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Abstract 
Den 18 april 2012 anklagas mobiloperatören TeliaSonera av Uppdrag granskning för att 

samarbeta med diktaturer i Centralasien. Ambitionen med denna uppsats har varit att 

göra en retorisk analys av det försvar som TeliaSonera framställt i anslutning till 

anklagelserna. Jag har tagit avstamp i den klassiska retorikens teorier kring statuslära, 

den retoriska situationen samt kring ethosbegreppet och kombinerat dessa med 

apologiateorier för att studera anklagelse och försvar. Med hermeneutikens 

tolkningsmetod som grund har en närläsning gjorts av; Uppdrag gransknings reportage, 

en inspelad tv-intervju med TeliaSoneras kommunikationsdirektör samt ett 

pressmeddelande på företagets hemsida. Resultatet visar hur Uppdrag granskning har 

anklagat, hur TeliaSonera har försvarat sig och en diskussion har först kring huruvida 

företaget uppfyller de etiska krav litteraturen ställer på en apologia. En förhoppning har 

varit att öka förståelsen för hur några av de befintliga kategoria- och apologiateorierna 

kan appliceras på ett retoriskt objekt, samt hur retorik och kriskommunikation har 

betydelse för varandra. 

 

Nyckelord: Retorikanalys, kriskommunikation, kategoria/apologia, ethos, TeliaSonera, 

Uppdrag granskning. 
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1. Inledning 
”Om jag köper ett koncentrationsläger kan jag också säga att det som händer inomhus 

inte är min sak. Jag äger bara marken.”1 Skulle du ansluta dig till ett sådant 

resonemang? Skulle du hålla markägaren ansvarig för det som sker bakom de stängda 

dörrarna, eller den hand som kastar stenen?  

Den 18 april 2012 sände TV-programmet Uppdrag granskning ett 

reportage där man granskat mobiloperatören TeliaSoneras affärer i länderna 

Vitryssland, Kazakstan, Uzbekistan och Azerbajdzjan – i inslaget kallat ”diktaturbältet”. 

Citatet ovan är hämtat från en intervju med journalisten Irina Chalip som berättar för 

Uppdrag granskning om hur ryska säkerhetstjänsten avlyssnar människor via 

telefonnäten, i jakten på regimens oppositionella. Några av dessa telefonnät ägs av den 

svenska mobiloperatören TeliaSonera, som i reportaget anklagas för att vara diktaturens 

verktyg, medhjälpare, medbrottsling. TeliaSoneras kommunikationsdirektör Cecilia 

Edström anser att ansvaret snarare ligger på varje lands regering och polismyndighet 

samt att det är FN:s skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna. Hon menar att det 

inte enbart ska vara förbehållet människor som bor i demokratiska länder att kunna 

nyttja telekommunikation – att det ska vara allas rättighet, oavsett om man bor i en 

diktatur eller demokrati och att TeliaSoneras uppgift är att tillhandahålla denna 

kommunikation. Irina Chalip håller inte med. ”Bolag som investerar i totalitära länder 

måste väl förstå att de kommer bli indragna i diktaturens smutsiga affärer”2, säger hon.  

När man anklagas för något, oavsett om man är skyldig eller inte, finns en 

mängd olika strategier och tillvägagångssätt för att försvara sig. Vilken strategi man 

väljer beror kanske på vad man anklagas för, av vem man anklagas och var man 

anklagas. Den här uppsatsen är skriven för att visa några av de strategier som används 

av TeliaSonera, samt för att belysa hur de kan förklaras med hjälp av den retoriska 

begreppsapparaten. 

1.1. Bakgrund Telia 
TeliaSonera, tidigare Telia och innan det Televerket – men i min uppsats för det 

allmänna svenska språkbrukets skull kallat Telia – är ett av Sveriges största företag för 

                                                 
1 Uppdrag granskning, SVT, den 18 april 2012, kl. 20:00-21:00, Kungliga Biblioteket, 52:11 minuter in i 
klippet (kommer fortsättningsvis att kallas för ”Klipp”) 
2 52:11 Klipp  
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telefoni, bredband och betalkanalsabonnemang. Företaget hade år 2012 en 

nettoomsättning på över 100 miljarder svenska kronor och sysselsatte drygt 10 000 

medarbetare.3  Telia har med sin utvecklade teknik och sina smarta investeringar även 

utökat sin geografiska tillgänglighet och med de avvecklade statliga förbindelserna 

blivit ett alternativ även för kunder i såväl övriga Norden som i baltländerna och de 

forna Sovjetstaterna. Svenska staten är största ägare i företaget och med en ständig iver 

att växa har man utvecklat bredbandsnät och möjligheter till mobil telefoni i länder där 

nationella aktörer saknats. Det är mot den bakgrunden som händelseförloppet tar sin 

början.  

 18 april 2012 avslöjar Uppdrag granskning att Telias affärer i 

”diktaturbältet”, forna Sovjets länder, misstänks bygga på ett samarbete med regimernas 

säkerhetstjänster – att Telias abonnenter avlyssnas oavbrutet och att materialet används 

som bevismedel för att döma ländernas oppositionella och oliktänkande. Ett sådant 

samarbete strider emot de etiska, demokratiska och människorättsliga värden vi har i 

Sverige, och programmet fick snabbt starka reaktioner från många håll. Skandalerna 

kring Telia har sedan avslöjandet växt enormt, där nya anklagelser om bland annat 

mutor i dessa längder har uppkommit och där en rad nya anklagelser har riktats mot 

Telia från olika håll. Det var emellertid den 18 april 2012 som allting började, när 

Uppdrag granskning publicerade sitt första reportage om den svenska mobiljätten, och 

det är just det avslöjandet som har betydelse för denna uppsats. 

1.2. Bakgrund Uppdrag granskning 
Uppdrag granskning är ett svenskt TV-program som bedriver undersökande journalistik 

och som sänds i Sveriges Television, SVT. Programmet sändes första gången den 17 

januari 2001 och ansvarig utgivare heter Nils Hanson. Uppdrag granskning skriver 

själva att deras uppdrag är att blottlägga missförhållanden och maktmissbruk – att de 

ska ge medborgarna verktyg för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor i det 

demokratiska samhället.4 Arbetet omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, radio- och TV-

lagen, SVT:s sändningstillstånd, SVT:s interna riktlinjer samt spelregler för press, radio 

och TV. 

 Uppdrag granskning skriver själva att de arbetar utifrån en kritisk 

infallsvinkel, där de är skyldiga att söka sådan information som också talar emot den 

                                                 
3 Alla Bolag, http://www.allabolag.se/5561034249/bokslut, hämtad 220513 
4SVT, http://www.svt.se/ug/omug/20110811095304/sa_har_arbetar_uppdrag_granskning, hämtad 190513 
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egna hypotesen. Varje reportage bör innehålla en slutsats om vem som är skyldig till 

missförhållandets uppkomst och vem som kan ställa det till rätta.5 Programmet har dock 

vid ett antal tillfällen beskyllts för företeelser av mindre angenäm karaktär, så som 

vänskapskorruption, falska anklagelser samt sensationsjournalistik.6 

1.3. Syfte och frågeställning 
Uppsatsens uppgift kommer inte vara att forska i incidentens tekniska sanningshalt eller 

att ens göra anspråk på att förstå eller förklara vad som egentligen har hänt. Det primära 

syftet är att göra en retorisk analys av hur Telia har valt att försvara sig mot Uppdrag 

gransknings angrepp. Jag vill med uppsatsen skaffa mig en kunskap om vilka retoriska 

strategier som har använts och till hjälp använder jag den klassiska statusläran samt 

moderna teorier kring apologia. Ett annat centralt begrepp som får plats i arbetet är 

ethos (trovärdighet).  

Varför är då detta intressant att studera? Kriser som kräver kommunikativa 

handlingar och lösningar har stor nytta av retorik, eftersom den tillhandahåller begrepp 

som gör att kriser kan förklaras på ett överskådligt sätt – retorik är inte vad som faktiskt 

har hänt, utan snarare hur det som har hänt presenteras. Man kan inte med hjälp av 

retorik styra det som skett, men man kan påverka hur händelsen ska uppfattas och 

tolkas. Förhoppningen är att min uppsats ska kunna bidra med ytterligare förståelse eller 

uppslag inom den ännu så begränsade forskningen mellan krishantering och retorik – att 

försöka applicera de existerande teorierna kring apologia i en analys är ett möjligt 

tillvägagångssätt. Ur en retorisk synvinkel är min uppsats intressant för den bredare 

förståelsen av kopplingen mellan de två fälten, där båda får betydelse för varandra – den 

ämnar vara ett bidrag till den aktuella forskningen där retoriken har en central plats. 

Mina frågeställningar till materialet kommer att bli: 

 

- Hur ser Uppdrag gransknings kategoria ut? 

- Vilka apologiastrategier kan identifieras i TeliaSoneras svar? 

- Uppfyller TeliaSonera de kriterier på fullgod apologia så som den definieras i 

litteraturen? 

                                                 
5 SVT, http://www.svt.se/ug/omug/20110811095304/sa_har_arbetar_uppdrag_granskning, hämtad 
190513 
6 Se bland annat Dagens Media, http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3695478.ece, hämtad 
230513, eller Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/uppdrag-granskning-granskar-
kollegas-kritiker_8171294.svd, hämtad 230513 
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2. Tidigare forskning 

2.1. Forskning om kriskommunikation 
Det finns en mängd litteratur kring krishantering och kriskommunikation ur ett brett 

perspektiv, däribland exempelvis handboken Kriskommunikation av Jesper Falkheimer, 

Mats Heide och professor Lars Åke Larsson som beskriver hur en organisation kan 

bygga upp sin kriskommunikation – fördelat på faserna före, under och efter en kris. 

Den bygger på aktuell forskning och varvas med praktiska exempel och råd. Ett annat 

exempel är Ongoing Crisis Communication – Planning Managing and Responding av 

W. Timothy Coombs som också erbjuder rekommendationer för en kriskommunikation 

i faserna före, under och efter. Boken sammanfattar en stor del av den aktuella 

forskningen kring ämnet. Ett tredje exempel är Keith Michael Hearit som i sin bok, 

Crisis Management by Apology: Corporate Response to Allegations of Wrongdoing, 

undersöker förhållandet mellan apologia och ursäkt [apology] som ett gensvar till 

offentlig attack. Apologia innefattar olika typer av försvarsuttalanden som kan göras av 

en person eller organisation för att försvara sig, medan apology innebär att man medger 

skuld och åtar sig ansvar för det man anklagats för. Hearit erbjuder en introduktion till 

vanligt förekommande komponenter i dessa sammanhang och utforskar motivationen 

och principerna bakom ursäkter, där han samtidigt överväger de etiska och lagliga 

plikter som är förknippade med sådana handlingar. Boken bygger på många fallstudier, 

likt övrig forskning inom fältet, och erbjuder ett brett perspektiv på kriskommunikation.  

2.2. Forskning som binder samman kriskommunikation med retorik 
Till skillnad från de ovan nämnda finns desto mindre forskning som binder samman 

fältet kriskommunikation med retorikämnet – vilket är av intresse för den här uppsatsen. 

Under ledning av professor Brigitte Mral bedrivs forskningsprojektet 

Kriskommunikation i praktiken (KIP) på Akademin för humaniora, utbildning och 

samhällsvetenskap vid Örebro universitet. KIP är en vidareutveckling av projektet 

Retoriska aspekter på kriskommunikation (RAK) och syftar till att ”öppna nya 

perspektiv på kriskommunikation utifrån både klassiska och moderna teorier och 

metoder inom retorikvetenskapen”7. Ett resultat ur projektet är Mrals och Orla Vigsøs 

bok Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation. Med utgångspunkt i den 

klassiska retorikens teorier om ethos, retorisk situation, anklagelser och försvar 

                                                 
7Örebro universitet, http://www.oru.se/humus/kip, hämtad 290413 
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[kategoria och apologia], samlande retorik [genus demonstrativum], doxa och kairos 

söker Mral & Vigsø skapa bredare förståelse för de kommunikativa mekanismer som är 

rådande i krissituationer. Bokens inledning behandlar retorikens syn på och betydelse 

för kriskommunikation, dels med den klassiska retoriken som grund men också i 

förhållande till etiska perspektiv på försvarsstrategier, hämtade från forskaren William 

L. Benoit. Resterande del av boken utgörs av sju kapitel baserade på olika fallstudier 

kring kriskommunikation där retoriken står i fokus.  

