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Kunderne skal have et
(sam)talerør!

Kundeanmeldelser og kunderfortællinger er for mange mennesker vigtige
at læse, inden de træffer beslutning om et køb. Antallet af ”tilskuere”, der
vægter reviews højt, stiger i følge ny undersøgelse fra Forrester Research.
Men hvor og hvordan skal vi lukke op for den samtale?

”
Af Louise Harder Fischer
og Camilla Bartholdy
partnere, Viden Nu
Viden Nu er en netværksvirksomhed der bidrager med en
helt unik og enestående kompetence sammensætning af
akademisk viden og praktisk
erfaring, der er stærkt funderet
i målgruppeanalyser, brugerinvolvering, sociale medier og
mobile løsninger.
Læs meget mere om os på
www.vidennu.dk

Hvis du er tilfreds, så sig
det til andre, hvis du er
utilfreds så sig det til
mig”. Ordene kommer fra et
skilt i et nærliggende renseri.
Og selvom det er sympatisk
og logisk, så holder den desværre ikke længere. Kunder
og brugere vil – med de sociale mediers mellemkomst
– også gerne deltage eller
blot læse sig til feedback fra
andre kunder.
Behovet for at støtte ens
egen købsbeslutning med udgangspunkt i, hvad andre
skriver om produktet, stiger.
At det for den yngre generation – for dem under 24 år –
er blevet helt naturligt at
kigge og læse på socialt medier som blogs, anmeldelser,
ratings mm. kan vi se i den
nye undersøgelse fra Forrester Research (link nedenfor,
red.). Den viser, at andelen af

brugere, der rent faktisk benytter sig af reviews og andet
brugergeneret indhold, vokser

Indholdsskaber eller
tilskuer?

I undersøgelsen måler man et
bredt udsnit af landebefolkninger og placerer dem på en
socio-teknografisk stige –
hvor socioteknografiske præferencer står for, hvor stor en
forbruger du er af sociale medier som Facebook, Youtube,
blogs, chats mm.
Forrester har placeret forskellige brugere afhængig af
deres præferencer på en stige, hvor den nederste placering selvsagt betyder, at du
intet bruger. Hvis du ligger i
den øverste kategori, er du én
af dem, der generer meget
indhold på nettet. Øverst på
stigen ligger således ”ska-

berne af indhold” (the creators). Allernederst ligger de
inaktive (the inactives). ”Tilskuere” (the spectators) ligger i den nedre ende og udmærker sig ved at bruge
indhold, der er genereret af
andre. Og det er den gruppe,
vi interesserer os for i denne
artikel. For det er den, der
stiger, og den stiger markant,
jo yngre målgruppen er. Med
andre ord kan vi lige så godt
acceptere, at det næste store
krav er ”adgang og tilgængelighed for offentlige dialog og
samtale med brugerne”.

Troværdighedspiloter

Det er måske også derfor, at
en online kaffemaskineforhandler i sidste uges nyhedsbrev inviterede alle til at rate
dem via Trust Pilot. Fire anmeldelser blevet det til, og
her syv dage efter opfordrin-

gen, er der stadig kun fire
anmeldelser. Er det fordi, det
er et temmelig upersonligt
univers, hvor virksomheden
kun profileres med en thumb
nail af deres hjemmeside?
Det mener vi.
Og så er det, vi spørger os
selv. Er forarbejdet med at
forstå målgruppen og mediekanalen blevet udført grundigt nok? Og forstår virksomheden, at det er dem selv, der
bliver nødt til at igangsætte
fastholde og måske endda
hoste samtalen?
Som kunde vil vi høre om
kundeoplevelsen fra kunderne selv – sådan har det altid
været. Men nu stiller vi krav
til virksomheden om at gøre
kundeanmeldelser mulige og
kundefortællinger tilgængelige – det er her den troværdige relation mellem kunde
og virksomhed opstår.

Den målrettede samtale

At give kunder et talerør – måske endda et samtalerør – er
derfor vigtigt. Men vi skal ikke
gøre det ukritisk. Et talerør
skal reflektere og matche
kunderelationen, og der skal
tages ansvar hos virksomheden for, at det gøres målrettet
og relevant. Derfor må vi igen
tilbage til at forstå de socialteknografiske præferencer
vores kunder har for at servere et målrettet tilbud til
dem.
Vi har mange valg. Og vi
kan mikse mellem, om vi eksempelvis skal åbne op for
anmeldelser på vores egen
hjemmeside, om det skal outsources til Trust Pilot eller
lignende – eller om vi skal
oprette et målrettet community a la Facebook.
Igen må det være et spørgsmål om, hvor vores kunde-

