MAKING CONVERSATIONS FLOW

CONVERSATIONAL
BOTS
– Ett smartare kundmöte i tal och text

ETT SMARTARE KUNDMÖTE
I TAL OCH TEXT
Hanna blev aldrig årets medarbetare på Försäkringskassan, och Anna valde att sluta på
IKEA innan hon ens var i närheten av guldklocka. Första generationens conversational
bots, som kom för drygt tio år sedan, blev aldrig någon riktig succé. Och det är inte så
konstigt: Teknologin som fanns då var helt enkelt inte tillräckligt smart för att de skulle
tillföra värde till kunderna.
Nu har vi kommit till en punkt då tekniken på många
sätt hunnit i kapp våra visioner och vi kan använda
artificiell intelligens för att effektivisera och att höja
kvalitén på våra kundmöten. Från att ha varit en rad
interaktioner i olika kanaler så är framtidens
kundmöte en sömlös konversation där historiken
hela tiden hänger med. En conversational bot kan
växla mellan tal och text är en nyckelspelare i det vi
kallar omnikanalupplevelsen.
Så vad är det som skiljer dagens conversational
bots från gårdagens? Jo, de förstår naturligt språk,
är självlärande och de erbjuder relevanta och
personliga svar utifrån kontexten. Snarare än att
peka i riktning mot informationsdjungeln så lotsar
de dig till precis rätt plats - och om du önskar så
hjälper de dig att svinga dig vidare i rätt lian på din
resa. Dessutom märker de själva när deras kompetens inte längre räcker till och då lämnar de över
ärendet till en levande människa.
Två tydliga tecken på att det kan vara läge för en
conversational bot är om kundtjänst får samma
frågor om och om igen, eller om kunderna vill ha
svar på enkla frågor efter kontorstid. En bra bot
avlastar kundtjänst samtidigt som kundnöjdheten
ökar och för många organisationer kan det leda till
ökad effektivitet och tillgänglighet. Värt att nämna är
att en viktig framgångsfaktor för implementeringen
av en bot är att den ses som en del av digitaliseringsresan och ryms inom ramen för ett större
automatiseringsinitiativ.
I detta whitepaper berättar vi om vilka dörrar som
öppnas när en modern conversational bot jackas in
på verksamhetens kollektiva hjärna. Vi berättar
också om vad som kan vara bra att tänka på för att
implementeringen ska bli så framgångsrik som
möjligt, så att botten blir uppskattad av såväl
kunder som kollegor.

1

EN GENOMTÄNKT ONBOARDING
För att en bot ska lyckas behöver den få hjälp av
någon som har full koll på kundmötet och hur
vardagen ser ut i kundtjänsten. Vi rekommenderar
därför att botten ska bo i kundtjänstorganisationen.
Behandla botten som en ny medarbetare. En av de
vanligaste anledningarna till att en implementering
av en conversational bot inte lyckas är att den inte
får den hjälp och det stöd som den behöver. För att
bli framgångsrik behöver den en engagerad mentor
vid sin sida, som hjälper den att lära sig simma
ordentligt innan den kastas ut på djupt vatten.
Den som ska coacha botten har, utöver en lång
erfarenhet av att prata med kunderna, också nytta
av att vara kreativ person som tycker att det är
roligt att lära sig nya saker. En person som är lite
klurigt lagd, som gillar problemlösning och som
tänker på fötterna. Som exempelvis börjar utforska
varför svarstiderna plötsligt drar iväg och som
snabbt kommer på ett sätt att använda botten för
att komma till rätta med det. För att lyckas behöver
man då och då vrida på rattarna i farten och man
behöver vara okej med att det inte alltid blir precis
som man tänkt sig. Välj en person med rätt egenskaper snarare än någon som är ”allmänt bra”.

AVSÄTT TID FÖR TRÄNING

BÖRJA SMÅTT

För att bli en värdefull medarbetare behöver botten
få hjälp att bygga kunskap och jobba på sin
språkförståelse. Den som tar hand om botten
behöver sitta med de frågor som den inte klarar av
och även om en bot aldrig kommer att kunna svara
på 100 procent av alla frågor är den i högsta grad
utvecklingsbar. När botten är nylanserad är det bra
att träna den dagligen, för att sedan trappa ner till
någon gång i veckan när den blivit mer varm i
kläderna. Tänk också på att träna botten på att
möta olika typer av kundgrupper, som uttrycker sig
på olika sätt och som ofta har olika önskemål.