Ett ytterligare, innovativt, bidrag till krisforskningen som Mral erbjuder, 

till skillnad från de andra teoretikerna, är kopplingen till den retoriska genren genus 

demonstrativum. Mral lyfter fram vikten av att återupprätta gemensamma värden i 

krissituationer, att skapa en vi-känsla – något hon kallar ”samlande retorik”.8 För att 

lyckas med detta krävs förmågan att kommunicera på ett trovärdigt sätt – alltså blir 

begreppet ethos här väldigt viktigt – och vad som anses trovärdigt bygger i mångt och 

mycket på den aktuella doxan som är rådande för situationen. Därav kommer såväl 

ethos som doxa att utgöra en del av den teoribildning som också denna uppsats lutar sig 

mot. 

Dan P. Millar och Robert L. Heath erbjuder i boken Responding to Crisis: 

A Rhetorical Approach to Crisis Communication ett retoriskt perspektiv på 

organisatoriska kriser där de presenterar definitioner, ställer frågor och formulerar 

problemfrågor. Bidragen som följer i boken kommer från experter inom 

kriskommunikation, vilka vänder sig till de kommunikativa strategier som finns för att 

förbereda och besvara krissituationer samt hantera krisers eftergensvar. Millar & Heath 

skänker djupare förståelse för såväl analysen av retorikens betydelse i en kris som för 

strategierna vilka kan användas etiskt och ansvarsfullt.  

Tidsskriften Rhetorica Scandinavica har ägnat hela nummer 46 åt 

kriskommunikation bestående av fyra stycken artiklar, däribland ”Kriskommunikation – 

men från vem till vem?”, skriven av Orla Vigsø. Vigsø behandlar en artikel av 

Försäkringskassan som vid en första anblick skapar förväntningar på en apologia, men 

som inte uppfyllt kraven för denna. Vigsø gör en analys utifrån retorisk 

kriskommunikationsteori och vänder sig till Keith M. Hearits modell för att visa vad en 

fullgod apologia ska innehålla, sedan pekar han på vilka delar av denna som 

                                                 
8 Mral, Brigitte, ”Inledning: Retorik, risk och kris”, I: Mral, Brigitte & Vigsø, Orla, Krisretorik: retoriska 
aspekter på kriskommunikation, [under publ.], s. 12 
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Försäkringskassan misslyckats med. På samma vis behandlar min uppsats Telias 

apologia, där jag kommer att utgå från de krav som presenteras i Mrals och Vigsøs bok. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras teorier och begrepp som är aktuella för uppsatsen. Först 

förklaras vad som innefattas av en krissituation och hur kriskommunikation definieras 

ur ett bredare perspektiv. Huvudsaklig fokus kommer därefter att ligga på de retoriska 

teorierna och retorikens förhållningssätt till kriskommunikation. 

3.1. Kris, retorik och kriskommunikation 
Definitionerna av en kris är flera, men vad som är återkommande bland många är att 

den inträffar mycket plötsligt, att den innefattar ett allvarligt hot som resulterar i hög 

osäkerhet samt att den kräver snabb respons.9 Uppdrag gransknings avslöjanden kring 

Telias affärer i Centralasien innehåller många anklagelser som hotar företagets 

trovärdighet, vilket snabbt kan utvecklas till exempelvis en förtroendekris där Telia 

måste möta sina intressenter och försöka försvara sitt anseende. Det finns, enligt teorin, 

kriser som syftar till tekniska eller naturvetenskapliga fenomen, så som naturkatastrofer 

– och det finns kriser som syftar till samhällsvetenskapliga fenomen, det vill säga 

sådana som utgör resultatet av mänskliga handlingar, exempelvis konflikter mellan två 

eller flera parter10, i det här fallet Telias hantering av telekommunikation i 

diktaturstyrda länder.  

Falkheimer m.fl. förklarar att ”kriskommunikation handlar om 

kommunikation i samband med krissituationer mellan olika intressenter”11 och här får 

retoriken en mycket central roll. Millar & Heath menar att den retoriska ansatsen 

erkänner att ansvaret för krisen – dess omfattning och varaktighet – är omtvistbar och 

att retoriken betonar utvecklingen och presentationen av budskapet inom 

krishanteringen. Vidare menar de att retoriken understryker att information, inramning 

[framing] och tolkning spelar en viktig roll i en organisations förberedelser inför en kris, 

dess gensvar mot den samt mot kommentarer och handlingar som följer efter krisen. Det 

retoriska perspektivet på en kris ställer frågan: vad behöver sägas före, under och efter 

                                                 
9 Se Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kristkommunikation, 1., uppl., Liber, Malmö, 
2009, s. 15, eller Coombs, W. Timothy, Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and 
Responding, 3rd ed., Sage Publications, Los Angelses, Calif., 2012, s. 2 
10 Falkheimer m.fl. (2009), s. 17 
11 Falkheimer m.fl. (2009), s. 23 
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en kris?12 Uppdrag gransknings reportage utgör startskottet för något som än idag inte 

nått sitt slut och Telia har kommit att uttala sig vid många tillfällen sedan dess. 

Uppsatsens material är hämtat från den tid då en kris ännu inte explicit utbrutit eller 

definierats, det vill säga tiden före krisen, varför det är intressant att studera hur Telia 

ramar in och tolkar situationen – vilka strategier som används för att försvara sig innan. 

Från antiken lever definitionen av retorik fortfarande kvar, som ”förmågan 

att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”13 – 

likaså kräver krishantering en förmåga att ”kommunicera på ett ändamålsenligt och 

trovärdigt sätt”.14 Det är nödvändigt att anpassa sig till den aktuella publiken såväl som 

till den aktuella situationen/krisen för att nå en lyckad kommunikation, varför retorikens 

begreppsapparat är högst användbar. 

3.2. Den retoriska situationen 
Precis som varje retorisk situation så är också varje krissituation unik, eller som Mral 

skriver, ”ny på samma sätt”15. Lloyd F. Bitzer introducerade teorin om den retoriska 

situationen och definierade den med hjälp av begreppen påträngande problem 

[exigence], publik [audience] och tvingande omständigheter [constraints]. En situation 

betraktas som retorisk om den är i behov av och inbjuder till diskurs - det vill säga om 

ett problem uppstår som kräver att någon tar till orda och som kan lösas med hjälp av 

kommunikation. Uppdrag granskning anklagar Telia för att samarbeta med diktaturer, 

vilket kräver av mobiloperatören att man försvarar sig. Detta påträngande problem är 

centralt för den retoriska analysen av en kris, menar Millar & Heath.16 Bitzer hävdar att 

situationen kommer först och retoriken sedan, att situationen kontrollerar den svarande 

retoriken på samma sätt som ett problem kontrollerar en lösning.17 Med detta som 

utgångspunkt bör således Telia finna ett passande svar i den aktuella retoriska 

situationen, det vill säga ett svar som möter de krav, tvingande omständigheter, som 

ställs inom den. Vad som är passande avgörs främst av publiken, vilka utgör de som har 

möjlighet att påverka och/eller lösa de påträngande problemen. En möjlighet skulle 

kunna vara att vi som tittare, kunder och aktieägare utgör publiken och vi avgör om vi 

                                                 
12 Millar, Dan Pyle & Heath, Robert L. (red.), Responding to Crisis: A Rhetorical Approach to Crisis 
Communication, Lawrence Erlbaum, Mahwah, N.J., 2004, s. 5-6 
13 Aristoteles, Retoriken, 1., utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2012, Bok 1, kap. 2, s. 1 
14Mral, “Inledning: Retorik, risk och kris”, I: Mral & Vigsø [under publ.], s. 8 
15 Mral, “Inledning: Retorik, risk och kris”, I: Mral & Vigsø [under publ.], s. 8 
16 Millar & Heath (2004), s. 5 
17 Bitzer, Lloyd F., Philosophy and Rhetoric, Supplementary Issue, The Pennsylvania State University, 
University Park PA, 1992, s. 6 
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litar mest på Uppdrag granskning eller på Telia – vi avgör om Telias försvar är 

godtagbart och hur vi i framtiden ska betrakta företaget. 

 Att situationen kommer först och retoriken sedan må vara sant i många 

fall, men lika ofta kan det vara precis tvärtom – det hävdar åtminstone Richard E. Vatz i 

artikeln The Myth of the Rhetorical Situation. Vatz skriver uttryckligen att retoriken 

kontrollerar situationen och menar att Bitzer fråntar retorn allt ansvar i sin teori.18 Vatz 

poängterar samtidigt att hans eget perspektiv istället placerar mycket stort ansvar på 

retorn, vilket också kan vara problematiskt.  

Bitzers och Vatz båda perspektiv skapar gemensamt möjligheten att 

retoriken kan knytas såväl till situationen som till retorn själv och dennes 

anpassningsförmåga – en hypotes som denna uppsats ansluter sig till. Uppdrag 

gransknings anklagelser fordrar ett försvar från Telia och därför måste Telia formulera 

sig på vissa särskilda sätt, där man bemöter kommentarerna snarare än att tala om något 

helt annat. Samtidigt har Telia en mängd valmöjligheter för hur de uttalar sig, trots att 

de måste försvara sig, vilket påverkar hur deras trovärdighet formas i stunden såväl som 

efteråt. 

3.3. Doxabegreppet 
Doxa är ett mångfacetterat begrepp som inbegriper en mängd olika sociala aspekter. Det 

syftar till de traditioner, värderingar och gemensamma ideal som finns inom en grupp 

människor, till de kulturella baser och trosföreställningar som är rådande i olika 

gemenskaper. Begreppet innefattar ”oskrivna” sociala regler som vi håller för sant inom 

olika gemenskaper, vilka kanske inte alls är de samma inom andra grupper. Doxa är 

ramen för det som vi tror om vår värld.19 Ett exempel på detta är hur vi, i vår 

demokratiska och svenska doxa, helt förkastar förtryck och diktaturstyren – vi värnar 

mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, vilket är centralt i anklagelserna mot Telias 

affärer i Centralasien. 

 

2.4. Ethosbegreppet 
En tvingande omständighet i varje retorisk situation utgörs av sändarens trovärdighet – 

ethos.  Retorikens ethosbegrepp är mycket brett och kan förklaras och utvecklas på en 

                                                 
18 Vatz, Richard E., “The Myth of the Rhetorical Situation”, I: Philosophy & Rhetoric [Elektronisk 
resurs], vol. 6, nr. 3., The Pennsylvania, 1973, s. 158-159 
19 Mral, “Inledning: Retorik, risk och kris”, I: Mral & Vigsø [under publ.], s. 13 
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mängd olika sätt. W. Timothy Coombs använder ordet credibility – trovärdighet – och 

definierar det som ”the receiver’s attitude toward the communicator”20. Begreppet 

indelas i komponenterna expertise och trustworthiness, där expertise innefattar 

sändarens kunskap kring ämnet och trustworthiness utgör sändarens välvilja mot och 

omtanke för mottagaren.21  

Mral & Vigsø har utgått från den klassiska retorikens beskrivning av 

begreppet med dess beståndsdelar och skriver att en talares ethos är den trovärdighet 

som hon tilldelas av sina mottagare och som grundas i hennes förmåga att visa en god 

karaktär [arete], handlingsklokhet [fronesis] samt välvilja [eunoia]. I en jämförelse med 

Coombs begrepp kan man tänka sig att expertise skulle kunna vara en kombination av 

talarens karaktär och handlingsklokhet, medan trustworthiness mer uppenbart motsvarar 

välviljan. Mral & Vigsø antar uppfattningen att ethos är ”konstruerat av tidigare 

handlingar och/eller framträdanden, men i den aktuella retoriska situationen ändras ofta 

synen på aktörens trovärdighet till det bättre eller sämre.”22 Den trovärdighet som är 

skapad av tidigare handlingar kallas för inledande ethos och den som konstrueras i den 

aktuella situationen benämns som tilldelat ethos.  

