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Inledning”Telecommunicationsgroup TeliaSonera has been associated with bribery, corruption,money laundering, human rights violations and complicity with oppressive regimes.”1 Rep-

risk, en konsultfirma med bas i Schweiz som samlar information åt sina klienter inom enmängd olika riskfält, placerade med den motiveringen TeliaSonera på listan över världenstio mest kontroversiella företag 2012.2 Listan baseras på en global nyhetssökning, digitalasom tryckta, där Reprisk noterar dokumenterade kontroverser, såväl fakta som anklagelserför att sammansätta listan.3Anklagelserna som rörde TeliaSoneras verksamhet i ett flertalländer i Eurasien hade länge figurerat i turkisk press men var länge okända för svensk me-dia. Detta förändrades i februari år 2012 när Veckans affärer hävdade att en miljard av Te-

liaSoneras kapital hade förlorats genom korruption i Kazakstan.4 I en intervju i samma tid-ning menade TeliaSoneras dåvarande kommunikationsdirektör Cecilia Edström att det helavar illasinnade rykten av en motpart i en ägarstrid som TeliaSonera var iblandade i, vilketföretaget inte hade ansett vara ett skeende som behövde informeras till marknaden.5 Nuexploderade istället nyheten i media och flera avslöjanden skulle följa.Hur detta hemlighållande av utvecklingen i företagets expansionsområden påverka-de den rapportering som följde TeliaSonera under år 2012 är omöjligt att spekulera i. Där-emot borde de senaste decenniernas medieutveckling gjort klart för dem att anklagelsernatillslut skulle nå hemmamarknaden. Denna samhällsutveckling hade redan poängterasfemton år tidigare:
The incidence and severity of crisis is rising with the complexity of technology and society.Fewer crises remain unpublicized as the number of society´s watchdogs increases.6

1Reprisk, Media Center, ”The Most Controversial Companies of 2012”, http://www.reprisk.com/reprisk-releases-report-on-most-controversial-companies-of-2012/, (2013-11-30) s. 12.2Reprisk, About Us, ”About Reprisk AG, http://www.reprisk.com/about-reprisk-ag/, (2013-11-30).3 Reprisk, Media Center, ”The Most Controversial Companies of 2012”, http://www.reprisk.com/reprisk-releases-report-on-most-controversial-companies-of-2012/, (2013-11-30) s. 2.4Emanuel Sidea, ”Telia I svindlerihärva i öst”, Veckans Affärer 23/2 2012, http://www.va.se/nyheter/telia-i-korruptionsharva-i-ost-308826 (2013-11-26).5Ulf Skarin, Emanuel Sidea, ”Telia Sonera: ´Det är smutskastning” 23/2 1012,http://www.va.se/nyheter/telia-sonera-det-handlar-om-smutskastning-308864 (2013-11-26).6Michael J. Palenchar, ”Historical trends of Risk and Crisis Communication”, Handbook of Risk and Crisis Com-
munication, Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009 s. 40.
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Citatet kommer från Otto Lerbinger, en av de forskare som har drivit på det akademiskafältet risk- och kriskommunikation. Heath och O´Hair, två andra forskare inom samma fält,har spekulerat i att den första explosionen i intresset kring kriskommunikation uppkomnär skandalen kring det amerikanska läkemedelföretaget Johnson & Johnson smärtstillandepiller Tylenol rullades upp 1982.7 Flera personer avled i området kring Chicago och efter entid framkom det att den enda länken mellan offren var att de alla hade tagit Tylenol i sinasista dagar i livet. I oktober år 2013 har fortfarande ingen dömts men den mest acceptera-de teorin är att en eller flera gärningsmän tillförde gift till burkarnas innehåll när de anlänttill butikerna.8 Johnson & Johnson kommunikationsstrategi efter att skandalen rullats uppvar att försöka frånsäga sig eget ansvar genom att skifta skulden till en ensamt agerandeperson, en lyckad strategi som räddade både företaget och produkten.9 Faktumet att deraskommunikativa svar på krisen ansågs som en sådan remarkabel framgång skapade en ex-plosion inom kriskommunikationen som drivits framåt av såväl PR-sektorn som den aka-demiska världen de senaste årtiondena.10Även om forskningen kring kriskommunikation rör sig inom många skilda områdeni samhället är det framförallt företagskriser som har dominerat fältet.11 Denna utvecklingter sig som ganska självklar i dagens mediesamhälle där de faktorer som utgör en organisa-tions image kan bli uppmärksammade på ett sätt som vore otänkbart för tio eller tjugo årsedan. Philip Kotler, en amerikansk forskare inom marknadsföring har definierat imagesom de olika positiva och negativa attribut som hos en konsument sammanfogas till en fö-reställning om ett varumärke.12 För de flesta företag är det idag självklart att deras imageär en ogripbar tillgång med ett oerhört värde. Risk och kriskommunikationen är sålunda en
7Robert L. Heath, H. Dan O´Hair, ”The significance of Crisis and Risk Communication”, Handbook of Risk and
Crisis Communication, Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009, s. 8.8Ben Kesling, ”Tylenol Killings Remain Unsolved and Unforgotten After 30 Years”, The Wall Street Journal11/10 2013, http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303492504579115573613137300(2013-12-2).9Susan L. Brinson, William L. Benoit, ”The Tarnished Star: Restoring Texaco´s Damaged Public Image”, Man-agement Communication Quarterly 1999:12, e-artikel, version 1999-5,http://mcq.sagepub.com/content/12/4/483 (2013-11-26), s. 502.10 Robert L. Heath, H. Dan O´Hair, ”The significance of Crisis and Risk Communication”, Handbook of Risk and
Crisis Communication, Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009, s. 8.11 Michael J. Palenchar, ”Historical trends of Risk and Crisis Communication”, Handbook of Risk and Crisis
Communication, Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009 s. 42.12 Philip Kotler, Marketing Management: The Millenium Edition, New Jersey, Prentice-Hall, 2000, s. 180.
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bransch där det blivit lönsamt att kalla sig expert, vilket öppnar upp ett etiskt dilemmainom området, där kommunikationsfirmor skräddarsyr lösningar och kommunikations-forskare tar fram nya teorier att appliceras för den som vill. Frågan väcks vem som tjänarpå detta, organisationer som vill upprätthålla sin image, eller publiken som denna imageskapas inför. Som Heath och O´Hair uttryckt dilemmat:
Done poorly, risk communication is corporate propaganda seeking falsely deserved understanding andsupport by important publics. Done properly it brings sound scientific knowledge to be the servant ofthe public interest.13Detta riskerar att göra kriskommunikationen instrumentell, då den enbart värderas utifrånden effekt den kan ge.Den här uppsatsen vill visa att en alternativ bild av faktisk kriskommunikation kanuppnås genom att applicera Kenneth Burkes dramatiska teori. Burke, en amerikansk aka-demiker som under sin akademiska karriär verkade inom flera humanistiska fält, lanseradesin dramatistiska teori i sin bok A Grammar of Motives som publicerades 1945. Med formu-lerandet av denna teori försökte Burke hitta de underliggande ”motiv” som enligt en visstext får människor att handla, och därigenom alltså avslöja vilka faktorer som en text impli-cit förutsätter vara de egentliga drivkrafterna bakom mänskligt handlande. Medan kris-kommunikation syftar till att få folk att reagera på ett särskilt sätt inför ett förlopp kanBurkes teori istället visa på vad som faktiskt sägs.Den här uppsatsen ska visa på hur Burkes teori kan användas inom kriskommunika-tion och vilka andra slutsatser den kan ge än de mer deskriptiva teorierna kring etableradkriskommunikation. Istället för att se kriskommunikation som ett orsaks-verkan förhållan-de där olika händelser kräver olika kommunikativa strategier kan Burke visa på ett annatförhållande. Detta genom att inte fokusera främst på vad som kommuniceras, utan hur detkommuniceras. Genom detta kan uppsatsen förhoppningsvis visa vad som driver ett kom-munikationskeende narratologiskt, var tyngdpunkten ligger i händelserna, och därmed hit-ta ett djupare syfte till varför kommunikationen ser ut som den gör. I så fall kan en analysvisa vad kommunikationen faktiskt syftar till att förmedla. För att uppnå detta ska Burkes

13 Robert L. Heath, H. Dan O´Hair, ”The significance of Crisis and Risk Communication”, Handbook of Risk and
Crisis Communication, Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009, s. 23.
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teori appliceras på fallet TeliaSonera.Att använda sig av Burkes teorier inom kriskommunikation är inte en ny idé, påframförallt USA:s politiska scen var det en populär analysmetod på 60- och 70-talen.14 ISverige tycks dock inte Burkes pentadanalys ha använts inom detta område tidigare.15 Bur-kes teorier har dock används av Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, ihennes analys av attityder inom kärnkraftsfrågan i Sverige i antologin Krisretorik som gavsut år 2013. Mral använder sig dock enbart av Burkes attitydbegrepp som inte kommer åter-finnas i den här uppsatsen och inte hans pentadanalys.16 Denna uppsats kan därför bidramed ny kunskap för kriskommunikationen i Sverige då inga tidigare analyser gjorts av ettföretags kriskommunikation utifrån Burkes pentad. Fallet TeliaSonera har valts för dessstora genomslag i media, samt att det enbart har publicerats en tidigare kriskommunika-tionsanalys om det aktuella fallet.17
TeliaSoneraI mars 2013 skickade TeliaSonera ut ett brev till samtliga aktieägare i företaget för att firatioårsjubileet av att svenska Telia och finländska Sonera gått samman. Denna händelse in-nebar för första gången att två förre detta statliga verk från två EU-länder gått samman ochsom sett till bolagets tillväxt varit en oerhörd framgång, idag är TeliaSonera Europas femtestörsta koncern.18 Sålunda menade man att det fanns god anledning att fira, inte bara för deegna framgångarna utan även för deras framgångar i att göra världen till en bättre plats:

Vår innovation finns idag över hela världen och har förändrat den till det bättre. Genom attgöra det vi är bäst på – att förse människor med internet och mobiltelefoni till en rimlig kost-nad – bidrar vi till att ge miljoner människor bättre möjligheter. Det märks inte minst i vår
14 University of South Florida, Scholar Commons, ”Image Restoration Theory: An Empirical Study of CorporateApology Tactics Employed by the U.S. Air Force Academy,http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5041&context=etd, (2013-11-14).15 Vad uppsatsskribenten funnit den 2014-02-21.16 Brigitte Mral, Orla Vigsö (Red). Krisretorik: Retoriska aspekter på kriskommunikation. Antologin har getts uti samarbete mellan Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Retorikförlaget. Davidssons tryckeri2003, s. 109.17 Vad skribenten har funnit den 2014-02-21. Teknologi, på gott eller ont? Krisretoriska aspekter på TeliaSone-
ras affärer i Centralasien, en uppsats om kategoria och apologia. En kandidatuppsats inom retorik av KristinNellebo som lades fram vid Örebro universitet vårtterminen 2013. Nellebo har en annan ingång i fallet utifrånden klassiska retoriken som inte finns i den här uppsatsen.18 TeliaSonera, ”Historia”, http://www.teliasonera.com/sv/om-oss/historia/ (2013-11-26).
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verksamhet i Eurasien(...)Vi anställer och utbildar medarbetare, deltar i sociala projekt ochstöder inkluderingen av barn, äldre och funktionshindrade i samhället. Vi investerar i viktiginfrastruktur och bidrar med stora skatteintäkter. Kort sagt – vi bidrar till hållbar samhällsut-veckling. TeliaSonera är ett sunt företag med sunda värderingar.19

Nyckelordet i det nämnda avsnittet är Eurasien, det område där tillväxtmarknader somRyssland, Turkiet och flera forna Sovjetstater ståt för merparten av TeliaSoneras vinstermen också varit källan till den mediala virvelvind som skakat företaget i grunden sedanbörjan av år 2012.20 Då avslöjade tidningen Veckans affärer en påstådd korruptionshärva i
TeliaSoneras verksamhet i Kazakstan. TeliaSoneras mobiloperatör Kcell i Kazakstan hadesedan holdingbolaget Fintur, som kontrollerades av TeliaSonera och turkiska Turkcell, till-satt nya chefer år 2006 svindlat bort enorma mängder pengar. Det hävdades att ledningen i
Kcell hade lagt ut byggnadsuppdrag till överpris till underleverantörer, uppdrag som sedanaldrig genomfördes. När det uppdagades i februari år 2012 rapporterade Veckans affäreratt cheferna för Kcell hade sparkats och att en miljard kronor försvunnit i svindleri.21 Teli-

aSonera menade å sin sida att allt var falska rykten med ursprung i en ägarstrid som fördesmed det turkiska investmentbolaget Cukorova. Cukorova skulle överlåta aktier i Turkcell,där TeliaSonera var storägare, men hade vägrat och TeliaSoneras dåvarande kommunika-tionsdirektör Cecilia Edström menade att hela härvan var smutskastning för att avleda frånsakfrågan om ägandet.22Debatten intensifierades i april samma år när den vidgades till att inbegripa TeliaS-

onera och deras relation till de forna Sovjetsstaternas säkerhetsapparater. SVT:s Uppdrag

Granskning sände ett program som framställde TeliaSonera som ”diktaturens lydiga red-
19 TeliaSonera, ”Bästa Aktieägare” 8/3 2013,http://www.teliasonera.com/PageFiles/28554/TeliaSonera_10_%C3%A5r_BrevTillAktie%C3%A4gare.pdf(2013-11-26)20Emanuel Sidea, ”Telia I svindlerihärva i öst”, Veckans Affärer 23/2 2012, http://www.va.se/nyheter/telia-i-korruptionsharva-i-ost-308826 (2013-11-26).21Sidea 23/2 2012.22 Ulf Skarin, Emanuel Sidea, ”Telia Sonera: ´Det är smutskastning” 23/2 1012,http://www.va.se/nyheter/telia-sonera-det-handlar-om-smutskastning-308864 (2013-11-26).
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skap” som inte stoppade säkerhetstjänsterna i länderna från att ta del av nättrafiken.23 Det-ta skulle uppföljas i flera reportage i Uppdrag Granskning under 2012-2013 där debattensnävades in på Uzbekistan där det hävdades att TeliaSonera skaffat sig sina rättigheter attverka i landet genom omfattade mutor.Detta skapar känslan av att TeliaSoneras självgratulerade brev till sina aktieägarelite över ett år efter Veckans affärers avslöjande inte främst var menat som ett firande, utansnarare en lugnande programförklaring inför sina egna aktieägare där budskapet var att
TeliaSonera inte är dem medierna påstår att de är. De stödjer inte diktaturer, utan hjälperdet demokratiska framåtskridandet i världen. Företaget hade fört en långvarig strid om sin
image bakom sig, tillsammans med en ännu pågående rättegång, och det var inte slut än.
Tidigare forskningGrunden i kriskommunikation när den utgår ifrån det organisatoriska perspektivet är atten organisation är detsamma som dess image då dess anseende fungerar som en utvärde-ring av organisationen.  Därmed blir en organisations image en av de absolut värdefullastetillgångarna för dessa då det på ett genomgripande sätt kan påverka organisationen på allanivåer: ”attracting customers, generating investment interest, attracting top employee ta-lent, motivating workers, increasing job satisfaction, generating more postitive media cove-rage, and garnering positive comments from financial analysts.”24Idag framhåller forskare inom kriskommunikation att denna image skapas i förhål-landet mellan organisationen och dess intressenter och om kommunikationen däremellanär positivt eller negativt laddad. Detta har kommit att påverka all kriskommunikation dådet flyttat bort den primära betoningen på de faktiska krishändelserna. I litteraturen idagså framställs en kris snarare som den bild som finns av händelserna än det faktiska händel-seförloppet.25 Om en organisations intressenter tror att en kris är pågående så är organisa-
23 Telia Sonera, Pressmeddelanden, ”Telia Sonera i SvT:s Uppdrag Granskning” 17/4 2012,http://www.teliasonera.com/sv/newsroom/pressmeddelanden/9591/4/teliasonera-i-svts-uppdrag-granskning/ (2013-11-27).24 W. Thimothy Coombs, ”Conceptualizing Crisis Communication”, Handbook of Risk and Crisis Communication,Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009, s.107.25 Coombs 2009, s.99.
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tionen i ett kristillstånd om de inte lyckas övertyga intressenterna om motsatsen. Därmedhar kriskommunikationsforskningen över tid vidgat sin intressesfär från att primärt inriktasig på organisationerna till att nu ägna mer studier åt förhållandet mellan organisationeroch intressenter.26 Detta förhållande återspeglas i dagens teorier med frågan om det etiskadilemmat som kriskommunikation kan innebära, nämligen om det primära målet bör varaatt rikta in sig på intressenternas välbefinnande eller de egna image problemen.27Utifrån detta så har det kriskommunikationsvetenskapliga fältet vidgats så att manidag generellt kan säga att det finns två olika utgångspunkter, där en gren framförallt utgårfrån det organisatoriska perspektivet och en gren utgår ifrån mer kulturella kontexter, ut-ifrån intressenternas och samhällets perspektiv, även om de överlappar  varandra.Huvudmålet i den forskning som utgår ifrån det organisatoriska perspektivet är attminska skadan tillfogad av krisen. Den tidiga forskningen utifrån detta perspektiv utgickifrån retorikens genrebegrepp apologia, där fokuset är att försvara ens egen karaktär frånbeskyllningar om ens person. Premissen för användning inom kriskommunikation var atten organisations anseende skapar en persona, en karaktär som kan bli attackerad och för-svarad. Keith Hearit anses vara den som utvecklat just bolagsapologia till en distinkt forsk-ningslinje. Huvudlinjen i Hearits teori är att organisationen strävar efter en behörighet isamhället, formad genom organisationens och dess intressenters värderingar. Under enpågående kris så hotas organisationens roll i samhället genom att dess egna och dess in-tressenters värderingar slutar överensstämma.28 Utifrån denna utveckling lanserade Willi-am Benoit sin Image reparation theory år 1995, en teori som sedan dess blivit en av de meruppmärksammade inom fältet. Den fokuserar på scenarion där en kris har skett och orga-nisationens image inte kan skyddas. Hans teori visar på hur organisations image kan repa-reras genom fem olika kommunikativa val eller strategier. Teorin kan därmed beskrivassom instrumentell, eftersom det primära målet är att återskapa en fungerande image förorganisationen. Benoits teori har varit väldigt tongivande inom kriskommunikationsfältetäven om den idag har samlat på sig flera kritiker. Två av dessa, Burns och Bruner, menadeatt Image Restoration Theory reflekterade ”a static and linear view of rhetoric, that does not
26 Coombs 2009, s.99.27 Coombs 2009, s.99.28 Coombs 2009, s. 108.
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always capture the dynamic nature of claims and counterclaims. They call for image resto-ration research that is more dynamic and receiver oriented.”29 En annan forskare inom fäl-tet, Thimothy Coombs, menar ifråga om Benoits teori att det går att få fram intressantasynvinklar i en fallstudie med Benoits teori, men att dess största problem är att det egentli-gen inte är en teori. Coombs menar att det snarare är ett verktyg att användas i efterhandgenom att analysera en given situation, jämföra det som sades i kriskommunikationen medde fem olika strategierna och sedan placera in det under en eller flera.30 Liknande kritik harfört kriskommunikationsutvecklingen framåt, där man försökt komma ifrån det deskriptivaoch fallbundna i Bennoits teori, vilket te.x. Thimoty Coombs försökt uppnå med sin SCCT,
Situational Crisis Communication Theory.31Thimothy Coombs försök att med STTC göra kriskommunikation mindre fallbundenoch därmed öka dess användning på ett teoretiskt plan frångick däremot inte dess instru-mentella grund. Under utvecklingen av sin teori beskrev han sitt mål:

