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Sverige
Markedsposition: #5
Markedsandel: 2.9%

Norge
Markedsposition: #3
Markedsandel: 13.3%

Danmark
Markedsposition : #1
Markedsandel: 18.0%

Det handler om at være Tryg

“Danmarks største familie”

Hvem er vi? 

• Danmarks største non-life forsikringsselskab

• Ca. 3.300 medarbejdere og 2,7 mio. kunder

• DKK 17,7 mia. I omsætning i 2016 

• Grundlagt i 1728 

• 5 robotter i 2017 og ambition om 30 i 2018
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Hvorfor taler vi om robotter? 
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... det stiller krav og skaber 

muligheder…

I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være Tryg

Verden omkring os forandres…

I 2020 … 50% automatiseret 

skadesbehandling og 70% af alle  

kontakter er selvbetjente
Deleøkonomi

Demografi

Digitalisering & 
cybertrusler

Robotter & 
automatisering

Selvkørende 
biler

… trods gamle systemer og 

processer



Definition: Robotter (RPA) og Kunstig Intelligens (AI)
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Blank

AI er kunstig menneskelig

intelligens udført af maskiner.

Robotter/RPA er

reduktion af manuelt arbejde, 
som overtages af maskiner.

RPA = Rapid Process Automation

Machine Learning er en

metodik til at opnå kunstig
intelligens.



Hvor kommer vi fra?
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Lean Outsourcing Introduktion af RPA AI, RPA & mennesker

• Macros og scripts – fx i 

Excel 

• Proces forbedringer og lean

• Outsourcing 

• Op til 50% produktivitet

gennem procesoptimering

• Udnytte sprog-neutrale

værktøjer og nearshoring

• Institutionalisering af RPA

• Online løsninger med højere 

grad af straight through

processing

• Virtuelle chat agenter

• AI til personlig og informativ 

kundeservice 

• STP i skadesstyring

Før 2015 2015- 2016 2016-2017 2018 - 2020

Teknologisk udvikling giver mulighed for at forbedre kundeoplevelsen, men det er kun
begyndelsen …



Robotter i Tryg 
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Eksempel - håndtering af fejlbetalinger 

Fra  1-2 timer ved manuel håndtering til  

2-4 min med robotter

… og mange flere er planlagt

Administration af policer ved ændringer og 
opsigelser i Sverige

Email-indeksering fra fælles mailboks til 
system

Skadesanmeldelser på Hund, 
Rejse og Tandforsikring i Danmark
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Fremtiden for Tryg?

Robo-Advisors og 
virtuelle assistenter

Behovsbaserede tilbud, 
personalisering og 

intelligent prissætning

Forbedrede 
risikovurderinger og 

underwriting modeller

Forudsige kundens behov 
og proaktiv salgsstrategi

Automatiseret 
skadeshåndtering og 

forebyggelse

Vi vil bruge robotter og AI til at frigøre tid – så vores medarbejdere bruger tiden hvor den 
menneskelige kontakt virkelig tæller



Nyt fundament påvirker medarbejdere og kunder
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Medarbejdere skal 
opkvalificeres, 

og forbedrede processer
IT Transformation

Tilpasning til øget 
hastighed for 
forandringer

Balanceret tilgang og 
fokus på kompleksitet

Øget fokus på 
kundernes behov

Personlig 
kundeoplevelse

Forbedret service -
24/7!

Enklere processer og 
produkter



Q&A
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I EN VERDEN, DER FORANDRER SIG, GØR VI DET ENKLERE AT VÆRE TRYG