Forskaren James McCroskey delar också upp begreppet på det här viset, 

men lägger dessutom till en tredje aspekt – slutligt ethos – vilket utgör resultatet av det 

inledande och tilldelade ethos ihop. McCroskeys termer kallas initial ethos, derived 

ethos och terminal ethos.23 Han menar också att retorisk kommunikation antingen är 

konceptfokuserad [concept-centered] eller ethosfokuserad [ethos-centered], där det 

förra innebär att ethos fungerar som ett bevismedel för att övertyga om någonting, 

medan det senare innebär att själva målet med kommunikationen är att nå ett starkare 

ethos, alternativt att försvara befintligt ethos.24 

Med utgångspunkt i de tre ethoskomponenterna skulle en slutsats således 

kunna vara den att ett företags kriskommunikation måste utgöras dels av den aktuella 

krishanteringen (tilldelat ethos) men också av tidigare handlanden (inledande ethos), 

och tillsammans bildas här ett slutgiltigt ethos. Om man ansluter sig till både Bitzers 

och Vatz perspektiv på den retoriska situationen så kan man också betrakta ethos som 

både beroende av den aktuella kontexten och samtidigt inte. Telias tidigare handlanden 
                                                 
20 Coombs (2012), s. 120 
21 Coombs (2012), s. 121 
22 Mral, “Inledning: Retorik, risk och kris”, I: Mral & Vigsø [under publ.], s. 10 
23 McCroskey, James C. An Introduction to Rhetorical Criticism, 8th ed., Allyn and Bacon, Boston, Mass, 
2001, s. 83 
24 McCroskey (2001), s. 95 
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påverkar publikens uppfattning av företaget vilket kan styra hur värderingen av den 

aktuella situationen ser ut. Ett starkt inledande ethos är naturligtvis en fördel, när det 

tilldelade ethoset är svagt eller hotat. Samtidigt inverkar besluten i den aktuella 

situationen på publikens uppfattning och trots ett svagt tilldelat ethos kan man ändå 

bygga ett starkt slutgiltigt. Situationen kan delvis kontrollera vad som anses trovärdigt, 

men det innebär inte att sändaren enbart har ett möjligt sätt att skapa trovärdigheten.  

3.5. Statusläran 
Statusläran är ett retoriskt verktyg inom den rättsliga genren, vilken används för att 

avgöra var två parter är oeniga. Teorin och resonemang kring den har återfunnits i 

skrifter från lång tid tillbaka och tre av de stora texterna finns i Quintilianus Institutio 

Oratoria25, den anonyma Ad Herennium26 samt Ciceros De Inventione.27 En mer 

modern litteratur som också erbjuder en genomgång av statusläran är Janne Lindqvist 

Grindes Klassisk retorik för vår tid28.  

Bevisning [confirmatio] och motbevisning [confutatio] kan betecknas som 

avgörande för övertygandets teknik. Förutsättningen för dessa två är kännedom om 

frågeställningen vilken kan gälla antingen faktaprövning, terminologi, kvalitet eller 

procedur. Detta innebär, menar Lindqvist Grinde, att man kan säga emot ett påstående 

på fyra olika sätt (minst ett men maximalt fyra), där det första är att attackera fakta 

genom att visa hur ett påstående är falskt [status coniecturalis]. Det andra sättet består 

av att attackera definitionen av sakfrågan [status definitionis]. Tredje alternativet är att 

hänvisa till andra omständigheter som bör tas till hänsyn i den aktuella sakfrågan [status 

qualitatis] och slutligen kan man ifrågasätta yttre former, så som sin motståndares 

moraliska egenskaper eller publikens rätt att besluta i frågan [status translationis].29 

Under det tredje alternativet, bedömningen kring huruvida där finns andra rådande 

omständigheter att ta i beaktande, finns också fyra underkategorier. Bedömning är 

nämligen tudelad, dels i en kategorisk del där man helt enkelt hävdar att den påstådda 

handlingen varit rätt, och dels i en omständighetsrelaterad del där man åberopar 

förmildrande omständigheter – man försvarar sig med argument som är relaterade till 

just omständigheterna. Försvaret kan ske på fyra olika sätt: medgivande [concessio], 

                                                 
25 Quintilian, Institutio Oratoria, Harvard University Press, Cambrige MA 1969, s. 407-463 (bok III, kap. 
vi) 
26 [Cicero], Ad Herennium, Harvard University Press, Cambrige MA 1968, s. 33-49 (bok I, kap. xi-xv) 
27 Cicero, De Inventione, Harvard University Press, Cambrige MA 1968, s. 21-35 (bok I, kap. viii-xiii) 
28 Grinde (2008), s. 71-76 
29 Grinde (2008), s 72 
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bestridande av ansvar [remotio criminis], överförande av ansvar [translatio criminis] 

och jämförelse [conparatio].30  

Det förstnämnda, medgivandet, innebär antingen att man hävdar att 

handlandet har skett under ovetskap eller tvång, eller också innebär det att man erkänner 

men ändå ber om nåd. Bestridande av ansvar innebär istället att man lägger över 

skulden på någon annan eller skyller på en särskild omständighet. Överförande av 

ansvar betyder i sin tur att andra personers tidigare brott påstås ligga till grund för den 

egna handlingen. Slutligen, genom jämförelsen, ställer man två alternativa handlingar 

mot varandra och påvisar hur den valda ändå var ett mindre skadligt alternativ.  

3.6. Kategoria och apologia 
Stycket ovan sammanfattar alltså de möjligheter till försvar – apologia – som finns till 

förfogande för den som står under anklagelse – kategoria. Diana Berkshire Hearit och 

Keith M. Hearit menar att studiet av hur sociala aktörer bemöter anklagelser och rentvår 

sina namn är mycket elastiskt och kan tillämpas på aktörer så vitt skilda som politiker, 

idrottare, företag, institutioner och även regeringar. Denna form av diskurs består av 

apologetiska utbyten i form av korta, intensiva krockar mellan olika uppfattningar, med 

anklagelser och motanklagelser lobbade fram och tillbaka. Ett sådant tillvägagångssätt, 

menar Hearit & Hearit, visar hur operationella kriser behandlas kommunikativt genom 

att aktörerna använder diskurs för att svara på retoriska problem – exigence – i ett 

försök att möta publikens förväntningar.31 Vidare menar de att apologia behandlar 

frågan om ”skyldighet” och att detta kan gå till på tre vis. Antingen kan försvararen 

behandla skyldigheten genom att förneka den, detta skulle motsvara statuslärans attack 

av påståendets fakta genom att visa hur det är falskt. Ett annat sätt är att behandla 

skyldigheten genom att acceptera den och således erkänna sin skuld, be om förlåtelse 

och visa ånger – motsvarande statuslärans medgivande. I det fallet måste förlåtelsen 

komma från den part som blivit utsatt för misstaget för att den ska anses som giltig. Ett 

tredje sätt att behandla skyldighet är genom att skylla ifrån sig, att finna en syndabock32 

– motsvarande statuslärans bestridande av ansvar. Hearit & Hearit kallar detta för 

kategoria-baserad apologia, och inom statusläran kan man skylla ifrån sig på i princip 

vem som helst, men enligt Hearits teori förnekar först den anklagade misstaget för att 

                                                 
30 Grinde (2008), s 159 
31 Hearit, Diana Berkshire & Hearit, Keith M., “The Kategoria-based Apologia of Juan Williams”, I: 
Journal of Radio & Audio Media, Nr 18, 2011, s. 67 
32 Hearit & Hearit (2011), s. 67 
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sedan attackera sin anklagare – en strategi som omvandlar rollerna mellan parterna och 

placerar den som först anklagade i en defensiv position. 

Unikt för kategoria-baserade apologior är att de har en journalismbaserad 

komponent – det vill säga, de är användbara strategier för individer och organisationer 

som står under anklagelse från media.33 Teorin kring dessa är relevant för min analys 

eftersom Telia står under just sådana anklagelser. Som försvar mot medial kategoria 

kan tre olika svar användas, där det första består av att förklara händelseförloppet som 

orättvist editerat av media. Det andra svaret består av att anklaga mediearbetarna för att 

ha haft en förutfattad mening kring handlingen under hela den informationssamlande 

processen, vilket har påverkat och styrt dem gällande de fakta de sökt. Det tredje svaret 

består av att anklaga den ansvariga utgivaren för att vara mer intresserad av att skapa 

efterfrågan än av att visa sanningen. Oavsett vilket svar man väljer så handlar alltså 

kategoria-baserad apologia om att förflytta skyldigheten – inte om att få förlåtelse.   

B. L. Ware och Wil A. Linkugel menar att apologetiska diskurser utgör en 

särskild form av offentliga anföranden, att anklagelse och försvar tillsammans följer 

varandra samt att de båda är kontextuellt föränderliga – unika.34 Ware & Linkugel 

presenterar fyra faktorer som de menar är vanliga i försvarsdiskurser. Den första är 

förnekande [denial], där man förnekar fakta, känslor, föremål eller relationer som är 

knutna till anklagelsen35 – inte sällan utgörs apologia av förnekelse kring intentionen, 

det vill säga, man hävdar att man inte menat att handla på det sätt som man anklagas 

för. Förnekandefaktorn kan liknas vid statuslärans första del, att attackera fakta. Den 

andra faktorn kallas förstärkning [bolstering] och beskrivs av Ware & Linkugel som 

”förnekandets framsida”.36 Förstärkning refererar till de retoriska strategier som 

förstärker de fakta, känslor, föremål och relationer som existerar – strategier som 

används för att identifiera sig själv med sådant som publiken finner fördelaktigt. Det är 

svårt att finna en självklar plats för denna faktor i statusläran – eller så passar den in på 

samtliga komponenter. Oavsett om man vill attackera fakta, attackera definitionen av 

sakfrågan, hänvisa till andra omständigheter eller ifrågasätta de yttre formerna så kan 

det vara fördelaktigt att förstärka – att skapa identifikation hos publiken oavsett hur man 

bestrider anklagelsen. Ware & Linkugel påpekar att denna faktor, såväl som den 

                                                 
33 Hearit & Hearit (2011), s. 68 
34 Ware, B. L., & Linkugel, Wil A., “They Spoke in Defense of Themselves: On the Generic Criticism of 
Apologia”, I: The Quarterly Journal of Speech, 2003, s., 273-274 
35 Ware & Linkugel (2003), s. 275 
36 Ware & Linkugel (2003), s. 277 
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förnekande, lämnar försvararen delvis bunden och begränsad till den verklighet som 

publiken redan håller för sann – försvararen försöker inte förändra publikens 

uppfattning kring den verklighet som han identifierar sig med och skapar således inte 

någon ny identifikationspunkt – därför kallas dessa faktorer för fortgående 

[reformative].37  

De andra två faktorerna, differentiering [differentiation] och förflyttning 

[transcendence], är emellertid omvandlande [transformative] till sin natur. 

Differentiering sammanfattar de strategier vilka separerar vissa fakta, känslor, föremål 

och relationer från en större kontext och sedan placerar in dem i andra nya kontexter, 

något som följs av en förändring hos publikens verklighetsuppfattning. Förflyttning, å 

andra sidan, utgör de strategier som förenar fakta, känslor, föremål och relationer med 

större sammanhang.38 Båda faktorerna skulle kunna förknippas med statuslärans attack 

av definitionen, i den bemärkelsen att både separation och förening fordrar i något slags 

omdefiniering för att innehållet ska kunna platsa i en ny form av kontext. Det torde vara 

svårt att förändra publikens verklighetsuppfattning om man använder samma definition 

av verkligheten som antagonisten först använt. Vidare kan förflyttning i vissa fall 

kopplas samman med statuslärans ifrågasättande av yttre former, en status där frågan 

lyfts till en annan sfär – Lindqvist Grinde kallar det för överförande argumentation.39 

För att använda denna faktorterminologi i en apologiaanalys, menar Ware 

& Linkugel, måste man först avgöra huruvida den som försvarar sig förnekar, 

förstärker, differentierar eller förflyttar genom sitt strategiska språkanvändande, 

eftersom dessa är de enda valmöjligheter som finns att tillgå i en apologetisk situation.40  

Likt Hearit & Hearit utgår Mrals & Vigsøs forskning också på sätt och vis 

från en apologia som baseras på kategoria, men inte med ett huvudsakligt syfte att 

förflytta skyldigheten – även om detta ofta sker även enligt dem. Mral nämner de 

försvarsstrategier som har behandlats ovan, så som att förneka, förminska problemet, gå 

till motattack, skylla på omständigheter eller finna syndabockar. Hon ansluter sig till 

uppfattningen att en apologia ”idealt” ska ske i förhållande till kategoria och 

presenterar därtill också en mängd krav som ställs på ett försvar. Kraven tar en etisk 

utgångspunkt, vilket skiljer sig något från de tidigare nämnda försvarsteorierna men 

                                                 
37 Ware & Linkugel (2003), s. 277 
38 Ware & Linkugel (2003), s., 280 
39 Grinde (2008), s. 73 
40 Ware & Linkugel (2003), s. 282 
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som också finns hos Keith Michel Hearit41. Mral skriver att ett etiskt försvar ska 

utformas på följande sätt: 

 
Det ska explicit erkänna felaktiga handlingar, det ska erkänna skuld, uttrycka 

beklaganden, kunna sätta sig in i de skadade intressenternas situation, be om förlåtelse 

och försöka få till stånd en försoning, offentliggöra all relevant information, erbjuda en 

förklaring som tillmötesgår intressenternas förväntningar, erbjuda att genomföra 

passande åtgärder och erbjuda kompensation.42 

 

Försvararen ska alltså bemöta de anklagelser som framställs, men ska inte – bör inte – 

försöka skylla ifrån sig eller förflytta ansvaret till någon annan. Enligt det etiska idealet 

är således statuslärans medgivande det eftersträvansvärda, vilket sedan följs av en 

mängd ytterligare krav. Att skriva en uppsats i kriskommunikation med retorik som 

huvudämne gör det naturligt att studera närvaron av detta etiska perspektiv i 

analysmaterialet. 

