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ABSTRACT  

The purpose of this essay was to examine conversations between two Swedish 

organizations and their customers to explore how online meetings and dialogs can affect 

organisations image and relationships between customers and organisations. Viasat and C 

More are both live sport broadcasters with online play services. The study was motivated 

by three research questions: (1) How high response rates do the company's Twitter 

accounts have on positive or negative feedback and questions? (2) What strategies do the 

companies twitter accounts apply to customers who experience problems with with their 

live broadcasts? (3) What appeal and tonality does the company's twitter accounts have? 

 

Previous research offers a descriptive account of interaction and interpersonal 

communication, communication strategies, relationship building between organizations 

and their customers on social media and effects of relationship management and 

relationship building in social media.  The theoretical framework consists of theories 

about relationship building and management, interpersonal communication and crisis 

communication. A quantitative content analysis was implemented to analyse in what 

extent the chosen companies respond to their customers during September 16 2017 and 

November 21 2017.  Data collected was 732 tweets, which resulted in 406 twitter 

conversations. A qualitative analysis was conducted with methodological tools form 

nethnography and social network analysis. The findings showed that both companies 

answered the majority of received tweets. Patterns and themes were found in the 

qualitative study that showed both differences and similarities in C More and Viasat’ way 

of interacting. Viasat often has the last word, and end conversations more often than C 

More did. Both companies act accordingly to Benoits theories about image restoration. 

Findings also suggest that both companies risk their reputations and images by engaging 

in dialog. Interaction and commitment is also the key to build and nurture customer and 

organisation relationship in order to gain positive outcomes.  
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1 Inledning 

Sport är viktigt för människor då den erbjuder möjligheten att samlas kring ett gemensamt 

intresse. C More och Viasat är två företag som erbjuder sina kunder möjligheten att följa 

lag och sporter genom deras traditionella tv-kanaler och streamingtjänster. När de digitala 

tjänsterna inte fungerar, när tekniken havererar eller störs kan det väcka ilska och 

frustration hos publiken. Hur hanterar de nämnda företagen den kris som uppstår när 

kunder reagerar på störningar eller uteblivna sändningar? 

 

I dagsläget använder många företag kundtjänster via till exempel telefon, fysiska butiker 

eller deras egna hemsidor med chattfunktioner där kunder kan kontakta dem angående 

problem eller frågor. Genom att företag använder sig till exempel röststyrning, köer och 

knappval med mera kan finns det en risk att kunder upplever det svårare att nå fram med 

frågor eller andra ärenden via traditionella kundtjänstkanaler (König, 2012:9). I och med 

att kunderna vill komma i kontakt med leverantörerna är twitter ett verktyg som finns till 

hands där kunderna och leverantörerna kan interagera på samma villkor, genom samma 

medium (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012).   

 

I och med att Twitter är tillgängligt för alla med en internetuppkoppling och redskap så 

som mobiltelefoner med mera erbjuder det möjligheten för människor att agera i affekt 

och skriva precis vad de känner i realtid. De hindras inte av långa köer i fysiska butiker 

eller telefonköer i deras kundtjänst där tiden finns för dem att lugna ned sig. De tekniska 

förutsättningarna erbjuder också möjligheten för både Viasat och C More Sport att svara 

på flera kunder samtidigt vilket ofta inte är möjligt vid i de traditionella 

kundtjänstkanalerna. 

 

Eftersom att relationerna mellan individerna och företagen påverkas av möten blev det 

intressant att analysera hur online-möten mellan dem kan påverka företagets image. 

Vidare blev det också intressant att analysera hur de två företagen använder sina twitter-

konton för att interagera med sin publik och kunder. Vad händer om företagen inte svarar 

på kommentarer? Hur reagerar de på negativ feedback? Vilka konsekvenser kan deras 

interaktionsagerande få för deras image och kundrelationer? Vilken roll spelar språket och 

kommunikationen i skapandet och (re)producerandet av ett företags identitet? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte var att analysera twitterkonversationer mellan C More och Viasat och deras 

publik i sociala medier för att få undersöka hur två företag hanterar de situationer där 

kunder har problem med deras livesändningar i deras playtjänster. Studien utgick från 

följande frågeställningar: 

 

1. Hur hög svarsfrekvens har företagens twitterkonton på positiv eller negativ 

feedback och frågor? 

2. Vilka strategier har företagens twitterkonton för att hantera kunder som upplever 

problem med deras livesändningar?  

3. Vilket tilltal och tonalitet har företagens twitterkonton? 

 

 

1.2  C More och Viasat 
C More och Viasat erbjuder on-demandtjänster för sportsändningar, C More play och 

Viasat play. Dessa konton har specifikt valts ut för att de innehåller konversationer som 

berör deras sportlivesändningar i deras playtjänster vilket erhåller empirisk data som gav 

konkreta exempel på det som studien ämnade till att undersöka. 

 

 C More ägs av Bonnierkoncernen och äger rättigheterna till både SHL och 

Hockeyallsvenskan. De håller rättigheterna till Superettan och Elitserien i Speedway samt 

alla tävlingar från PGA-touren i Golf (C More, 2017). C more har inte ett separat konto 

för deras playtjänst utan har istället ett konto som heter C More Sport (@cmoresport) som 

behandlar de konversationer som berör deras livesändningar på deras playtjänst.  

 

Viasat ingår i koncernen MTG AB och är verksam i Sverige, Norge, Danmark och 

Finland. Deras fotbollsrättigheter innefattar bland annat Champions League, Premier 

League La Liga. Inom hockey har de rättigheterna till NHL, KHL och Champions Hockey 

League. Utöver det har de rättigheter inom motorsport så som Formel 1 och Nascar. I 

deras utbud ingår även golf och de har bland annat rättigheterna att visa Europatouren, 
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LPGA-touren och Majors (Viasat, 2017). Viasat har ett separat twitterkonto för deras 

playtjänst (@viaplay) som har drygt 29 000 följare. 

1.3  Twitter 
Twitter används av cirka 330 miljoner (Svenskarna och internet, 2017). Uppskattningsvis 

använder ungefär 21 % av svenska befolkningen Twitter (Svenskarna och Internet, 2017). 

Användare kan publicera korta meddelanden och följa uppdateringar som andra användare 

publicerar. Detta har lett till ett komplext nätverk av följare med enkelriktat och 

dubbelriktad anslutning mellan olika individer (Weller, Bruns, Burgess, Mahrt, & 

Puschmann, 2014).  

 

2 Tidigare forskning  

2.1 Sociala medier för organisationer 
Sociala medier är idag ett centralt verktyg för organisationers marknadsföring men också 

för byggandet och upprätthållandet av relationer med olika grupper, målgrupper och 

publiker (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012:223). Istället för hieratiskt uppbyggda 

kommunikationsvägar ger sociala medier möjligheten till omedelbar gemenskap där 

företag snabbt kan interagera med sin publik och intressenter för att driva igenom sina 

intressen alternativt lösa konflikter och vise versa (Falkheimer & Heide, 2011).  

Ledingham och Bruning (1998:62)  beskriver en relation som ”the state that exists 

between an organization and its key publics that provides economic, social, political, 

and/or cultural benefits to all parties involved, and is characterized by mutual positive 

regard”. 

 

Vid en undersökning av företags användning av internet och sociala medier visade 

resultatet att endast 33 % av organisationerna som medverkade använde sociala medier för 

att skapa en dialog med kunder. Vidare visade undersökningen att 37 % ansåg att 

användningen av sociala medier kan leda till nöjdare kunder (Smarta företag index, 2013). 

Med tanke på att endast en tredjedel av organisationerna använder social medier för att 

skapa en dialog blev det intressant att analysera hur företag hanterar situationer där 



 

4 

 

konflikter uppstår där kunder exempelvis uttrycker sitt missnöje över problem med 

sändningar eller dess kvalitet.  

 

För den här uppsatsen är interaktion mellan individer och företag centralt. Enligt 

Grönroos, Holmqvist, & Gylldorff (2008) är resultatet av interaktionen mellan kunden och 

tjänsteleverantören avgörande för den kvalitet som kunden upplever. Ihlen, Fredriksson 

och Ruler (2009:119) menar att sociala medier även är ett avändbart verktyg för att skapa 

och underhålla långsiktiga relationer med dess intressenter. En god relation mellan ett 

företag och dess kunder innebär bättre förutsättningar för en lojal och återkommande 

kundkrets vilket är nödvändigt för fortsatt försäljning av produkter och tjänster. Relationer 

baseras i bred grad på de föreställningar som kunderna har av organisationen eller 

företaget och dess produkter eller tjänster. Det vill säga de förutfattade meningar eller 

åsikter som skapas eller bekräftas när kunder kommer i kontakt med företagen och dess 

medierade kommunikation och budskap samt massmediers rapportering om företagen 

(Falkheimer, 2001).  

 

2.2 Kundtjänster 
I en amerikansk undersökning av kundtjänsters effekt på kunders erfarenheter visade 

studien att 58 % av kunderna förväntar sig svar från företagen när de publicerar klagomål i 

deras sociala medier. Studien visade dock att företagen endast svarade på 22 % av 

kundernas klagomål. Vidare visar undersökningen också att företagen riskerar att förlora 

sina kunder om deras erfarenhet av mötena är negativ (Right Now Technologies. 2010). I 

en senare undersökning av Agnihotri, Dingus, Hu, & Krush (2016) påvisas att en säljares 

svarsfrekvens vad gäller tid, kan ha en positiv korrelation med kundnöjdheten. Det vill 

säga att företagen svarar i god tid. En studie av Nitins och Burgess diskuteras följderna av 

twitter som en tvåvägskommunikativ miljö där vissa företag lyckas skapa fruktsamma 

miljöer och andra inte. Företag som ansluter sig till twitter behöver engagera sig i alla 

situationer och kommunicera även när kunderna är arga. Dialog är nyckeln för att inte 

riskera ignorera och exkludera en högljudd och kraftfull kundkrets med global räckvidd 

(Weller et al., 2014). 

 

I en studie av Bruning, Dials och Shirka (2008) undersöktes olika fördelar som kan uppstå 

med fokus på public relations management. Studien belyser relationer genom dialoger och 
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undersökte vilka attityder och dialoger som kan påverka företags nyckelpubliker på ett 

positivt sätt. Studien visade att både relationer, attityder och dialoger kan påverka 

respondenternas utvärderingar och beteenden mot en organisation. Studien pekar på att 

företag drar fördel av att public relations-utövare utvecklar strategier och tar initiativ för 

att ge deras kunder möjligheten att delta, interagera och ge förslag för organisationens 

utveckling. Studien belyser också att dialoger kan ge positiva effekter för företaget om de 

engagerar sig och ger möjligheten för kunderna att ställa frågor och uttrycka sina 

ståndpunkter. Detta för att både kunden och företaget bättre ska förstå varandra och 

därmed kan så kallade ”one size fits all-strategies” kan påverka relationer och attityder 

negativt (Bruning et al., 2008:29). 

 

I en explorativ studie diskuterades den tvåvägssymmetriska modellen där Theunissen och 

Nordin (2012) pekade på komplexiteten i dialoger då de kan medföra vissa risker. Genom 

att komma till en ömsesidig förståelse med en grupp kan företaget exkludera grupper av 

annan åsikt. Studien pekar också på att dialoger är svåra att förutse och kontrollera vilket i 

förlängningen innebär att företagen utsätter sig för situationer som kan kasta ljus 

meningsskiljaktigheter som kan påverka företaget negativt.  

 

De sociala medierna har möjliggjort att publikens reaktioner på företagens budskap, 

tjänster och produkter skapar en form av mun-till-mun-kommunikation online. Denna typ 

av kommunikation skapar en form av både positiv och negativ promotion av företagen 

vilket gör det möjligt för publiken att påverka, och företagen att använda sig av. Mangold 

och Faulds (2009) visar i sin studie att företag tillämpar strategier genom sina sociala 

medier för att både nå ut till sina publiker med sina budskap men också för att interagera 

med sina kunder. Vidare visar studien att de företag som möter sina kunder, svarar på 

frågor, lyssnar och tar till sig av deras kritik kan påverka mun-till-mun-kommunikationen 

som pågår i de olika sociala plattformarna.   

 

2.3  Interaktion  
I likhet med Mangold och Faulds visade Ott och Theunissen (2015) att det kan vara 

fördelaktigt för företag att försöka påverka mun-till-mun-diskussionerna som pågår i de 

sociala medierna och som kan påverka varumärket och imagen. När företag utsätts för 

kritik i sociala medier visade författarna att det både finns effektiva och ineffektiva 
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strategier.  Ott och Theunissen (2015) menar att utövare av public relations har en bild av 

relationsbyggande som inte verkar stämma överens med verkligheten. Det vill säga en 

missuppfattning om att interaktivitet motsvarar dialog. Att interagera med intressenter har 

potential för en dialog men studien visade att en dialog inte automatiskt innebär 

interaktivitet. Vidare ger studien exempel på situationer där engagemang från företagen 

gentemot deras kunder kan vara fördelaktigt samt vilka konsekvenser vissa typer av 

engagemang kan få. Standardmeddelanden kan vara positivt i de sammanhang där 

kunderna drabbas av det specifika problemet. Men det kan också accelerera krisen och 

skapa ilska hos kunderna då det kan upplevas som att företagen pratar ned mot kunderna 

samt att de upplevs opersonliga. Genom företagen delvis släpper på kontrollen kan 

kunderna försvara varumärket på ett mer autentiskt vis än standardmeddelanden (Ott & 

Theunissen, 2015). 

