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Kundetilfredshed Speech Analytics ANNA



Perfecting Customer Experience in the Nordics 



Speech Analytics



Råmateriale til at forstå relationen



Fokus på det man kan gøre noget ved

Hvordan lyder god service?

Hvordan lyder empati?

Hvordan lyder en god 
kundeoplevelse?
Hvordan lyder god 
samtalestyring?



Kategorisering
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Nøgletal for Tryg

➢ Største forsikringsselskab i 
Skandinavien med over 5.3 
millioner kunder

➢ Mere end 6.000 medarbejdere

Nøgletal for Skade DK

Antal medarbejdere med optagelser:  450

Ca. hver 4. samtale optages med kundens 
accept 

Tryg i Norden Nøgletal og strategi Organisering & Skade DK

Norge Sverige

Privat Erhverv 

Skade Salg 

Industri 

Danmark
Markedsandele

SE: 17,5%DK: 22,5%NO: 15,5%

Tryg Generelt



Teamet, som skal løfte Kundetilfredsheden 
- Customer Excellence (CX)
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Hvem er vi?

Hvordan griber vi

opgaven an?

Project
Owner

Coach Coach CoachLærings-
konsulent

Analytiker Sprogekspert Virtuel

Coach

Et stærkt team blev skabt og udgør en bred vifte af kompetencer, erfaringer og 

berøringsflader!

Datadrevne indsigter

og indsatser

Tæt samarbejde og

fælles ejerskab med lederne

Vi skaber fælles løsninger og løfter den 

enkelte medarbejder 

Implementering Evaluering

Optimering

Forstærknings-

loop

Teamets arbejdsmetode 

1 2 3

Coach



1%

1%

5%

9%

9%

9%

12%

16%

38%

GDPR

Partner

System stabilitet

Behandlingstid

Ventetid

Faglighed

Dækning

Proces

Samtale…

Årsager til lave SMS score (1-3)

Kvalitative analyser

Vi havde indsigter, der viste, hvor vi kunne lave indsatser
Kundekontakten

Men… hvordan kunne vi overføre 

det til det operationelle arbejde  

Hvorfor Speech Analytics  

Målsætning 

Kundetilfredsheden i Skade 

DK skulle løftes til nye højder 

med særligt fokus på den 

personlige kontakt 

Kalibrering af Speech Analytics-værktøjet

”En Speech-kategori er en samling af ord/sætninger 
med ens betydning, og som fortæller noget om 
eksempelvis ”adfærd, hensigt eller handlinger”

Kommunikation

Men.. hvordan kommer man fra idé til rent 

faktisk at skabe den varige forandring 

overalt i organisationen? 

Verint-værktøjet

Gør det muligt at afdække, hvorfor 

kunderne kontakter os, og hvad der 

påvirker deres tilfredshed/utilfredshed 

i kontakten.

Værktøjet gør det:

o Datadrevet

o Intelligent

o Automatisk

o Skalerbart

… og det var bare begyndelsen!

SAGSBEHANDLERE



Brugen af Speech Analytics til at højne kundetilfredsheden

Speech Analytics udviklingsområder i Skade DK 

Udviklingen i antal Speech kategorier Kundedialog 5 faser Andet 

Forklaringskraft i samtaleområderIngen afdækning af samtaleområde Fuld afdækning af samtaleområde
Effekt på 
kundeoplevelse

Forberedelse Kontakt Information Værdi Afslutning
Øger

kundetilfredsheden

Vores erfaringer med de 5 faser i kundedialogen giver os viden om, hvad der driver kundetilfredsheden 
– Speech Analytics kunne give os indsigterne 

Okt 2019

Jan 2021

Ultimo 2022

Aug 2021

Ultimo 2023

Total



VIRTUEL COACHING

Motivation og vision bag den virtuelle coach Anna
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MOTIVATION

I en digital tid, hvor der er fuld fokus på kundetilfredsheden, prøvede vi noget nyt.

VISION

At gøre data tilgængeligt og forståeligt 
for dem der har kundekontakten.

DATA & 
ANALYSE TEAM

LEDERE

VÆRKTØJ

SAGSBEHANDLERE

Vi udviklede en virtuel coach.

Et værktøj som motiverer, 

inspirerer og sætter fokus på den 

gode kundeoplevelse igennem 

individuel, dynamisk og 

datadrevet feedback og indsigt.

VIRTUEL COACHVÆRKTØJ



VIRTUEL COACHING

Speech Analytics
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Kategorierne i Anna er valgt, fordi de 

er med til at skabe en god 

kundeoplevelse.

Speech Analytics-værktøjet giver 

indsigt i samtalens indhold og 

medarbejderens adfærd.

UDGANGSPUNKT SPEECH-KATEGORIER LIGGER TIL GRUND FOR VIRTUEL COACHING



VIRTUEL COACHING

Fordele ved virtuel coaching
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At brugen af Anna har en positiv effekt 

på kundeoplevelsen, kommer til udtryk 

ved en højere kundetilfredshed.

POSITIVE TILKENDEGIVELSER FRA BRUGERNE POSITIV EFFEKT PÅ KUNDEOPLEVELSEN

Kundetilfredshed

før Anna

Effekt af Anna Kundetilfredshed ved

brug af Anna

Giver rigtig 
godt fokus i 
hverdagen

Motiverende

Brugervenligheden 
i top

Informativt 
værktøj



VIRTUEL COACHING

Implementerings- og kommunikationsstrategi
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Virtuel coach

Anna kommunikerer direkte med medarbejderne med mulighed for individuelle og 

datadrevne beskeder.

Formålet er kontinuerligt at gøre opmærksom på Anna og sætte fokus på at levere 

de bedste kundeoplevelser.

Anvendes til lancering, kundetilfredshedsstatus og -indsigt, nyheder, initiativer, m.m. 

Effekten af den direkte kommunikation

Kundetilfredsheden

Speech Analytics
kategorierne

Brugen af Anna



VIRTUEL COACHING

Det er kun begyndelsen…
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Vi vil blive endnu klogere på, hvad der 

definerer den gode kundeoplevelse.

Kontinuerligt videreudvikle Anna -

både indholdsmæssigt og teknisk.


