnittet om KI-teori samt 

teknologiens indre mekanismer og processer. KI enheden, altså chatbotten, kommer til at spørge 

om vedkommendes meltale helbred, med fokus på hvordan individet har haft det inde for en 

periode af 14 dage. 

 

Grunden bag valget af en periode på 14 dage er baseret på, at mange som er selvmordstruede, ikke 

har konstante selvmordstanker, hvorimod de kommer og går i små perioder ad gangen, hvilket vi 

fandt ud af fra vores interview. På baggrund af den indsamlet data, vil denne KI enhed kunne 

forudsige adfærd ved hjælp af regression analyse, og kunne vurdere om det specifikke menneske 

er i risiko for et selvmordsforsøg. Dette adfærd vil blive registreret gennem algoritmer og mønstre 

fra forrige registret data. Dette data kan derefter blive sendt videre til en specialist efter at den 

individuelle har givet samtykke.  

 

Specialisten er en form for vejleder på læreanstalten som eleverne har kendskab og tiltro, hvilket 

gør det nemmere og mere komfortabelt for eleverne at give deres sårbare information videre. KI 

enheden bliver så en form for choise arkitekter, da KI enheden kommer til at fungere som en form 

for skak stormester, der anticiperer og forudsiger vores næste mulig fejlagtige valg og diagerer os 

i den rigtige retning. (Richard H. Thaler & Cass R. Sunsteinn, 2009) Dette kan så hjælpe eleverne 

med at tage de rigtige beslutninger angående deres mentale helbred og forbygge det at løse sine 

problemer ved at begå selvmord. Efter eleverne har givet sammenstykke til at specialisten kan se 

på de sårbare data, kan specialisten ud fra de data, som chatbotten bearbejdede, se om eleven rent 

faktisk er i risikogruppen og dernæst nå ud til eleven for en psykologisk intervention. Som nævnt 

tidligere i rapporten, ville der altid være nogle klare styrker og svagheder ved KI teknologien. En 

robot ville f.eks. ikke kunne erstatte den menneskelige adfærd og forbindelser, som mennesker 

skaber overfor hinanden. Der er mange aspekter af menneskelige interaktion, som en robot skal 

kunne efterligne effektivt til at det ville give mening at prioritere denne slags udvikling af KI. På 

baggrund af denne information gik vi fra at forslå en robot til at forslå denne chatbot.  
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16.  Diskussion   
 

I dette afsnit vil der diskuteres om hvilke vinkler og overvejelser vi kunne have implementeret i 

vores projektopgave. Vi vil tage fat i andre mulige metoder vi kunne have gjort brug af, som stadig 

vil kunne besvare vores problemstilling. Til sidst vil vi runde afsnittet af med nogle etiske 

overvejelser. Strukturen samt underoverskifterne i dette afsnit er inspireret af en skabelon fra 

bogen ”den gode opgave” for at forsøge at komme rundt om de fleste elementer.  

 
 

16.1 Kvalificering af vores resultater 
 
Fra starten af vores projekt fokuserede vi på at indsamle troværdig og relevant empiri. Vi har 

eksempelvis udvalgt videnskabelige artikler ved at gøre brug af diverse databaser, hvor vi ved at 

informationen er bearbejdet og evt. er Peer Reviewed af andre forskere. Ved at gøre brug af empiri 

af denne variant, styrker vi opgavens troværdighed, samt dens vægt akademisk. For at få en 

fornemmelse af hvilke kilder der vil blive benyttet i vores opgave, lavede vi en brainstorm for at 

få et bedre overblik over hvilke vinkler vi vil komme ind på og hvilke kilder der så ville være 

relevant for vores undersøgelser. Derudover har vi gjort brug af muligheden for at ‘booke’ en 

bibliotekar fra RUC’s eget universitetsbibliotek, for at få vejledning og råd angående relevante og 

troværdige kilder. Ved brug af et erfarent personale af RUC’s bibliotek, har det hjulpet os med at 

søge efter troværdige kilder, samt blive klogere på hvordan man kan undgå at vælge ‘dårlige’ 

kilder. Derudover har mødet med en bibliotekar givet os en bedre opfattelse af hvor det er bedst at 

søge henne, samt hvilke materialer der er til rådighed på diverse hjemmesider. Bibliotekaren 

fremviste desuden nogle litteratursøgningsstrategier, som at inkludere og ekskludere forskellige 

ord for at frembringe forskellige relevante søgninger. Et eksempel på dette er udtrykket ’wildcard’, 

hvor man tilføjer et spørgsmålstegn (?) til enkelte karakterer, som f.eks. ’Danmark’. Dette vil gøre 

at der både vil dukke søgninger op for ’Danmark’ og den engelske oversættelse, ’Denmark’. 