 

Bertilsson genomförde en netnografisk studie där han undersöker hur unga svenska 

konsumenter interagerar i diskussionsforum. Han visar på hur konsumenter diskuterar 

företags produkter i relation till dess varumärke samt att det kan finnas en relation mellan 

produkters attraktivitet och exklusivitet där det ena kan utesluta det andra. Det vill säga att 

en produkts attraktivitet kan hänga ihop med hur exklusiv den upplevs vara (Bertilsson, 

2009). I denna studie har jag använt mig av samma metod som Bertilsson. Hans studie 

belyser också hur kunder kan använda onlineforum för att diskutera, motsätta och 

ifrågasätta den image som företagen vill att kunderna ska förknippa företagets varumärke 

med.  

 

3 Teori 

3.1 Den offentliga sfären  
Habermas teorier om den offentliga sfären blev aktuell för den här studien då den kan 

belysa den offentliga arena, i det här fallet twitter, agerar som en plattform där utövare av 

public relations och individer kan mötas, diskutera och. I teorins begynnelse syftade 

begreppet främst på den arena där en snäv krets av borgare kunde mötas för att ha 

intellektuella diskussioner och debatter (Habermas, 1991:8-9). Teknikens utveckling, 

medialisering och ägarkoncentrering har medfört att den offentliga sfären blivit en aktuell 
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plattform där utövare av public relations är en av många aktiva aktörer (Ihlen, Fredrikson, 

& Ruler, 2009). Habermas själv menade dock att utvecklingen mot en mer kommunikativt 

handlande logik underminerade det offentliga rummets syfte då upplysning skulle ske 

genom att bästa argument (Habermas, 1991:20-21). Gonçalves (2012) menar dock att 

utveckling lett till att public relations också fungerar som en form av medlare mellan 

företagen och publiken. Trots att Habermas pekar på att public relations har manipulativa 

drag utesluter han dock inte möjligheten till kritiska resonemang (Jürgen Habermas, 

1991). 

 

Teorin har mött en del kritik som pekat på att idén endast var en uppskattning (Ihlen et al., 

2009). Den har dock vidareutvecklats och använts i nutida forskning in området för public 

relations.  

 

3.1.1 Relationship management theory   
En mer generell teori för public relations är Relationship management theory vilket enligt 

Ledingham (2003) är att föredra då den i enighet med tvåvägssymetriska modellen menar 

att public relations söker efter ömsesidig förståelse. Den utgår från Habermas teorier och 

pekar på att effektiva relationer med publiken genererar i en positiv relation med publiken. 

Den belyser hur public relations balanserar organisationens och publikens intressen där 

public relations ses som en funktion som etablerar och underhåller ömsesidigt fördelaktiga 

relationer organisationer och dess publik emellan. Den kastar ljus på antagandet om att 

organisationer med effektiva relationer till dess publik kommer ha en positiv relation med 

sin publik (Ledingham, 2003).  

 

Vidare visar teorin att organisationer och nyckelpubliker har personliga relationer i vilken 

handlingarna bygger på förtroende och ett personligt engagemang från företagens sida 

gentemot sin publik, professionella relationer vilket innebär att organisationerna erbjuder 

produkter, tjänster och möter de krav som publikerna har på ett proffessionellt sätt samt 

gemenskapsrelationer där organisationerna är transparenta med sina framtidsplaner och är 

aktiv i att utveckla de sociala och ekonomiska förutsättningarna för gemenskaperna och 

gemenskapernas utveckling (Falkheimer & Heide, 2011). Teorin lägger därför vikt vid att 

relationerna är transaktionsbaserade, dynamisk och relationsbaserad med betoning på 

aktivitet från organisationernas sida vilket ger intressanta perspektiv för att analysera 
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organisationernas aktivitet i konversationerna med deras publiker, intressenter och kunder.  

 

3.1.2 Teorin för Kommunikativ handling och konsenusorienterad public relations 
En annan teori som bygger på Habermas teorier är teorin för konsensuorienterad public 

relations. Begreppet kommunikativt handlande utgår från lingvistiska premisser där minst 

två språk- och handlingskapabla subjekt, genom språk- eller ickespråkliga medel, 

upprätthåller en interpersonlig relation (Eriksen, Weigård, & Retzlaff, 2000).  Enligt 

Habermas (1985) innebär det att talet handlar, eller innehåller handlingar genom att ställa 

frågor, påstå, ge direktiv med mera. 

 

Vid en kommunikationsprocess har deltagarna i processen möjlighet till att framföra sina 

tolkningar av situationen med syftet att komma fram till gemensamma definitioner av 

situationen (Eriksen et al., 2000). I enighet med Habermas teori för kommunikativ 

handling innebär teorin konsensusorienterad public relations att public relations 

eftersträvar att bli ömsesidigt förstådda av sin publik. Den multidimensionella 

kommunikationsprocessen där validiteten i budskapen baseras på ömsesidig förståelse 

innebär att det finns några krav som måste efterföljas för att validiteten ska accepteras. 

Begriplighet, sanning, sanningsenlighet och legitimitet är de fyra kraven där det första 

syftar på användningen av korrekt grammatik. Sanning syftar på att ämnet berör någonting 

som existerar för alla ingående parter. Sanningsenlighet handlar om att vara ärlig och inte 

missledande och det fjärde, legitimitet, innebär att deltagarna ska agera utefter ömsesidigt 

accepterade värderingar (Burkart, 2007). Teorin för kommunikativa handlingar och 

konsensusorienterad public relations erhåller en modell för hur den ideala konversationen 

ska se ut vilket erbjuder ett perspektiv att analysera konversationerna mellan företagen och 

dess kunder för att få förståelse för vilka ord och handlingar som kan påverka 

utvecklingen av deras relation.  

 

3.1.3 Tvåvägssymmetriska modellen 
Den tvåvägssymmetriska modellen inspirerades också av Habermas och lägger sin vikt på 

att organisationer ska balansera sina egna intressen och publikens så att resultatet blir 

fördelaktig för båda parter (Grunig, 2001).  I kontrast till konsensusorienterad public 

relations är att den representerar den etiskt föredragna modellen för public relations.  De 
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organisationer som använder sig av denna modell utöver olika former av kommunikation 

så som att köpslå, förhandla och lösningsorienterade konfliktstrategier för att åstadkomma 

förändringar i attityder, idéer och beteende som båda parter kan ha nytta av (Grunig, 

Grunig, Sriramesh, Huang, & Lyra, 1995).  

 

Symmetrisk kommunikation innebär också att organisationer och dess publiker 

kommunicerar på samma villkor med samma förutsättningar på ett öppet sätt och i 

beredskap för förändring i deras ståndpunkt (Falkheimer & Heide, 2011). Likt 

konsensusorienterad public relations är det en idealmodell som utgår från Habermas 

teorier om kommunikation. I och med att modellen framför en idealisk modell har den 

kritiserats för att vara naiv och för att och inte beakta manipulativa drag inom public 

relations (Gonçalves 2012). Grunig (2011) menar dock att namnet symmetri kanske är 

missledande då ambitionen med modellen var att visa hur organisationer har ett bredare 

perspektiv för att balansera publikens och organisationens intressen.  

 

3.2 Presentationen av jaget 
Erving Goffmans interaktionsteorier handlar främst om öga-mot-öga-interaktion men har 

på senare tid applicerats på interpersonell interaktion sociala medier (Ihlen et al., 2009). 

Goffmans teorier beskriver hur språket kan påverka situationer i det sociala livet och hur 

de skapar betydelser, mening och struktur i de situationer där språk utövas (Goffman & 

Bergström, 2004:22-23). Termer hämtade från Goffmans dramaturgiska begreppsapparat 

kan också illustrera hur företag eller organisationer kan ses som individer som uppträder 

inför en publik i olika situationer, vilket är grunden i Goffmans teori för presentationen av 

jaget, eller ansiktsmaskteorin (Goffman, 2006:9, Jensen, 2015). Teorin belyser hur 

individer, i närhet av andra, söker efter information om den andra individen för att få ett 

grepp om situationen och vad som förväntas av dem själva (Ihlen et al., 2009).  

 

Vidare pekar teorin på att företag medvetet kan tillämpa olika strategier och använder 

olika så kallade masker beroende på situationen för att skapa önskvärda intryck av dem 

själva.  Huruvida denna mask bärs upp på ett trovärdigt sätt eller inte kan resultera i att 

individen tappar masken (Goffman & Bergström, 2004:31). 

  

Inom Goffmans teorier inryms också strategier för hantering av kriser, eller i hans 
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dramaturgiska begrepp förklarat som den situation där individen tappar masken. Dessa 

strategier handlar om att hantera situationen genom att visa tacksamhet, be om ursäkt eller 

med humor (Jensen, 2015:179). Att visa tacksamhet är en strategi som kan användas när 

en individ tappar ansiktet en eller återupprepade gånger för att på så vis rädda situationen.  

Den andra strategin handlar om situationer där en individ tappat ansiktet har denne en 

chans att reparera skadan genom att be om ursäkt för sitt snedsteg. Tredje strategin handlar 

om att neutralisera situationen genom att skratta eller försöka lätta upp stämningen med 

humor (Jensen, 2015:179). 

 

3.2.1 Impression management theory 
Enligt teorin kan människor, utövare av public relations eller representanter för företag 

eller organisationer kontrollera deras uttryck men endast delvis kontrollera deras intryck 

(Laughey 2008:80). Första intryck, och intryck i allmänhet är av värde för företag för att 

skapa och bygga vidare på relationer vilket innebär att det finns ett intresse hos dem att 

skapa konsensus och bli förstådda när de kommunicerar (Heide et al., 2012). Ett begrepp 

som blir aktuellt för analysen i den här studien är ”impression management” översatt till 

intryckshantering på svenska vilket belyser att individer och grupper strategiskt och 

medvetet använder kommunikationstekniker för att skapa önskvärda intrycka och 

framhäva sig själv inför andra (Jensen, 2015:175).  

 

Även om Goffmans teorier har ett mikrosociologiskt perspektiv kastar de även ljus på 

interaktion i ett större sammanhang (Jensen, 2015). Enligt Ihlen et al., (2009:122) innebär 

det att även passiva deltagare vid en interaktion deltar och konstruerar situationen. 

Eftersom att de konversationer som analyserats i denna uppsats är offentliga går det att 

anta att även passiva deltagare deltar i att definiera situationen och det kommunikativa 

intryck som företagen ger till individer, vilket i förlängningen kan påverka företagets 

image. Genom att applicera Goffmans teorier om självpresentation och intryckshantering 

innebär det att företagen i det här fallet liknas vid individer. Enligt Ihlen et al., (2009) kan 

det vara problematiskt att se ett företag som en enskild helhet i likhet med en individ. 

Dock går det inte att förbise de likheter som individer och företag har, vilket utifrån 

Goffmans dramaturgiska begreppsapparat kan ses som skådespelare som uppträder för en 

publik i olika situationer (Goffman & Bergström, 2004:9). Vid analyser av konversationer 

i kommentarsfält mellan individer och organisationer eller företag kan teorin bli intressant 
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för att belysa hur kommunikationen kan (re)producera, konstruera eller påverka 

organisationers image. Goffmans teorier har blivit kritiserade för att vara tunna och 

inkonsekventa. Hans teorier har dock utvecklats och testats av andra vilket gör att 

legitimiteten för teorins antaganden höjts (Ihlen et al., 2009).  

 

3.2.2 Image restoration theory 
Inom Image restoration theory görs två antaganden.  Det första innebär att kommunikation 

kan bäst förklaras som en målinriktad aktivitet vilket förklaras med hänvisning till bland 

annat retorikens betydelse för framväxten av medveten kommunikation. Det andra är att 

ett positivt rykte är ett av de mest centrala målen med kommunikation.  Ett positivt rykte 

är av vikt för att bibehålla en god självbild och i likhet med Goffman menar Benoit (2014)  

att ”When face has been threatened, face-work must be done” (1967:27).  

 

När en attack sker på ett företags rykte, ansikte (face) eller image finns det två villkor som 

behöver fyllas för att ryktet ska stå på spel och eventuellt påverkas. Det första villkoret 

innebär att det som skett är inte är önskvärt samt att företaget bär ansvaret för händelsen. 

Det innebär också att den som försöker övertyga, i det här fallet, något av företagen anser 

att de behöver vara oroade för att även den passiva publiken anser att de handlat felaktigt 

och därmed kan påverka deras rykte på ett negativt sätt. I det här sammanhanget belyser 

teorin skillnaden mellan att faktiskt vara skyldig till det som skett och att publiken 

upplever att företaget är skyldig till det som skett (Benoit, 2014:21-22).  

 

För att hantera situationer där företaget gjort sig skyldig till någonting eller att publiken 

upplever att företaget är skyldig till någonting har teorin utvecklat fem strategier. Det kan 

handla om förnekelse, undvika ansvar, förminska situationen, förebyggande arbete eller 

förödmjukelse (Benoit, 2014). Teorin har använts som analysverktyg och utvecklas därför 

mer under metodkapitlet. 

4 Material och metod 

4.1 Material 
Enligt Bertilsson (2014) är forskning på nätet en komplex etisk fråga på grund av att det 

inte finns någon tydlig konsensus mellan forskare när det gäller internetforskning. Enligt 
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Kozinets (2010:192) kan dock forskaren utgå från två centrala frågor. Den första berör 

internetgemenskapens grad av offentlighet, det vill säga om den anses vara offentlig eller 

privat. Den andra frågan berör informerat samtycke vilket också måste avgöras beroende 

på om kontexten de befinner sig i anses vara privat eller offentlig (Bertilsson, 2014).  