För att botten ska leva upp till våra förväntningar är
det ofta smart att låta den börja sin karriär inom ett
väl avgränsat område. Snarare än att lova att
”botten svarar på alla dina frågor” så är det bättre
att positionera den lite snävare. Kanske att botten
inledningsvis kan svara på alla frågor om fakturor?

GE BOTTEN EN PERSONLIGHET
Även om de flesta inser att en bot inte är en levande
människa så förväntar vi oss ändå att få svar som
känns mer personliga än vad man exempelvis får
via en traditionell FAQ. Visst kan det vara bra att
botten har glimten i ögat, men ta det lugnt med
skämt. Ge den en lagom stark personlighet och
säkerställ att den ligger i linje med varumärket. Ett
bra riktmärke är att den ska kommunicera i samma
ton som den era mänskliga medarbetare använder i
kundmötet.

I början kanske det också är smart att botten får bo
precis inom sitt expertområde och låta den ploppa
upp på skärmen när kunden söker på faktura eller
klickar på fakturafrågor. Sedan i takt med att botten
samlar på sig erfarenhet kan den få ett utökat
ansvarsområde och flyttas till en mer synlig plats på
sidan. Det är viktigt att ge botten ett jobb som den
kan klara av, kunderna har nämligen väldigt lite
tålamod med saker som inte fungerar perfekt vid
första försöket. Förtroendet förbrukas snabbt och
tar tid att bygga upp igen.
Botten blir mest effektiv och användbar om den inte
bara kan svara på frågor utan även kan utföra
ärenden. Men det är ofta en bra idé att börja enkelt.
På så sätt får man in statistik kring vilka frågor
kunderna ställer och man kan lägga krutet där det
får som störst effekt när man bygger integrationer.
När den första botten blivit varm i kläderna kan man
också vidga scopet till andra delar av verksamheten. När man sedan har ett gäng chattbottar som
hjälper kunderna med olika saker kan man
konsolidera dem och presentera den nya,
superkompetenta botten på startsidan.

Det skall var enkelt att träna botten
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SNACKA ELLER CHATTA?

BYGG EN BRA DIALOG

Precis som vi idag ser barn som försöker svajpa
mellan sidorna i böcker och klicka på bilderna tror
vi att de i framtiden kommer att säga ”öppna” till
chokladasken. Röststyrning kommer snart att vara
det mest självklara i världen. Idag finns redan
smarta högtalare, och det är bara en tidsfråga innan
det finns botar överallt som hjälper oss att sköta
våra ärenden genom att de både kan prata med oss
och med andra digitala tjänster.

En konversation med en chatbot ska vara utformad
som en dialog, och den som pratar med botten ska
ha upplevelsen av att föra en konversation. Botten
ska ge oss svar på våra frågor och ställa relevanta
följdfrågor.

En talbot är ett perfekt alternativ för snabba
ärenden som kunderna vill utföra då de är på
språng och har händer och ögon upptagna av
annat. Ladda busskortet när du steker pannkakor,
beställ mat till dörren när du sitter i bilen eller boka
en resa på promenaden.
Däremot skulle man nog inte vilja köpa en ny
höstjacka eller välja rätt telefonabonnemang med
hjälp av en talbot. Då vill man kunna titta på bilder
och bekräfta sina val med hjälp av knapptryckningar. En chatbot lämpar sig också bättre om man ska
dela med sig av mycket information till kunden. I de
flesta fall vill kunden kunna snabbskumma innehållet, och stanna på de stycken som känns relevanta,
snarare än behöva lägga flera minuter på att lyssna
på hela texten.
Tänk till på vilka ärenden som lämpar sig bäst för tal
eller text, kanske att det är en kombination av
båda? Det är fullt möjligt att börja via tal för att
sedan växla över till text och exempelvis låta
kunden bekräfta en överenskommelse genom att
trycka på en knapp eller skriva ”ja”.
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Ett vanligt misstag är att man låter chattbotten
leverera för långa och uttömmande svar. Kom ihåg
att den som pratar med botten vill ha svar på en
fråga snarare än en utbildning i ämnet. Om kunden
undrar något annat så ställer hon eller han ytterligare en fråga. Skapa svar med fokus på tydlighet
snarare än att hålla en hög litterär kvalitet. Tänk på
att det inte är självklart att det som funkar i skrift
även gör det som ett talat svar. Chatbotsvaren
behöver med andra ord anpassas innan de används
av talbotten.