3.7. Utvalda begrepp 
I mitt försök att besvara uppsatsens första och andra fråga, beträffande hur man 

anklagas och hur man försvarar sig, vänder jag mig till Hearit & Hearits samt Ware & 

Linkugels strategier som presenterats ovan när jag analyserar mitt material. För att 

besvara den tredje frågan, beträffande huruvida Telia uppfyller de kriterier på fullgod 

apologia så som den definieras i litteraturen, utgår jag ifrån det etiska ideal som 

presenteras av Mral. 

4. Material och metod 
I det här avsnittet presenteras först det aktuella materialet för uppsatsen, följt av en 

kortare beskrivning av de avgränsningar som gjorts. Därefter förklaras den använda 

metoden, följt av potentiella metodproblem. 

4.1. Material 
Jag kommer till en början att analysera det första och inledande inslaget som Uppdrag 

granskning sände den 18 april 2012 – avslöjandet kring att Telia vill och har etablerat 

sig i stater som anses vara diktaturer och där Uppdrag granskning angriper företagets 

                                                 
41 Hearit (2006) s. 69 
42 Mral, “Inledning: Retorik, risk och kris”, I: Mral & Vigsø [under publ.], s. 12 
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moral. Materialet tillhandahålls av Sveriges Kungliga biblioteket vilket finns på 

internetadressen www.kb.se, där det kallas ”Uppdrag granskning – SVT1 2012-04-18 

20:00-21:00” – i uppsatsen benämns det som ”Klipp”. Telias kommunikationsdirektör 

Cecilia Edström blev intervjuad innan programmet sändes och en kort sekvens av denna 

intervju visas i början av reportaget. Intervjun betraktas av uppsatsen som en del av 

Uppdrag gransknings kategoria – den utgör inte en del av Telias apologia eftersom inga 

anklagelser vid den tiden hade framlagts, man försvarar sig ännu inte mot något. 

Transkriberingen finns i bilaga 1. Efter reportaget får Edström möjlighet att bemöta 

anklagelserna i en intervju, vilket i uppsatsen kommer behandlas som en del av Telias 

apologia. En transkribering av intervjun finns i bilaga 2. 

Dagen innan inslaget publicerade Telia ett pressmeddelande43 på sin 

hemsida – www.telia.se – som var ett direkt svar till det nämnda programinslaget. Trots 

att pressmeddelandet publicerades innan inslaget så presenteras det ändå i omvänd 

ordning här, eftersom den bakomliggande teoribildningen säger att apologia bäst 

studeras i anslutning till kategorian – det blir enklare att diskutera försvaret om man 

först förstår vilka anklagelser som förvaret möter. Materialet finns presenterat i bilaga 3. 

4.2. Urval och avgränsningar 
Anklagelserna och krisen är fortfarande aktuella idag och nya fakta tillkommer 

kontinuerligt kring Telias affärer, men på grund av uppsatsens platsbrist avgränsas 

materialet till det som nämnts i föregående avsnitt. Uppdrag gransknings reportage 

fungerar som grundmaterialet för kategoria i uppsatsen, gentemot vilket Telias apologia 

studeras.  För en mer nyanserad bild och bredare förståelse vore det emellertid intressant 

att studera Telias försvar under en längre tidsperiod och genom jämförelser mellan flera 

olika mediala aktörer. Att analysera hur anklagelserna har utvecklats under tiden och 

hur försvaret förändras skulle kunna innebära ett viktigt bidrag till den aktuella 

forskningen. Kanske skulle det skänka en bättre förståelse för Telias kriskommunikation 

men också för retorisk kriskommunikation i stort.  

Då uppsatsen skrivs emot en bred publik som sträcker sig även utanför 

fältet för retorikämnet så har jag försökt att genomgående använda mig av svenska 

termer. För att undvika att termernas innebörd går förlorad i en översättning erbjuds 

                                                 
43 TeliaSonera, http://www.teliasonera.com/sv/newsroom/pressmeddelanden/9591/4/teliasonera-i-svts-
uppdrag-granskning/, hämtad 220513 
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samtidigt grundtermerna från dess originalspråk varje gång de presenteras första 

gången. I de fall då ingen lämplig översättning finns används enbart grundtermen.  

4.3. Metod 
Uppsatsen använder en hermeneutisk forskningsmetod, vilket innebär att man förstår ett 

innehåll genom att tolka det. Genom tidigare förförståelse för retoriska begrepp och 

teorier måste en tolkning utföras av den forskningslitteratur och de handböcker som 

finns kring kriskommunikation och retorik, samt av det utvalda materialet och den 

kontext som det tagits ur. Uppsatsen använder därför hermeneutikens kriterier för 

tolkande och tolkandets framställning; tydligheten och enkelheten44, detta för att 

förebygga subjektivitet. Forskningsmetoden är kvalitativ, där innehållets mening styrs 

och formas av hur jag tolkar den.45 En retorisk analys görs på de mediala anklagelser 

och försvar som utgör materialet, där jag dels studerar de anklagelser som Uppdrag 

granskning framställer i sitt reportage och dels det försvar som Telia i tidsmässig 

anslutning ger, i form av intervjuer i reportaget samt pressmeddelanden på sin egen 

hemsida. En närläsning av materialet kommer att ske med utgångspunkt i 

hermeneutiken, där delar av innehållet får skänka ett helhetsintryck i förhållande till 

kontexten. Närläsningsmetoden innebär att man närmar sig materialet förutsättningslöst 

för att låta det tala för helheten. Stephen Howard Browne menar att förutsättningen för 

att förstå en text är att ge sig in i den på djupet.46 För denna uppsats innebär det att alla 

svar som Telia ger enskilt kan ställas emot de anklagelser som Uppdrag granskning 

framställt – och tillsammans skapar de en övergripande bild av företagets apologia.  

Retorikens statuslära, ethosbegrepp och den retoriska situationen kommer 

att fungera som verktyg för att utröna vilka av de, under teoriavsnittet presenterade, 

kategoria- och apologiastrategier som existerar mellan Uppdrag granskning, SVT och 

Telia. I den retoriska analysen av Telias svar ställs Mrals etiska ideal för fullgod 

apologia i jämförelse med de strategier som kunnat identifieras. Uppsatsen använder en 

deduktiv metod i den bemärkelsen att jag först insamlar och presenterar teoribildningen 

för att sedan applicera detta på mitt material – teorin får säga något om materialet 

istället för tvärtom. 

                                                 
44 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, Nordstedts 
akademiska förlag, Stockholm, 1988, s. 98 
45 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.160 
46 Kuypers, Jim A. Rhetorical criticism: perspectives in action, Lexington Books, Lanham, MD, 2009, 
s.63 
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4.4. Metodproblem 
Den hermeneutiska forskningsmetoden innebär att tolkning av material och litteratur i 

mångt och mycket styrs av författarens egna förförståelse, vilket kan resultera i att 

uppsatsen ”riktas” åt ett visst håll. Teorierna kan användas av vem som helst, men när 

dessa appliceras på materialet kan slutsatserna och resultaten bli förhållandevis 

godtyckliga. Även om intentionerna varit att bibehålla en så hög objektivitet som 

möjligt finns där ändå en risk att man snavar över en subjektiv mållinje. Ett försök att 

undvika detta har gjorts genom en kontinuerlig diskussion där samtliga teorier ur 

uppsatsen ställs mot materialet, men också genom att slutligen diskutera huruvida det 

skulle kunna förhålla sig på ett annat sätt. Ett kritiskt förhållningssätt till såväl teori som 

material skapar förutsättningar att vidhålla objektivitet. 

5. Resultatredovisning och analys 
Till en början redogör uppsatsen för Uppdrag gransknings reportage, där flera olika 

exempel redovisas. Citat från inslaget varvas med beskrivning om reportageinnehållet 

samt egna reflektioner med stöd i teoribildningen. Därefter presenteras två intervjuer 

med Telias kommunikationsdirektör, en som skett innan reportaget och en som skett 

efter. Under tredje rubriken diskuteras och analyseras det pressmeddelande som Telia 

publicerade på sin hemsida dagen innan Uppdrag gransknings avslöjanden.  

5.1. Uppdrag granskning, 18 april 2012 
Den 18 april 2012 sände Uppdrag granskning ett reportage som bygger på en 

granskning av Telias verksamhet i Centralasien. I inledningen beskrivs inslaget av 

programledare Janne Josefsson med orden, ”Uppdrag granskning ikväll: om 

TeliaSoneras hemliga samarbete med säkerhetstjänsterna i några av världens värsta 

diktaturer”47. Redan i första meningen läggs tonen när man anklagar Telia för att, inte 

bara bedriva verksamhet inom världens diktaturer, men också hemligt samarbeta med 

dem. Josefsson står utanför Telias årsstämma och berättar att företagets rekordvinst 

under 2011 uppgick till 36 miljarder kronor, samt att var fjärde krona av dessa kommer 

från ”TeliaSoneras verksamhet i Centralasien och hårdförda diktaturer i forna 

Sovjetunionen som Azerbajdzjan, Vitryssland och Uzbekistan”.48 Programledaren 

menar att Uppdrag gransknings reporterteam har tagit reda på det som Telias ledning 
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inte gärna vill prata om – ett påstående som implicit anklagar företaget för att 

undanhålla sanningen för sina intressenter. 

 Programmets inledning attackerar Telias ethos genom att insinuera att 

företaget sysslar med etiskt förkastliga affärer och dessutom döljer detta för 

allmänheten, vilket utgör situationens påträngande problem [exigence]. Att säga att 

Telia samarbetar med diktaturer är på sätt och vis också att göra dem till förtryckets 

medbrottsling – något den svenska doxan på intet vis accepterar – och alla tittare såväl 

inom som utanför Sverige utgör den retoriska publik [audience] vilken definierar 

rådande doxa. Där finns naturligtvis en mängd tvingande omständigheter [constraints] 

som Uppdrag granskning måste ta hänsyn till, däribland sitt eget såväl som Telias 

inledande ethos. Litar tittarna på Uppdrag granskning? Litar de på Telia? Uppdrag 

granskning har många gånger publicerat olika typer av avslöjanden, där djupgående 

detektivarbete ligger som grund, vilket innefattar det som Coombs skulle kalla expertise 

– alltså deras kunskap och kapacitet i ämnet. Vi vet att de är skickliga, modiga och att 

de erbjuder information som inte tidigare nått ljuset. Att programmet behandlar brott 

mot mänskliga rättigheter och det faktum att det vill försvara alla människors 

yttrandefrihet innefattar Coombs trustworthiness, alltså Uppdrag gransknings välvilja 

mot och omtanke för oss mottagare.     

Resten av reportaget bygger på en mängd intervjuer med olika personer 

som är kritiska mot regimen och, direkt eller indirekt, mot Telia. Vi får exempelvis 

möta juridikstudenten Isabel Sommerfeld som driver sajten Info Belarus där hon skriver 

om regimens brott mot mänskliga rättigheter i Vitryssland. Sommerfeld berättar att idén 

till sajten föddes som en reaktion när Telia lanserade sitt nya varumärke 2011, där de 

hävdat att de värnar personlig integritet. Sommerfeld menar att företaget inte alls följer 

de etiska riktlinjerna i länder så som Vitryssland och säger, ”svenska företag måste 

också ta sitt ansvar i de här länderna, där telefonoperatörerna utnyttjas som det i princip 

viktigaste förtryckarmedlet”.49 Man anklagar alltså Telia för att utgöra diktaturernas 

viktigaste verktyg för förtryck och placerar ansvaret på deras axlar. 

 Vi får se bilder från Självständighetens torg i Minsk där protesterna mot 

valfusket i presidentvalet 2010 ägde rum. Sommerfeld berättar tårögd om händelserna 

och man får se människor som misshandlas och som springer runt i kaos. Sjuhundra 

människor fängslades genom dessa protester och Josefsson berättar att säkerhetstjänsten 
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KGB:s jakt på meningsmotståndare kunde fortsätta med hjälp av en svenskägd 

mobiloperatör. Det ligger underförstått att Telia kopplas samman med självaste KGB, 

vilket smutsar ner företagets ethos ytterligare – när man tänker på Telia så ska man 

också tänka på KGB. 