 

I likhet med Bertilsson (2009) använde jag Eysenbach och Tills tre kriterier för att bedöma 

det sociala nätverket twitters offentlighet (Eysenbach & Till, 2001). Det första kriteriet 

berör om satjen kräver någon form av medlemskap för att få tillgång till dess innehåll. I 

och med att twitter inte kräver någon typ av medlemskap för att läsa konversationer eller 

användargenererat innehåll från offentliga profiler förefaller det första kriteriet peka på att 

satjen anses vara offentlig. Andra kriteriet berör medlemsantalet, ju fler medlemmar desto 

mer offentlig anses sajten vara.  Eftersom att twitteranvändare har möjligheten att göra 

sina tweets privata innebär det att användare som inte följer den personen kan se dennes 

tweets. Twitter har över 330 miljoner användare (Svenskarna och internet, 2017). Det 

tredje kriteriet berör sajten eller gemenskapens normer, regler och syften. Eftersom att 

twitter inte är ett enskilt forum för känsliga ämnen eller primärt används av barn bör sajten 

inte ses som privat i den meningen. Utifrån dessa kriterier bedömer jag att twitter och de 

offentliga användarna som producerar material inte bör ses som privat och därmed 

kvalificerar som etiskt användbart i denna studie.  

 

I en översiktlig genomläsning av de båda företagens twitterkonton och de konversationer 

som de innehåller, gav det mig intensionen att dessa två företag har en kundkrets som 

aktivt engagerar sig och söker interaktion med företagen som i sin tur interagerar med 

publiken och kunderna. Genomläsningen bekräftade också att C More och Viasat är två 

företag som kunde ge bra exempel på det fenomen som jag undersökt och som matchade 

frågeställningarna vilket enligt Kozinets (2010:115-116) är en viktig del vid val av 

materialet. 

 
Både C More och Viasat har flera olika twitterkonton, däribland twitterkonton som berör 

deras specifika sporter så som hockey eller fotboll. Att analysera konversationerna i 

samtliga av dessa konton skulle på grund av uppsatsens omfattning bli för mycket. För den 

kvantitativa innehållsanalysen innebar det kommentarer eller konversationer som berör 

problem med företagens livesportssändningar i deras playtjänster. Det vill säga problem 

som berör bild, ljud, funktioner eller annat som kan störa sändningen. Enligt Nilsson 
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(2010:129) bör observationens undersökningsperiod anpassas från fall till fall utifrån 

studiens syfte, frågeställning den sociala verksamhetens karaktär och praktiska 

förutsättningar. Av den anledningen blev frågor som berör företagens val av innehåll, det 

vill säga vilka matcher de valt att sända eller inte, blev inte aktuellt för studien. 

Kommentarer som berör företagens analoga utbud som distribueras via tv-kanaler, boxar, 

paraboler eller annat linjärt utsänt innehåll blev inte heller aktuellt för studien. I de fall det 

inte gick att utläsa om kommentarerna berörde deras playtjänster eller inte blev materialet 

aktuellt för studien.  

 

Vid inhämtningen av materialet startade jag överst bland de inkomna kommentarerna från 

företagens respektive twitterkonto vilket innebar att de senaste publicerade 

kommentarerna inhämtades först. För att spara ned materialet använde jag mig av 

skärmdumpar som jag sparade och sorterade i mappar. Eftersom att de kommentarer som 

företagen svarar på dyker upp under deras konton valde jag att använda mig av sökord i 

form av deras namn för att fånga upp kritik eller annan form av feedback som företagen 

inte svarat på. Nackdelen med att använda sökord eller hashtags är att forskarens fantasi 

och, förväntningar och förförståelse till viss del styr resultatet. Fördelen var att det var 

tidsparande vilket innebar att det blev ett effektivt sätt att finna frågor som inte syntes 

under företagens respektive konton.  

 

Under datainsamlingen upptäcktes det att Viasat fick extremt många kommentarer den 14 

oktober 2017 då deras playtjänst havererade under fotbollsmatchen mellan Manchester 

United och Liverpool vilket skapade upprörda känslor hos kunderna som tog till twitter för 

att uttrycka sitt missnöje. Under det angivna dygnet fick Viasat 244 twitterkommentarer 

vilket innebar att i mängden empirisk data skiljer sig företagen emellan. För att ge ett 

representativt resultat presenteras Viasat resultat både inklusive den 14 oktober och 

exklusive den 14 oktober. Resultatet visade sig dock vara detsamma där Viasat Play svarar 

på inkomna kommentarer i 82 % av fallen och inte svarar på 18 % av fallen. 

 

För att veta exakt när insamlingen skulle avslutas och därmed avgränsa den kvantitativa 

innehållsanalysen samt den netnografiska studien i tid användes en mättnadsprincip 

(Bertilsson, 2014:118-119). De material som publicerades under den 16 september till och 

med 21 november blev aktuellt för studien då min bedömning var att ett större tidsspann 

inte skulle tillföra fler tematiska riktningar.   
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4.2 Metod 

4.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 
I denna studie användes en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka i vilken 

omfattning som företagen svarar på twitter-kommentarer från dess publik och kunder. Den 

kan även visa på om några mönster kan urskiljas i svaren. Variabler och variabelvärlden 

definierades för att en kategorisering av svaren skulle vara möjlig. Metoden 

karaktäriserades av en systematisk arbetsprocess där empirisk och kvantifierbar manifest 

data insamlades, sammanställdes och analyserades utifrån statistiska resultat (Nilsson, 

2010:122). Tack vare metodens effektivitet har större mängder data som helhet kunnat 

samlas in och blivit aktuellt för analysen (Nilsson, 2010:119).  

 

Studien har fokuserat på beräkna hur många tweets som företagen mottagit under den 

aktuella perioden och i vilken omfattning som de svarat, mot bakgrund av den första 

forskningsfrågan.  

 

Under tidsperioden 16 september 2017 till och med 21 november 2017 fick företagen 

sammanlagt 734 twitterkommentarer som föll inom ramen för urvalskriterierna. Från C 

More Sports twitterkonto inhämtades totalt 220 twitterkommentarer från sammanlagt 99 

twitterkonversationer. Från Viasat plays twitterkonto inhämtades 514 twitterkommentarer 

från totalt 307 twitterkonversationer. Med kommentarer menas de tweets som företagen 

mottagit under den angivna perioden och med konversationer menas de dialoger som ingår 

i samma tråd som påbörjats från samma ursprungliga twitterkommentar.   

 

Därefter arbetade jag systematiskt och skapade ett kodschema där analysenheter, variabler 

och variabelvärden definierades vilket tillsammans utgjorde en analyserbar datamängd i 

kvantitativa termer. Utöver kravet på systematik var det viktigt att innehållsmätningen var 

objektiv. Genom att tydligt definiera urvalskriterier, variabler, analysenheter och reglerna 

för kodschemat bör studien förefalla vara objektiv vilket också bör säkerställa studiens 

replikerbarhet. Det innebär att andra ska, under rimliga förutsättningar, kunna göra samma 

tolkning av materialet vid en annan tidpunkt  (Nilsson, 2010:126).  
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Enligt Nilsson (2010:146) kan ett test av kodschemat säkerställa att reliabiliteten är hög 

vilket gjordes genom att en mindre del av materialet kodades innan resterande kodning 

genomfördes. Metoden har fått utstå en del kritik då den är begränsad till forskningsfrågor 

som ämnar till mätbara svar vilket försämrar möjligheterna för att ingående undersöka 

texternas enskilda delar och därmed missar delar som kontexten kan generera (Nilsson, 

2010:125). Av den anledningen kompletteras studien med en kvalitativ metod.  

 

4.1.2 Netnografisk metod  
Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes med netnografisk metod samt verktyg 

hämtade från social nätverksanalys. De verktyg som hämtades från den sociala 

nätverksanalysen erhöll ett strukturellt sätt att kartlägga mönster och relationer mellan de 

aktuella aktörerna. Den överlappade netnografin i viss mening då det innebär att man 

intresserar sig för kulturen och dess menings- och relationsmönster. Metoderna 

kompletterade också varandra genom att social nätverksanalys fokuserar på de resurser 

som kommuniceras mellan deltagare i nätgemenskaper och onlinekulturer vilket 

netnografin också gör genom att se resurserna som menings- och betydelsebärande källor 

(Kozinets & Retzlaff, 2011:75-76). Med resurser menar jag de konversationer 

innehållande ord som kan vara menings- och betydelsebärande av både explicita och 

implicita budskap. Jag delar den sociala nätverksanalysen och netnografins synsätt i den 

meningen att jag ser resurserna som menings- och betydelsebärande källor medan kulturen 

är någonting som varit sekundärt och inte huvudsakligen undersökts i denna studie. 

 

Netnografin skiljer från etnografin i dess effektivitet i transkribering och datainsamlandet. 

Samt att empirisk data är mer lättillgängligt (Bertilsson, 2014:113). Etnografi som studerar 

online-baserad kommunikation har kallats för många olika namn så som nät-, online-, 

digital- eller webbetnografi (Kozinets & Retzlaff, 2011:15). Metoden i den här uppsatsen 

bygger dock på Kotzinets ramar och riktlinjer för analys och tillvägagångssätt och 

kommer därför benämnas som netnografi genomgående i arbetet.  

 

Arbetsprocessen kan enligt Kozinets & Retzlaff  (2011:91) indelas i fem steg. Steg ett 

innebär att välja och specificera forskningsfrågor, sociala platser för studien vilket gjordes 

i ett tidigt skede. Detta innebar att studien krävde en redogörelse för de etiska 

överväganden som jag ställdes inför i genomförandet av studien. Min bedömning var att 



 

16 

twitter är en offentlig plats som är etiskt användbar vilket beskrivs under material. Steg två 

innebär att identifiera gemenskaper vilket i det här fallet är de gemenskaper som 

intresserar sig för sport som publiceras i Viasat eller C Mores playtjänster.  

 

Steg tre handlade om graden av engagemang från forskarens sida och 

datainsamlingsarbete. Enligt Kozinets och Retzlaff (2011:107-108) bör en netnografisk 

studie innehålla någon form av deltagande från forskarens sida då han menar att en 

fullständig observatör riskerar att nå en flyktig förståelse av kulturen i fråga. Bertilsson 

(2014:115-117) menar dock att en fullständig observatör har möjligheten att analysera 

naturligt uppkommen kommunikation och låta materialet tala för sig själv utan att påverka 

innehållet. I den här studien har jag som forskare intagit en passiv roll som fullständig 

observatör för att kunna analysera materialet i sin naturliga form. Studien intresserade sig 

främst för kommunikationens struktur och mönster samt relationen mellan de valda 

företagen och dess publik. Steg fyra och fem handlar om analys av data, tolkning och 

slutligen rapportering. I den kvalitativa studien skedde datainsamlingen och analysen 

parareellt under arbetets gång vilket gjorde att den hermeneutiska cirkeln blev ett lämpligt 

analysverktyg för studien. 

 

Inom hermeneutisk vetenskap har jag som forskare strävat efter förståelse för hur 

människor uppfattar världen (Hartman, 2004:107). Enligt Kozinets och Retzlaff (2011) 

kan det ge en uppfattning om aktörernas verklighetsuppfattningar i en nätgemenskap 

vilket kan bidra till att en förståelse av hur nätgemenskapens helhet konstrueras. Den 

hermeneutiska cirkeln är en vanlig analysmetod inom netnografiska studier vilket innebär 

en iterativ process mellan materialets olika delar och helhet (Bertilsson, 2014:119). 

Genom en fram-och-tillbaka-läsning en ”del” av de det kvalitativa materialet, i det här 

fallet texterna, tolkas om igen för att för en förståelse om hur helheten, i det här fallet 

konflikten som uppstår, utvecklas.  

 

Konkret innebar det att bryta ner texterna i mindre delar för att sedan sammanföra dem i 

en ny tolkning. Genom att göra en abduktiv tolkning, det vill säga en blandning av 

deduktiv och induktiv tolkning, vilket innebär att likt den hermeunetiska cirkeln omtolkas 

succesivt teori och empiri gentemot varandra. Det innebar att de teoretiska verktygen och 

mina observationer var vägledande när materialet sorterades efter funna mönster och 
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teman. Detta för att jag som forskare ska få en djupare förståelse och kunna väva samman 

tidigare teori med uppsatsens framtagna empiri (Bertilsson, 2014:119).  

 

När det gäller netongrafiska studier är det viktigt för forskaren att bekanta sig med 

materialet och de forum som konversationerna förs inom för att få en uppfattning om den 

kulturella kontext och gemenskap som studeras (Bertilsson, 2014:118) När jag bekantade 

mig med materialet förstod jag att företagen endast svarar på inlägg där deras kontonamn 

blivit taggade vilket också verkade vara underförstått hos merparten av deras kunder då 

väldigt få ställde frågor till företagen med hjälp av hashtags under den angivna perioden.  