 

Udover at finde allerede bearbejdet undersøgelser fra databaserne, har vi blandt andet også 

kommet frem til vores egne undersøgelser. Hovedsageligt har vi brugt kvalitative metoder såsom 
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interviews. Som fremvist tidligere i analysen har, valgte vi at interview leder fra DRISP. instituttet 

har forsket i feltet om selvmordsforebyggelse længe nok til at have bygget troværdig empiri op 

(lyder måske mærkeligt.). de har blandt andet udgivet publikationer med samme emne i fokus. I 

vores tilbage har vi brugt vores DRISP interview til blandt andet validere vores projekts skriftlige 

ethos. Samtidig brugte vi også interviewet som en kilde for at få en bredere forståelse for 

sammenhængen mellem KI og psykologisk terapi simulering. Som eksempel blev der snakket om 

hvordan indførelsen af online terapi programmer. 

 
16.2 Hvad kunne vi ellers have gjort? 

 
Metodemæssigt kunne vi have grebet opgaven anderledes an, med henblik på andre relevante 

metoder der kunne hjælpe os med en bedre besvarelse på vores problemstilling. En af disse 

metoder kunne være et spørgeskema, hvor man laver en række spørgsmål, som vores fokusgruppe 

skulle besvare. Dette ville kunne hjælpe os med at danne et bedre billede af, hvor effektivt det ville 

være at implementere kunstig intelligent hos selvmordstruede. Deres mening ville kunne hjælpe 

os med at designe et bedre løsningsforslag. Flere eksperter, så som psykologer og psykiater kunne 

være godt at får interviewet, i det deres mening omkring vores emne kunne være relevant at få 

med i opgaven. Vi kunne have taget kontakt til livslinien, da de beskæftiger sig med forebyggelse 

af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark, for at styrke vores empiri og give os et bredere viden 

indenfor selvmordsforebyggelse. Derudover afholder livslinien diverse temaaftener og 

arrangementer, hvor unge og ældre kan deltage for at snakke om deres mentale helbred. Her kunne 

det være nyttigt for os at holde et interview med dem, for at høre om deres forskningsarbejde 

indenfor feltet og høre om hvordan de arbejder for at mindske risikoen for selvmord via. internettet, 

telefon og mail. Det ville også være relevant for vores arbejde at høre om hvordan de håndtere og 

beskytter deres data. Ved at høre om hvilke slags metoder de benytter sig af for at kunne forbygge 

selvmordstruede, kunne det have været en inspiration til at arbejde med deres metoder til at kunne 

forme vores design i den retning da vi gerne vil have vores design og psykologer skal virke som 

et samarbejde. En it-ekspert ville være gavnlig, som allerede arbejder med kunstig intelligens, det 

ville kunne hjælpe os med at forstå kunstig intelligens og hvordan man egentligt kan bruge det i 

sundhedssektoren. Man kunne her spørger om en chatbot kunne virker gavnligt eller om der findes 

andre design muligheder vi ikke kendte til, som vi kunne implementere i stedet.  
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16.3  Etiske overvejelser  
 

I dette afsnit vil der gennemgås etiske overvejelser omkring brugen af teknologi i den virkelige 

verden. Der vil blandt andet nævnes nudging, da det kunne være en interessant vinkel på hvordan 

man kan skubbe mennesket til at tage rationelle beslutninger uden at fratage sig menneskets frihed. 