We must understand how publics react to different image restoration strategies in different types ofcrises if crisis managers are to learn when certain response strategies should be used or avoided. Putanother way, we must become more prescriptive so that crisis managers have clearer guidelines forselecting their image restoration and crisis response strategies.32Trots detta menar Coombs ändå att det primära objektivet med kriskommunikation måstevara att beskydda intressenterna i första hand.33Den gren inom kriskommunikationen som ägnar sig mer åt samhällelig kontext blirdärför inte lika klart målbunden utan mer analyserande och har rört sig ifrån det organisa-
29Donayle R. Griffin Padgett, Matthew W, Seeger, ”From Image Restoration to Renewal: Approaches to Under-standing Postcrisis Communication”, The Review of Communication, 2010:10, e-artikel, version 2010-5,http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15358590903545263#.UpYZ_MTuL0o, (2013-10-07).30 W. Thimothy Coombs, ”An Empirical Analysis of Image Restoration: Texaco´s Racism Crisis”, Journal of Pub-
lic Relations Research, 2000:12, e-artikel, version 2009-11,http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S1532754XJPRR1202_2#.UoyZy8S4XxU, (2013-11-14).31 Coombs 2009, s. 109.32W. Thimothy Coombs, ”An Empirical Analysis of Image Restoration: Texaco´s Racism Crisis, Journal of Public
Relations Research, 2000:12, e-artikel, version 2009-11,http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S1532754XJPRR1202_2#.UoyZy8S4XxU, (2013-11-14).33 W. Thimothy Coombs, ”Conceptualizing Crisis Communication”, Handbook of Risk and Crisis Communication,Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009, s. 99.
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toriskas ”quantitative, categorized, prediction-oriented research.”34 Det har funnits fleraolika infallsvinklar där till exempel Streifel, Beebe, Veil och Sellnow år 2006 studerade deetiska aspekterna i hur beslut tas inom kriskommunikation och hur detta påverkar det so-ciala samhällsbygget. De senaste åren har forskare även börjat lägga ett postmodernistisktperspektiv på kriskommunikation, där forskare har kritiserat kriskommunikationens in-strumentella inriktning på att återfå ordning och kontroll. En av dessa forskare, L. Tyler,menade att kriskommunikationen:
Instead of focusing on the impossibility of crisis control and protecting those in power, crisis commu-nication should be used to alleviate stakeholder suffering-that the voices of management should not bethe only one heard and that postmodern perspectives to crisis communication are a more humane wayto communicate.35B.K. Lee har kommit med liknande invändningar mot dagens kriskommunikation genom attpeka på att kommunikationen inte är tillräckligt inriktad mot publiken och att fallstudiernainte sätts i en analytisk kontext.36I Sverige har inte kriskommunikationen som fält brutit sig ut som en egen forsk-ningsgren på samma sätt som i USA, däremot har intresset börjat växa. Ämnet har idag be-handlats av akademiker inom till exempel retorik och medie- och kommunikationsveten-skap vilket år 2013 resulterade i den tidigare nämnda antologin Krisretorik: Retoriska

aspekter på kriskommunikation. Den är ett resultat utav forskningsprojektet Retoriska

aspekter på kriskommunikation som finansierats av Myndigheten för samhällskydd och be-redskap (MSB). I antologin har flera svenska retorik- och medieforskare tagit sig an uppgif-ten att breda synen på kriskommunikation genom att applicera den klassiska retorikappa-raten på ett flertal fallstudier. Brigitte Mral, som är medredaktör för antologin tillsammansmed Orla Vigsö, skriver i verkets inledning att ”Retoriska aspekter har under en tid beak-
34 Michael J. Palenchar, ”Historical trends of Risk and Crisis Communication”, Handbook of Risk and Crisis
Communication, Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009 s. 44.35Michael J. Palenchar, ”Historical trends of Risk and Crisis Communication”, Handbook of Risk and Crisis
Communication, Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), New York: Taylor & Francis 2009 s. 44.36 Palenchar 2009, s. 45.
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tats i forskning och i handböcker om kriskommunikation, men ännu inte i analytiskt ellerteoriutvecklande syfte, i varje fall inte i nordiska sammanhang.”37
Syfte och frågeställningUppsatsen har ett dubbelt syfte: att analysera TeliaSoneras kriskommunikation under vå-ren 2012 samt att därigenom på ett mer generellt plan demonstrera hur man med KennethBurkes dramatistiska teori kan få en fullödigare förståelse för ett krisskeende genom attundersöka vad det är för narrativ som skapas i en given kriskommunikativ handling än omman enbart utgår ifrån Situational Crisis Communication Theory. Genom detta kan analysenskapa ett bredare spektrum som utgår från en samhällerlig kontext i första hand snarare änen företagskontext. Då är förhoppningen att analysen kan visa på ett mer kritiskt förhåll-ningssätt till hur det går att undersöka kriskommunikation.Frågeställning:Att genom Burkes dramatistiska teori undersöka vilka narrativ som TeliaSonera skapar isin kriskommunikation för att se vilka resultat det kan ge som ett mer kritiskt retorisktverktyg i ett kriskommunikativt skeende vid sidan av Situational Crisis Communication

Theory.
Teori och metod

Situational Crisis Communication TheoryWilliam Benoits Image Restoration Theory utgår ifrån de fem möjliga retoriska svar somkan ges efter att en kris har skadat organisationens anseende. Dessa är denial (förnekelse),

evade responsibilty (undvika ansvar), reduction (förminskning), corrective action (korrigerahandlingen) och mortification (ursäkt) och visar på hur en organisation kan förneka ellerförflytta den påstådda skulden, att de inte var tillräckligt införstådda, förminska synen påsjälva händelsen, att vidta åtgärder för att återställa sakernas tillstånd till ett innan kriss-
37 Brigitte Mral, Orla Vigsö (Red). Krisretorik: Retoriska aspekter på kriskommunikation. Antalogin har gettsut i samarbete mellan Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Retorikförlaget. Davidsons tryckeri2013. s. 6.
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cenariet eller att ta sitt ansvar och söker förlåtelse.38Thimothy Coombs Situational Crisis Communication Theory, SCCT, skiljer sig frånBenoit på två punkter. Där Benoit enbart kollar på de tillgängliga kommunikativa strategi-erna i en specifik händelse, försöker Coombs konstruera en teoretisk kriskontext. Den ska-pas genom att specificera vad för typ av kris det är, vilket ansvar företaget har för krisenoch hur denna kris samverkar med relationen till intressenterna.För det första värderas en kris efter tre faktorer: (1) initialt ansvar, (2) krishistoriaoch (3) dess tidigare anseende. Den första utgör det ansvar, högt eller lågt, som organisa-tionens intressenters anser att den håller för krisens ursprung. För detta ändamål har Co-ombs skapat tre olika kluster, tre olika ramar som krisen kan falla inom: (1) offer klustret,(2) olycksklustret och (3) avsiktiga klustret. Den första visar på en kris där även organisa-tionen är ett offer, den andre på en kris som utifrån organisationens synsätt var oavsiktligeller oundviklig som till exempel ett tekniskt fel. Den tredje visar på en kris där de faktiskamänniskorna i organisationen begått ett misstag, eller i värsta fall begått ett medvetetmissdåd.39Utifrån dessa kluster, med olika grad av skador till organisationens anseende, kom-mer krisen även bedömas utifrån de andra två faktorerna, organisationens krishistoria ochdess tidigare anseende. Den förra pekar på om organisationen genomgått en liknande kristidigare, finns det en historia av flera kriser tyder det på ett genomgående problem i orga-nisationen som måste adresseras. Dess tidigare anseende visar på hur organisationen tidi-gare har, eller ansets ha, behandlat dess intressenter.40Alla dessa faktorer samverkar för hur organisationens intressenter uppfattar krisen.Ett högre anseende innan krisen kommer göra det lättare för organisationen att återfå sittförlorade anseendekapital, ett sämre anseende kommer göra det svårare. SCCTs lista överstrategier för att åstadkomma detta påminner i mångt och mycket om William Benoits ur-sprungliga strategier. Dess sju primära strategier är (1) attackera den anklagande parten,
38 Matthew W. Seger, Donayle R. Griffin Padgett, ”From Image Restoration to Renewal: Approaches to Under-standing Postcrisis Communication”, The review of communication 2010:10:2, e-artikel, version 2010,http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15358590903545263#.UoyffcS4XxU (2010-09-30).39 Coombs 2007.40 Coombs 2007.
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(2) förneka att en kris finns, (3) hitta en syndabock utanför organisationen, (4) att ursäktasig genom att det inte fanns något illa uppsåt eller (5) att organisationen inte kunde kon-trollera händelserna eller ge ett berättigande för händelserna genom att minimera de upp-levda skadorna. De två sista strategierna går ut på att antingen (6) kompensera offren eko-nomiskt eller på annat sätt och tillsist göra avbön eller (7) ta på sig det fulla ansvaret ochsöka dess intressenters förlåtande.41
Kenneth BurkeBurkes dramatistiska teori tar utgångspunkten att mänskligt handlande kan ses som ettdrama och att ”just as there are a limited number of basic plots available to the author, soalso there are a limited number of situations that occur to man.”42 När människan ser dessasituationer utspela sig så utvecklar hon strategier för att förklara dem, och när hon talar såindikerar hon sin världssyn43. När människan beskriver en handling så menar Burke attdenna beskrivning alltid potentiellt ger svar på fem frågor (härav namnet ”pentad”): Act:vilken handling utfördes (vilket för uppsatsen översätts till Handling)?, Scene: var utfördesden (översatt till Scen)?, Agent: hur utfördes den (översatt till Aktör)?, Agency: med hjälpav vad (översatt till Medel)? och Purpose: varför utfördes den (översatt till Syfte)?44 Dessaär de fem begreppen som bildar Burkes dramatistiska pentad. Men den tillför inte bara enram till ett skeende utan fungerar även som ett analytiskt verktyg:

Given that language is a selection and de-selection of the elements of a rhetor´s reality, moti-vations of the speaker are revealed by analysis of the use and prioritization of the fivependatic elements…Burke´s pentad can be used to reveal the way an organization and its pub-lics perceive and create a reality contingent on which elements or parts of the pentad are priv-ileged in its crisis rhetoric.45

41 Coombs 2007.42 David A. Ling, ”A Pentadic analysis of senator Edward Kennedy´s address to the people of Massachusetts”,
Central States Speech Journal,1970:21:2”, e-artikel, version 2009-5,http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10510977009363002#.UoyeFMS4XxU (2013-11-19).43 Ling 1970.44 Kenneth Burke, A Grammar of Motives, Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1969, s. XV.45Jeffrey K. Springston, Elisabeth Johnson Avery, Lynne M. Sallot, ”Influence Theories: Rhetorical, Persuasion,and Informational”, Handbook of Risk and Crisis Communication, Robert L. Heath, H. Dan O´Hair (red.), NewYork: Taylor & Francis 2009, s. 271.
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Dessa fem begrepp kan även kopplas ihop i par för att analysera hur till exempel den hand-ling som gjordes informerades av scenen, på samma sätt kan dessa begrepp i par kan avslö-ja hur en retor lägger upp sin retoriska strategi. Det innebär att det blir centralt för analyti-kern att klargöra vilket ”ratio”, vilket förhållande, som råder mellan pentadens element.Utöver pentaden tar Burkes dramatiska teori ett lika brett grepp av kommunikationsom den klassiska retoriken, vilket ger ett brett förråd av analysbegrepp att använda bred-vid och i förhållande till pentaden. Burkes tes att livet är som ett drama visar på hansståndpunkt att allt liv är drama och, än viktigare, att i allt drama förekommer mänskligamotiv. Detta menar Burke gör att det centrala syftet med dramatismen är att ta reda på vadsom driver människor att göra det de gör, ”what is involved, when we say what people aredoing and why they are doing it?.”46 För detta ändamål skapade Burke ett antal centralatermer för att se hur en text, och livet, dramatiseras. För det första kommer människorsmotivation alltid beröra den existerande hierarkin, då Burke menar att mänskligheten är”goaded by hierarchy´ to do more, to be more, and to have more.”47 I detta resonemang pe-kar inte Burke enbart på materiella hierarkier utan inkluderar även mänskliga värderingaroch kunskap. Där hierarkin visar på en kvantitativ dimension i den mänskliga existensenvisar transendens på en kvalitativ dimension. Hierarki visar därmed hur de kan agera i detmänskliga dramat medan transendens visar på varför de bör agera.48
PentadenBurkes dramatistiska pentad användes under 60- och 70-talet av flera olika forskare somundersökte händelser i den politiska världen som te.x. Nixons Watergate adress och sena-torn Ted Kennedys försvarande tal efter hans bilolycka 1969.49 Om den senare publiceradeDavid A. Ling en pendatisk analys 1970 där han genom Burke analytiskt visar på skillnadeni vad Kennedy säger att hans mål med talet är, och vad hans faktiska mål är. I den retoriskasituationen adresserade Kennedy sin väljarkår i delstaten Massachusetts efter att han kra-
46 Kenneth Burke, A Grammar of Motives, Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1969, s. XV.47 Suzusanne Daughton, Roderick P. Hart, Modern Rhetorical Criticism, Boston: Pearson Education, 2005, s.267.48 Daughton & Hart 2005, s. 268.49 University of South Florida, Scholar Commons, ”Image Restoration Theory: An Empirical Study of CorporateApology Tactics Employed by the U.S. Air Force Academy,http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5041&context=etd, (2013-11-14).
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schat med sin bil ner i en flod varvid hans medpassagerare Mary Jo Kopechne hade avlidit.Det allvarliga i situationen förstärktes av att Kennedy kontaktade myndigheterna först da-gen efter vilket ledde till en mediestorm och ett ifrågasättande om hans person och politis-ka duglighet. Kennedys uttalade mål i adressen var dels att försäkra lyssnarna om att haninte försökte flytta över skulden för händelsen på någon annan och dels att i frågan om hanfortfarande kunde fylla sin senatorsplats var det ett beslut han enbart kunde fatta själv. Ge-nom sin analys kommer dock Ling fram till slutsatserna att Kennedy försöker minimera sittansvar för sin sena anmälan och dessutom försöker förflytta ansvaret över hans fortsattapolitiska karriär från sig själv över till Massachusetts invånare. Ling visar att han avsvor sigansvaret genom att skapa ett narrativ i talet som fokuserade på scenen, en obelyst väg ochen smal bro utan säkerhetsräcke, vilket gjorde att bilen hamna upp och ner i en djup sjö.Detta gjorde det till en ödets nyck att Kennedy, aktören, kraschade med bilen och sedanmisslyckades med att rädda sin medpassagerare samtidigt som han ådrog sig en hjärn-skakning. Detta gjorde att Kennedy misslyckades med att rapportera till myndigheterna,
handlingen, på grund av det skick han var i omöjliggjorde detta, medel, trots att det var hansönskan då det var hans moraliska skyldighet, syfte.50 Detta skapar en situation där Kenne-dy inte var orsaken till händelseförloppet utan att istället blev ett offer för scenen, även omhan själv i talet tar på sig ansvaret.

50 David A. Ling, ”A Pentadic analysis of senator Edward Kennedy´s address to the people of Massachusetts”,
Central States Speech Journal,1970:21:2”, e-artikel, version 2009-5,http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10510977009363002#.UoyeFMS4XxU (2013-11-19).
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Analys

TexturvalUrvalet av forskningsmaterial har gjorts kronologiskt med utgångspunkt i de två storahändelser som startade och drev på TeliaSonera affären våren 2012. Den första texten ärdet första pressmeddelande som TeliaSonera släppte när anklagelserna mot företaget pub-licerades i Veckans affärer i februari 2012. Den andra texten skrevs av TeliaSoneras kom-munikationsdirektör Cecilia Edström och publicerades i Sydsvenskan en vecka efter det för-sta PM:et. Den tredje texten är det pressmeddelande som TeliaSonera publicerade den 17april 2012, i samband med att det första Uppdrag granskning om TeliaSonera sändes. Denfjärde texten skrevs av TeliaSoneras VD Lars Nyberg som publicerades i Dagens nyheter den21 april 2012.
TeliaSonera Pressmeddelande 23 februari 2012Samma dag som Veckans Affärer publicerade sina korruptionsanklagelser svarade TeliaS-

onera med att släppa ett pressmeddelande med titeln ”Felaktig information om TeliaSone-ras verksamhet i Kazakstan.”51 I detta första skeende försvarade sig TeliaSonera mot ankla-gelserna om korruption genom att angripa dels uppgifternas sanningshalt och dels påstå-endet att de skulle ha hemlighållit uppgifter. Meddelandets huvudfunktion är att övertygamottagaren om att Telia Soneras inte har dolt någonting, att deras agerande i Kazakstanvarit såväl moraliskt som ekonomiskt försvarbart medan artikeln i Veckans affärer beskrivssom en ”blandning av korrekta och inkorrekta fakta, halvsanningar, spekulationer och renalögner.”52Det enda faktum som Telia Sonera menar att Veckans Affärer fått korrekt är att ettflertal ledande personer i Kcell hade sagts upp år 2007. I samband med detta upplysermeddelandet om att det samtidigt ska ha tagits flera åtgärder för att ”säkerställa att de per-soner som leder vår verksamhet gör det i enlighet med våra värderingar.”53 Däremot näm-ner inte pressmeddelandet anledningen till dessa handlingar utan konstaterar enbart att
51 Telia Sonera, Pressmeddelanden, ”Felaktig information om TeliaSoneras verksamhet i Kazakstan” 23/22012, http://www.teliasonera.com/sv/newsroom/pressmeddelanden/9591/9709/felaktig-information-om-teliasoneras-verksamhet-i-kazakstan/ (2013-12-10).52 TeliaSonera PM 23/2-2012.53 PM 23/2-2012.
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TeliaSonera ”har nolltolerans mot korruption” och ”driver idag ett mycket välskött bolag iKazakstan.”54 Som ett intyg på detta pekar meddelandet på att dessa rykten tidigare harutretts av såväl de själva som av utomstående revisorer. Vidare vänder sig TeliaSonera motpåståendet att miljarder kronor skulle ha svindlats bort i Kcell. Istället menar företaget attkostnaden för de mobilnät som byggts i Kazakstan skulle ha kostat mindre per invånare äni till exempel Sverige.55Utifrån STTCs begreppsapparat så placerar sig TeliaSonera därför i ett offerkluster.De beskriver sig som utsatta för rena lögner från Veckans Affärer, lögner som ”tidigare pub-licerats i turkisk media, främst media kontrollerad av Turkcells delägare Mehmet Emin Ka-ramehmet”, mannen som TeliaSonera ligger i en ägarkonflikt med angående Turkcell.56 Te-

liaSonera vänder sig även emot Veckans affärers påstående att de skulle ha mörklagt detegna företagets förfaranden i Kazakstan, de menar att de varje gång dessa påståendenkommit fram i turkisk och utländsk media mött dem ”öppet och rakt.”57 Denna öppenhethar dock inte gjort att de vill sprida dessa påståenden: ”å andra sidan vill vi inte ge luft tillde felaktiga rykten som sprids.”58Utifrån detta kan man identifiera ett flertal av SCCTs sju primära strategier i Telia-