 

Den sociala plattformstjänsten Twitter gjorde det möjligt att samla in empirisk data då 

mestadels av informationen är offentlig, begränsad i textens längd vilket erbjuder ett sätt 

att göra en effektiv datainsamling och jämförande analys (Abel & Houben, 2014). Enligt 

Andersson och Hammarlund (2016) kan dock närläsning och fjärrläsning av Twitterdata 

förefalla vara enkelt då relativt stor mängd data kan inhämtas utan någon större 

ansträngning. Men data som insamlas kan även vara missledande på grund av algoritmer 

och processer som styr vilken information som är tillgänglig. För att undvika så kallade 

filterbubblor eller att citat och texter rycks ur sin kontext har jag försökt begränsa 

användandet av sökord och hashtags i så stor omfattning som möjligt vilket beskrevs 

utförligare under material och metod.  

 

Benoits strategier för image restoration blev användbara vid analyser av konflikter mellan 

företagen och kunderna på twitter. De teoretiska analysverktyg jag inhämtat från Image 

Restoration Theory är, förnekelse, undvika ansvar, förminska situationen, förebyggande 

arbete och förödmjukelse. Förnekelse är en strategi som handlar om att skylla ifrån sig 

eller förneka problemet i sin helhet. Om detta accepteras av aktören som framfört kritiken 

frikänns företaget från skulden (Benoit, 2014:22). Undvika ansvar handlar om att företaget 

inte helt kan förneka sitt ansvar i en händelse. Istället kan företaget försöka undvika ansvar 

genom att rikta ljuset mot liknande händelser eller problem som inte upplevs lika hemskt 

som den huvudsakliga incidenten eller hävda att de agerade på grund av bristande 

information eller i gensvar på någonting annat. Förminska situationen handlar om att 

företaget kan belysa andra positiva egenskaper företaget besitter eller vill förknippas med. 

De kan även minimera problemet eller händelsen genom att likna den med någonting 

annat som inte upplevs lika hemskt. En annan utväg är att kompensera kunderna med 
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förhoppning om att lyckas minska den negativa upplevelsen eller känslan hos kunder 

(Benoit, 2014:24-25). Förebyggande syfte är en strategi som används för att kommunicera 

till kunderna att företaget arbetar på problemet och att förändringar eller skillnader i deras 

arbete kommer förhindra att problemet återuppstår (Benoit, 2014:26). Förödmjukelse kan 

handla om att acceptera skuld, uttryck av ånger men också en fråga om att bli förlåten. Det 

kan också vara problematiskt att be om ursäkt i och med att företagen delvis eller helt tar 

på sig ansvaret för händelsen vilket kan utsätta dem för efterföljande kritik. Om ursäkten 

accepteras som uppriktig kan företagen bli förlåtna för sitt snedsteg vilket kan minska 

kundernas negativa upplevelse av händelsen.   

 

Enligt Goffmans teorier för presentationen om jaget kan aktörer tappa ansiktet. Det vill 

säga hamna i situationer där de tappar sin trovärdighet och inte levererar vad de lovat 

(Goffman, Lemert, & Branaman, 1997). I enlighet med Goffman (1997) menar Benoit 

(2014) att den här typen av situationer innebär att företagen får erkänna sin skuld och be 

om ursäkt till sina kunder och publik. Benoit (2014:26) menar dock att ursäkter är en 

komplex fråga i och med att det inte finns några krav på vad en ursäkt måste innehålla. I 

den här uppsatsen har jag valt att använda mig av Benoits begrepp förödmjukelse vilket 

används för de situationer där företagen ber om ursäkt i någon form och därmed visar sin 

förödmjukelse.  

  

De begrepp som blev aktuella för studien är Goffmans intryckshantering och strategier 

företag kan använda vid kriser det vill säga, tacksamhet och humor. Hans begrepp humor 

och tacksamhet berör situationer där företagen tappar ansiktet och försöker rädda 

situationen genom att lätta upp stämningen med humor eller att visa tacksamhet. Samt de 

olika teoriernas modeller för den ideala kommunikationen där var och en av teorierna 

belyser olika perspektiv för god kommunikation.  

 

Bevisbördan ligger hos mig som forskare att bevisa att studien och de tolkningar som 

medföljer kvalitativa analyser inte är baserade på mina personliga och enskilda 

erfarenheter. Genom att presentera tolkningar som baseras på ärliga påståenden och giltiga 

källor bör tillförlitligheten förhålla sig hög (Hartman, 2004). Representativitet handlar om 

urvalet och huruvida det lämpar sig utifrån det studien avser att undersöka vilket det 

argumenterats för under urval (Hartman, 2004:241). Validitet handlar om studien 
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undersökt det den avsett att undersöka vilket bevisas under analyskapitlet (Hartman, 

2004:240).  

 

5 Resultat och Analys 

5.1 Svarsfrekvens  
Denna studie visade att båda företagen svarar på inkomna kommentarer oftare än de inte 

gör det. Det gick dock att utläsa en viss skillnad företagen emellan. Visat svarade på 82 % 

av inkomna kommentarer medan C More Sport svarade på 65 % av inkomna 

kommentarer. För att kunna skapa och underhålla långsiktiga relationer med dess 

intressenter innebär det att det är nödvändigt för företagen att svara på de inkomna 

kommentarerna (Ihlen, Fredriksson och Ruler 2009:119). Tack vara twitters snabba och 

relativt begränsade konversationsmöjligheter kan företagen omedelbart interagera med sin 

publik och lösa de konflikter som uppstår (Falkheimer & Heide, 2011).  Enligt Mangold 

och Faulds (2009) har företagen också möjlighet att påverka mun-till-mun-

kommunikationen som pågår online genom att svara på de klagomål eller frågor som 

inkommer. Detta genom att försöka hålla sina kunder nöjda så att inte missnöjen sprids 

kunder emellan på twitter. 

 

Även om C More svarade på merparten av samtliga mottagna kommentarer under den 

aktuella perioden är drygt en tredjedel av kommentarerna obesvarade. I och med att 

nätverket twitter baseras på algoritmer finns det en risk att de teknologiska 

omständigheterna påverkar flödet för personerna som hanterar C More och Viasats 

twitterkonton (Andersson och Hammarlund 2016). Med andra ord finn det en risk att vissa 

kommentarer inte syns i deras flöde eller dyker upp när sökord används för att återfinna 

dem. 

 

Att strategiskt välja ut vilken typ av kommentarer som twitterkontona och personerna som 

arbetar bakom ska svara på kan ur ett ekonomiskt perspektiv ses som fördelaktigt då det 

kan resultera i att företaget inte behöver lika stora resurser eller lika många personer som 

hanterar de sociala medierna. Ur ett relationsbyggande perspektiv kan det dock vara 

fördelaktigt att svara samtliga inkomna kommentarer så att företagen inte riskerar att 



 

20 

förlora kunder på grund av att de upplevde att deras interaktion var i negativ bemärkelse 

(Right now technology, 2010). 

 

5.1.1 Sista ordet 
Det kvantitativa resultatet visade att Visat oftare avslutade konversationerna med sina 

kunder än C More gjorde under den angivna perioden. C More avslutade konversationerna 

i 53 % av fallen medan kunderna avslutade konversationen i 47 % av fallen. Viasat å 

andra sidan avslutade sina konversationer i 88 % av fallen (83 % exklusive 14 oktober).  

 

Ur ett kundtjänstperspektiv är det intressant hur de både företagen valde att avsluta 

konversationerna med sina kunder. Enligt Agnihotri et al., (2016) förväntar kunder sig 

svar på deras klagomål i sociala medier och uppskattar så snabb svarstid som möjligt. Om 

jag, för analysens skull, förutsätter att kunder har samma förväntningar på sina övriga 

kommentarer som på sina klagomål kan det vara till Viasats fördel att svara på alla 

kommentarer som inkommer till deras twitterkonto. Om jag utgår från att C more och 

Viasat medvetet tillämpat olika strategier och riktlinjer på vilken typ av kommentarer som 

kontona ska engagera sig i och svara på, kan det påverka relationsbyggandet för de båda 

företagen (Mangold & Faulds, 2009).  

 

 

5.2 Svarsstrategier 
I situationer där företagen tappat ansiktet kan de enligt Goffman (2006) applicera vissa 

strategier för att rädda situationen eller för att försöka minska den negativa effekten på 

deras rykte (Benoit, 2014). I följande kapitel analyseras de olika strategierna var för sig. 

Det är dock vanligt att företagen använder vissa strategier i kombination med varandra för 

att försöka minska effekten ytterligare (Benoit, 2014:22).  

5.2.1 Förnekelse 
Förnekelse är en den första av Benoits strategier för Image restoration theory vilket 

innebär att företag kan skylla ifrån sig eller förneka problemet i sin helhet (Benoit, 

2014:22). I vissa situationer försvarar företagen sig själva genom att förneka att de har 

problem eller har gjort någonting fel. Om detta accepteras av aktören som framfört 
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kritiken frikänns företaget från skulden (Benoit, 2014). I följande två exempel 

konfronterades C More Sport av två kunder som upplevde problem i deras livesändningar. 

I båda fallen förnekade C More att några generella fel ska ha kommit till deras kännedom 

eller existera. I första exemplet kan det tolkas som om kunden accepterar att C More inte 

har några generella störningar i och med att problemet är löst och att det fungerar för 

kunden. Andra exemplet är dock mer svårtolkat i och med att konversationen inte 

fortskrider efter C Mores kommentar.  

 

Exempel 1 

PG @pg79an – Nov 2 

@cmoresport fixa ljudhelvetet på cmore hockey! Hackar ju hela tiden 

C More Sport @cmoresport - Nov 2 

Inte fått rapport om något konstigt med ljudet. Har problemet löst sig för dig? 

/Stefan, kundtjänst 

PG @pg79an – Nov 2 

Funkar nu 

C More Sport @cmoresport - Nov 2 

Härligt! /Stefan.  

 

Exempel 2 

Daniel Svanberg @SvanbergDaniel – Sep 16 
Hejsan @cmorsport ! Har ni några kända störningar idag? Min stream hackar 

sönder. 

Daniel Svanberg @SvanbergDaniel – Sep 16 

Nu har jag sett i 13 min i hackande slow motion.. 

Daniel Svanberg @SvanbergDaniel – Sep 16 
Andra halvlek är inte mycket bättre dessvärre.. 

Daniel Svanberg @SvanbergDaniel – Sep 16 
@cmoresport nu nästan halva matchen med rejäla störningar. 

Daniel Svanberg @SvanbergDaniel – Sep 16 

Full återbetalning? 

C More Sport @cmoresport – Sep 16 

Hej, då vi inte hade några störningar så kan vi inte göra en återbetalning, upplever 

du problem i framtiden ring gärna in. 
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I nedanstående exempel konfronterades C More med två kunder som upplevde problem 

med deras livesändningar och där C More i det första exemplet hänvisar till sin egen 

erfarenhet och menar att de själva inte upplevde några generella störningar. Svaret kan 

tolkas som en form av förnekelse där C More konstaterar att det fungerar för dem och att 

problemet istället ligger någon annanstans. Trots att de antydde att problemet inte är 

någonting som de själva orsakat, bad de om ursäkt.  I andra exemplet menar C More att 

livesändningar alltid medför en viss fördröjning. I och med att de antyder att fördröjning 

tillhör livesändningar förnekar C More att fördröjningar är ett problem i sig, utan snarare 

någonting som är naturligt för livesändningar.   

 

Vad som skiljde exemplen nedan från de tidigare nämnda var att kunderna på ett tydligt 

sätt inte accepterar C Mores förklaring och frikänner dem inte från skulden. I och med att 

företagets förklaring och deras tjänst får utstå efterföljande kritik hade C More till fördel 

för sitt rykte eller image kunnat svara kunderna med att exempelvis be om ursäkt (Benoit, 

2014, Jensen, 2015).  Denna konversation kan också härledas till konsensusorienterad 

public relations där den ideala konversationen innebär att båda parter talar sanning och 

förhåller sig sanningsenliga (Ihlen et al., 2009: 145-146). I och med att C More i sin 

kommentar till de båda kunderna synar deras problematik, antingen genom att hävda att 

problemet inte existerar eller ifrågasätter om situationen kan räknas som ett problem, har 

konversationen brutit konsensus. På likande vis ifrågasätter kunderna C Mores utlåtande 

genom att de antingen ifrågasätter hela utlåtandet. I exempel 3 ifrågasätter kunden C 

Mores sanningsenlighet när denne menar att fördröjningen är så pass påtaglig att denne 

aldrig varit med om liknande.  

 

Exempel 3 

Robin Persson @itsREGGAErilla 

Hur kan jag ligga 2-3 minuter efter realtid @cmoresport ? 

C More Sport @cmoresport – Sep 22 

Via stream blir det alltid en fördröjning, testa klicka på liveknappen för att se om 

du kommer ikapp något:) 

Robin Persson @itsREGGAErilla 

Har testat, har dock aldrig varit med om så mycket fördröjning som det har varit 

denna säsongen.  
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För Viasats del så fanns det också några exempel där de förnekade kundernas problem. I 

första exemplet menar Viasat att de inte hade några bekräftade problem med sändningen 

enligt kundens beskrivning. I andra exemplet beskriver de likhet med C More att de själva 

inte upplevt de störningar som kunden upplevt.  Skillnaden, bortsett från att Viasat svarar 

på sina kunder i båda exemplen, var att de i första exemplet gav förslag på fler lösningar 

till problemet.  

 

Exempel 4 

Timmy Alliserrr @iamtim0 – Nov 18 

@Viaplay_SE skandal hur studio sändning fungerar utan störning men så fort 

matchen är igång ska det buffras rejält.  