 Vidare får vi träffa en rad oppositionella människor från de olika länderna 

från forna Sovjet, som uttalar sig om regimens förtryckarmetoder. Samtliga förklarar 

hur man styr befolkningen med hjälp av avlyssning genom mobiloperatörernas nät – 

mobiloperatörer som ägs av Telia. I Vitryssland finns Life, Kazakstan har Kcell, 

Uzbekistan kallar det Ucell och Azerbajdzjans operatör heter Azercell. Vad de alla har 

gemensamt är att de släpper in säkerhetstjänsterna i sina nät och låter dem avlyssna 

abonnenterna helt fritt och de låter sedan materialet användas som bevismaterial i rätten 

– åtminstone enligt Uppdrag granskning, som hävdar att man använder en strategi som 

kallas positionering vilket i korthet innebär att man via mobiltelefoner ser var 

människor befinner sig.50 Operatörerna har också installerat ett system som kallas Sorm, 

vilket innebär att all trafik är tillgänglig för säkerhetstjänsterna som, via sina 

Sormcentraler, fritt väljer vilka abonnenter de vill bevaka. De kan fjärrstyrt lyssna på 

samtal i realtid, utan några domstolsbeslut eller stöd i lagen.51 

 Uppdrag granskning påpekar att den numera multinationella koncernen 

fortfarande har svenska staten som största ägare. Man visar en karta över alla de länder 

där Telia är aktuella och zoomar in på en specifik del, nämligen den över Uzbekistan 

och närliggande länder. Josefsson säger, ”här finns diktaturbältet – stater sprungna ur 

forna Sovjet, auktoritära regimer som i varierande grad förtrycker sin befolkning”.52 

Man påminner också om att Telias Azercell är en av huvudsponsorerna till Eurovisions 

Song Contest och visar en intervju med en före detta röstare i tävlingen, Rovshan 

Nasirli. Via Azercell sms-röstade han år 2009 på Armeniens bidrag, Azerbajdzjans 

största fiende, och kallades därefter in till polisförhör. Uppdrag granskning säger, ”och 

han var inte ensam. Uppdrag granskning har talat med fler familjer som röstat fel och 

blivit kallade till förhör – även de använde TeliaSoneras Azercell”.53 

Ett ytterligare exempel är journalisten Agil som blivit utsatt för 

misshandel av bland annat en medlem i säkerhetstjänsten och som senare blev 

knivskuren. Agil polisanmälde detta, men utredningen vändes istället till en 
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svartmålningskampanj av honom. Uppdrag granskning kopplar ihop detta med Telia 

eftersom de är ägare av Azercell - mobiloperatören som hjälper säkerhetstjänsten i 

svartmålandet av Agil. Uppdrag granskning menar att Azercell lämnat ut samtals- och 

smslistor som sedan använts av säkerhetstjänsten på ett sätt som kan smutskasta Agil 

och Telia anklagas således implicit för att ha ett ansvar i Agils misshandel. Ärendet har 

nu gått så långt som till Europadomstolen, där Azercell ska utredas – det vill säga, där 

vårt svenska Telia ska utredas.54 

”En koncern, ett varumärke. Uppdrag gransknings kartläggning visar att 

samtliga av TeliaSoneras bolag i diktaturbältet samarbetar med säkerhetstjänsterna i 

regimernas jakt på kritiker och oliktänkande”.55 I anslutning till dessa (Josefssons) ord 

presenteras en intervju med människorättsaktivisten Jelena Urlajeva i Uzbekistan, via 

Skype eftersom hon inte kan tala öppet genom telefon. På frågan om vilka risker hon tar 

som talar med Uppdrag granskning svarar hon, ”i Uzbekistan är det alltid farligt att tala 

om yttrandefrihet och åsiktsfrihet och att framföra kritik, inte minst mot det svenska 

företaget Ucell”.56 Här presenteras alltså inte längre Telia som delägare i Ucell – här är 

Ucell svenskt, vilket förstärker skuldbeläggningen och styr ansvaret ännu tydligare mot 

Telia. 

”De etiska koderna framstår som ett skämt när man ser hur det funkar i det 

dagliga arbetet”57, detta berättas anonymt av en insider från Telia – ”Johan” – som haft 

en central roll inom företaget under expanderingen i öst. Johan berättar hur samarbetet 

mellan Telia och diktaturernas säkerhetstjänster egentligen har sett ut. Han säger, ”efter 

den arabiska våren så är regimerna ännu mer intresserade av att övervaka befolkningen. 

Det finns ingen gräns för hur mycket man avlyssnar, ingen gräns alls”.58 

Josefsson menar att det som Uppdrag gransknings källor inom och utanför 

Telia berättar går stick i stäv med vad företaget kommunicerar utåt – det vill säga att 

information bara lämnas ut när en myndighet frågar, när det kommer en preciserad 

begäran. Ett kort klipp med Telias kommunikationsdirektör Cecilia Edström visas när 

hon säger att Telia säkerställer innan de lämnar ut information, genom att titta på om det 

finns stöd i lagen och om det är en auktoriserad part som ställer frågan – de kontrollerar 
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om parten har rätt och om där finns ett formellt beslut i bakgrunden.59 Kommentaren 

följs sedan direkt av ett uttalande från den anonyma Johan som säger att det inte är sant, 

att säkerhetstjänsterna plockar ut all trafik i nätet och att de gör precis som de vill med 

Telias system. Han säger också att samtliga anställda på hans nivå inom koncernen vet 

att det är på det här viset, men att det är tabu att tala om konsekvenserna.60 Uttalandet är 

en direkt anklagelse mot Telia, där han explicit hävdar att kommunikationsdirektören 

ljuger. 

Avslutningsvis vill jag presentera två citat som förhållandevis bra 

sammanfattar hur Uppdrag gransknings kategoria mot Telia ser ut i inslaget. Janne 

Josefsson säger: 

 
Var går gränsen för ett svenskt bolag med staten som största ägare? Ingen vet hur många 

oppositionella och oliktänkande som övervakas med hjälp av TeliaSoneras bolag. Ni har i 

det här reportaget mött några som vågat ta risken och berätta. För de är gränsen passerad. 

TeliaSoneras argument, att man bara är ägare, att bolaget endast följer regimens lagar, har 

de [människorna från reportaget] svårt att acceptera.61  

 

Irina Chalip säger: 

 
Om jag köper ett koncentrationsläger kan jag också säga att det som händer inomhus inte 

är min sak. Jag äger bara marken. […] Bolag som investerar i totalitära länder måste väl 

förstå att de kommer bli indragna i diktaturens smutsiga affärer. De blir 

medbrottslingar.62 

 

Sammanfattande kan man säga att Uppdrag granskning attackerar Telias moral och 

deras etiskt bristande förhållningssätt. Man gör direkta kopplingar mellan Telia och 

säkerhetstjänsterna, där Telia presenteras som medbrottsling i regimernas förtryck mot 

de mänskliga rättigheterna. Det är Telia som förtrycker människorna, det är Telia som 

kränker yttrande- och åsiktsfriheten i dessa länder och det är Telia som utsätter 

människorna för hemska diktaturmetoder. Med hjälp av Johan som är högt uppsatt inom 

koncernen berättar man dessutom att ledningen är fullt medvetna om verkligheten, men 

att man inte gör någonting för att förbättra situationen. Telias tilldelade ethos blir i 
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reportaget mörkt och smutsigt, och för alla de tittare som finner trovärdighet i Uppdrag 

granskning sticker det troligtvis i ögonen – kanske särskilt för alla abonnenter och 

aktieägare. 

5.2. Intervjun med Telias kommunikationsdirektör Cecilia Edström 
Korta sekvenser av en intervju tillsammans med Cecilia Edström visas vid ett par 

tillfällen under inslagets gång, där intervjun har ägt rum innan publiceringen av 

programmet Efter reportaget visas en längre och sammanhängande intervju med 

Edström, men som ägt rum efter att hon själv fått se materialet. Intervjuerna behandlas 

nedan i den ordning som de presenterats i reportaget. 

5.2.1. Intervjuinslag 1 

Första intervjusekvensen börjar ungefär 06:30 in i reportaget och slutar ungefär 07:24, 

se transkribering i bilaga 1. Intervjun med Edström gjordes innan hon tagit del av 

reportaget och ännu hade inga anklagelser officiellt riktats mot företaget – åtminstone 

inte som vi får ta del av. Edström berättar hur Telia handskas med informationen kring 

abonnenternas trafik och säger: 

 
Vi tillhandahåller kommunikation och vi ska göra det med de säkraste näten som 

överhuvudtaget går att uppbringa – det bygger relationen med våra kunder på, så det 

handlar om att ha säkra nät men också hantera data och personuppgifter på ett säkert 

sätt.63 

 

På frågan om vilka krav som finns för utlämnandet av uppgifter svarar hon att de är 

höga. Hon hävdar att det är lagen som styr vad som lämnas ut, när det lämnas ut och till 

vem det lämnas ut. Lagarna ser olika ut i olika länder, men Telia kontrollerar alltid om 

parten som begär ut informationen är auktoriserad och om där finns ett formellt beslut i 

bakgrunden. Mer än detta framkommer inte av det korta intervjuinslaget som visas, men 

samma sekvens upprepas på nytt vid ett senare tillfälle i reportaget64, efter att man 

avslöjat hur säkerhetstjänsten helt fritt kan ta del av all trafik och dessutom i direkt 

anslutning till att en Teliaanställd explicit hävdar att Edström ljuger. Det första 

intervjuinslaget används således för att påvisa att företaget medvetet far med osanning, 

något som kan vara förödande för deras ethos. Uppdrag granskning befinner sig alltså 

inom den juridiska genren där de vill fastställa vad som har hänt – de vill övertyga sina 
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tittare att tro på att Telia handlat på det vis som reportaget beskriver, nämligen att de 

frivilligt och medvetet samarbetar med diktaturen. De använder Edströms egna ord emot 

henne, emot företaget, och attackerar deras moral genom att kontinuerligt förknippa 

Telia med den faktiska diktaturen. 

5.2.2. Intervjuinslag 2 

Efter reportaget visas en fullständig intervju med Edström, som finns 53:10 in i klippet, 

där kommunikationsdirektören har sett reportaget och där hon får möjlighet att försvara 

företaget, se transkribering i bilaga 2. Edström börjar med att berätta hur djupt hon 

berörs av människor som blir kränkta och att telekommunikation blir problematiskt när 

det används i fel syften. Hon erbjuder ingen ursäkt, inte heller någon förklaring, men 

hon visar medkänsla och viss förståelse för människor som berörts. Hon erkänner att där 

finns en problematik som bör tas på allvar. Hon menar emellertid att dessa dåliga syften 

inte är skäl nog för att man inte ska tillhandahålla kommunikation. Enligt statusläran 

skulle man kunna säga att hon hänvisar till andra omständigheter som gör att 

handlingen ändå varit rätt och hon försvarar företaget genom en jämförelse 

[comparatio]: det finns alltid en risk att telekommunikation kan komma att användas i 

dåliga syften, men av alternativen att inte erbjuda kommunikation alls eller att göra det 

så har ändå Telia valt det bättre alternativet. Vidare hänvisar Edström till att 

telekombolag i alla andra länder måste arbeta på samma sätt och att Telia måste följa 

den nationella lagen. Hon bestrider ansvar och förflyttar det till lagstiftningen – en yttre 

omständighet som företaget måste ta hänsyn till oavsett vad de själva egentligen tycker. 

 Josefsson påpekar att de lagar som Edström talar om är lagar inom 

diktaturer, inte inom demokratiska rättsstater. På detta svarar Edström att 

kommunikation inte enbart ska vara förbehållet människor som bor i demokratiska 

länder, eftersom kommunikationen bidrar med så mycket positivt. Återigen gör hon en 

statuslärans jämförelse, där Telia har valt det bättre alternativet – och dessutom får ”den 

allmänna rätten till kommunikation” fungera som en förmildrande omständighet till det 

faktum att Telia är verksamma i diktaturstater. Edström menar att företaget håller 

distans till diktaturen, medan Josefsson påpekar att den snarare har fri tillgång och insyn 

och att det som sker är tvärtemot det som kommunikationsdirektören själv säger. Han 

hänvisar till sormsystemet och Edström undviker att bemöta anklagelsen, hon hänvisar 
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istället på nytt till polisens rättighet att ta del av information i näten ”för att bekämpa 

brott”65.   