Når man arbejder med noget som kunstig intelligens og persondata, kan dette medføre til nogle 

etiske problematikker, som man skal tage i betragtning. Finansministeriet og Erhvervsministeriet 

offentliggjorde i 2019 den Nationale Strategi for Kunstig Intelligens, som præsenterer fire etiske 

strategier, for at de offentlige og forskere kan benytte sig af kunstig intelligens med borgerne i 

rette (Digitaliseringsstyrelsen, s.d.). De fire strategier lyder på, at mennesket er i centrum når der 

arbejdes med kunstig intelligens og danske forskere skal viderearbejde og forske i området. Den 

tredje strategi oplyser at danske virksomheder har lov til at benytte sig af kunstig intelligens for at 

opnå fremvækst i virksomheden. Den fjerde og sidste strategi siger at den offentlige sektor har lov 

til at benytte sig af kunstig intelligens med formål at yde den bedste hjælp til det offentlige 

(Digitaliseringsstyrelsen, s.d.). Ved at have disse fire principper som regelsæt for anvendelse af 

kunstig intelligens, giver det den offentlige sektor og danske virksomheder mulighed for frit at 

benytte sig af kunstig intelligens, samtidig med at de overholder de etiske regler til gavn for det 

danske samfund og borgerne. Dette giver dem også mulighed for at udvikle forskningen for kunstig 

intelligens på en sikker og ansvarlig måde. (Digitaliseringsstyrelsen, s.d.).  

 

16.4  Nudging 
 

Nudging teori omhandler hvordan man kan påvirke et menneske til at tage de rette beslutninger i 

forhold til menneskets sundhed, velstand og lykke. Det skal ikke bare hjælpe mennesker med at 

tage de rette beslutninger, men overordnet set skabe et bedre liv for mennesket via installationer, 

refleksioner og teknologi. Som mennesker bliver vi ved med at træffe valg der ikke henholdsvis 

ikke altid gavner os, hvilket bl.a. fører til ulykke i form af sygdom, så som for eksempel mentale 

problemer. Vi kan hermed udvikle nogle nudgings der hjælper mennesker i den rigtige retning for 

at tage de rigtige valg. (STS 2, forelæsning 2).  
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Forsker som Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein anbefaler at vi som et samfund burde arbejde 

med at udvikle nogen choice arkitekter, da disse arkitekter kommer til at være en form for 

skatstormester der anticiperer og forudsiger vores næste mulige fejlagtige valg og diagere os i den 

rigtige retning (Richard H. Thaler & Cass R. Sunsteinn, 2009). Et godt eksempel på dette kunne 

være på en lufthavn er der toiletter hvor mænd misser toilettet, lufthavnen besluttede at placere en 

flue i pessaret, hvilket har gjort at der har været større succes med at folk rammer rigtigt. Denne 

type design twist, små teknikker der får os til at træffe rigtigt valg, det er det vi kalder nudging. 

Lille intervention kan påvirke den menneskelige adfærd.  

 

17 Konklusion  
 
Vores oprindelig mål var at finde frem til den mest optimale selvmordsforebyggelse blandt unge 

med inddragelsen kunstig intelligens. Efter at have indsamlet empiri og analyserede vores data 

blev vi enige om, at kunstig intelligens kunne implementeres i form af en chatbot i 

sundhedssektoren. Med dette i fokus, rettede vi vores projekt efter at få mest viden omkring 

chatbots. Vi har undersøgt mange forskellige aspekter af chatbots samt KI og hvordan teknologien 

bliver gjort brug af i samfundet. For at vise teknologiens fremskidt har vi undersøgt tidligere 

historie af chatbots. Her har vi blandt andet berørt på emner såsom den første chatbot udviklet af 

Weizenbaum, og dens morderne afspejlning, Woebot. Vi har fundet ud af at chatbots, som 

eksempel vis ELIZA, har længe været brugt som en form for Rogerian psykolog. Dette betyder at 

personen gennemgår personcentreret terapi, ellers nævnt som CBT. Chatbotten skulle indeholde 

en blanding af maskinlæringselementer, såvel som almindelige “hand-built” algoritmer. Dette vil 

skabe det bedste menneske-maskine interaktion og nudge personen i retning af at søge hjælp, som 

f.eks. at nå ud til en ven, en professionel eller få anden form for lignende hjælp.  

Essentielt er målet ikke om chatbot kan erstatte professionel menneskelig hjælp? men rettere 

hvordan chatbot, og KI, kan hjælpe med at opløse den stigmatesering om at række ud efter hjælp. 