Soneras kommunikation. De anklagar den anklagande parten, Veckans affärer för att spridalögner, de förnekar att en kris finns då det inte förekommit något överspenderande i Ka-zakstan och de hittar en syndabock utanför organisation genom att hävda att lögnerna här-stammar från media kontrollerad av Mehmet Emin Karamehmet. Så långt ett traditionelltkriskommunikationsvetenskaplig perspektiv på affären. En pentadanalys ger ett delvis an-norlunda resultat. Utifrån Burkes pentad så kan det narrativ som Telia Sonera visar på illu-streras såhär:Scenen: situation i Euroasien,Aktören: där TeliaSonera,
54 PM 23/2-2012.55 PM 23/2-2012.56 PM 23/2-2012.57 PM 23/2-2012.58 PM 23/2-2012.
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Handling: skadas,Antagonist: av Mehmet Emin Karamehmet,Medel: med hjälp av nyhetsmedia,Syfte: för att svartmåla Telia Sonera i en pågående ägarstrid.Detta narrativ etableras i sin fullhet redan i meddelandets första stycke och får sin fullbor-dan i i det sista:
Det är oseriöst att Veckans Affärer inte bemödat sig om att sakgranska uppgifter från anonyma källorinnan de väljer att publicera osann information som riskerar att skada inte bara TeliaSonera, utanäven andra svenska företags rykte i utlandet.59Genom detta narrativ hamnar fokuset i pentaden helt och hållet på Syftet. Framförallt för-vandlas svensk media till ett Medel som ovetandes används för att sprida osanningar, ettmedel som utnyttjas av Karamehmet, Antagonisten. Aktören, TeliaSonera, tas helt bort frånnågra oriktiga handlingar, eller några handlingar överhuvudtaget i narrativet. Detta åter-speglas i pressmeddelandets sju stycken, varav sex handlar om att bestrida fakta från Veck-

ans affärer. Den enda gången som TeliaSonera erkänner handling är i sparkandet av Kcellcheferna 2007:
Det är riktigt att flera ledande befattningshavare i Kcell och moderbolaget Fintur Holdings sades upp2007 och att ett antal andra åtgärder togs för att säkerställa att de personer som leder vår verksam-het gör det i enlighet med våra värderingar. TeliaSonera driver idag ett mycket välskött bolag i Ka-zakstan. 60

Detta erkännande följs sedan av påståendet att ett flertal utredningar gjorts och att ingabevis för korruption har kunnat hittas, trots att TeliaSonera uttryckligen skriver att de gjorten upprensning. TeliaSonera vill visa på att de inte har agerat alls, utan att dramat har ut-spelats helt utanför deras egen kontroll. Faktumet är dock att de har agerat genom att ren-
59 PM 23/2-2012.60 PM 23/2-2012.



19

sa upp i de egna leden. Detta visar på att fokus inte enbart kan ligga på Syfte eftersom det idet här narrativet drivs av Antagonisten. De ger inte heller något syfte till sitt eget hand-lande, bara motiv till andras agerande. Pentaden visar därmed på hur de som Aktör försö-ker gömma sin enda handling, som kan innebära en inklination att något korrumperat fak-tiskt har hänt, bakom ett narrativ av icke-agerande. Detta visar att den roll som offer förutomstående krafter som TeliaSonera tar på sig inte kan visa på hela sanningen då någotfaktiskt har skett som fått dem att själva att agera och rensa upp inom de egna leden.
Sydsvenskan Debatt 1 Mars 2012Efter Veckans affärers första artikel fortsatte anklagelserna mot TeliaSonera vilket börjadepåverka företagets aktieägare. Dagen efter deras första publicering kunde Veckans affärerrapportera att miljardinvesteraren Nordea fonders VD Sasja Beslik hade uppmärksammathändelserna och nu menade att det kunde vara aktuellt med åtgärder.61 Vid tiden för publi-ceringen var Nordea fonder i färd med att utföra en gallring av företag som inte levde upptill deras hållbarhetskrav. Veckan tidigare hade Sasja Beslik fått information om att TeliaS-

onera inte genomfört några riskanalyser i Kazakstan och Uzbekistan, bland annat gällandemänskliga rättigheter och affärsetiska risker.62Denna nyhetsbild fick TeliaSoneras kommunikationsdirektör Cecilia Edström attskriva en debattartikel för att försvara företagets närvaro i Eurasien som publicerades iSydsvenskan den 1 mars 2012.63 Efter den vecka som gått sedan Veckans affärer hade pub-licerat korruptionsskandalerna hade debatten tagit en annan skepnad. Cecilia Edström tarinte avstamp i att försvara sitt företag för specifika anklagelser, utan nu är det TeliaSonerassjälva närvaro, i det som Veckans affärer skrev var deras mest inkomstbringande region,som ifrågasätts. Argumentationen sammanfattas grundligt redan i första stycket:
Debatten om teleoperatörernas roll i auktoritära länder måste nyanseras. Ett år efter den nordafri-kanska revolutionen, där mobilkommunikationen spelade en avgörande roll, finns det fortfarande rös-ter som anser att Telia Sonera bör lämna länder med bristande demokratiska traditioner. Men det

61 Teresia Dunér, ”Storinvesterare kritiskt mot Telia”, Veckans Affärer 24/2 2012,http://www.va.se/nyheter/storinvesterare-kritisk-mot-telia-310269 (2013-12-11).62 Dunér 24/2 2013.63Cecilia Edström, ”Mobilnät även i korrupta länder”, Sydsvenskan 1/3 2012,http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/mobilnat-aven-i-korrupta-lander/ (2013-12-12).



20

skulle inte hjälpa dem som slåss för yttrandefrihet, en rättighet som hotas även i utvecklade västligademokratier.64
Med formuleringarna placerar sig TeliaSonera återigen i ett offerkluster, de anklagas för ettmisstag av människor som inte har förmågan att se hela bilden. Men för intressenterna,som Nordea fonders VD Sasja Beslik, som slutgiltigt bestämmer vilket kluster som existerartyder anklagelserna på att TeliaSonera befinner sig i det avsiktliga klustret. De själva harmedvetet agerat utan att bry sig om att se till den fulla bilden, det vill säga utan att se tillföljden deras agerande fått på de mänskliga rättigheterna. TeliaSonera anklagelserna ärdock en annan. Debattartikeln visar att företaget använder sig av STTC strategi nummerfem, att minimera de upplevda skadorna av deras agerande. Denna strategi sammanfattasmed Edströms argument att:

Vi tror att det är bra att vara närvarande och bygga mobilnät även i länder där det är troligt att det fö-rekommer avlyssning av oppositionella på ett sätt som vore oansvarigt i Sverige. För dem som strävarefter demokrati är det bättre att det finns möjlighet att ringa, twittra, skicka bilder och surfa – även omdet innebär att en auktoritär regim kan utnyttja tekniken för att spåra och avlyssna invånare. Förde-larna överväger nackdelarna.65
Som exempel på detta pekar Edström på att telekommunikationer i en auktoritär stat kan,som under den arabiska våren, innebära ett verktyg för en demokratisk opposition.66 Teli-

aSonera illustrerar därmed detta narrativ:Aktör: TeliaSonera,Handling: sprider demokrati,Scen: i auktoritära stater,Medel: genom etablerandet av telefonnät.
64Edström 1/3 2012..
65 Edström 1/3 2012.66 Edström 1/3 2012.
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Deras problem är att detta narrativ fortfarande ger Syftet att de i slutänden gör det förekonomisk vinning, vilket innebär deras kommunikativa problem i situationen. TeliaSoneraär ett aktiebolag som vill uppvisa en ekonomisk vinst, vilka möjliga positiva synergieffekterde än menar kan uppstå av deras arbete. Därmed måste de argumentera för att det är någotannat, Scenen, som dominerar narrativet.Därmed formas argumentationen kring att när TeliaSonera redan är på plats intekan lämna regionen, vilket då skulle skada en demokratiutveckling. En möjlighet till mänsk-lig frihet, vilket telekommunikation i dagens värld är en viktig del utav. I sjunde stycket lu-tar sig därför Edström mot FN:s milleniemål:
Samtidigt kan vi konstatera att FN som ett av de fastslagna millenniemålen betonar vikten av utbyggdatelekommunikationer. Så att lämna en marknad med alltför långtgående lagstiftning är inget alternativför oss, så länge det inte finns direkta sanktioner och vi bedömer att vi kan arbeta på ett etiskt bra sätt.67

Om en nation inte överträtt en viss gräns så att FN infört sanktioner och TeliaSoneras egnaetiska gränser inte överträtts så kommer de att stanna kvar i en region om de möjliga de-mokratiska fördelarna överväger nackdelarna. Utöver detta så skriver Edström även att FNår 2011 antog ett antal ledande principer som fastlog att det är staterna som har ansvaretför att de mänskliga rättigheterna skyddas medan näringslivets uppdrag är att se till attdessa rättigheter respekteras.68Vad som behöver förändras är därmed synen på ett kommunikationsföretags plats i,och möjligheter för ett samhälle, för i förlängningen menar Edström att dessa respekterarmänskliga rättigheter genom att påskynda kommunikationsutvecklingen. Problemet kvar-står dock för TeliaSonera att de inte skulle vara i Eurasien om det inte fanns ett ekonomisktincitament i regionen, ett faktum som blir ännu klarare utifrån Veckans affärers tidigarerapportering att det är företagets mest inkomstbringande.69Anklagelserna har sin grund i att det från båda sidor har gjorts en skillnad mellandemokratier och icke-demokratier. Skiljelinjen mellan de två sidorna ligger i synen på om
67Edström 1/3 2012.68Edström 1/3 2012.69Sidea 23/2 2012.
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TeliaSonera i vinstintresse hjälper till att upprätthålla denna skillnad eller genom sin när-varo verkar för en demokratisk utveckling samtidigt som företaget gynnas. Istället för attargumentera för det senare så driver Edström i sin text en annan linje. Edström förminskari sitt inlägg skillnaden på demokratier och auktoritära stater och likställer de rättighetersom dessa staters invånare har. Utifrån detta blir då stater, demokrati eller icke-demokrati,en gemensam syndabock utanför dem själva som attackerar de mänskliga rättigheterna:
En trend som det talas mindre om är de ökade kraven på övervakning i länder som betraktas som de-mokratier. Kraven på datalagring, FRA-lagen, kravet att det ska vara möjligt att avlyssna även dem somtillfälligt besöker Sverige, är några exempel. I vissa stater, till exempel USA, har den politiska ledningenrätt att stänga internet när det finns terrorhot. Sådana modeller anammas även av icke-demokratier.70

