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Tusentals budskap varje dag…. 

Presenter
Presentation Notes
Vi bombarderas varje dag med tusentals budskap….Hur kan vi som undersökare komma igenom med våra frågor?



Klyftan mellan kund och leverantör



Rykande färsk undersökning….

Vi ställde 3 frågor:

1. Tänk på ett varumärke som du tycker väldigt mycket 
om. Vilket är det och varför tycker du om det?

2. Fortsätt att tänka på varumärket du tycker särskilt 
mycket om. Vilka av följande egenskaper förknippar 
du med varumärket?

3. Skulle du kunna tänka dig att vara med i en grupp 
med andra människor online och hjälpa till att göra 
varumärket ännu bättre?
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Fortsätt att tänka på varumärket du tycker särskilt 
mycket om. Vilka av följande egenskaper förknippar du 
med varumärket?
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Snabbast växande researchmetoder

GRIT-report 2018. % som använder eller överväger att använda respektive metod

Presenter
Presentation Notes
GRIT report är en undersökning bland personer i reserachindustrin.80% av de tillfrågade antingen använde communities eller planerade att göra det inom en snar framtid



Customer Intelligence som navet i företaget

Företagsledningen

Det gamla sättet

Marknadsföring

Customer
Intelligence



Produktion

Ekonomi Marknadsföring

Customer
Intelligence

Företagsledningen

Customer Intelligence som navet i företaget

Försäljning

Det nya sättet



insight community
/ˈɪnsʌɪt/ kəˈmjuːnɪti/
Subst.

En utvald grupp människor som 
regelbundet engagerar sig online
för att ge löpande feedback

Presenter
Presentation Notes
En Insight community består av kunder som redan har en relation till ditt varumärke.  Man är inte nödvändigtvis representativt utvald. Det viktiga är engagemanget och att man har en relation.Medlemmarna har en åsikt och vill uttrycka den.Det kan vara människor som vill ge förslag på förbättringar. Kanske nya tjänster eller features. Men det kan också vara människor som vill framföra en negativ åsikt. Speciellt viktiga är negativa åsikter som kommer utifrån att man faktiskt gillar produkten.Man rekryterar till en community från många olika källor. Det kan vara den egna hemsida, kundregister, social media eller från paneler.Aktiviteterna i en community drivs framåt av t ex korta enkäter, online-diskussioner�



Tidningar och magasin 
i Nya Zeeland
9.500 medlemmar 
som engageras i:

• Omslag och innehåll
• Varumärkestestning
• Testa nya tidningar
• Annonstester

15.000 medlemmar 
som prenumererar på 
någon av kanalerna 
tycker till om:

• Programinnehåll 
och feedback

• Tablåer
• Kampanjtester
• Koncepttesta nya 

kanaler

8.000 proffs och 4.000 
gör-det-självare som 
deltar i:

• Produktförbättring
• Co-creation

Medborgardialog som 
deltar i diskussioner:

• Kollektivtrafik
• Digitalisering
• Stadsplanering

Presenter
Presentation Notes
Exempel på stora företag men också andra typer av organisationer som använder sig av Insight communitiesExempel: DeWalt skulle lansera ett nytt batteri till sina handhållna verktyg. Det nya batteriet var mer ”premium”. Starkare. Längre drifttid. Man ville försäkra sig om att användarna skulle se och känna skillnaden på standardbatteriet och premiumbatteriet. Man teste färger och formgivning ”look and feel” för att hitta det som motiverade det högre priset.Discovery: programundersökningar. I Influencer Panel har man redan byggt profiler på 16000 medlemmar. Man behöver inte ställa frågor om och om igen om intressen. Man kan gå direkt på kärnmålgruppen med relevanta frågor.City of Surrey.  En stad i stark tillväxt. 10.000-15.000 nya invånare varje år. Men en insight community kunde man ställa frågor till invånarna om hur man upplever staden. Men utöver svaren får man djupare insikter genom själva dialogen



Varför vill man gå med i en community?

Photo by Steve Johnson on Unsplash

Presenter
Presentation Notes
Korta svaret: För att man vill sig något om varumärket och att man bryr sig!

https://unsplash.com/photos/y-mB90P-6DY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/opinion?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Känna uppskattning

Se resultat

Drivkrafter…..

värdera dialog

Presenter
Presentation Notes
Varför går man med?1, man känner uppskattning	man gillar att känna sig utvald och speciell. Att vara med i en grupp som hjälper till att utveckla ett företag och deras produkter2, man ser resultat av sitt engagemang	man uppskattar löpande share-backs. Att företaget delar tillbaka information om hur man har använt kundernas feedback3, man värderar dialog	man uppskattar den ärliga dialogen. Att företaget inte bara tar emot åsikter, utan svarar och engagerar sig i dem.



Skulle du kunna tänka dig att vara med i en grupp med 
andra människor online och hjälpa till att göra 
varumärket ännu bättre?
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Ja Nej Tveksam, vet ej



Marknadsföring
Reklamtester
Kampanjmätningar
Varumärkesundersökningar
Kommunikationsutvärderingar

Content
Undersökningar som 
skapar underlag för 
artiklar och innehåll

Strategi & Innovation
Co-creation
Koncepttester
Policyutveckling
Kundnöjdhet

Affärsutveckling
Attityder & Drivkrafter
Kundens livscykel
Triggers & Hinder för köp
Köptrender

Produktutveckling
Förbättra kommunikationen
Direkt access till kundernas 
åsikter
Marknads och 
användningstrender

Research & Insikter
Köpresan
Shopper insight
Web design och usability
Kundupplevelse
Profilering
Rekrytering till fokusgrupper

R&D
Koncepttester
Co-creation
Prisstudier
Crowd sourcing

Marknadsutveckling
Churn
Kundnöjdhet
Produktupplevelser



Idéer till 
förbättringar

- testhypoteser

Testa

Implementera 
och mät effekt

Insight Communities i agil produktutveckling



Hur rekryterar man till en community?

Befintligt kundregister

Ditt nätverk. Sprid i sociala media

Egna kanaler. Din hemsida och nyhetsbrev

Touch-points off-line/Samarbeten

Presenter
Presentation Notes
Första stället att rekrytera från är ofta i dina egna kundregister. Skicka inbjudan till dina nuvarande kunderPosta i sociala media. Använd din facebooksida/instagram/twitterI egna kanaler. Sätt upp en ”gå med”-knapp på hemsidan eller i ditt nyhetsbrev.Man kan också rekrytera off-line. Kanske finns ditt företag på en mässa, köpcentrum, festival eller annan plats där man möter människor 



Tack!
ulf@inizio.se

karin@inizio.se
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