
Kan en chatbot være en 
sparringspar tner?



To centrale elementer

SAMTALEBASERET 
INTERFACE

NATURAL 
LANGUAGE 

PROCESSING (AI)



Assistent vs 
Sparringspartner

En sparringspartner er en der giver modspil under 
udveksling af ideer, forslag eller holdninger



Chatbot som assistent

Et termostat, der automatisk 
tænder for varmen, når 
temperaturen falder til under 
20°C er et eksempel på 
enkelt-loop læring.



Chatbot som sparringspartner

Et termostat, der spørger ”Hvorfor er 
jeg sat til 20°C” og derefter reflekterer 
over om en anden temperatur 
kunne opvarme rummet mere 
hensigtsmæssigt, er et eksempel på 
dobbelt-loop læring



Brugeren stiller et 
spørgsmål

Brugeren præsenteres for 
tilpasset og relevant indhold 

(video, lyd, billede, tekst)

Forespørgslen 
analyseres

Intentionen  
afkodes

Matching med 
indhold

NLP (Natural Language Processing)

Brugeren opnår single loop learning

Traditionel chatbot



Brugeren giver input til 
sparringspartneren

Brugeren præsenteres for 
tilpasset og relevant indhold 

(video, lyd, billede, tekst)

Forespørgslen 
analyseres

Intentionen  
afkodes

Matching med 
indhold

NLU (Natural Language Processing)

Digital sparringspartner (Double Loop)

Den digitale sparringspartner stiller 
spørgsmål eller faciliterer refleksion

Brugeren reflekterer
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Ræk hånden op når du finder feljen



Hvis man lagde blodårene fra et 
voksent menneske ud som én lang 
linje, ville linjen så være længere 
eller kortere end 25 meter?



Hvor lang ville linjen være?



100.000 km.



Hvis man lagde blodårene fra et 
voksent menneske ud som én lang 
linje, ville linjen så være længere 
eller kortere end 25 meter?



Hvis man lagde blodårene fra et 
voksent menneske ud som én lang 
linje, ville linjen så være længere 
eller kortere end 2500 meter?



Hvis man lagde blodårene fra et 
voksent menneske ud som én lang 
linje, ville linjen så være længere 
eller kortere end 25000 meter?



Forestil dig, at du er ude og handle. 

Du har et stykke tid ledt efter et par særlige høretelefoner. 
Sidst på dagen er du i en butik, hvor høretelefonerne koster 
1.000 kr. Det er god pris, men ikke den bedste du har set i 
dag. Du ved, at der er en butik, der sælger høretelefonerne til 
700 kr. Butikken kræver dog en omvej på 30 minutter.

Tager du omvejen og sparrer 300 kr. eller køber du 
høretelefonerne til 1.000 kr. med det samme?



Forestil dig, at du er ude og handle. 

Du har et stykke tid ledt efter en bærbar computer. Sidst på 
dagen er du i en butik, hvor computeren koster 10.000 kr. Det 
er god pris, men ikke den bedste du har set i dag. Du ved, at 
der er en butik, der sælger computeren til 9.700 kr. Butikken 
kræver dog en omvej på 30 minutter.

Tager du omvejen og sparrer 300 kr. eller køber du 
computeren  til 10.000 kr. med det samme?



Kognitiv bias
Bias vi l  sige at være forudindtaget, og 
‘kognit iv’ er det, der angår vores intel lektuelle 
processer, altså vores måder at tænke, 
erkende, forstå, huske og løse opgaver på.



Virkelighed

Forbedringsønske

Diskussion

Handling



Virkelighed

Forbedringsønske

Dis… kus... sion…

Handling



Virkelighed

Forbedringsønske

Dis…            kus...            sion…

Handling



Ledelse er at skabe forudsætningen
for samtaler, der ellers ikke ville
have fundet sted

Professor Patricia Shaw



Eksterne 
Konsulenter

Train 
The

Trainer

Business 
Partnere ?

Organisationer tager kontrollen tilbage



MENNESKER ER
BEDST

MASKINER ER 
BEDST

MENNESKER
STYRKER

MASKINER

MASKINER
STYRKER

MENNESKER

AUGMENTERING

Sparringspartneren augmenterer

Baseret på model fra bogen Human + Machine



Mød
Susa



Forbedringsproces
1. Rammesætning
2. Problemer identificeres
3. Problemer prioriteres
4. Årsager undersøges
5. Effektønsker defineres

1. Relevant inspiration
2. Løsningsmuligheder 

genereres
3. Løsning udvælges
4. Løsning konkretiseres
5. Løsning planlægges

1. Teamet afprøver løsningen 
over 2-4 uger

1. Individuel reminder og 
tjek-ind 

2. Gruppeleder input

1. Learned, Liked, Liked
2. Justering af tiltag



”Uden Susa havde vi nok 
hoppet over nogle steps, så 

Susa har hjulpet med at 
gøre det mere konkret.”



”Hun holder os ved ilden, 
hvilket vi har brug for, så 
hverdagen og de gamle 

rutiner ikke bare tager over.”



”På nogen måder 
foretrækker jeg en 

digital sparringspartner 
frem for et menneske…

Der er ikke det samme 
pres ift. at sige det 

rigtige”



Record the Play

Play the record

The Record Play



Evolution af den digitale sparringspartner

Foruddefineret 
flow

Alle udfaldsrum er
foruddefineret

Forstår
intentioner

Forenklet
Natural

Language
Processing

Opfanger 
stemninger

General
Language

Understanding
(BERT)

Bidirectional
Encoder 

Representations from 
Transformers

Intelligent 
sparringspartner

Natural 
Language
Generation

”Jeg kan godt lide italiensk mad, især lasagne”



Spørgsmål?
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