Utifrån detta perspektiv, som tvekar inför västvärldens demokratiska principer, så försvin-ner skillnaden mellan TeliaSoneras vinstdrivande verksamhet i ”länder som betraktas somdemokratier” och auktoritära stater.71 Då blir deras verksamhet tydligare ett demokratisktarbete, som de som företag gör under belägring från stater som inskränker rätten till frikommunikation. I pentadens narrativ trycks då Syftet ner som drivande kraft medan istäl-let Scenen blir drivande. Skillnaden mellan TeliaSoneras närvaro i Eurasien och Europa för-svinner, medan deras kamp för demokratiska rättigheter blir närvarande överallt. Därmeddominerar Scenen narrativet och det är Scenen som tvingar TeliaSonera till Handling me-dan det monetära Syftet göms undan. TeliaSoneras fortsatta närvaro i regionen är inte ettresultat av ett företag som söker ekonomiska vinster utan att lägga vikt vid mänskliga rät-tigheter, utan ett företag som verkar för en demokratisk utveckling i en hel värld där de-mokratiska rättigheter är under hot. Detta hot kommer då inte från vinstdrivna företagutan från nationella stater, västliga demokratier såväl som tidigare Sovjetstater, som försö-ker förminska sina invånares förmåga till kommunikation, rättigheten att fritt utbyta idéerutan övervakning. I detta uppdrag står de inte ensamma utan söker skapa en gemensamfront med andra telekombolag:
70Edström 1/3 2012.71 Edström 1/3 2012.



23

Det är också därför som Telia Sonera inlett ett samarbete med nio andra internationella telekombolagAlcatel-Lucent, Deutsche Telecom, France Telecom/Orange, Millicom, Nokia Siemens Networks, Tele2,Telefonica, Telenor och Vodafone Group för att hitta ett gemensamt angreppssätt när friheten på in-ternet hotas. I diktaturer liksom i demokratier.72
Liksom människor lider under länder som vill strypa deras frihet, lider företagen när dennafrihet hotas och måste, över nationsgränserna, stå tillsammans för att säkra den fria kom-munikationen mot nationernas lagstiftning som förtrycker den. Då är det inte företag som
TeliaSonera som är ett hot mot demokratin, utan de som är makthavare i företagets affärs-områden. Därmed vänder de bort frågan om sin egen närvaro, och sin vinstdrivande verk-samhet, i Eurasien genom att istället försöka föra debatten i en annan riktning.
TeliaSonera Pressmeddelande  17 April 2012I april tar debatten ny fart när SVT:s Uppdrag granskning den 18 april sänder ett programom TeliaSoneras verksamhet i Eurasien. Tyngdpunkten i programmet ligger på att TeliaS-

onera inte stoppar säkerhetstjänsterna i dessa länder från att ta del av information om tra-fiken i telenäten. Dagen innan, den 17 april, släpper därför TeliaSonera ett PM för att i för-hand bemöta Uppdrag gransknings anklagelse att de är ”diktaturens lydiga redskap.”73För att kontrastera mot detta påstående så fokuserar TeliaSonera i pressmeddelan-det på två faktorer. För det första så fortsätter de driva linjen om vikten av mobil kommu-nikation för alla människor, såväl i demokratier som i länder ”där det finns mer att önskavad gäller yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.”74 För det andra så drivs nu frågan gäl-lande ett företags skyldigheter i dessa länder ännu starkare, med en större tyngdpunkt påde riktlinjer som FN dragit upp:

72 Edström 1/3 2012.73 Telia Sonera, Pressmeddelanden, ”TeliaSonera i SvT:s Uppdrag Granskning”,http://www.teliasonera.com/sv/newsroom/pressmeddelanden/9591/4/teliasonera-i-svts-uppdrag-granskning/ 17/4 2012, (2013-12-10).74 PM 17/4 2012.
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FN:s vägledande principer i syfte att värna de mänskliga rättigheterna är tydliga och klara. Det är poli-tiker och regeringar som har till uppgift att se till att mänskliga rättigheter skyddas och att rätten tilldet fria ordet upprätthålls.75
Utifrån detta argumenterar TeliaSonera för att ansvaret inte ligger på företag som alltidmåste följa nationell lagstiftning, där säkerhetstjänster såväl i Sverige som i andra länderkan begära ut information. I denna fråga återupprepas Edströms tidigare uttalande att te-lekombolag inte kan överta världssamfundets roll när det gäller att säkerställa mänskligarättigheter. De kan bara i sitt arbete, tillsammans med andra bolag, verka för att respekterade rättigheterna i, och genom, sitt arbete.76 Detta förhållande mellan demokratiska funk-tioner och FN:s rådgivningar vidareutvecklas i meddelandets sista stycke:

TeliaSonera har valt att etablera verksamhet i länder som bara för något decennium sedan var heltslutna, och där det fortfarande inte råder demokrati som vi i Västeuropa känner den. Vi avstår från attdriva verksamhet i länder där FN och EU infört sanktioner mot att driva telekombolag, och vi avstårnär vi bedömer att det är omöjligt att driva verksamhet på ett sådant sätt att det går att försvara ut-ifrån vår egen syn på affärsetik.77
Ur STTC:s sju strategier använder sig TeliaSonera fortfarande främst av strategi nummerfem för deras försvar genom att minimera de upplevda skadorna, återigen då fördelarnaöverväger nackdelarna. Båda två av Edströms tidigare huvudargument upprepas. Dels ar-gumentet att telefonnät övervakas av säkerhetstjänster över hela världen, dels att de intekan anklagas för att de enbart verkar i länder som FN eller EU ej infört sanktioner mot.78Vissa förändringar i kommunikationen har dock skett mellan Edströms debattartikel ochdet nyare pressmeddelandet. Även om länderna i Eurasien fortfarande beskrivs som de-mokratiskt problematiska så används inte längre beskrivningen ”auktoritära stater”.79 Nuanvänds istället en beskrivning av stater som tidigare var helt stängda, men nu, till exempelgenom företag som TeliaSonera, börjar öppna upp sig.80 På samma sätt har tonläget sänkts
75 PM 17/4 2012.76 PM 17/4 2012.77 PM 17/4 2012.78 PM 17/4 2012.79 Edström 1/3 2012.80 PM 17/4 2012.
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genom att det globala hotet mot yttrandefriheten inte är lika tongivande, utan snarareframställs som ett faktum av hur världen fungerar. Istället konstateras återigen faktumetatt TeliaSonera och andra telekombolag måste följa nationell lagstiftning som innebär ettsamarbete med världens säkerhetstjänster.81 Tyngdpunkten i pressmeddelandet väger där-för tyngre mot att TeliaSonera har den lagliga rätten att verka i Eurasien än tidigare. De ärinte ”diktaturens lydiga redskap” utan följer bara lagarna på samma sätt i alla länder. Nar-rativt byggs därmed meddelandet upp enligt följande:Aktör: TeliaSoneraHandling: bygger lagligen telekommunikationsnät,Medel: genom att följa nationella lagar och inte bryta mot FN och EU:s sanktioner,Scen: i tidigare helt slutna stater,Syfte: i syfte att öppna upp dessa stater och tjäna pengar.Därmed har det skett en lätt narrativ förändring sedan Edströms tidigare inlägg i Syd-svenskan. Detta skifte gör att den tidigare kampen mot det globala hotet mot yttrandefrihe-ten, den Scen som dominerade Edströms tidigare artikel inte blir lika dominerande. Dennabortgång från en Scen som krävde en kamp för mänskliga rättigheter flyttar fokuset i pen-taden mot att de inte bryter mot några världsliga lagar och rekommendationer. Därmed ärdet istället Medel som här dominerar pentaden. Den idealdrivna debatt som drevs i Syd-svenskan finns här närvarande men framförallt framhåller TeliaSonera nationella lagar ochinternationella ståndpunkter som ett bevis på att de inte har handlat orätt. Även om demenar att de har en del i ett skifte i Eurasien, från ”auktoritära stater” till ”tidigare slutna”,så har de framförallt inte brutit mot varken någon lag eller några av sina egna etiska riktlin-jer.82 Istället för ”diktaturens lydiga redskap” så följer de bara den världsliga ordning som
81 PM 17/4 2012.82 PM 17/4 2012.
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finns.83 Om de har skulden till att något orätt har skett, då är det nationernas lagar detdärmed är fel på, inte deras handlande.
DN Debatt 21 april 2012Efter att Uppdrag granskning sänts intensifieras debatten vilket gör att Lars Nyberg, Telia-