 Därefter kommer en ny explicit och direkt anklagelse från Josefsson, 

nämligen den att Telia hjälper diktaturen och att den dessutom har egna rum i företagets 

lokaler. Inte heller här bemöter Edström den direkta anklagelsen utan hänvisar till att 

tillvägagångssättet för brottsbekämpning är belagt med sekretess – att hon inte kan 

kommentera det – vilket förknippas med statuslärans ifrågasättande av yttre former, i 

det här fallet Edströms rätt att yttra sig i frågan. Sekretessen används som skäl för att 

inte tala om saken, eftersom vare sig Edström själv, Josefsson eller den aktuella 

publiken har rätt att diskutera sådant som är belagt med sekretess. Josefsson blir då ännu 

mer konkret och menar att Telia släpper in diktaturens säkerhetstjänst i sina egna 

lokaler, varpå Edström en tredje gång hänvisar till lagarna som ”går olika långt” och att 

hon inte kan kommentera hur brottsbekämpningen går till. Därefter gör hon en ny 

jämförelse och påpekar att den mobila kommunikationen används i positiva syften 

också, där man dokumenterar övergrepp och får ut det till omvärlden. Hon säger att hon 

inte kan tänka sig en värld där mobil kommunikation inte finns och att problemet först 

uppstår när någon använder den i felaktigt syfte.  

 I nästa anklagelse från Josefsson beskylls Telia för att riskera människors 

liv och Edström svarar kort ”vi riskerar inte deras liv”66. Här bestrider hon ansvar och 

menar implicit att ansvaret ligger på säkerhetstjänsten och de olika regimerna – att det 

är de som riskerar människornas liv. Josefsson försöker då på nytt att flytta ansvaret till 

Telia genom att påpeka hur säkerhetstjänsten använder sig av företagets resurser, att de 

blir insläppta i lokalerna och att detta är att gå över alla gränser. Också här bestrider 

Edström ansvar och säger ”vi tar inte in diktatorn i våra egna lokaler”67 och hänvisar 

igen till de olika långtgående bestämmelserna för respektive lands polisbefogenheter. 

Avslutningsvis säger hon: 

 
Det finns, igen, långtgående befogenheter för polismyndigheten i många länder att få 

information ur näten. Vi kan aldrig fatta beslut, vi fattar aldrig beslut om vad som är brott 

eller inte, utan vi har att tillhandahålla information under vissa förutsättningar och det 
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måste vi göra. Det är självklart ett problem när tekniken används för att kränka mänskliga 

rättigheter.68 

 

Övergripande går att säga om Edströms apologia, med utgångspunkt i statusläran, att 

hon använder flera strategier samtidigt. Hon försöker visa hur Telia valt den rätta vägen 

när man ställer motsatsen – att inte erbjuda någon kommunikation alls – i jämförelse. 

Hon bestrider dessutom företagets eget ansvar när hon upprepande hänvisar till lagen, 

vilket dessutom är en av de yttre omständigheterna i frågan – och med sekretessen som 

grund ifrågasätter hon också diskussionens yttre former. Med en fot i varje status kan 

man övergripande säga att Edström attackerar fakta, det vill säga att hon visar att 

påståendena från Josefsson är falska genom att de bygger på falska premisser. Bara för 

att säkerhetstjänsten har insyn i Telias nät så innebär det inte per automatik att Telia är 

medbrottslingar till det förtryck som människorna utsätts för.   

Intervjun består av apologetiska utbyten i form av korta, intensiva krockar 

mellan olika uppfattningar, precis som Hearit & Hearit skriver. Däremot är det bara 

anklagelser som kastas från Josefssons sida, inga motanklagelser kommer från Edström. 

Man kan inte identifiera den strategi som Hearit & Hearit kallar kategoria-baserad 

apologia, det vill säga när den anklagade försöker förflytta skyldigheten till den part 

som först framställt anklagelsen. Inte heller accepteras skyldigheten i ett erkännande, 

utan förnekas snarare i den bemärkelsen att man frånsäger sig ansvaret i de 

konsekvenser som företagets verksamhet lett till. 

Ur Mrals etiska perspektiv på apologia saknas alltför mycket för att Telia 

ska uppfylla kraven. Det enda Edström lyckas med är att uttrycka beklaganden, även om 

det sker mycket hastigt. Vid flera tillfällen undviker man dessutom den direkta 

anklagelsen och svarar istället undvikande och med samma hänvisning till lagen.  

Telias tilldelade ethos har blivit skadat av Uppdrag gransknings reportage 

och Edström står inför en uppförsbacke i intervjun där hennes kommunikation måste 

vara ethosfokuserad. Hon gör ett försök till att visa välvilja när hon talar om att hon blir 

illa berörd, men bemöter inte explicit anklagelserna om den bristande handlingsklokhet 

som Telia utpekas för att ha. Om vi utgår ifrån att en kris kan definieras som något som 

inträffar plötsligt, utgör ett hot, resulterar i hög osäkerhet samt kräver snabb respons, så 

kan Uppdrag gransknings reportage vara startskottet för en krissituation hos Telia. Om 

man därtill ansluter sig till Millars & Heaths teori att inramning och tolkning spelar en 
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viktig roll i ett företags förberedelser inför en kris så blir Telias uppförsbacke än 

brantare. Uppdrag granskning har tagit tolkningsföreträde och försöker, så långt det är 

möjligt, att definiera företagets agerande. Man utmålar Telia som medbrottslingen, som 

det hjälpande verktyget för diktaturens hemska metoder – och Edström försöker 

stundtals att frånsäga sig den definitionen, men hon får svårt att formulera någon ny. 

Hon vill att diskussionen egentligen ska kretsa kring det faktum att kommunikation inte 

ska vara förbehållet människor som lever i demokratiska länder, att Telias insats i 

diktaturstaterna snarare ska betraktas som något ädelt, men denna definition kommer i 

skymundan när Josefsson upprepade gånger ställer företaget omedelbart bredvid 

diktaturen. 

Med utgångspunkt i Ware & Linkugels faktorteori så visar den analys som 

gjorts en implicit förnekelse av anklagelserna, och kanske särskilt en förnekelse av 

intentionen – vilket Ware & Linkugel också menar är vanligast. Edström vill visa att 

intentionen med deras affärer inte är att vara medhjälpare till säkerhetstjänsten, utan 

snarare att erbjuda telekommunikation till alla människor – säkerhetstjänstens arbete 

råkar bara vara en baksida som de enligt lag måste förhålla sig till. Ett försök till 

förstärkning kan också skymtas från Edströms sida, när hon påpekar att det bör vara 

allas rätt att ha tillgång till telekommunikation, oavsett vilket land man tillhör. Allas lika 

rättigheter, rättvisan, skulle kunna vara den del av hela diskussionen som publiken 

finner fördelaktig. Det är emellertid möjligt att Edström behöver utveckla detta 

ytterligare och betona det tydligare för att det ska få fäste, annars faller det lätt under 

skuggan av alla de bilder som Uppdrag granskning målar upp. Som tidigare nämnt 

menar Ware & Linkugel att förnekelse och förstärkning är faktorer som inte söker 

förändra publikens uppfattning kring den verklighet som den anklagade identifierar sig 

med – fortgående faktorer – varför reportaget troligen får en klar fördel gentemot Telia. 

Med hjälp av bild och ljud har man visat hur människor far illa i samband med Telia, 

vilket inverkar på hur publiken föreställer sig situationen. Edström får endast 

möjligheten att, med ord, besvara de frågor som Josefsson valt ut. 

De omvandlande faktorerna, differentiering och förflyttning, kan också 

identifieras i Edströms försvar, där de samverkar med varandra. Uppdrag granskning 

har målat upp en verklighet där Telia är medbrottsling till säkerhetstjänsterna och 

diktaturen, där handlingarna som utförs av regimen är handlingar som indirekt utförs av 

Telia. Här använder Edström separering där de telekommunikativa tjänster som 

företaget tillhandahåller skiljs från den stora kontexten (”diktaturkontexten”) och istället 
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placeras in i den verklighet där de gör gott. I samma stund som tjänsterna placeras in i 

den nya kontexten så förenas de också med sådant som hör den till. Hon exemplifierar 

genom att påpeka hur telekommunikation har gjort reportaget möjligt, där man kan 

dokumentera de oförätter som begås – hur den arabiska våren aldrig hade varit möjlig 

och hur hon själv aldrig skulle kunna tänka sig en värld där telekommunikation inte 

finns. Hon differentierar alltså Telia från diktaturens kontext och förflyttar företaget till 

en mer positiv kontext – där målet är att ändra publikens uppfattning av företaget. 

5.3. Telias pressmeddelande 
Dagen innan Uppdrag gransknings reportage publicerar Telia ett pressmeddelande på 

sin hemsida (se bilaga 3) som ett direkt svar till programmet. Eftersom detta kan läsas 

av publiken innan man kan se reportaget så skulle det kunna vara ett tillfälle för Telia 

att ta tolkningsföreträde och välja hur händelserna ska definieras. I inledningen förklarar 

man kort att inslaget handlar om ”hur företaget hanterar frågor kring nät, säkerhet och 

personlig integritet” i verksamheten som bedrivs i några av Centralasiens länder och 

man citerar Uppdrag granskning som har antytt att Telia är ”diktaturens lydiga 

redskap”. Det är enda gången man hänvisar till eller ens nämner Uppdrag granskning, 

och resterande meddelande utgår från det egna företaget där man hänvisar till sina egna 

uppgifter, andra länders regeringar, FN, EU, andra telekombolag och nationella 

lagstiftningar.  

 Vad Telia gör kan, med hjälp av statusläran, beskrivas som en attack mot 

definitionen av sakfrågan – det vill säga, man vill rama in händelsen med andra ord än 

de från anklagaren. Uppdrag granskning beskriver Telias verksamhet som ett ”hemligt 

samarbete med säkerhetstjänsterna i några av världens värsta diktaturer”, medan Telia 

istället förklarar att det är deras ”uppgift” att förse sina kunder med 

kommunikationsmöjligheter men att de samtidigt ”måste följa nationell lagstiftning”. En 

annan strategi är också hänvisning till andra omständigheter där man förklarar att 

samma sak sker i ”alla länder – även här i Sverige”. I denna hänvisning bestrider man 

ansvar och pekar på att det är FN:s uppgift att se till att mänskliga rättigheter skyddas – 

att ”varken TeliaSonera eller andra telekombolag kan överta världssamfundets roll”. 

Man legitimerar sitt handlande genom att hänvisa till ett större ethos, nämligen FN:s – 

vilket skulle kunna tolkas som McCroskeys tidigare nämnda ethosfokuserade 

kommunikation, där man alltså försöker försvara sitt eget ethos i en situation där det är 

potentiellt hotat. Å andra sidan skulle pressmeddelandet kunna betraktas som en 
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konceptfokuserad kommunikation, där man använder sitt ethos för att övertyga om 

något annat – i det här fallet bemöter man aldrig direkt de anklagelser som ställs utan 

väljer att beskriva sin verksamhet, med goda exempel. Att Telias uppgift är att 

tillhandahålla telekommunikation för sina kunder är redan ett känt faktum, men har 

egentligen ingenting med anklagelserna att göra. Ändå väljer man att fokusera sin 

kommunikation kring vad företaget är, vad man gör och därigenom försöker man vinna 

förtroende hos publiken via sitt tidigare, inledande, ethos. 

Även om Telia förvisso skyller ifrån sig i den bemärkelsen att FN:s ansvar 

inte vilar på deras axlar samt att de måste följa varje nations lagstiftning så kan man inte 

identifiera Hearit & Hearits kategoria-baserade apologia. Telia försöker inte förflytta 

skyldigheten till Uppdrag granskning, inte heller finns någon explicit förnekelse av eller 

medgivande till skyldigheten, så som Hearit & Hearit föreslår. Det är en medial 

anklagelse man ställts inför, men man väljer ändå att nästan helt utesluta sändaren ur 

sammanhanget, vilket gör Hearit & Hearits teoribildning alldeles för snäv för att 

förklara den här typen av medialt försvar.  

Genom att övergripande utesluta Uppdrag granskning utesluter man också 

kategorian och den relevanta information som är aktuell för situationen. Där finns inga 

antydningar till medgivande, man erkänner ingen skuld och inga felaktiga handlingar. 

Telia skriver, ”det är bra att vi är närvarande även i länder som saknar demokratiska 

traditioner och där det finns mer att önska vad gäller yttrandefrihet och mänskliga 

rättigheter” – men man förklarar inte varför det är bra. I den svenska doxan betraktas 

diktaturstyre oftast som absolut förkastligt och är ingenting man vill vara bidragande 

till, varför det finns anledning att tro att Telias kunder och aktieägare inte vill 

förknippas med sådan verksamhet. Telia uttrycker emellertid ingen förståelse för detta 

eller beklagan över att kopplingen mellan företaget och diktaturers metoder gjorts – 

istället hänvisar man kortfattat till tvånget att följa den nationella lagstiftningen. Ur det 

etiska perspektiv som Mral presenterar står det således ganska snart tydligt att Telia inte 

uppfyller kraven på en fullgod apologia i det här fallet. 