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 19 
Hejsan Timmy. Vilken sportsändning är det du upplevt detta på? Vilken enhet 

använder du? Exempelvis PC med webbläsaren Google Chrome, Samsung Smart 

TV, Cromecast etc. 

Timmy Alliserrr @iamtim0 – Nov 19 

Detta var under Madrid derbyt igår kväll. Använder Firefox på min mac dator 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 19 

Vi hade inga bekräftade problem med sändningen i fråga på det sätt som du 

beskriver. Med det sagt får du gärna i förebyggande syfte rensa cache /cookies i 

webbläsaren.  

 

Exempel 5 

Sofie Troedsson @SofieTroedsson – Nov 12 

@Viaplay_SE sändning psg-veszprem funkar inte? Vet ni varför? Och hur länge 

kommer det vara så? 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 12 
Hejsan Sofie. Här går sändningen igång precis som tänkt, så vi är lite nyfikna på 

vad som händer hos dig? Vilken enhet är det som används? :) 

Sofie Troedsson @SofieTroedsson – Nov 12 
Ni funka den på appltv med men tog nästan en kvart av försnacket! 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 12 
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Hmm, märkligt så vi inte upplevde några störningar härifrån. Men grymt att allt 

funkar nu även borta hos dig! Om det skulle vara något annat finns vi här. Hoppas 

du får en riktigt fin kväll! 

 

För att bygga långsiktiga och fördelaktiga relationer med sina kunder är resultatet av 

interaktionen mellan kunden och tjänsteleverantören avgörande för den kvalitet som 

kunden upplever (Grönroos et al., 2008).  I de sammanhang där Viasat förnekar ett 

problem som kunden upplever avslutades konversationen antingen med att problemet löste 

sig och att Viasat önskade en trevlig kväll, att Viasat bjuder in till fortsatt felsökning eller 

att Viasat ger fler exempel på hur problemet kan lösas. I de sammanhang där C More 

förnekar problemet kunde konversationen avslutas med att kunden ifrågasätter företagets 

sanningsenlighet, att problemet löste sig eller att C More ber kunden kontakta deras 

telefonkundtjänst. Ur ett relationsbyggande perspektiv kan det, som tidigare föreslaget, 

vara fördelaktigt att svara på samtliga inkommande kommentarer. Det kan också vara 

fördelaktigt att ge kunden fler lösningar på problemet så att de upplever att företaget är 

engagerad och intresserad av att lösa kundens problem (Right Now Technologies, 2010).   

 

5.2.2 Undvika ansvar  
Undvika ansvar är en strategi som kan tillämpas om företaget inte helt och hållet kan 

förneka sitt ansvar i händelse. Det kan handla om att kasta ljus på andra händelser eller 

hävda att de agerade i gensvar på någonting annat. Det kan även innebära att företaget 

skyller på brist av information eller olyckshändelser som de rimligtvis inte kan rå för. En 

fjärde möjlighet handlar om att skylla på att intensionen var en annan än resultatet (Benoit, 

2014).  

 

I följande exempel fick Viasat en kommentar där personen var upprörd över att deras 

sändningar hade problem vid två olika tillfällen. Vid ena tillfället var det franska 

kommentatorer som talade istället för svenska och hans nuvarande problem är att bilden 

blinkar. Viasats strategi var i det här fallet att endast tackla det nuvarande problemet och 

skyller på den ansvarige för sändningen vilket var Air Canada Center. Oavsett om det är 

medvetet eller inte från Viasat att ignorera kundens första ärende kan det ses som ett sätt 

att försöka avvärja situationen med de franska kommentatorerna som var deras eget fel.  
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Istället riktar Viasat strålkastarljuset mot Air Canada Center som ansvarar för det 

nuvarande problemet.  

 

Exempel 6 

 Victor Carlsson @vcarlsson92 – Okt 11 
@Viaplay_SE Igår var det franska kommentatorer och idag blinkar hockeyn som 

ett jävla flipperspel, vafan händer? 

 Viaplay @Viaplay_SE 
Tjena Victor! På grund av störningar från Air Canada Center uppstod flimrandet, 

så himla surt. Hoppas du kunde njuta emellanåt!  

 

Vid en fotbollsmatch mellan Sirius och Malmö FF blev det strömavbrott på arenan vilket 

resulterade i att play-tittarna missade det inledande målet i matchen. Några av C Mores 

kunder tog till twitter för att uttrycka sitt missnöje varav C More använde sig av ett och 

samma meddelande till samtliga av kunderna. I och med att C More själva inte var 

ansvariga för arenan och dess tekniska förutsättningar blir det i det här sammanhanget ett 

sätt att skjuta problemet från sig och lägga över problematiken hos den ansvarige (Benoit, 

2014:23). I det här fallet Studenternas Idrottsplats som är Sirius hemmaarena. Detta 

bekräftades också av en av kunderna som i sitt svar till C More istället taggade Uppsala 

Kommun som är ytterst ansvariga för Studenternas IP.   

 

Exempel 7 

Robin @robin_bockman – Okt 29 
Vad bra det går för @cmoresport i Uppsala 

C More Sport @cmoresport – Okt 29 

Det är strömavbrott på arenan igen, vi jobbar såklart på att få igång sändningen så 

snart som möjligt /Stefan på kundtjänst 

Robin @robin_bockman – Okt 29 
Bra jobbat @Uppsalakommun 

 

Exempel 8 

Maria Malmö @mahemama – Okt 29 

Amenförhelvete @cmoresport 

C More Sport @cmoresport – Okt 29 
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Det är strömavbrott på arenan igen, vi jobbar såklart på att få igång sändningen så 

snart som möjligt /Stefan på kundtjänst 

 

5.2.3 Förminska situationen 
Båda företagen använde sig av standardmeddelanden när flera kunder påverkades av 

samma tekniska problem i deras livesändningar. Vilket kunde innebära en högre frekvens 

av inkommande kommentarer till deras twitterkonton. Någonting som också var 

gemensamt för det båda företagen var att de genom sina ordval till viss del förminskar 

situationen (Benoit, 2014).  

 

Under den angivna undersökningsperioden hade Viasat ett bildhaveri den 14 oktober där 

tablån för kommande matcher och tävlingar visades istället för en pågående fotbollsmatch 

mellan Manchester United och Liverpool. Kunderna blev upprörda över det faktum att 

matchen inte visades och använde Twitter som verktyg för att uttrycka sina känslor. Som 

tidigare nämnt mottog Viasat Play 244 twitterkommentarer under det aktuella dygnet. 

 

I exemplet om Viasat skriver de i sin kommentar att ”Det hela löste sig efter en kort 

stund…” vilket kan tolkas som att problemet endast varade en kort stund och därav inte 

bör ses som ett stort problem.  

 

Exempel 9 

Robert M @r0bmel – Okt 14 
Det är något fel på sändningen på @Viaplay_SE LIVMAN 

Viaplay @Viaplay_SE – Okt 14 
Vi ber om ursäkt för att det inträffade. Det hela löste sig efter en kort stund och vi 

undersöker saken i förebyggande syfte.  

 

Exempel 10 

David Grundsten @Grundstenen – Okt 14 
Hallå @Viaplay_SE fixa bilden på matchen 

Viaplay @Viaplay_SE – Okt 14 

Hej! Vi ber om ursäkt för tablåns entré under matchen. Det hela löste sig efter en 

kort stund och vi undersöker saken i förebyggande syfte.  
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C More hade inget specifikt datum som genererade samma omfattning av 

twitterkommentarer. Däremot fanns det liknande exempel där de hade problem med sina 

livesändningar som påverkade flera av deras kunder samtidigt där de använde sig av 

standardmeddelanden för att hantera situationen. Exempelvis när de mitt under en match 

gjorde ett reklamavbrott.  

 

I C Mores fall med reklamavbrottet förklarar de att avbrottet ”smög sig in”.  Att förminska 

situationen är ett strategiskt verktyg som innehåller olika varianter där företaget försöker 

få krisen att verka mer positiv. Genom att till exempel belysa andra positiva egenskaper 

företaget har eller vill förknippas med, minimera problemet, likna händelsen/problemet 

med någonting som inte förefaller vara lika hemskt eller kompensera sina kunder (Benoit, 

2014). Genom att beskriva problemet som någonting som är kapabelt att smyga kan det 

tolkas som att C More antyder att de tekniker som arbetar med att förutse och lösa 

tekniska problem inte hann avvärja problemet innan det inträffade. Eftersom att verbet 

smyga syftar på att röra sig oförmärkt avvärjer C More till viss del ansvaret och 

förminskar händelsen i och med att det är svårt att upptäcka någonting som inte hörs eller 

syns.  I andra exemplet beskriver C More problemet som ”små avbrott” vilket är ett sätt att 

förminska situationen genom att beskriva avbrotten som små till storleken.  

 

Exempel 11 

Mikael Karlsson @Mikaelohamn – Nov 17 

@cmoresport vad gör ni? När @iko_officiell gör mål, så får vi se reklam 

C More Sport @cmoresport – Nov 17 

Hej Mikael, det verkar som en kort avbrott smög sig in precis då. Detta är 

självklart något vi ber om ursäkt för och jag tar även vidare detta! /Hanna 

 

Exempel 12 

Jens Johansson @Johansson24 – Sep 24 

@Cmoresport som vanligt är det dålig sändningskvalitet från c-more sändning från 

HA. Skabbig ljud och sändningen laggar som tusan 

C More Sport @cmoresport – Nov 17 

Det var tekniska störningar som gjorde små avbrott, dock ska inte ljudet vara 

påverkat, så det ska jag givetvis ta vidare. 
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Inom Benoits (2014:24-25) strategier för image restoration theory kan även företagen 

förminska situationen genom att kompensera sina kunder. Det handlar om att förminska 

den negativa känslan som kunden upplever i samband med att företaget gjort någonting 

fel. Vad som kan vara nödvändigt att poängtera är att Viasat själva inte tog initiativet till 

att ge sina kunder kompensation för problemet som uppstod under matchen. Däremot ber 

de sina kunder kontakta dem via direktmeddelande (DM) för att diskutera eventuell 

kompensation. Att Viasat väljer att hantera sina kompensationsärenden privat med 

anledningen att de hanteras enskilt kan ses som fördelaktigt ur företagets perspektiv. 

Oavsett om beslutet att ta kompensationsfrågor på direktmeddelande är medvetet eller 

omedvetet innebär det att Viasat kan minimera antalet kompensationsärenden. I och med 

att det kräver att kunden för det första tar sig tiden att kontakta dem via 

direktmeddelanden. För det andra innebär det att andra passiva kunder som läser 

konversationerna inte kan ta del av beslutet för kompensationen utan att behöva kontakta 

företaget själva. Om Viasat hade bekräftat att kunden som efterfrågade kompensationen 

var berättigad eller gått ut med att de kompenserar alla kunder som upplevde det aktuella 

problemet fanns det en risk att fler kunder kontaktat dem och efterfrågat sin kompensation.  

 

Om jag förutsätter att beslutet att ta kompensationsärenden på direktmeddelanden var en 

förutbestämd strategi hos Viasat så visade det en medvetenhet hos företaget om att passiva 

användare av deras tjänster och twitter iakttar och deltar i att konstruera situationen som 

skapas i dialogen mellan Viasat och dess kunder i det aktuella mediet. Enligt Ihlen et al., 

(2009:122) samspelar interaktionen när situationen definieras och konstrueras vilket 

innebär att publiken kan vara passiv och ändå delta i att definiera situationen beroende av 

svaret till individen och det kommunicerade intrycket. 

 

 

Exempel 13 

Gropkoll Uppsala @ChoppaB – Okt 14 

@Viaplay_SE FIXA SKITEN ERA JÄVLA SOPOR 

Viaplay @Viaplay_SE – Okt 14 

Hej! Vi ber om ursäkt för tablåns entré under matchen. Det hela löste sig efter en 

kort stund och vi undersöker saken i förebyggande syfte.  
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Gropkoll Uppsala @ChoppaB – Okt 14 

Får alla pengarna tillbaka 

Viaplay @Viaplay_SE – Okt 14 
Kompensationsärenden sköter vi privat. Återkom med din mailadress i ett DM. 

 

Exempel 14 

Christian Winnberg @C_Winnberg – Okt 14 

Hej @Viaplay_SE! Det hade varit trevligt om ni visat Liverpool-Man U istället för 

tablån för Viasat premium tack!! 

Viaplay @Viaplay_SE – Okt 14 

Vi ber om ursäkt för det inträffade. Det hela löste sig efter en kort stund och vi 

undersöker saken i förebyggande syfte 

MVH Emli 

Christian Winnberg @C_Winnberg – Okt 14 

Betala dyra pengar till ska vi göra, men lik förbannat sak de klydda. 

Kompensation? @Viaplay_SE 

Viaplay @Viaplay_SE – Okt 14 

Hej! Alla ärenden gällande kompensation hanteras enskilt. Återkoppla gärna till 

oss i ett DM med din registrerade e-postadress till kontot. 

 

5.2.4 Förebyggande arbete 
I de situationer där problem uppstår kan företagen kommunicera att de arbetar i 

förebyggande syfte. Det vill säga att de arbetar på en lösning på problemet eller att de 

kommer införa någon typ av förändring som kommer göra skillnad (Benoit, 2014:26).  