Soneras VD och koncernchef bemöter anklagelserna mot sitt bolag i ett debattinlägg sompubliceras i DN den 21 april:
I den debatt som följt efter ”Uppdrag granskning” har TeliaSonera fått utstå kritik för att vi hävdat attvi är tvingade att följa de nationella lagar som gäller på de marknader där vi valt att finnas. Vi har ocksåuppmanats att tydligare beskriva hur vi agerar för att följa upp såväl FN:s vägledande principer somOECD: riktlinjer för multinationella företag.84

Det är därmed tydligt att anklagelserna mot TeliaSonera hårdnat efter Uppdrag Gransk-

nings reportage, från att ha handlat om deras närvaro i regionen till deras alltför eftergivnarelation till staterna i Eurasien, TeliaSonera som ”diktaturens lydiga redskap.”85 Den störrefrågan handlar om vilka skyldigheter multinationella företag har när de verkar i auktoritärastater, en fråga som Nyberg bemöter med flera av de tidigare argumenten i TeliaSoneraskommunikation.  För det första upprepas det problem, vilket Nyberg kallar ”en svår ba-lansgång”, telekombolag möter i länder med svaga demokratiska traditioner:
Självklart uppstår det stora svårigheter när tekniken missbrukas för att spåra och avlyssna oskyldigamänniskor. När de mänskliga rättigheterna utsätts för press är det en fråga för alla delar av samhället.Därför är det orimligt att kräva av TeliaSonera, Telenor, Tele 2, Millicom eller andra internationella te-leoperatörer att ensamma ta världssamfundets roll när det gäller att främja det fria ordet. Vi kan somföretag inte överta den roll som rimligen vilar på politiker och regeringar. TeliaSonera och mångaandra svenska företag har valt att även finnas i länder som bara för något decennium sedan var heltslutna, och där det fortfarande inte råder demokrati såsom vi i Västeuropa känner den. Självklart inne-

83 PM 17/4 2012.84 Lars Nyberg, ”Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter”, Dagens nyheter 21/4 2012,http://www.dn.se/debatt/det-ar-inte-vi-som-bryter-mot-manskliga-rattigheter/ (2013-12-12).85 Nyberg 21/42012.



27

bär det ett dilemma. Å ena sidan ger våra tjänster möjlighet att kommunicera globalt, å andra sidan kantekniken användas i repressiva syften.86
Det står klart att Nyberg erkänner att det finns ett problem och att det utgör ett dilemmaför TeliaSonera och liknande företag. Likväl så står det klart att han inte ställer sig själv ochföretaget i fokus i det problem som detta innebär. De utgör en del av det genom att derasteknik används felaktigt av auktoritära regimer men det är i slutänden inte ett problemsom enbart de själva kan lösa eller ställas till svars för. Det är ett problem för hela samhäl-let i länder där telekommunikationen missbrukas. I sitt debattinlägg i Dagens nyheter in-kluderar han nu även OECD:s riktlinjer, det handelsekonomiska forumet där Sverige och 33andra nationer är medlemmar, gällande samma fråga:

Företagens främsta skyldighet är att följa lokala lagar. Dessa riktlinjer står varken över eller bör ståöver lokala lagar och regleringar. Trots att riktlinjerna i många fall går längre än lagen, ska de inte ochavses inte försätta företag i en sådan situation att de står inför motstridiga krav. I länder där lokala la-gar och regleringar står i strid med principerna och normerna i riktlinjerna bör företag söka vägar attså långt som möjligt uppfylla principerna och normerna på ett sätt som gör att de inte bryter mot lokallagstiftning.87
Därefter påpekar Nyberg, återigen i linje med företagets tidigare kommunikation, att dessariktlinjer överensstämmer med de som FN har, att ansvaret för de mänskliga rättigheternaligger hos staterna medan företagens uppgift är att respektera dessa rättigheter.88 Som ettled i att följa dessa riktlinjer pekar han på den allians som TeliaSonera ingått med dengrupp multinationella telekombolag för att uppnå gemensamma handlingsplaner för detta.Dagarna innan inläggets publicering i Dagens Nyheter hade denna allians, som i TeliaSone-

ras kommunikation existerar som deras enda aktiva arbete för att uppmärksamma pro-blemet, lämnat in sin första rapport i Stockholm.89 Nyberg beskriver dock inte några resul-tat från detta, utan arbetet är ”ännu i sin linda.”90Det finns en skillnad i hur Edström och Nyberg beskriver denna allians. Edström
86 Nyberg 21/4 2012.87 Nyberg 21/4 2012.88 Nyberg 21/4 2012.89 Nyberg 21/4 2012.90 Nyberg 21/ 2012.
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beskriver hur målet är att ”hitta gemensamma angreppsätt när friheten på internet hotas. Idiktaturer liksom i demokratier.”91 Nyberg å sin sida beskriver målet som ”att arbeta framgemensamma handlingsplaner som vi kan utgå ifrån när de tjänster vi erbjuder riskerar attutnyttjas på ett sätt som står i strid mot rätten till den fria ordet.”92 Därmed kan det konsta-teras att det skett en viss avkylning i retoriken mellan de två texterna. Edströms krigslik-nande ordval sätter TeliaSonera i ett antagonistiskt förhållande till såväl demokratier somicke-demokratier. Nyberg är däremot mer försiktig i sitt ordval och pekar inte på sammasätt ut varifrån hotet mot deras tjänster kommer ifrån.  Däremot så konstaterar han att sä-kerhetstjänster världen över har rätt till att begära ut information av telekombolag, ett fak-tum som antingen finns i en stats lagstiftning eller innefattas i villkor när en mobillicensutdelas.93 Detta sker såväl i Sverige som i andra västliga demokratier, en situation som Ny-berg beskriver att ”så länge det finns ett rättssystem som vilar på en demokratisk grundgör det situationen enklare att acceptera.”94I debattinläggets avslutning så sammanfattar Nyberg sin syn på problemet som ettglobalt demokratiskt problem för alla och inte ett problem som enskilda bolag kan ansesskyldigt för:
När informationen från nätet används för att bryta mot mänskliga rättigheter vilar ansvaret på regi-merna. När det sker är det inte ett enskilt telebolag som är skyldigt. Brott mot de mänskliga rättighe-terna är ett problem för oss alla – alltså alla vi som har förmånen att leva i en demokrati, för politikernaoch för internationella organisationer som FN, EU och OECD. Alla är överens om att tillgången till tele-kommunikation är en viktig förutsättning för att människor med stöd av de tjänster vi erbjuder skakunna kommunicera med vem som helst och få tillgång till information från hela världen. Telekom bi-drar till att göra världen mer öppen. Vi får inte glömma det när vi diskuterar telebolagens, politikernas,och vårt eget ansvar för att så långt som möjligt värna de mänskliga rättigheterna.95

Nyberg använder sig i debattinlägget av STTC strategi nummer 3 och nummer 5. Ansvaretligger på regimerna som utnyttjar TeliaSoneras teknik och när så är fallet så vill TeliaSonerainte lämna regionen därför att denna teknik fyller en demokratisk funktion. Däremot är det
91 Edström 1/3 2012.92 Nyberg 21/42012.93 Nyberg 21/42012.94 Nyberg 21/42012.95 Nyberg 21/42012.
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nu tydligt att tonen har förändrats i TeliaSoneras kommunikativa svar på angreppen. Hotetmot mänskliga rättigheter, inskränkandet av kommunikativa friheter som var så tongivan-de hos i Edströms inlägg, har här bytt skepnad. Hos Nyberg är hotet mer av ett problemsom snarare sammanlänkar än särar på samhällets olika delar, hos alla människor som harförmånen att leva i en demokrati, den enskilde personen såväl som de stora internationellaorganisationerna. Förmånen att leva i en demokrati betyder dock inte att ens personligakommunikation skyddas tillfullo, liksom den inte gör det i auktoritära stater.  Implikatio-nen blir att den enskilda teleoperatören inte kan vara skyldig för att problemet är för stortoch utbrett för att enbart ett företag ska vara skyldigt. Problemet löper snarare genomsamhällen och sammanlänkar alla människor som tror på demokratiska världen. Denna ar-gumentation skapar en genomgående förändring i pentaden:Scen: Alla länder som har tillgång till telekommunikation,Aktör: Alla människor som tror på demokratiska världen,Medel: måste med de demokratiska medel de har,Handling: agera för att,Syfte: göra världen till en rättvis plats med fri kommunikation.Pentaden visar att TeliaSonera här för första gången i företagets kommunikation under an-klagelserna inte själva återfinns som Aktör. Nyberg erkänner TeliaSonera varken somgrunden eller anledningen till problemet, utan som en del av en möjlig lösning till ett störreproblem. Genom att ställa sig bredvid alla som vill lösa problemet blir TeliaSonera en mind-re del av Aktören, som utgörs av alla de som vill säkerställa mänskliga rättigheter. Den do-minerande faktorn i pentaden blir därför Syftet, det mål som TeliaSonera menar att alla deolika grupperingarna delar. Därmed har kommunikationen styrts bort från det vinstintres-se som TeliaSonera har i regionen och deras egna skyldigheter inför de specifika fallen, vil-ket överhuvudtaget inte längre finns i pentaden. Inte heller de auktoritära staterna åter-finns. Det är visserligen dessa som Nyberg menar att ansvaret, och skulden, slutgiltigt vilar
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på. Däremot fördömer han inte deras agerande explicit i inlägget, de tar överhuvudtagetupp väldigt lite plats och det är uppenbarligen inte dessa han vänder sig till. Inte hellervänder han sig till invånarna i dessa länder vars rättigheter kränks. Han vänder sig till desom står för anklagelserna mot TeliaSonera och pekar på att de själva har minst lika mycketansvar i frågan. Syftet är att skydda mänsklighetens rättighet till fri kommunikation i helavärlden och att mellan företag, myndigheter och internationella organisationer dra uppriktlinjer för att åstadkomma detta. Utifrån detta globala perspektiv så försvinner de en-skilda fallen helt i Nybergs inlägg, de stater som anklagelserna rör sig om förblir onämndaliksom deras makthavare. Därmed finns det inget i inlägget om vad TeliaSonera själva vetom vad som försiggår i dessa stater och till vilken grad. Desto tydligare är Nyberg i be-skrivningen av tillståndet mellan teleoperatörerna och myndigheterna i Sverige:
Teleoperatörerna är därmed förpliktigade att förse myndigheterna med detta – även här i Sverige därpolisen bedriver teleövervakning varje dag, där riksdagen beslutat att samtals- och datatrafik ska lag-ras, och där Försvarets radioanstalt (FRA) har tillgång till all data som passerar våra gränser.96

Denna beskrivning ligger i linje med kommunikationen som påtalar det globala problemsom finns, men på en mer detaljerad nivå får endast Sverige stå som exempel. Därmed drasett likhetstecken mellan vad TeliaSonera tvingas göra specifikt på hemmamarknaden, likvälsom i de mer diffust beskrivna auktoritära staterna. Vilket hos Nyberg skapar det globalaproblem som de inte själva varken kan lösa eller hållas ensamt ansvariga inför.