Någon explicit förnekelse finns inte, även om man kan betrakta en 

omdefiniering av händelserna som ett sätt att implicit förneka kategorian så som den 

framställs. Man vill snarare lägga fokus på att förena sig med sådant som publiken 

finner fördelaktigt och använder alltså förstärkningsfaktorn. Man förstärker reportagets 

fakta kring de mänskliga rättigheterna genom att poängtera hur det är politiker och 

regeringar som har till uppgift att skydda dem – och att Telias uppgift istället är att förse 
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sina kunder med goda kommunikationsmöjligheter. Dessutom betonar man att det är 

bättre ju fler som har tillgång till kommunikation, att det är bra att företaget är 

närvarande i länder som saknar demokrati samt att Telia vidareutvecklar arbetet med att 

respektera mänskliga rättigheter utifrån FN:s ramverk. Uppdrag granskning anklagar 

Telia för att utgöra regimens verktyg för förtryck av de mänskliga rättigheterna, medan 

Telia i sitt försvar vänder på det och hävdar att de, tillsammans med FN, värnar 

rättigheterna genom att finnas där – genom att de faktiskt erbjuder goda 

kommunikationsmöjligheter. 

Ware & Linkugel menar att förstärkningsfaktorn lämnar försvararen delvis 

bunden och begränsad till den verklighet som publiken redan håller för sann – att man 

inte skapar några nya identifikationspunkter som kan förändra publikens 

verklighetsuppfattning. Om vi antar den teorin innebär det att förstärkningen endast får 

fäste hos den publik som dels betraktar mänskliga rättigheter som något positivt och 

viktigt, och dels redan uppfattar Telia som ett företag där man faktiskt värnar sådant – 

snarare än den publik som tror på vad Uppdrag granskning visar. Det bör vara svårt att 

förstärka de fakta som reportaget framhåller och som publiken kan identifiera sig med, 

utan att ändra deras verklighetsuppfattning och ändå avsluta som mest trovärdig i 

diskussionen. 

I inledningen citerar Telia reportagets påstående att företaget är 

”diktaturens lydiga redskap” och går sedan omedelbart vidare till att förklara vad 

företagets uppgift (”egentligen”) går ut på. I övergången finns en implicit differentiering 

– det vill säga, Telia är likt reportagets påstående verksamma i Centralasien där diktatur 

råder, men det är inte deras uppgift att stoppa säkerhetstjänstens arbete. Man separerar 

sitt eget ansvar i den specifika sakfrågan (diktaturstyret) från kontexten och placerar 

istället in det i en annan kontext, nämligen den där Telia gör sitt jobb och fyller sina 

uppgifter. Företaget kan kopplas till Centralasiens diktaturländer, men ska inte kopplas 

till något ansvar för de handlingar som diktaturerna utför. 

Samtidigt som man differentierar sig från regimernas förtryck förflyttar 

man sig också närmre dess motsats – mänskliga rättigheter, FN och demokrati. Man 

förenar företagets arbete med det goda, man värnar mänskliga rättigheter och man har 

dessutom inlett ett samarbete med elva andra internationella telekombolag för att hitta 

gemensamt angreppssätt när friheten på internet hotas – i diktaturer såväl som i 

demokratier. Målet med detta, enligt Ware & Likugel, är att förändra publikens 

verklighetsuppfattning och i Telias fall skulle det kunna innebära att en publik som först 
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gjorde kopplingen Telia=Diktatur istället gör exempelvis kopplingen 

Telia=Demokratikämpar.  

6. Diskussion och slutsatser 
Uppsatsens första fråga gällde hur kategorian ser ut och redan i sin inledning visar 

Uppdrag granskning hur de vill definiera Telias verksamhet: ett samarbete med 

säkerhetstjänsterna i några av världens värsta diktaturer. I sina anklagelser attackerar 

reportaget företagets ethos där det betraktas som förtryckets medbrottsling – och 

dessutom påpekar man att företaget gör det medvetet, att Telia far med osanning. Ett av 

bevisen som används är intervjuinslaget med kommunikationsdirektören vars 

beskrivning av företaget inte överensstämmer med den bild som resterande reportage 

ger. Genom ett flertal intervjuer med regimens offer förknippar man mobiloperatören, 

mer eller mindre direkt, med säkerhetstjänsten och menar att företaget bär ansvaret för 

det som offren blir utsatta för. Anklagelserna är ett angrepp mot Telias etik och moral. 

 Så, vilka apologiastrategier kan identifieras? Inte helt oväntat skiljer sig 

intervjun med Edström något från pressmeddelandet – dels är pressmeddelandet i skrift, 

det är publicerat innan reportaget och på den egna hemsidan, medan intervjun är tv-

inspelad och verbal där Edström måste svara omedelbart på de frågor och påståenden 

som Josefsson formulerar. Genom pressmeddelandet får företaget möjlighet att definiera 

händelsen och kommunikationen är mer konceptfokuserad än Edströms ethosfokuserade 

kommunikation. Endast i inledningen nämns kortfattat vad Uppdrag gransknings 

reportage ska handla om, och snart därefter har man gått vidare till att istället beskriva 

Telia som företag och vilka uppgifter de har. Man skriver om att det är bra att Telia 

närvarar i diktaturstyrda länder, att de arbetar utifrån FN:s etiska ramverk och 

samarbetar med andra teleoperatörer för att bekämpa förtryck. Detta skulle kunna 

betraktas som ett slags imagearbete, snarare än ett svar på anklagelserna. Man vill visa 

sin berömvärda karaktär genom att peka på berömvärda handlingar, snarare än sina 

karaktärsbrister som kritiserbara handlingar för med sig. I Edströms fall blir det svårare, 

eftersom hon kontinuerligt måste ta sig an varje anklagelse som Josefsson riktar mot 

henne. 

 I båda fallen har vi sett hur Telia hänvisar till andra omständigheter, i 

form av lagar och regelverk som måste följas. Man bestrider ansvar i frågan och 

förflyttar detta till varje lands regering och polismyndighet samt till FN. Man vill förena 
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företaget med det goda arbetet som görs, där alla ska ha rätt till telekommunikation 

oavsett landstillhörighet och man differentierar sig ifrån allt som säkerhetstjänsten 

sysslar med. I pressmeddelandet finns ingen explicit förnekelse och distansen till 

anklagelserna är större än i Edströms fall – hon dementerar stundtals vissa påståenden, 

som exempelvis att Telia skulle släppa in diktatorn i sina egna lokaler.  

Telia uppfyller inte i något av fallen de etiska kraven på en fullgod 

apologia, men frågan är, när blir det rimligt att ställa dessa etiska krav? Om Telia inte är 

ansvariga för det som sker, ska de ”be om ursäkt” då? Ska man erbjuda en lösning på 

sådant man inte anser sig kunna lösa? Vem avgör vart ansvaret tar vid och var det 

slutar? Trots att såväl pressmeddelandet som intervjun innehåller så gott som samtliga 

försvarsstrategier från de apologiateorier inom vilka uppsatsen rör sig blir det ändå inte 

självklart att de etiska kraven kan ställas. Kan det vara så att en etisk apologia inte bör 

utföras, eller krävas, förrän den anklagade parten faktiskt är bevisat skyldig – eller 

räcker det att den som anklagar presenterar motparten som sådan? Bara för att Uppdrag 

gransknings kategoria är utformad på ett sådant sätt att Telia absolut bär ansvaret för 

alla diktaturens offer så måste det inte per automatik innebär att det är sant, men Telia 

måste ändå försvara sig för att skydda sitt ethos och enligt teorierna bör en apologia 

bemöta kategorian. För att vi ska kunna godkänna företagets försvar som fullgott och 

etiskt hållbart måste de alltså bemöta samtliga anklagelser, erbjuda förklaringar och 

erkänna sin skuld – men jag menar att det inte alltid kan vara rimligt att kräva detta. 

Man kan säga att Telia svarar på anklagelsen, men man kan inte säga att 

de bemöter den – det vill säga, de uttalar sig om sin verksamhet i Centralasien, men de 

varken bekräftar eller dementerar någon verklig skuld i diktaturmetodernas 

konsekvenser, åtminstone inte explicit. Företaget är ett av de största och framför allt 

äldsta inom telekommunikation i Sverige, man har levererat telefoni och internet till 

sina kunder under lång tid, och för kunderna kanske Telia känns svenskt och tryggt. Att 

man uppfattar sitt eget inledande ethos som starkt kan vara en av orsakerna till varför 

man – särskilt i pressmeddelandet – fokuserar kommunikationen på sin verksamhet 

snarare än på anklagelserna. Man tror sig veta att man har publikens förtroende tack 

vare ett långt och lyckat arbete i Sverige, och hos oss finns ingen diktatur att förknippa 

företaget med. Att ge sig in i frågor som rör diktatursamarbete och huruvida man bär 

ansvaret för enskilda människors liv eller inte vore att ta en stor risk, eftersom 

ansvarsfrågan är relativ och tolkningsbar. Man vill hellre framhäva det goda arbete man 

utför, att man är laglydig och att man värnar yttrandefriheten.  
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Att undvika ett konkret bemötande av anklagelserna kan emellertid 

innebära att man uppfattas som slingrande, vilket påverkar ett tilldelat ethos (och 

möjligen ett slutgiltigt) negativt. Vi litar inte på de som slingrar sig, som gömmer 

sanningen för oss, och i intervjun med Edström tar det lång tid innan hon möter 

Josefssons kommentarer om att släppa in diktatorn i de egna lokalerna. Kategorian är i 

det här fallet rakt på sak och dessutom mycket allvarlig, och att undvika den är en 

svaghet som verkligen sänker trovärdigheten.  

Visst skulle det kunna vara så att man uppfattas som mer trovärdig ju fler 

av de etiska kraven man uppfyller i sin apologia, men jag anser inte att man alltid ska 

behöva erkänna skuld och be om förlåtelse. Edström tycker kanske personligen att 

Telias verksamhet i Centralasien är dålig med tanke på vilka lagar som de har gått med 

på att följa, men hennes uppgift är inte att framföra sina egna åsikter – vi kan utgå ifrån 

att hennes uppgift är att värna Telias kommunikativa rykte, och i mångt och mycket gör 

hon ett förhållandevis bra jobb. I den svenska doxan står lagar och regler ofta högt i 

kurs och det är viktigt för många av oss att de följs – därför kan Edströms 

återkommande hänvisning till de nationella lagstiftningarna betraktas som ett 

genomtänkt och publikanpassat svar. Man vill kanske att publiken ska tänka att ”vi 

svenskar förstår att Telia måste följa lagarna och att de bara gör sitt jobb – för så gör vi 

här”.  På samma sätt är de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten viktig i den 

svenska doxan, varför också pressmeddelandet valt att peka på hur detta främjas genom 

Telias arbete.  

Telia vill rama in händelserna och visa sin kompetens, där företaget får 

framstå som den verksamhet i diktaturstyrda länder som kämpar emot kränkningarna 

genom att erbjuda alla människor samma rättigheter. Att lägga fokus på detta istället för 

att bemöta kategorian är en medveten strategi från Telias sida, där de lutar sig mot sitt 

inledande ethos. Strategin fungerar bättre i pressmeddelandet, där man fått möjligheten 

att, från början till slut, välja hur varje textdel ska definieras och hur helheten ska 

formas. För Edström fungerar det inte lika effektivt, eftersom hon ställs emot varje 

anklagelse och krävs på omedelbara svar – när hon hänvisar till samma omständigheter 

som pressmeddelandet framstår hon istället som slingrande. Hon har inte samma tid att 

formulera sig, varför hon ibland snubblar på ord och det skänker ett nervöst intryck. I 

kombination med den undvikande strategin får det henne att verka oärlig. I det här fallet 

hade Telias trovärdighet kanske tjänat på en kommunikation som bättre uppfyller de 

etiska kraven som Mral framställer. Edström kunde ha ägnat mer tid åt att uttrycka 
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beklaganden, visa att hon kan sätta sig in i intressenternas situation, erbjuda en 

förklaring och offentliggöra mer relevant information. Jag anser fortfarande inte att hon 

måste erkänna skuld, men en mer tillmötesgående strategi hade troligen stärkt Telias 

ethos. 

