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KOMMENTARER

I SOCIALA MEDIER
- så bemöter du gnällspikar, troll och alla underbara kunder

Lena Leigert

Här är guiden för dig som arbetar med sociala medier 
och kundtjänst i digitala kanaler, på ett företag eller i 
en offentlig verksamhet. 

Säkerligen har du mött både glada och mindre roliga 
kommentarer i sociala medier. Kanske ett och annat 
troll. Det är inte alltid lätt att svara!

Låt guiden bli en ständig följeslagare i ditt arbete, och 
använd den nästa gång du inte vet hur du ska hantera 
en kommentar. BUGA för missnöjda kunder, och bjud 
trollen på BUS! Guidens enkla metoder gör ditt arbete 
både enklare och roligare.

Och, du vet väl att proffsigt bemötta kommentarer 
både kan spara tid, stärka ert varumärket och generera 
fler kunder? Möjligheterna är många!
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Varje kommentar 
är en möjlighet!
Ett proffsigt bemötande i sociala medier gör inte bara ett gott 
intryck. Det är också ett sätt för dig att ta tillfället i akt och 
stärka varumärket, visa er goda service och sälja mer.

Det finns många goda anledningar till varför man som företag 
eller organisation bör träna upp sin förmåga att kommunicera   
i sociala medier. Här följer några:

• Varje svar är en chans att stärka sitt varumärke
Med ett proffsigt och relevant svar visar du att ni bryr er 
om era kunder och er omgivning, att ni är serviceminded  
och seriösa. Kort sagt, varje svar är en chans att stärka ert 
varumärke. Det är inte bara personen som skrivit kommen
taren som ser svaret. Även andra kan se att ni är engagera
de, vilket ger ringar på vattnet och fler kunder. Klart man vill 
handla hos ett så engagerat företag!

• Kommentarer ger tillfällen att värva fler och sälja mer
Varje kontakt är en chans att inspirera till köp, berätta om
mervärden eller ge information om en ny produkt eller
tjänst. Gå inte miste om alla dessa gyllene tillfällen!
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Ta vara på 
guldklimparna!
Många förknippar kommentarer i sociala medier med negativ 
kritik som är jobbig att bemöta – men så måste det ju inte vara. 

Mycket av det som sägs i sociala medier är positivt, men 
 konstigt nog verkar många företag och organisationer glömma 
bort att bemöta dessa glada tillrop. Kanske tänker man att det 
inte behövs. Personer som inte klagar över något behöver man 
väl inte ”göra något åt”, eller?

Jo, det behövs! Missa inte chansen att ta tillvara på positiva 
reaktioner och kommentarer – de är guld värda. 

En gammal sanning är att en missnöjd kund är väldigt snabb 
med att uttrycka sitt missnöje och göra sin röst hörd, medan 
det ska mycket till för att en nöjd kund ska säga något.

Tänk alltså vilket fantastiskt engagemang som ligger bakom 
varje positiv kommentar! Genom att ta hand om dessa 
 supernöjda kunder, så ökar era chanser att få in ännu fler  
fina kommentarer – som i sin tur kan locka fler kunder.
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Att lyssna 
innan man svarar
Alla som arbetar med kundtjänst, service och support vet 
 vilken utmaning det är att möta olika slags människor. Alla  
har olika kunskaper, referensramar, temperament och sinnes
stämningar och därför kan det vara svårt att dra slutsatser  
om vad de vill, menar och känner.

I sociala medier är det ännu svårare, eftersom du ofta enbart 
har text att läsa av. Avsaknad av ansiktsuttryck, röstläge och 
kroppsspråk gör det svårare att förstå och tolka.

Är personen upprörd? Är personen ironisk? Eller är hen i själva 
verket nöjd och belåten?

Det kan vara svårt att uppfatta sinnesstämningar när man 
bara har skriven text att utgå från. Testa själv. Vad tror du att 
personen i exemplet nedan menar? I vilken sinnesstämning 
befinner sig personen?

”Tack som f-n! Verkligen vad jag behövde.”
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Att använda smileys  
eller inte
Smileys och emojis kan sägas vara ett sätt att inkludera eller 
förtydliga känsla, som ett slags substitut för ansiktsuttryck  
och kroppsspråk.

Samma mening kan få väldigt olika betydelser, beroende på 
 smileys och emojis:

Vilket väder!

Vilket väder! :(

Vilket väder!
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Missnöjda kunder 
– vilken möjlighet!
Alla företag och organisationer har missnöjda kunder. Det är 
inget konstigt och det händer även den bäste. Däremot finns 
det en stor variation i hur företag väljer att bemöta sina miss
nöjda kunder.

Sociala medier är väldigt givande för den som vill lära sig av 
sina kunder, inte minst av negativ kritik. Här har du chans 
att både lyssna och ta reda på mer, utveckla verksamheten 
och produkten med hjälp av kundernas åsikter – och faktiskt 
 omvända en kund från missnöjd till supernöjd.

Å andra sidan kan sociala medier vara tufft för den som inte  
vill kännas vid sina missnöjda kunder, eftersom kritiken blir 
synlig för andra. Det är svårt att nonchalera negativ kritik och 
samtidigt försöka hålla uppe ett gott rykte. Och att  radera 
 negativa kommentarer är sällan en lösning som håller i 
 längden.

Hur ser ditt företag på missnöjda kunder och negativ kritik? 



sm
akpro

v

27

Att ta emot negativ kritik från en missnöjd kund – 4 goda råd

1. Lyssna 
– Läs igen och försök tolka 
Vad handlar det om, egentligen? Är det ett faktiskt fel på er 
produkt/tjänst/service/leverans? Eller handlar det mer om att 
personen känner sig dum som inte förstår hur bruksanvis
ningen? Kan det vara så att kunden ”känner sig blåst på 
 pengarna” för att hen inte kan utnyttja produkten till fullo?

2. Försök förstå 
– Läs igen, fundera, bolla med dina kolleger  
Varför är kunden missnöjd? Vilka konsekvenser har det fått  
för kunden? I vilket känslomässigt läge befinner sig kunden? 
Om du inte förstår vad kunden menar: fråga. 

3. Fundera 
– Tänk dig in i kundens situation och var självkritisk 
Beror den uppkomna situationen enbart på kunden, eller 
 skulle ni kunna ha gjort något annorlunda, och i så fall vad  
och hur?

4. Planera och formulera 
Formulera ett svar enligt BUGAmetoden, se följande sidor.
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Tips för fler kommentarer
Att kommentarerna lyser med sin frånvaro måste inte vara 
dåligt. Det kan mycket väl betyda att dina gillare är nöjda och 
belåtna, och ofta kan det vara gott nog.

Majoriteten av användarna i sociala medier tillhör gruppen 
som brukar kallas åskådare. De nöjer sig med att lyssna och ta 
del av innehåll, men har inget behov av att göra sin röst hörd. 
Det kan rentav vara svårt att få dem att reagera och kommen
tera.

Att dina följare och gillare inte gör så mycket väsen av sig är 
alltså inget att oroa sig över, även om det förstås kan vara 
både trevligt, lärorikt och givande med fler kommentarer.

Till exempel kan läsarnas frågor och kommentarer hjälpa 
dig att få bättre koll på vad de gillar och varför, så att du kan 
 utveckla innehållet i era sociala medier. Det kan också vara 
givande att ta hjälp av läsarna för att utveckla era produkter 
och tjänster.

På nästa sida följer några tips för dig som önskar dig fler 
 kommentarer och vill få fart på läsarna.
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