 

Viasat använder detta återkommande och kommunicerar ofta i termer av ”förebyggande 

syfte”. Under den 14 oktober där ett större tekniskt fel inträffade och som påverkade 

många av deras kunder använde de ett standardmeddelande som hade tre olika 

formuleringar. I samtliga av dessa avslutade de med ”Vi undersöker det hela i 

förebyggande syfte”. Men även i andra situationer användes denna strategi för att reparera 

situationen vilket kan i förläningen kan reparera den skada som skett på deras rykte eller 

image (Benoit, 2014).  
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Exempel 15 

Yansha är sämst @yanshasushi – Okt 14 
@Viaplay_SE Programschemat visas just nu. Ta tillbaka matchen! 

Viaplay @Viaplay_SE – Okt 14 
Vi ber om ursäkt för att det inträffade. Det löste sig snabbt och vi jobbar på att 

förhindra liknande händelser i framtiden.  

 

Exempel 16 

William Frölin @cygan_wille – 21 Nov 

Hej @Viaplay_SE ! Nattens NHL on the fly tar slut efter ca 15 min. Kan ni 

försöka lösa det? 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 21 
Hejsan William. Toppa att du hojtar, och precis som lagt märke till hängde inte 

hela gårdagens sändning med och vi kommer göra vårt yttersta för att det inte ska 

hända igen. Ha det bäst nu!  

 

 C More använder aldrig specifikt fraser som syftar på att de arbetar på långsiktiga 

lösningar i framtiden. De belyser dock ofta att de arbetar med en lösning på aktuella 

problem som kunden upplever i nuet.   

 

Exempel 17 

Andreas Jangenmo @MrJange – Sep 22 
Hej @cmoresport hur är det med internetuppkopplingen på Malmö Isstadion? 

C More  Sport @cmoresport – Sep 22 

Hej Andreas! Det var lite tekniskt problem där och det jobbas för fullt med att lösa 

deta helt. 

/Hanna 

 

I och med att Viasat ofta använder fraser som syftar till att motverka eller förhindra att 

problem återupprepas finns en risk att de kommer få utstå efterföljande kritik om en 

likande situation inträffar igen. C More å andra sidan kan tolkas vara försiktigare i deras 

försäkrande. De syftar oftast till att lösa problemet för stunden så att exempelvis den 

aktuella matchen kan flyta på felfritt medan de inte lovar någonting om nästkommande 
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match. Enligt Benoits (2014) teori används strategin för att reparera den situation som 

uppstått och en form av ursäkt som förstärker budskapet om att företaget är medveten om 

sin del i problemet och i lösningen.  

 

5.2.5 Förödmjukelse  
Båda företagen går i enlighet med Benoits teori och strategiska verktyg som kan användas 

vid kriser där ryktet hos företagen riskerar att påverkas. Denna studie har tidigare berört 

situationer där Viasat och C More använt sig av standardmeddelanden för att 

kommunicera med sina kunder. I dessa standardmeddelanden följde båda företagen de 

strategier som Benoit (2014) utvecklat inom Image Repair Theory när de bar ansvaret för 

problemet. De förklarar att de utfört arbete i förbyggande syfte, förminskade situationen 

och i vissa fall förnekade problemet samt att de bad om ursäkt. I exempel 19 förefaller 

kunden acceptera C Mores ursäkt genom att hänvisa till deras mänskliga faktorn.  

 

 

Exempel 18 

Joakim Nyberg Kempe @JockeNK – Okt 14 
Betalar man 400 kr i månaden fö att lyssna på radio eller vad är det frågan om? 

@Viaplay_SE 

Viaplay @Viaplay_SE – Okt 14 

Hej! Mycket riktigt försvann bilden några minuter i denna match. Något vi ber om 

ursäkt för. Vi undersöker det hela i förebyggande syfte. 

 

Exempel19 

Pernilla Loman @Nillan86 – Nov 17 

Vafan, reklam mitt i IKO anfall o dom kvitterar. Skärp er @cmoresport !!!! 

C More Sport @cmoresport – Nov 17 
Hej Pernilla, det verkar som en kort avbrott smög sig in precis då. Detta är 

självklart något vi ber om ursäkt för och jag tar även vidare detta! /Hanna 

Pernilla Loman @Nillan86 – Nov 17 

Förstår ju att det kan ske, vi är ju inte mer än människor. Men typiskt i just ett 

sådant läge 
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5.2.6 Humor 
Båda företagen använder sig av humor i vissa situationer för att underlätta situationen när 

någonting gått fel. I enlighet med Goffmans teorier om intryckshantering kan utövare av 

public relations behandla situationer med humor för att försöka lätta på stämningen 

(Goffman, 2006).  

 

Både C More och Viasat hade konversationer där deras skämt uppskattades av läsaren 

vilket bekräftades genom att kunden svarade genom att skriva ”Haha” eller tacka för 

hjälpen. Viasat är den som använder humor vid flest tillfällen. Uteblivna kaffekoppar är ett 

återkommande tema som en form av skämtsam ursäkt eller förklaring till det upplevda 

problemet.  

 

I vissa av konversationerna uppskattas dock inte den skämtsamma tonen. I exempel 11 

ifrågasätter kunden de ordval som Viasat gjort. Viasat kallar händelsen för en 

”cliffhanger” vilket kunden menar inte stämmer in som beskrivning av det aktuella 

problemet. Det kan tolkas som att kunden inte upplevde situationen som 

spänningsskapande utan kanske snarare upprörande. Enligt Ott och Theunissen (2015) är 

det viktigt att företag använder sig av förutbestämda strategier när de kommunicerar i 

sociala medier. Men de pekar också på att utövare av public relations måste förstå de 

grundläggande principerna för relationsbyggande och dialoger för att effektivt kunna 

applicera dem vid exempelvis kriser. I exemplet som diskuteras hamnar företaget kanske 

inte vad som kan beskrivas som en kris. Dock kan det tolkas som att som att den som för 

konversationen för Viasats vägnar inte uppfattade kundens irritation och valde att försöka 

lätta upp stämningen istället för att belysa att företaget tog problemet på allvar, vilket hade 

kunna vara ett annat sätt att behandla situationen.  

 

Exempel 20 

Magnus Söderling @Mange_S – Nov 12 
@Viaplay_SE Hej är det med avsikt vi har norsk kommentator ist för de riktiga på 

snookern?  

Viaplay @Viaplay_se – Nov 12 
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Hej Magnus, Se som det kan bli när man inte får i sig söndagskaffet. Strömmen har 

dock blivit uppdaterad och engelsmännen är tillbaka!  

Magnus Söderling @Mange_S – Nov 12 
@Viaplay_SE Jag hör det, toppen! 

 

Exempel 21 

Jonas Lund @MrJonasLund – Nov 5 

@ViaplaySE Va sysslar ni med? Har väntat hela kvällen på att se Evertons match i 

efterhand – med 2 min kvar dör sändningen. Seriöst?!!? 

Jonas Lund @MrJonasLund – Nov 5 

Kompensation!? Skriftlig ursäkt på handskrivet brev!? Seriöst, så här får det inte 

gå till. Lägg ut hela matchen nu så man får lite glädje. NU. 

Viaplay @Viaplay_se – Nov 5 
Hallå Jonas. Suveränt att du påpekade detta, vi har kallat på teknikerna för att se 

om de sista minuterna kan plockas in. Allt gott! 

Jonas Lund @MrJonasLund – Nov 5 
Suveränt? Jag är sjukt besviken på dethär. Förväntar mig mer av en tjänst som jag 

betalar mkt pengar för. Ett ”förlåt” kanske? 

Viaplay @Viaplay_se – Nov 5 

Vi beklagar förstås cliffhangern, men rätt instans håller på att få upp en fulländad 

repris as we speak. Inom kort är allt löst! 

Jonas Lund @MrJonasLund – Nov 5 

Men det är ju ingen cliffhanger… jag ser ju en match som avbryts och tvingar mig 

ut online. Tacka vet jag text-tv, pålitligt. Tråkigt.   

Viaplay @Viaplay_se – Nov 5 

Som sagt, vi uppskattar att du uppmärksammade oss om detta och en lösning är på 

ingång.  

 

Exempel 22 

Henrik Karlsson @Kirreh73 – Okt 4 

Är inte bilden jävligt konstig på cmore sport just nu? @cmoresport 

C More Sport @cmoresport – Okt 4 

Hej Henrik, detta är något vi är medvetna om och jobbar på att lösa snarast 

möjligt! /Johan, C More. 



 

34 

Henrik Karlsson @Kirreh73 – Okt 4 

En av kamerorna va? Trodde fan jag hade fått 3D sändning (skrattande smiley) 

C More Sport @cmoresport – Okt 4 
Vi missade helt enkelt att informera om krav på 3D-glasögon inför sändningen? 

(Smiley med solglasögon) Skämt åsido, ser det bättre ut för dig nu Henrik? 

Henrik Karlsson @Kirreh73 – Okt 4 

Haha! Jadå! Tack så mycket! 

C More Sport @cmoresport – Okt 4 
Härligt att höra! Ha en fortsatt fin kväll. /Johan C more. 

 

5.2.7 Tacksamhet 
Inom Goffmans teorier för intryckshantering kan individer tappa ansiktet (2006). För att 

reparera situationen kan individen exempelvis be om ursäkt, lätta på stämningen med 

humor eller i följande exempel, visa tacksamhet (Jensen, 2015).  I följande analys har jag 

utgått från att både Viasat och C More kan ses som individer. Viasat använder ofta 

tacksamhet när kunder upplyser dem om problem med sändningarna eller funktioner som 

inte fungerar. C More använder i princip inte tacksamhet i sitt kommunicerande, utan 

tillämpar istället andra strategier som det argumenterats för under andra avsnitt i den här 

uppsatsen. Endast ett exempel kunde hittas under den angivna perioden.  

 

Att visa tacksamhet är en strategi som kan tillämpas när företaget tappat ansiktet en eller 

flera gånger (Jensen, 2015:179). I exempel 13 påpekar kunden för Viasat att ”plingen” inte 

fungerar idag heller vilket antyder att det är ett problem som upprepats. Viasat tackar 

kunden för feedbacken och meddelar att de fört informationen vidare. Även om 

överträdelsen kan ses som ett mindre problem menar Jensen (2015) att flera överträdelser 

under en längre tid kan ge ett långvarigt negativt intryck. I exempel 14 finns det ingenting 

som antyder att problematiken är återkommande. Dock väljer Viasat att tacka kunden för 

återkopplingen. Det vill säga att kunden fortsätter interagera med Viasat efter den första 

initiala kontakten.  

 

Som jag tidigare nämnt avslutar Visat ofta sina konversationer än C More. En kvalitativ 

tolkning av resultatet visar att de ofta sker genom att tacka kunderna för deras feedback 

eller återkoppling. Det kan tolkas som att tacksamhet också kan vara en strategi för att 
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samtliga kommentarer från kunderna besvaras. I och med att C More avslutade 

konversationerna i mindre omfattning än Viasat gjorde kanske det finns ett samband med 

att tacka för hjälpen som avslutande kommentar i och med att endast ett exempel återfanns 

när C More tackade sina kunder.  

 

Exempel 23 

Rickard Glans @RickardGlans – Nov 18 

#plingen funkar inte idag heller nä #oftanu. @Viaplay_SE 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 18 

Tjena Rickard, attans plingen verkar inte vara igång. Vi ser till att ta det vidare till 

våra högre instanser, tack och bock för din feedback :) 

 

Exempel 24 

Fame Obinéll @FameObinell – Okt 31 

Är ljudet efter för er också? #viaplay 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 31 
Hejsan Fame. Så ska det självklart inte vara, vad kikar du på och vilken enhet 

används?  

Fame Obinéll @FameObinell – Okt 31 

Samma vid datorn… 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 31 
Tack för återkoppling! Upplever du fortfarande samma stök, eller flyter det nu på 

som det ska? 

Fame Obinéll @FameObinell – Okt 31 

Nu fungerar allt som det ska. Tack ska ni ha! 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 31 
Det var så lite, återkom gärna ifall något mer dyker upp – vi finns alltid ett par 

rader bort. :) 

 

5.2.8 Utdragna konflikter 

Hittills har jag berört kortare konversationer där både C More och Viasat hamnat i 

situationer där kunder uttryck missnöje där jag kartlagt de olika strategier som företagen 

använt för att lösa konflikter. I det här avsnittet analyseras situationer där företagen 
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hamnat i längre diskussioner eller konflikter med deras kunder. Benoits strategiska teorier 

för image restoration theory är likt till viss del en idealistisk form av hur konflikter och 

kriser kan och bör skötas i hans mening. Det finns dock situationer när dessa strategier 

inte fungerar, där kunden fortsätter diskutera eller där de teknologiska problemen inte är 

möjliga att lösa.  

 

Flera av de teoretiska ramverken som använts i denna studie är överens om att den 

idealiska konversationen baseras på ömsesidig förståelse eller att skapa konsensus (Jensen, 

2015, Ledingham, 2003, Burkart, 2007, Grunig, 2001, Goffman, 2006). C More hade en 

längre konflikt med kunden Oskar som uttryckte att han upplevde problem med deras 

tjänst när han använde Chromecast. Om konversationen analyseras utifrån idealiska idéer 

om hur en lyckad konversation ska föras finns det några situationer som kan ha bidragit 

till att kunden och C More inte kommer överens.  