Hvis chatbots kan normalisere italesættelse af mental og psykisk helbred, ville vi opnå et stort 

fremskidt indenfor fremtidig terapihjælp. 

 

Vi kan bekræfte den positive virkning af KI enheder med vores interview med DRISP, hvor der 

bliver tydeliggjorde at KI-enheder har egenskaberne til at hjælpe mennesker i relation til mental 
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helbred, samt det at institutionen DRISP selv er i gang med at udvikle en app i samarbejde med 

TrygFonden, der vil være med til at hjælpe unge mentalt. Undersøgelserne af Woebot, er også med 

til at bekræfte at en KI-enhed som chatbot kan være effektiv i mentale støtte for mennesker.  

KI teknologien og chatbots kan succesfuldt implementeres i det psykologiske arbejde i 

sundhedssektoren og forbygge selvmordsforsøg blandt unge i alderen 15-24 år. Vi vurderer vores 

løsning som at være succesfuld. Løsningen vil gøre målgruppen mere villige til at søge hjælp, da 

der stadig er en form for tabu omkring emnet der falder ind under kategorien ‘mentalt helbred’. Et 

alternativ til Woebot, har vi udarbejdet et forslag til en KI baseret chatbot og hvordan der skal 

gøres brug af den. Chatbots skal implementeres i læringsinstitutioner og udbyde online hjælp 24/7 

med formål om at reducere situationer hvor den individuelle er selvmordstruet, og hjælpe i de 

nødsituationer hvor personen står i fare for at begå selvmord. Ved at agere hurtigt vil vi kunne 

reducere den krise som den individuelle person er i. Den giver personen mere tid til at træffe det 

rigtige valg og lære at håndtere svære situationer.  

 

Vores konklusion hviler på kvalitativt data, såsom vores interview med lederen af DRISP, såvel 

som videnskabelige kilder. Vi har valgt forskellige dataanalyser og indsamlingsmetoder for at 

kunne svare på vores problemstilling. Vi har blandt andet arbejdet med TRIN-modellen for at 

redegøre for chatbots inden for processer og utilsigtede effekter. Ud fra kvalitative metoder har vi 

valgt at benytte os af semi-struktureret interviews for at få mest udbytte fra samtalen med en 

ekspert. På trods af de troværdige og relevante kilder vi har benyttet os for at understøtte vores 

problemformulering, mener vi derimod også vi kunne have brugt alternative metoder for at få nye 

perspektiver om vores problem. Vi kan konkludere at chatbots har udvist stort fremskridt siden sin 

innovation fra Tuning Testen. Indenfor førende psykologhjælp har Woebot, som et eksempel været 

på forkanten med at bevise sit potentiale for stimulering af terapeutisk rådgivning. dog er der en 

begrænsning der har vist sig at komme igen, og som vi mener er en afgørende faktor for hvor 

succesfuldt samt hvor udbredt psykologisk chatbots kan være. Chatbots største forhindring i sin 

udvikling er manglen til at forholde sig ny og i visse tilfælde triviel viden. Typisk resulterer dette 

i at samtalen med en chatbot kan får ødelagt sin illusion af at der er en der lytter til dig og forstå 

din situation. Dog hvis vi skal forholde os til emnet kunne dette betyde at forholdet mellem 

individet og chatbot kan blive rystet under samme situation. Selvom dette kan være tilfældet, har 

den chatbot vist stort fremskridt. Hvis man tager udgangspunkt i Woebot ved vi samtalen er 
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dirigeret af programmet med allerede færdig genereret svar, som er nemme at forholde sig til. 

Samtidig er implantationen af maskine læring med til at forsøge at finde en diagnose på hvordan 

brugeren har det og hvad det kunne skyldes. Som nævnt tidligere har det været muligt at etablere 

et bånd mellem Woebot og brugere, der efter forskning har vist sig at have samme niveau af 

forbindelse som normal menneskelig interaktion. Samtidig har samme chatbot også hjulpet til med 

at mindske depression. Så selvom chatbot muligvis har visse svagheder, ville det være egoistisk at 

konkludere at de ikke har en positiv virkning på samfundet. Da den er gratis, nemt tilgængelig og 

i visse tilfælde nemmere at række ud, er det et godt alternativ til den klassiske psykologhjælp. 
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