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Hvem er jeg

Oliver Fracke Möllnitz

Solution Team Lead for Conversational AI området

Solution Development

Cand.Tech
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Lidt om Topdanmark

Topdanmark er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab, og vi tilbyder en bred vifte af produkter 

inden for forsikring og pension til både private, erhverv og landbrug. Grundstenen til Topdanmark blev 

lagt i 1899, og i dag er vi omkring 2.400 medarbejdere fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger i 

Ballerup. Topdanmark er et aktieselskab og noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.
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Spørgsmål:

Har I prøvet at skrive med en 
chatbot?



Spørgsmål:

Kunne chatbotten svare på 
jeres spørgsmål?
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2016
Rejse-chatbot på Facebook 

Messenger

2018
Messenger-bot aflives

Rejse-chatbot på 

hjemmesiden

+ Bil

+ Indbo

2020
Vi bygger det, kunderne 

spørger mest om 

Topdanmarks chatbot rejse
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Hvad er en chatbot?

• En robot der kan:

• Forstå sprog (Tekst)

• Uddrage en forespørgsel ud af tekst

• Finde svar i sin database

Man kan interagere med en chatbot via et interface

der gør det muligt at kommunikere med den via 

fritekst og/eller knapper. 
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Ny lanceret (Rejsefokus)

Flytter ind i Mit Topdanmark

Kontaktside aktivering
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Scope

Hvad skal chatbotten

kunne? 

Hvad skal den ikke? 

Persona

Hvordan skal din chatbot

være?

Stemme, udseende og 

måde at kommunikere 

på osv.

Design

Hvordan skal dit flow 

være?

Husk at bygge på 

baggrund af din 

foranalyse

Foranalyse

Analyse af data fra:

Chats, opkald, SoMe, 

mails m.fl.

Hvordan bygger man en chatbot?



Analyse af samtaler:

Hvad har kunderne mest brug for?

Løbende analysearbejde

13

Forbedring, 

forbedring, 

forbedring



Hvor er 
chatbotten

skarp?

For brugerne handler det altid om en specifik 

situation

Flyproblemer, stress, væggelus, hjernerystelse, Thomas Cook-

konkurs, Hövding-airbag-cykelhjelm, stenslag
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Held og lykke med at finde svaret
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”Dækker rejseforsikringen, hvis vi skal 

have svigermor med på rejse? 

Vi har betalt hendes rejse.”



Chatbotten har 
svært ved:

• Forskellige svar 

• Opfølgninger (mail, sag)
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Hvad siger brugerne til chatbotten?



Chatbottens maskinrum
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Hvilke kompetencer skal du have ombord på teamet?
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Sproginteresse
12%

Kundeperspektiv
28%

Analyseskills
12%

Forretningsviden
12%

Evne til at udholde 
krumme tæer

12%

Fleksibilitet
12%

Copywriting uden fine 
fornemmelser

12%



Chatbottens rolle om 5 – 10 år
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Flere forskellige chatbot

kommer til

Mere selvbetjening i 

chatbots

Chatbots bliver en del af 

et større omnichannel

univers

Fra Chatbot til Digital 

Human



Spørgsmål:

Bruger I jeres assistent i jeres 
mobil, højtaler m.fl.?

(Siri, Alexa, Google Assistent)



Hvad kan teknologen ellers?
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Voicebot

Mulighed for at snakke 

med en bot

Agent Assist

Botten assistere 

medarbejder imens 

han/hun snakker med 

kunden

• Der er allerede nu store muligheder i teknologien



Spørgsmål?
Find mig på LinkedIn eller skriv til mig

Oliver Fracke Möllnitz

Solution Team lead, Bots

ofm@topdanmark.dk

Topdanmark Forsikring og Pension

mailto:ofm@topdanmark.dk