 

Den generella teorin Relationship management theory menar att effektiva relationer skapar 

positiva relationer genom ömsesidig förståelse (Jensen, 2015). C Mores första ansats till 

att lösa problemet genom att be Oskar ringa in till deras kundtjänst. Vilket av hans svar 

kan tolkas som någonting han inte ville. Ur ett generellt perspektiv kanske C More skulle 

ha frågat sig varför kunden valde att kontakta dem via just Twitter och inte via 

telefonkundtjänsten för att initialt ge förslag på lösningar till kunden. Det kan dock också 

vara så att kunden är känd hos C More sedan tidigare och att deras uppfattning om 

kundens behov inte kan tillfredsställas via Twitter.  

 

Exempel 30 

Oskar @_k_o_p_ - Sep 20 

Hej @cmoresport . Hur kommer det sig att er live-sända sport hackar på alla 

mina chrome-casts? Detta sker alltså enbart på chrome-casts---> 

Oskar @_k_o_p_ - Sep 20 
Detta sedan 2-4 veckor tillbaka. Tidigare hade det aldrig varit ett problem. 

C More Sport @cmoresport – Sep 20 

Hej Oskar, ring gärna in till oss på 0771-481 481 när tillfälle finns, så att vi 

kan felsöka detta lite närmare/Johan, C More 

Oskar @_k_o_p_ - Sep 20 
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Toppen! Precis vad jag ville! Har ni ingen aning om vad det skulle kunna 

vara? 

Konsensus-orienterad public relations och teorin för kommunikativa handlingar menar att 

den ideala konversationen baseras på validitetskrav om gemensamma definitioner för att 

uppnå ömsesidig förståelse och en positiv erfarenhet av den sociala situationen (Burkart, 

2007, Goffman, 2006). I situationen där Oskar hör av sig till C More igen efter att ha fått 

beskedet att problemet berodde på en generell störning meddelar C More att inga sådana 

störningar finns. I det sammanhanget kan konversationen analyseras utifrån konsensus-

orienterad public relations i och med att Oskar i efterföljande kommentar ifrågasätter C 

Mores ärlighet och använder deras egna ord som argument för sin sak.  

 

Exempel 31 

Oskar @_k_o_p_ - Okt 8 
Problemet kvarstår och ni slutar svara? Bra bemötande (tumme upp) 

C More Sport @cmoresport – Okt 8 

Vi har problem med livesändningar via Chromecast vilket vi jobbar på att 

lösa. Vi ber om ursäkt för att du inte fick svar tidigare. 

 

Exempel 32 

Oskar @_k_o_p_ - Okt 16 

Men sluta med era jävla copy – paste svar! Ni vet ju vad felet är? Bara fixa 

det! 

C More Sport @cmoresport – Okt 16 
Vi ha inga generella tekniska problem, så det är därför det krävs att du 

behöver ringa in så vi kan felsöka det. 

Oskar @_k_o_p_ - Okt 16 
Inte? Vem ljuger? Du eller Linus? 

 
 

Samma situation uppstår i exempel 31 där C More än en gång meddelar Oskar att de inte 

har några generella fel, vilket enligt Oskar inte stämmer överens med den information som 

han fått via deras telefonkundtjänst. 

 

Exempel 33 
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C More Sport @cmoresport – Nov 5 

Vi har inga störningar med det just nu. Ring in till oss på 0771-481 481 så 

kan vi kolla vidare på det! 

Oskar @_k_o_p_ - Nov 5 

Ännu en gång, ni snackar skit! Ni har VISST störningar. Ni vet om det när 

man ringer nämligen. Märkligt va? 

 

Den tvåvägssymmetriska modellen menar att sociala medier, i det här fallet Twitter, 

innebär ett sätt för både företag och individer att diskutera, köpslå och förhandla på ett 

lösningsorienterat sätt där utgången av konversationen ska vara fördelaktigt för båda 

parter (Grunig, 2001). Ur ett etiskt perspektiv gör C More en ansträngning för att hjälpa 

kunden genom att ge Oskar förslag på vad han kan göra med sina Chromecasts. Det vill 

säga en fabriksåterställning. I både exempel 35 och 36 ger C More förslag om vidare 

kontakt antingen via direktmail (DM) eller telefonkundtjänsten. Detta förefaller dock inte 

vara nog för kunden då Oskar menar att han redan kontaktat dem genom dessa instanser 

utan att problemet blivit avhjälpt.  

 

Enligt Jensen (2015) innebär intryckshantering att skapa konsensus för att upprätthålla den 

bild eller image som företaget och individen inom den sociala situationen vill och 

förväntas förknippas med. I en läsning av konversationen i sin helhet blir det tydligt att 

kunden Oskar och C More inte lyckas skapa konsensus där ömsesidig förståelse för 

varandras situation uppnås. Oskar vill inte få hjälp via deras telefonkundtjänst eller 

direktmail vilket kan tolkas vara det sätt som C More föredrar att lösa konflikten. Om jag 

för analysens skull, förutsätter att C More vill ha goda relationer med deras kunder och 

lösa deras problem så att de får en positiv upplevelse av deras tjänster vore det till C 

Mores och kundens ömsesidiga fördel om problemet kunde lösas. Om problemet å andra 

sidan inte kan lösas i dagsläget eller att problemet exempelvis inte ligger hos C More kan 

det utifrån deras perspektiv vara fördelaktigt att lösa konflikten utanför offentlighetens 

ljus. Inom teorin för intryckshantering menar Jensen (2015) att passiva åskådare deltar i att 

definiera situationen. I situationen anklagas C More för att ljuga, kunden uttrycker att han 

upplever sig bli ignorerad samt att han inte får hjälp med sitt problem vilket för en passiv 

åskådare kan tolkas som att C More inte värderar kunden och hans upplevelse av deras 

kundbemötande och tjänster.  
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Viasat hamnarde också i längre konflikter med sina kunder. I Exempel 37 inleds 

konversionen med att Anders frågar om Viasat har några problem med deras streaming. 

Viasat svarar på ett lösningsorienterat sätt genom att ställa följdfrågor som kan hjälpa dem 

att lösa kundens problem (Grunig, 2001). Efter en stund meddelar Viasat att de undersöker 

problemet och ber kunden återkomma med ytterligare information. Detta skapar en 

reaktion hos andra kunder som kan tolkas iakttagit konversationen och som nu känner att 

de vill delta och påverka situationen (Jensen 2015).  

 

En av kunderna som engagerade sig är Micha som menar att Viasat försöker lägga över 

problemet hos kunderna och deras mjuk- och hårdvaror vilket enligt Benoits teori, image 

restoration theory är en strategi som kan användas för att undvika ansvar (2014). I och med 

att kunden Micha inte accepterar Viasats ursäkter hamnar de i en liknande situation som C 

More där kunderna inte accepterar deras påståenden och därmed ifrågasätter deras 

sanningsenlighet (Burkart, 2007). 

 

Exempel 34 

Anders @ZebSkalman – Nov 10 

Problem m streamingen i kväll??? @Viaplay_SE 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 10 

God kväll Anders. Är det någon specifik sändning/film/serie du upplever 

problem med? Vad använder du för enhet/webbläsare? 

Anders @ZebSkalman – Nov 10 

Ser på Hockeyn. Hänger sig. Använder google chrome 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 10 

Tack för infon, ser du ifall det finns några uppdateringar till Google 

Chrome? Klicka på de tre strecken upp till höger sedan ”Hjälp” > ”Om 

Google Chrome” – hojta annars till så gräver vi vidare efter orsaker.  

Uffe @ulflovgren – Nov 10 
Svarar till @Viaplay_SE @ZebSkalman 

Ser hockeyn på ipad. Usel kvalitet @Viaplay_SE Bara ljus nu i 5 min 

min…(tumme ned) 

Micha @Cubsweden – Nov 10 

Svarar till @Viaplay_SE @ZebSkalman 



 

40 

Återigen, felet ligger inte i vad folk har för Mack/PC/ISP. Blir bara pinsamt 

med era frågor(tumme ner) 

 

Viasat och C More tillämpar strategier för att lösa konflikten som går i enlighet med 

Benoits och Goffmans teorier. C More ber om ursäkt samt förnekar. Viasat försöker 

undvika ansvar genom att ge föreslå att problemet ligger i kundernas hård- och mjukvaror. 

Min tolkning vilar dock i att inget av företagen lyckas skapa konsensus där kunderna 

förstår företaget och vice versa. Vilket leder till att konflikterna inte kan lösas genom 

twitterkonversationer.  I vissa fall kan problematiken inte ligga hos företaget utan kanske 

har inte kunden exempelvis de teknologiska förutsättningarna som krävs för företagens 

tjänster. 

 

Både C More och Viasat hamnar i situationer där deras sanningsenlighet ifrågasätts. 

Utifrån de teorier som använts för att analysera de utdragna konflikterna är deras 

gemensamma mening att konsensus är en viktig beståndsdel för att lyckas lösa konflikter 

vilket inget av företagen uppnår. Att uppnå konsensus i alla situationer är vad som kan 

anses idealistisk vilket också är vad denna typ av teorier kritiseras för. Det vill säga att den 

är naiv och att utövare av public relations även har andra motiv med deras dialoger än att 

enbart uppnå konsensus med deras kunder (Gonçalves 2012).  

 

 

5.3 Tonalitet och tilltal 
I en övergripande kvalitativ analys identifierades det vissa skillnader företagen emellan i 

deras sätt att kommunicera på. Oavsett om Viasat eller C Mores tonalitet är en strategisk 

medvetenhet eller påverkas av de personer som hanterar deras twitterkonton kan sättet att 

kommunicera på få olika konsekvenser.  

 

Viasat använde sig generellt av en lättsammare ton där de beskriver de tekniska problemen 

som ”något knas” eller ”mindre strul” samt att de i flera sammanhang beskriver kundernas 

kommentarer som ”hojt”. Det vill säga att kunderna ”hojtat” till dem genom att skicka en 

twitterkommentar. De beskriver också deras konversationer och kontaktmöjligheter med 

”några rader”. Det vill säga att Viasat finns ”några rader bort” och att kunderna kan skriva 

”några rader” till dem.  
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Exempel 25 

Patrik Sernelid @J_Drama – Sep 25  
@Viaplay_SE Hej! Har ni problem med sändningarna nu? Försöker se 

arsenalmatchen men laggar nåt fruktansvärt… 

Viaplay @Viaplay_SE Sep 25 

Hej, inget allmänt fel för tillfället. Har du testat att starta om internetroutern för att 

se ifall signalen förstärks? 

Patrik Sernelid @J_Drama – Sep 25  

Lite bättre senaste minuterna men ska testa detta (tumme upp) 

Viaplay @Viaplay_SE - Sep 25 
Utmärkt, hojta till ifall det fortsätter lagga så kan vi ta fram lite fler tekniktips :-) 

 

Exempel 26 

Philip Steingrüber @psteingruber – Nov 11 

@Viaplay_SE Hej! Har idag haft problem med att ljud i sportsändningarna hamnat 

ur synk med bilden. Problemet har försvunnit när man laddat om sidan men 

kommer sedan tillbaka efter en stund. Har provat i Chrome och Firefox (Win7) 

med samma resultat. Är detta något ni känner till? 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 11 

Tjena Philip. Bra att du hojtar, ett hett tips är att rensa cache och cookies i 

webbläsaren så ska förhoppningsvis flyta på fläckfritt därefter. Annars är du alltid 

välkommen att skicka iväg en rad på nytt – Ha det bäst! 

 

Exempel 27 

Philip Paepke @PFaepke – Nov 10 
@Viaplay_SE det verkar som om sändningen COL-OTT strular för de flesta, så 

även för mig. Comhem och Apple Tv använder jag. Hackig sändning och nu även 

svart skärm och ljud. Varit så i tio minuter. 

Viaplay @Viaplay_SE – Nov 11 

Hej Filip, dessvärre uppstod något knas hos oss under matchen igår. Vi förstår 

självklart frustrationen och undersöker det hela närmare i förebyggande syfte för 

kommande sändningar. Vi beklagar besväret. 
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C More tenderade att förhålla sig mer neutrala i sina konversationer och beskrev de 

problem som kunderna upplevde som ”problem”, ”fel” eller ”tekniska störningar”. De 

gjorde inga kreativa beskrivningar av konversationerna utan beskrev dem genom termer 

som ”kontakt” eller att kunderna har möjlighet ”att återkomma”.  

 

Exempel 28 

Pernilla Loman @Nillan86 – Sep 22 

@Cmoresport hackar sönder matcher Hästen vs Oskarshamn!! Mkt tråkigt!! 

C More Sport @Cmoresport – Sep 22 

Hej Pernilla! Det har varit lite små störningar i den här matchen. Hackar det hela 

tiden för dig eller är det någon enstaka gång? 

Pernilla Loman @Nillan86 – Sep 22 

Till och från hela tiden tyvärr.. ibland bara någon sekund o ibland längre. 

C More Sport @Cmoresport – Sep 22 

Det var tekniska störningar där, som kan ha gjort att det blev små avbrott. Detta 

ber vi givetvis om ursäkt för! 

 

Exempel 29 

Stuvis @Stuvarn – Sep 20 

Heja @cmoresport friskt humör! Sändningen har inte ens börjat och det laggar 

redan. Kommer bli en arg höst/vinter/vår, håll er nära telefon. 

C More Sport @Cmoresport – Sep 20 

Tråkigt att du upplever problem med sändningen. Du är självfallet välkommen att 

kontakta oss så vi kan undersöka det hela!  

