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Før: Robotene var stengt inne i back office



Nå: «Alle» snakker om roboter i kundedialog – «Chatboter»
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Men en Chatbot er bare et grensesnitt
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• Chatboter legger til rette for mer naturlig kommunikasjon mellom menneske
og maskin enn tidligere – enten via skrift, eller via tale

• Brukerne går fra å måtte klikke på knapper til å kunne fortelle med ord hva
de ønsker å få gjort/ vite noe mer om

• Man åpner opp for å  skape en mer naturlig brukeropplevelse – litt på
samme måte som da vi gikk fra mobiler med tastatur til mobiler med touch 
screen

Hva kan chatbots gjøre?

• Chatbots kan ikke automatisk svarene på alle spørsmålene kundene deres
kan stille – skal de lykkes må de som andre ansatte trenes først

• Chatbots kan ikke lese eller gjøre endringer i IT-systemer det ikke allerede 
er bygget integrasjonsmuligheter til 

• Skal f.eks. chatboten kunne hjelpe kunder å søke boliglån på nett må de 
først trenes i hva boliglån handler om og kobles på resten av IT-plattformen!

Hva gjør chatbots ikke?

Chatbots og stemmestyring
fungerer som et grensesnitt til å 
snakke med maskiner – på
samme måte som vi kan benytte
mus og tastatur eller touchscreen i
dag



Hva betyr det at Google Assistant har kommet på norsk? 
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• Tilgangen til gode og rimelige
chatbotløsninger øker enormt. Med 
dialog flow forhåndsdefinerte
bransjespesifikke epics, kan selv de 
som ikke har fulgt med i timen
komme raskt på banen.

• Men mange bedrifter har fortsatt
“hjemmelekser” å gjøre på egen IT-
plattform om de ønsker å dra fordel
av teknologien – APIer må bygges og
prosesser forenkles
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Hvor bra fungerer chatbotene 
som er «live» egentlig?
Vi har testet norske chatboter jevnlig 
gjennom 2018…



Test: Hva er passende abonnement for en som ikke er storbruker? 
Ikke så lett å få svar på
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Hva med bankene?



9 Handle aksjer her?

Teknologi er viktig – treningen er ofte enda viktigere

Mars 2018
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Chatboter er basert på kunstig 
intelligens og skal derfor bli 
bedre over tid…



11 Utvide boliglån?

DNBs chatbot har utviklet seg det siste halve året

Mars 2018 September 2018



12 Avslutte konto?

Men det tar tid – ikke «selvlærende»!

September 
2018
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Hvorfor blir kundereisene slik?



Hvordan lærer chatbots å håndtere kundehenvendelser?
To hovedmetoder 
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Type forespørsel

Trade off-punkt hvor det er for dyrt å trene 
yttereligere intensjoner (forespørselstyper)

Dialoger og prosesser styrt av 
forhåndsdefinerte beslutningstrær

• «Om kunden ber om dette, gjør dette i systemene, og 
svar dette (ordrett)»

• Fungerer godt teknisk, men er tidkrevende å trene og 
«krever at du tenker på alt»

• Egner seg for automatisering av henvendelser med høyt 
volum og lav-middels kompleksitet

Smartere roboter – kan lese dokumentasjon og 
«tenke selv» (eks bedriftsdokumenter)

• Trenger ikke lære chatboten alt den skal kunne – bare 
vise den dokumentene den kan lese om det i

• Mindre modent, men åpner for automatisering av 
sjeldnere og mer komplekse forespørsler

• Benyttes gradvis mer og mer (Eks: Watson leste 
Wikipedia for å vinne «Jeopardy» i 2011)

FORENKLING

Her er vi idag.. “Fremtiden”



Hva skal til for å lære opp chatbotene og sørge for utvikling over 
tid?
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Chatbot

Kundeservice-
medarbeidere 

Utgangspunkt
• Kompetanse
• Prosesser
• Dokumentasjon

Videreutvikling

• Analyser og innsikt
• Forbedringstiltak
• Oppgavefordeling –

medarbeidere og chatbot
• Implementering

• Økende grad av samspill mellom medarbeidere og chatbot
• Nye og spennende arbeidsoppgaver for KS-medarbeidere

Implementering
• Standardisering
• Oppsett og 

integrasjon
• Pilotering
• Trening

Drift og forvaltning
• Overvåkning og 

analyse
• Feilsøking
• Kontinuerlig 

forbedring

Kontinuerlig 
utvikling

• Måling og 
oppfølging

• Coaching
• Opplæring
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Oppsummert: Gir chatbotene verdi? Polarisert debatt!
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«En skal altså være heldig å få et 
konkret svar fra disse algoritmene, 
som er veldig flink til å parere 
spørsmålet ved å henvise til 
kundesenteret eller til nettet»

«Det forbauser meg at selskapene 
ikke setter større krav før de legger 
disse hjelpeløse robotene ut på 
sine nettsider. Mer data kan nok 
hjelpe, men en kan oppdage at for 
hvert problem en løser, kan det 
komme to nye»

«Tror morgendagens surfing vil 
foregå ved at man forteller en robot 
hva man ønsker, og at vi slutter å 
lete i menyer»

«Det er flere kommuner som vil ha 
en menyløs hjemmeside – det er 
den veien vi går»

«Chatbotene vil dessuten gå fra 
bare å svare på enkle spørsmål til å 
utføre oppgaver for deg, for 
eksempel betalinger i banken eller 
søknad om utsatt 
foreldrepermisjon»

Norske robotselskaper vokser i 
rakettfart: – Dette vil ta av enda mer 
fremover, DN 19.08.2018

Chatbots: God dag, mann! Økseskaft, 
DN 01.09.2018

«Skeptikerne» «Evangelistene»

Vi tror at sannheten vil ligge 
et sted i mellom, ettersom 
vi bedre forstår hva dette 
verktøyet bør, og ikke bør 

brukes til



Når bør/kan chatboter brukes? Vurderingskriterier

20

Volum og tidsbruk

Kompleksitet i 
forespørsel (spørsmål 

og/ eller løsning)

Opplevd merverdi av 
chat

Kundeadopsjon av 
digitale kundereiser

Ønsket håndtert av 
vanlig kunderådgiver?

Teknisk kompleksitet 
og 

integrasjoner
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Takk for meg!