DET HÄR GÖR BOTTEN PÅ JOBBET

HOW

GUIDE

DO

Du har en fråga, botten har ett
svar. Utifrån kundens fråga
erbjuder botten en beskrivning
eller en förklaring av någonting,
exempelvis ”vad är en
e-faktura”.

Du har en fråga, botten visar
vägen till rätt kontakt eller sida.
Om kunden exempelvis ställer
frågan ”Jag har bildstörningar”
länkar botten till en felsökningssida på webben där man får
hjälp. Om kunden istället skriver
”jag vill säga upp mitt abonnemang” kan kundens hänvisas
till chatt eller telefon.

Du vill utföra ett ärende, botten
hjälper dig! Om kunden skriver
”Jag vill börja betala med
e-faktura” kan botten hämta in
nödvändiga uppgifter om bank,
logga in kunden och skicka iväg
beställningen.

BYGG EN BRA DIALOG
En konversation med en chatbot ska vara utformad
som en dialog, och den som pratar med botten ska
ha upplevelsen av att föra en konversation. Botten
ska ge oss svar på våra frågor och ställa relevanta
följdfrågor.
Ett vanligt misstag är att man låter chattbotten
leverera för långa och uttömmande svar. Kom ihåg
att den som pratar med botten vill ha svar på en
fråga snarare än en utbildning i ämnet. Om kunden
undrar något annat så ställer hon eller han ytterligare en fråga. Skapa svar med fokus på tydlighet
snarare än att hålla en hög litterär kvalitet. Tänk på
att det inte är självklart att det som funkar i skrift
även gör det som ett talat svar. Chatbotsvaren
behöver med andra ord anpassas innan de används
av talbotten.

BOTARNA GÖR ER SMARTARE
Genom att exempelvis lyssna in på snacket mellan
chattbot och kunder får ni tillgång till viktig information om allt från hur olika saker fungerar till tips på
hur ni kan utveckla er verksamhet. Vilken typ av
frågor ställer kunderna, och finns det kanske ett
sätt att förekomma dem så att frågan inte ens
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behöver uppstå? Genom att utforska kundernas
frågeställningar kan ni få syn på vad som ligger
bakom dem och får därmed en chans att åtgärda
rotorsaken. Kanske att fakturorna behöver specificeras på ett tydligare sätt?
Genom att analysera kundernas konversationer
med chattbotten kan ni också få information om
saker som är viktiga för kunderna och om de har
några önskemål som går att tillgodoses. Om en
butik exempelvis noterar att många ställer frågor
om ekologisk glass kanske det är läge att utvidga
sortimentet.
Botten kan också hjälpa er att mildra konsekvenserna av ett misstag, så att inte hela kundtjänst
lastas ner av oroliga kunder. Om man i samma
ögonblick som man inser vad som har hänt lär
chatbotten vad den ska svara kan den hjälpa er att
möta anstormningen. Den bästa kombinationen är
en snabb, alert och modig kundtjänst tillsammans
med en chatbot som enkelt och flexibelt tar emot
nya instruktioner.

ÄR BOTTEN FRAMTIDENS WEBB?
Vi tror att det finns en god chans att botten i
framtiden kommer att användas av besökare på
webben för att designa sin egen upplevelse i en
ännu större utsträckning. Där man frontar med en
bot på startsidan eller på undersidorna och som
frågar ”vad kan jag hjälpa dig med?” Webbplatsen
blir en konversation som skräddarsys utifrån
besökarens historik och beteende. Där botten
möter oss och visar oss den information vi är ute
efter, snarare än att vi surfar runt. I tal, text eller en
kombination.
Vi tänker att webben ännu tydligare kommer att ses
som ett kundmöte, och vara en del av en multikanalupplevelse snarare än en marknadskanal och
digital billboard. Framtidens webb kommer att ägas
av den som designar kunddialogen, inte av
marknadsavdelningen.
Med tanke på hur snabbt vi vande oss av med
tablå-TV så går det nog hur fort som helst att vänja
oss vid en dynamisk webbupplevelse. Genom att
kliva på tåget redan nu skaffar man sig ett
försprång inför framtiden. Ingen vet var vi kommer
att befinna oss om ett år och det är därför smart att
bygga in kompetensen i organisationen redan nu.

MER INFO
Vill du veta mer om framtidens kundmöte?
Besök Telia ACE på webben!
showcase.ace.teliacompany.com
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