När materialet jämförs med teoribildningen går de flesta försvarsstrategier 

att identifiera och man försvarar sig alltid genom en kombination av dem. En längre 

studie med fler uttalanden från Telia och genom flera mediala aktörer skulle kunna 

skänka större förståelse för hur företagets ethos förändras i samband med vilka 

strategier som används över tid. Exemplen i den här uppsatsen är hämtade från de 

första, inledande dygnen i anklagelserna mot Telias verksamhet och jag är övertygad 

om att det fortsatta händelseförloppet skulle utgöra ett utmärkt analysexempel för 

forskningen kring kriskommunikation och retorik.  
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7. Sammanfattning 
Uppsatsens primära syfte har varit att göra en krisretorisk analys av hur TeliaSonera har 

valt att försvara sig mot Uppdrag gransknings mediala angrepp den 18 april 2012, där 

företagets affärer i Centralasien ifrågasätts. Frågeställningarna som väglett mig har varit 

hur anklagelserna ser ut, vilka försvarsstrategier som kan identifieras samt huruvida 

TeliaSonera uppfyller kraven på en fullgod apologia så som den framställs i litteraturen.  

De teoretiska ramarna som uppsatsen rör sig inom är hur man kan koppla 

samman retorik och kriskommunikation samt hur begrepp inom modern apologiateori 

kan appliceras på ett retoriskt objekt i en analys. Ett retoriskt angreppssätt hävdar att 

information, inramning [framing] och tolkning är viktiga aspekter i krishantering och 

betonar utvecklingen och presentationen av budskapet inom krishanteringen. Centrala 

begrepp och verktyg för analysen har varit den klassiska retorikens statuslära, med 

beskrivning hämtad från Janne Lindqvist Grinde, samt de moderna teorierna kring 

kategoria och apologia – hämtade från Diana Berkshire Hearit och Keith M. Hearit, B. 

L. Ware och Wil A. Linkugel samt Brigitte Mral och Oral Vigsø. Eftersom TeliaSoneras 

trovärdighet är under attack har också begreppet ethos en central plats i uppsatsen, där 

definitionen hämtats hos W. Timothy Coombs, Mral och Vigsø samt James McCroskey. 

Den retoriska situationen och retorikens doxa berörs också övergripande.  

 Uppsatsen använder en deduktiv metod i den bemärkelsen att jag först 

insamlar och presenterar teoribildningen för att sedan applicera detta på mitt material – 

teorin får säga något om materialet istället för tvärtom. Genom att använda en 

hermeneutisk forskningsmetod har jag fått förståelse för materialet genom att tolka det. 

Forskningsmetoden är kvalitativ, där innehållets mening styrs och formas av hur jag 

tolkar den. En retorisk analys har gjorts på de mediala anklagelser och försvar som 

utgör materialet, vilka sedan jämförs med de teoretiska begreppen.  

 Genom min analys och diskussion kommer jag fram till att Uppdrag 

granskning attackerar TeliaSoneras ethos genom att anklaga dem för att samarbeta med 

hårdförda diktaturer, där företaget jämförs med säkerhetstjänsternas och förtryckets 

medbrottsling. Ansvaret för de hemska handlingar som regimerna utsatt sin befolkning 

för placeras på TeliaSoneras axlar. I företagets försvar separerar man sig från 

diktaturernas metoder och förenar sig istället med en kontext där främjandet av 

mänskliga rättigheter ligger som grund. Man utnyttjar den trovärdighet man har hos 

publiken genom en lång tid av fungerande arbete i Sverige, och undviker att bemöta 
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påståendena som behandlar skyldigheten. Fokus hamnar på ett imagearbete där man 

beskriver sin verksamhet i vilken handlingarna är goda – och till viss del stärker detta 

trovärdigheten. Undvikandet skapar emellertid också känslan av att man slingrar sig, 

vilket får företaget att framstå som oärligt och trovärdigheten sjunker.  

 Strategier som presenteras i teoribildningen kring apologia kan i 

varierande utsträckning identifieras i TeliaSoneras försvar, men företaget uppfyller till 

synes väldigt få av de etiska kraven för att försvaret ska kunna betraktas som fullgott, i 

synnerhet återfinns aldrig något erkännande av skuld och inte heller någon ursäkt. Jag 

diskuterar rimligheten i att ställa dessa krav och drar en slutsats att ett erkännande inte 

alltid måste erbjudas för att ett försvar ska kunna betraktas som trovärdigt.  
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Bilaga 1 
Transkribering av första intervjusekvensen med Cecilia Edström, ur Klipp 1 

 
Edström: 

”Vi tillhandahåller kommunikation och vi ska göra det med 

de säkraste näten som överhuvudtaget går att uppbringa – 

det bygger relationen med våra kunder på, så det handlar om 

att ha säkra nät men också hantera data och personuppgifter 

på ett säkert sätt.” 

 

Reporter: 

”Ibland så tvingas ni ju lämna ut uppgifter, vad har ni för 

krav?” 

 

Edström: 

”Vi har väldigt höga krav för hur vi gör när vi lämnar ut 

uppgifter. Det är lagen som styr vad vi är tvungna att lämna 

ut, och när vi är tvungna att lämna ut och till vem vi lämnar 

ut och det regleras i varje land. Men det vi säkerställer då, 

det är att titta på: finns det stöd i lagen och sen, är det en 

auktoriserad part som ställer frågan – har den här parten rätt 

och är det ett formellt beslut i bakgrunden.” 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 
Transkribering av andra intervjusekvensen med Cecilia Edström 
Josefsson: 

”De allra flesta av oss tycker att det är bra med 

telekommunikation, folk pratar med varandra och sådant 

där, men efter att du har sett det här reportaget, kan ni 

fortsätta hävda att ni enbart är bra för demokratin i de här 

länderna?” 

 

Edström: 

”Det jag ser i det här reportaget är människor som blir 

utsatta för kränkningar och det berör mig väldigt djupt och 

det är naturligtvis problematiskt att det är så med teknologi, 

med telekommunikation och med annan teknologi för då 

finns det möjligheter att använda det dels för goda syften 

och dels för dåliga syften – och det i sig, att man kan 

använda det för dåliga syften tycker inte jag är tillräckligt 

skäl för att man inte ska tillhandahålla kommunikation i de 

här länderna.” 

 

Josefsson: 

”Det finns väl ändå en gräns? Här ser man alltså att man 

avlyssnar, övervakar, förföljer de demokratiska krafterna 

och de använder sig av er och eran teknik.” 

 

Edström: 

”Alla telekomoperatörer i världen står inför samma 

problematik, därför att lagen ger möjlighet för 

polismyndigheter och andra myndigheter att avlyssna 

trafiken i näten, och ta del av information som finns där, det 

gäller för alla länder.” 

 

Josefsson: 

”Jo, men nu pratar vi om lagarna i diktaturer, inte i 

demokratiska rättsstater.” 

 

Edström: 

”Ja, men ska man då säga, blir konsekvensen då att 

telekommunikation ska vara förbehållet människor som 

lever i demokratiska länder, det tycker inte jag därför att de 

bidrar med så mycket positivt.”  

 

Josefsson: 

”Det beror väl lite på, kan man ligga med en diktator under 

sängen på ett eller annat sätt – antingen håller man distans så 

att säga, för att försöka upprätthålla någon slags etisk 

gräns.” 

 

Edström: 

”Vi håller distans.” 

 

Josefsson: 

”Gör ni det när, som i det här reportaget så pratar man om 

svarta boxarna, det så kallade sormsystemet, som gör att 

diktaturen i realtid – helt mot vad du säger att de ska följa 

lagar och formella beslut – kan avlyssna människor dygnet 

runt.” 

 

Edström: 

”Polismyndigheten har rätt att ta del av information från 

näten för att bekämpa brott och befogenheterna går olika 

långt i olika länder.” 

 

Josefsson: 

”De här människorna som vi hör här, de säger att det är 

jättebra med telekommunikation, men de ser ju hur ni 

hjälper diktaturen. Det är ju till och med så att i 

Azerbajdzjan och Uzbekistan så har de egna rum i era 

lokaler.” 

 

Edström: 

”Alltså, hur brottsbekämpningen bedrivs i respektive land är 

belagt med sekretess, det är det i Sverige och det är det där 

också, och det kan jag inte kommentera.” 

 

Josefsson: 

”Det är klart du kan. Hur kan ni släppa in dem? Alltså, det är 

ju att släppa in diktaturens säkerhetstjänst i TeliaSoneras 

lokaler.” 

 

Edström: 

”Jag kan inte kommentera hur brottsbekämpningen går till, 

jag kan bara konstatera att lagarna i länder går olika långt i 

hur stora befogenheter de ger för polismyndigheten att 

bekämpa brott – men det vi också ser i ert reportage är ju 

faktiskt att hur man använder den mobila kommunikationen 

för att dokumentera övergrepp, för att få ut det till 

omvärlden, ni har själva filmat och det finns andra som har 

filmat, den arabiska våren hade inte varit möjlig. Jag kan 

inte tänka mig en värld där det inte finns mobil 

kommunikation, problemet är ju när tekniken används för 

felaktiga syften.” 

 

Josefsson: 

”Och det är ju det de gör.” 

 



 

 
 

Edström: 

”Ja, i vissa tillfällen gör de det.” 

 

Josefsson: 

”Ni riskerar ju deras, kanske, liv i de här länderna.” 

 

Edström: 

”Vi riskerar inte deras liv.” 

 

Josefsson: 

”Men de använder ju eran teknik, ni tar in dem i era lokaler 

– diktatorns säkerhetstjänst i era lokaler, ni låser inte ens 

dörren där, är det inte att gå över alla gränser?” 

 

Edström: 

”Vi tar inte in diktatorn i våra egna lokaler, men det finns 

olika långtgående beslut och bestämmelser i respektive land 

för vilka befogenheter polisen har att få tillgång till 

information om näten.” 

 

Josefsson: 

”Bland de mest bisarra inslagen i det här reportaget, det är ju 

uppgifterna om Eurovision Song Contest, om en månad är 

det just i Azerbajdzjan och ni har ju bolag där som heter 

Azercell som är huvudsponsor för det här. Och tidigare så 

har ju erat bolat, eran teknik, använts för att ta reda på om 

folket där röstar på rätt eller fel land, och fiende nummer ett 

– Armenien – om man röstar på det, då blir man kallad till 

polisförhör, och de spårades med era bolag, eran teknik.” 

 

Edström: 

”Det finns, igen, långtgående befogenheter för 

polismyndigheten i många länder att få information ur näten. 

Vi kan aldrig fatta beslut, vi fattar aldrig beslut om vad som 

är brott eller inte, utan vi har att tillhandahålla information 

under vissa förutsättningar och det måste vi göra. Det är 

självklart ett problem när tekniken används för att kränka 

mänskliga rättigheter.” 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 
Telias pressmeddelande, publicerat 17 april 2012 

Uppdrag granskning 18 april handlar om TeliaSonera och hur företaget hanterar frågor 

kring nät, säkerhet och personlig integritet i vår verksamhet i ett antal länder i 

Centralasien. Det antyds att vi är ”diktaturens lydiga redskap” eftersom vi inte stoppar 

säkerhetstjänster från att ta del av information om trafiken i näten. 

Vår uppgift är att förse våra kunder med goda möjligheter att ringa, surfa 

på internet, skicka meddelanden och enkelt få tillgång till hela världens information. Vi 

är övertygade om att det är bättre ju fler som får tillgång till mobiltelefoni och möjlighet 

att kommunicera via Internet och att det är bra att vi är närvarande även i länder som 

saknar demokratiska traditioner och där det finns mer att önska vad gäller yttrandefrihet 

och mänskliga rättigheter. 

Regeringar och säkerhetstjänster i hela världen ha rätt att ta del av trafiken 

i näten i brottsbekämpande syfte. Det sker varje dag i alla länder – även här i Sverige. 

Varken TeliaSonera eller andra telekombolag kan överta världssamfundets roll när det 

gäller att säkerställa mänskliga rättigheter. FN:s vägledande principer i syfte att värna 

de mänskliga rättigheterna är tydliga och klara. Det är politiker och regeringar som har 

till uppgift att se till att mänskliga rättigheter skyddas och att rätten till det fria ordet 

upprätthålls. 

Vi som företag, måste alltid följa nationell lagstiftning, vi vidareutvecklar 

också utifrån FN:s ramverk arbetet med att respektera mänskliga rättigheter. Dessutom 

har TeliaSonera inlett ett samarbete med elva andra internationella telekombolag för att 

hitta ett gemensamt angreppssätt när friheten på internet hotas. I diktaturer såväl som i 

demokratier. 

TeliaSonera har valt att etablera verksamhet i länder som bara för något 

decennium sedan var helt slutna, och där det fortfarande inte råder demokrati som vi i 

Västeuropa känner den. Vi avstår från att driva verksamhet i länder där FN och EU 

infört sanktioner mot att driva telekombolag, och vi avstår när vi bedömer att det är 

omöjligt att driva verksamhet på ett sådant sätt att det går att försvara utifrån vår egen 

syn på affärsetik. 
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