 

Inom teorin relationship management theory tog Ledingham och Brunig (1999) fram en 

multidimensionell skala som beskriver företags relationer med deras nyckelpubliker. I de 

fall där Viasat använder sig av en lättsammare ton och visar ett personligt engagemang i 

konversationerna lutar deras relation mot en mer personlig relation. I andra exemplet 

beskriver kunden att bilden laggar vilket Viasat också återkopplar till genom att beskriva 

problemet med samma ord. Istället för att välja att beskriva problemet med allmänna 

termer eller korrekta tekniska termer återknyter Viasat till kundens problem genom en 

ömsesidig definition av problemet (Ledingham, 2003). På den trefaldiga skalan kan C 

More tolkas ligga närmre professionella relationer i och med att de talar om problemet på 
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ett professionellt sätt där de möter kundernas förväntningar och erbjuder support och hjälp 

med deras tjänster i termer som tillhör en mer teknisk diskurs (Falkheimer & Heide, 

2011). Att engagera sig med publiken på ett personligt sätt genom att återanknyta till 

gemensamma definitioner kan enligt Bruning et al., (2008) ge positiva effekter för 

företagets relationer då kunden och företaget erhåller konsensus och blir förstådda av 

varandra vilket också kan vara det etiskt föredragna (Grunig, 2001). Det öppnar dock upp 

för situationer där meningsskiljaktigheter kan uppstå eller där grupper kan exkluderas 

(Theunissen & Noordin 2012).  

 

6 Diskussion 

Syftet med studien var att analysera twitterkonversationer mellan C More och Viasat och 

deras publik i sociala medier för att få undersöka hur två företag hanterar de situationer 

där kunder har problem med deras livesändningar i deras playtjänster. 

 

Den första frågeställningen var; hur hög svarsfrekvens har företagens twitterkonton på 

positiv eller negativ feedback och frågor? Den övergripande kvantitativa 

innehållsanalysen visade att båda företagen förefaller vara måna om att svara på 

inkommande kommentarer. Både Viasat och C More svarar på majoriteten av 

inkommande kommentarer och avslutade majoriteten av konversationerna. C More 

svarade på 65 % av kommentarerna och Viasat på 82 % av kommentarerna. Analysen 

visar dock att Viasat svarar och avslutar konversationerna i större omfattning än C More 

gjorde. C More Sport svarar på de flesta av de inkommande kommentarerna med det som 

sticker ut är att resultatet visar en marginell skillnad i vem som avslutar konversationen. 

Kunderna avslutade i C More Sports fall 47 % av fallen. I och med att företag 

implementerar effektiviseringstekniker för deras traditionella kanaler kan kunderna 

uppleva att leverantörerna av deras tjänster är otillgängliga och svåråtkomliga (König, 

2012:9). Den aktuella analysen visar dock att båda företagen förefaller vara tillgängliga 

och intresserade av att svara på kundernas kommentarer och hjälpa dem med deras 

problem. Om C More och Viasat å andra sidan inte svarat på inkommande kommentarer i 

deras twitterkonton finns det en möjlighet att deras kunder inte varit lika aktiva och 

uttryckt sina önske- eller klagomål i det aktuella mediet. Genom att vara aktiva och erhålla 

ett forum, förutom deras traditionella telefonkundtjänster, där kunder kan få gehör för sina 
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problem underhåller och bygger företagen vidare på relationerna med deras kunder 

(Bruning et al., 2008). I en jämförelse mellan företagen löper dock C More större risk för 

kunder som upplever sig bli ignorerade i och med att de svarar på färre kommentarer än 

Viasat (Right now technologies, 2010).  

 

Den andra frågeställningen var; vilka strategier har företagens twitterkonton för att hantera 

kunder som upplever problem med deras livesändningar? I de situationer företagen 

hamnar i konflikt där Viasat eller C More anser att de själva inte bär ansvarar för 

problemet fanns ett tematiskt mönster som visade på att företagen förnekade sin egen 

skuld i problemet. Enligt Benoit (2014:22) handlar det om att förneka kännedom om 

problemet eller problemets existens. I de fall där kunderna accepterar företagens förklaring 

kan de frias från skulden.  

 

I de situationer där företag inte kan förneka sitt ansvar i händelsen kan de istället försöka 

undvika ansvar genom att kasta ljus på andra händelser eller hävda att de agerade i 

gensvar (Benoit, 2014:23). Både Viasat och C More använde denna strategi genom att 

exempelvis genom att skylla på andra eller olyckshändelser de själva inte var ansvariga 

för.  

 

Viasat och C More följde också Benoits (2014) strategier genom att förminska problemet 

genom att beskriva det med ord som gör att problemet inte kan ses som någonting stort. 

Det kunde även handla om att erbjuda kunderna kompensation för att minska kundernas 

negativa upplevelse som orsakats av företagets snedsteg.  Ingen av företagen erbjuder sina 

kunder kompensation på eget initiativ i deras offentliga twitterkommentarer. De diskuterar 

inte heller om kunderna beviljas kompensation eller inte, med hänvisning till att den typen 

av ärenden behandlas enskilt. Jag anser att det kan tolkas som att både Viasat och C More 

agerar efter en medvetenhet om att passiva användare av Twitter och deras playtjänster 

deltar och konstruerar situationen vilket går i enlighet med Goffmans teorier om 

intryckshantering och presentationen av jaget (2006).  

 

Analysen visade även att C More och Viasat följer image restoration theory genom att 

uttrycka att de arbetar för att lösa problemet så att det inte händer igen (Benoit, 2014:26). 

Viasat använder uttryckligen frasen ”i förebyggande syfte” medan C More är försiktigare i 

sitt sätt att uttrycka sig. Det handlar ofta om att lösa problemet just nu så att exempelvis 
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den aktuella hockeymatchen kan fortskrida utan problem utan att lova någonting gällande 

nästkommande hockeymatch. Min tolkning av situationen är att Viasat utsätter sig för 

efterföljande kritik om liknande problem skulle uppstå igen. De visar dock i enlighet med 

Benoit (2014) att företaget är medvetna om sin del i problemet och i lösningen för 

framtiden vilket kan ge positiva effekter hos deras kunder.  

 

Båda företagen visade sin förödmjukelse genom att be kunderna om ursäkt för det som 

inträffat. Enligt Benoit (2014:26) är det den sista utvägen som ett företag borde ta genom 

erkännande av skuld kan utsätta företagen för ytterligare kritik. I enlighet med Goffman 

(2006) menar Benoit (2014) att förödmjukelse genom att be om ursäkt kan reparera 

skadan som skett om kunden accepterar ursäkten som uppriktig.  

 

Att visa tacksamhet är ett sätt för företag eller individer att rädda situationer där de i 

Goffmans (2006) termer tappat ansiktet och behöver rädda situationen. Detta är någonting 

som Viasat tillämpar återkommande. Den kvantitativa analysen visade att Viasat avslutade 

konversationerna oftare än C More gör. Min tolkning av resultatet är att Viasat avslutar 

konversationerna oftare genom att tacka för kundernas feedback eller att önska dem en 

trevlig kväll. Min tolkning är att tacksamhet därför också kan vara ett effektivt sätt att 

svara alla kunder, vilket innebär att ingen kund lämnas obesvarad eller ignorerad. I 

enlighet med Bruning et al., (2008) visar det kunderna att företagen är engagerade och 

intresserade av att interagera med dem vilket kan leda till att kunderna upplever mötet som 

positivt.  

 

Den tredje frågeställningen var; vilket tilltal och tonalitet har företagens twitterkonton? 

Enligt Bruning & Ledingham (1999) har företag relationer med deras kunder som kan 

analyseras utifrån en multidimensionell skala. Viasat använder sig oftare av en 

lättsammare ton och kommunicerar med humor medan C More förhåller sig mer neturala 

vilket lutar åt en professionell relation med deras kunder. Båda har sina för- och nackdelar 

och kan resultera i olika konsekvenser. Att vara mer personlig genom att använda 

gemensamma definitioner kan påverka relationen positivt genom att skapa konsensus. Det 

kan dock skapa situationer där missförstånd uppstår och konsensus bryts vilket enligt 

Theunissen och Noordin (2012) kan påverka relationen negativt.  
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Studien visade också att C More och Viasat hanterar konflikter på olika sätt beroende på 

situationen. När flera kunder drabbas av ett och samma problem vid samma tillfälle 

använder både C More och Viasat standardmeddelanden. Det vill säga meddelanden som 

innehåller samma information och samma eller liknande fraser används för att 

kommunicera med alla drabbade kunder. Att använda sig av standardmeddelanden är 

utifrån företagens perspektiv ett effektivt tillvägagångssätt för att försäkra sig om att alla 

kunder behandlas lika och får samma information. Det kan vara positivt för företagens 

rykte om de individer de kommunicerar med berörs av det aktuella problemet. Men det 

kan också upplevas som opersonligt och respektlöst (Ott & Theunissen, 2015).  

 

Den tidigare forskningen visar på att företagen har behov av att bygga långsiktiga 

relationer för att få lojala kunder samt att sociala medier är ett användbart verktyg för det 

syfte. (Heide et al., 2012). Enligt Grönroos et al., (2008) är interaktionen avgörande för 

byggandet och upprätthållandet av relationerna. Hur företagen väljer att kommunicera och 

lösa konflikter med sina kunder kan därmed påverka hur deras kunder upplever mötet och 

i förläningen deras lojalitet.  

 

Twitter som social plattform erbjuder kunder och företag möjligheten till omedelbar 

gemenskap där företag och kunder kan interagera med varandra snabbt för att driva 

igenom sina intressen och lösa konflikter (Falkheimer & Heide, 2011).  I och med att 

Twitter är lättillgänglig för alla med en internetuppkoppling och en mobiltelefon eller en 

dator innebär det att människor kan agera i direkt affekt. Det vill säga, när ett problem 

uppstår finns twitter bara några knapptryck bort vilket innebär att kunder kan skriva till 

företagen i realtid. Enligt Ott och Theunissen (2015) sprids ilska snabbt i sociala medier 

samt att företag ofta kan uppfattas som avhumaniserade enheter. Det vill säga enheter utan 

individer eller personer som representerar företaget och ger företaget ett ansikte. Vidare 

menar Ott och Theunissen (2015) att dialoger alltid medför en viss risk för företagens 

rykte och image.  

 

I min mening står varje företag inför situationer som kan förändra, omförhandla eller 

etablera deras image och rykte varje dag. Både Viasat och C More hamnar i situationer där 

de inte lyckas skapa konsensus och lösa kundens problem. Men det kan även handla om 

att problemet inte ligger hos något av företagen utan att kunden själv har fel eller inte har 

de rätta förutsättningarna för att tjänsterna ska fungera. Analysen visar att de tillämpar 
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strategier för att lösa konflikter som i vissa fall resulterar i en nöjd kund som tackar för 

hjälpen men i andra fall misslyckas. Den tidigare forskningen pekar på att interaktion och 

dialog är nyckeln för att skapa och underhålla relationerna (Heide et al., 2012, Grönroos et 

al., 2008, Bruning & Ledingham, 1999). Det innebär att företagen inte längre har en 

valmöjlighet när det gäller interaktion i sociala medier. Speciellt inte då mycket av den 

tidigare forskningen visar att kunder som upplever sig bli ignorerade inte upplever mötet 

som positivt (Right Now Technologies, 2010, Ihlen et al., 2009). Att uppnå en idealisk 

konversation eller dialog där konsensus aldrig bryts och strategier tillämpas enligt 

checklistor är i min mening aningen orealistiskt. Vilket kanske också pekar på en brist i 

Benoits teorier. Att de i viss mening också kan vara idealistiska och utgå ifrån ideala 

situationer. Företag som C More och Viasat kommer troligtvis hamna i situationer där 

ömsesidig förståelse kan vara svårt att uppnå och där förbestämda strategier inte kan lösa 

problemen. I och med att kunder ibland kan vara ut efter skada företagen och inte är 

intresserade av att ömsesidigt förstå C More eller Viasat (Ott och Theunissen, 2015).  

 

Dock är jag i enighet med Weller et al., (2014) och Theunissen och Noordin (2012) att 

dialog är nyckeln för att inte riskera att ignorera och exkludera en högljudd och kraftfull 

kundkrets med global räckvidd. Det kräver dock mycket av utövare av public relations. De 

kräver en uppfattning om hur relationer byggs och underhålls, det vill säga fördjupade 

kunskaper inom interpersonell kommunikation, retorik och dialoger.  

 

Den här uppsatsen har inte ämnat till att undersöka och kartlägga kulturen kring den 

gemenskap som kan finnas bland sportintresserade kunder. Den har framförallt undersökt 

konversationerna ur företagens kuntjänstperspektiv. Denna studie visar dock på en aktiv 

kundkrets som diskuterar och kommenterar leverantörerna av sportlivesändningar, det vill 

säga, C More och Viasat. Hur kommer det sig exempelvis att så pass många tog till just 

twitter under den 14 oktober för att kommentera Viasats bildhaveri? För framtida 

forskning kan det vara intressant att undersöka hur kulturen ser ut och vilka relationer som 

skapas kring de människor som följer sport och använder twitter som redskap för att 

diskutera och uttrycka sina känslor. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Konflikt Viasat 
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Bilaga 2. Konflikt C More
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Bilaga 3. Kodschema 
V1: Id-nummer 

V2: Datum 

V3: Antal tweets 

V4: Antal twitterkonversationer 

V5: Twitterkonto 

1. C More 

2. Viasat 

V6: Svarsfrekvens  

1. Företaget svarar 

2. Företaget svarar inte 

V7: Sista ordet  

1. Företaget har sista ordet 

2. Kunden har sista ordet 

 

  

 

 