96 Nyberg 21/42012.
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Diskussion och slutsatsDessa fyra exempel på TeliaSoneras kriskommunikation visar tydligt hur deras kommuni-kativa svar har utvecklats och den kriskommunikativa strategin har ändrats i takt med attanklagelserna har gjort det. En sak är dock genomgående i företagets kommunikation, Teli-

aSonera har inte gjort något fel, och kan inte hållas skyldiga till anklagelserna som riktasmot dem. Detta svar från TeliaSonera är genomgående. Allteftersom anklagelserna motdem blev allt värre, från att ha blivit anklagade för att det förekom korruption inom deegna leden i februari till att i april möta en mediestorm om hur de passivt har sett på hurauktoritära regimer har använt deras teknik för att förtrycka sin egen befolkning, har destått fast vid sin oskuld. För att bevisa detta har det narrativ de kommunicerat förändratsigen och igen, och ju grövre anklagelserna blev, desto försiktigare blev deras egna svar.När de första anklagelserna om korruption publicerades i februari slog TeliaSoneraomedelbart tillbaka. Företaget menade att den ägartvist de var inbegripna i hade gjort demtill en måltavla för sin motpart. Dessa lögner menade man sedan beredvilligt spreds av densvenska pressen. TeliaSonera var inget korrupt företag. När anklagelserna utökades till vad
TeliaSonera överhuvudtaget hade att göra med att bedriva verksamhet i den delen av värl-den var företagets svar att de genom sin affärsverksamhet kämpade för demokrati, intehjälpte till att förtrycka mänskliga rättigheter. När läget i medierna försvårades än mer iapril så menade TeliaSonera att de enligt alla lagar och internationella riktlinjer som fannsvarken hade gått över en laglig eller etisk gräns. Snarare hade de hjälpt befolkningen i des-sa nationer att öppna upp dörrarna mot omvärlden. När Lars Nyberg tillslut gav sig in i de-batten var meddelandet att det inte fanns någon grund för anklagelserna mot TeliaSonera,ett enskilt företag kunde inte vara skyldigt till det enorma problem som inskränkningen avfri kommunikation innebär. Istället var de en del av lösningen, en lösning som behövdesammanföra alla olika delar i samhället och mellan nationer.Denna bild för hur de har kommunicerat stämmer väl överens med den bild en ana-lys gett utifrån SCCT:s strategier. De har funnit syndabockar utanför organisationen, somMehmet Emin Karamehmet, som enligt TeliaSonera attackerade dem för att få övertaget ien ägartvist. De har helt och hållet flyttat över ansvaret för brotten mot mänskliga rättighe-
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ter på de nationer som övervakar sin egen befolkning. Framförallt har de använt sig avSCCT strategi nummer 5, att minimera skadorna av sitt eget handlande genom att visa påatt deras närvaro i Eurasien i grunden var positiv. De skänkte befolkningen i dessa länderkommunikation. De kopplade upp dem mot omvärlden och hjälpte därigenom till att upp-fylla FN:s millenniemål om utbyggda telekommunikationer. Att det samtidigt skedde enövervakning av telenäten i dessa länder var utanför TeliaSoneras kontroll. Att lämna dessanationer var aldrig ett alternativ, då det återigen hade stängt befolkningarnas dörr till om-världen.Anklagelserna under våren 2012 var ett gravt hot mot TeliaSoneras image. Vilkensanning det än fanns i anklagelserna framstod de i medierna i värsta fall som ett profitdri-vet företag som inte tvekade att stega över alla moraliska riktlinjer som finns för ett tele-kommunikationsföretag. Deras kommunikation strävade därför att framställa dem i detmer positiva sken som föregående stycke visade. Uppsatsens pentadanalyser har i motsatstill detta kommit fram till en annan bild.En analys utifrån Kenneth Burkes pentad har gett en annan bild av TeliaSoneraskommunikation. Vad den har visat är att företaget skapat flera olika narrativ under våren2012 som syftat till att styra kommunikationen bort från de känsliga områden som kanskada deras image. I pressmeddelandet från den 23 februari så försvarar sig TeliaSoneramed att anklagelserna är lögner i syfte att skada deras affärsverksamhet. När detta narrativgranskas kritiskt med hjälp av pentaden så visar det sig att det enda som kan tyda på attnågot inte har stått rätt till hos TeliaSonera inte får något utrymme i deras narrativ. De av-skedningar de erkänner att de gjort utplånas i det större narrativ som de målar upp där desjälva är offren i en medial komplott. De egna anklagelserna får i princip allt utrymme imeddelandet medan de inte skänker vare sig textutrymme eller orsak till sin egen handling.När Edström bemöter förnyade anklagelser genom sitt debattinlägg i Sydsvenskanden första mars år 2012 så tycks hon i sitt svar vända på frågan. TeliaSonera blundar intenär regimer utnyttjar deras teknik, de förser dessa nationers befolkning med telekommu-nikation och öppnar därmed upp dem för omvärlden. Denna funktion hävdar hon att desom anklagar företaget inte förstår och att TeliaSoneras närvaro i regionen därför måsteomvärderas. Uppsatsens granskning ger en annan uppfattning. Genom sin argumentation
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så löser hon implicit upp skillnaderna mellan synen på Sverige som en demokrati och derasområden i Eurasien som auktoritära stater. Detta fyller två funktioner. Dels så styr hondärmed bort diskussionen från deras Syfte, företagets vinstdrivande verksamhet och delsså ifrågasätter hon skillnaden mellan att bedriva affärsverksamhet i Sverige och Eurasien.Om även Sverige bedriver övervakningsverksamhet genom att använda företagets nät såborde det var Sveriges regering som får stå till svars för detta, och inte TeliaSonera för attnationer i deras affärsområde i Eurasien gör samma sak. Därmed fråntar de sina belackarei Sverige rätten att döma och ställer sig i opposition inte bara till hur auktoritära nationeranvänder deras nät utan även hur auktoritära svenska myndigheter verkar på hemmaplan.Denna argumentation har dock förödande konsekvenser för deras narrativ. Detta öppnarförvisso upp för tolkningen som de söker, att Sverige är en auktoritär stat när det kommertill telekommunikation som Telia Sonera sätter sig i opposition inför. En annan tolkning gerdock argumentet att TeliaSonera inte sprider demokrati i Eurasien och Europa, utan iställetatt de rättfärdigar sina handlingar genom att det som sker i Eurasien även sker i västligademokratier.Av det narrativ som Edström förde i Sydsvenskan finns inte mycket kvar när TeliaS-

onera återigen hamnar i hetluften när Uppdrag granskning sänds i april år 2012. I detpressmeddelande som släpps till media den 17 april har TeliaSoneras narrativ genomgåttflera förändringar. Den viktigaste är att där deras narrativ hos Edström framförallt kom-municerade att de stod i opposition till auktoritära metoder genom att sprida demokratihar de gjort en helomvändning i april. Fokuset i pentaden hamnar här på Medel, att de lag-ligen bygger telekommunikationsnät genom att följa lagarna som de står skrivna. Dettasänker en skugga över deras samlade kommunikation under våren 2012, och denna upp-värmning i kommunikationen bildar ett frågetecken som enbart kan tolkas på ett sätt. De-ras tidigare kommunikation har inte lyckats styra debatten åt det håll som TeliaSonera villeoch därför testar de nya kommunikativa grepp. Från att ha varit aggressiva i kommunika-tionen retirerar de nu, vilket skapas en inkonsekvens som är omöjlig att förbise.Denna retirering i kommunikationen får sin fullbordan i Lars Nybergs inlägg i Da-

gens nyheter det 21 april, då pentaden här har genomgått en fullkomlig förändring. Kvarfinns inget utav Edströms tidigare opposition och aggression mot företagets anklagare. Här
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sträcks istället en hand ut till dessa, samtidigt som anklagelserna mot TeliaSonera i Dagens

nyheter blir ett gemensamt demokratiskt problem som de alla tillsammans måste arbeta föratt lösa. Denna förändring gör att frågetecknet som väcktes i det tidigare pressmeddelandetnu blir ännu större. I pentadens narrativ återfinns varken TeliaSonera som Aktör eller de-ras tidigare Syfte. En tolkning av detta hamnar i slutsatsen att TeliaSonera helt försöker flydiskussionen om deras affärsförehavanden genom att framställa det demokratiska problemsom deras teknik möjliggör i Eurasien som en liten del av ett mycket större. Genom att lyftaupp detta som ett globalt problem som alla parter endast kan lösa tillsammans förminskarde deras eget, eftersom de inte själva kan lösa det.Slutsatsen blir att deras kommunikativa strategi finns kvar, den har bara bytt skep-nad mot hur den tidigare såg ut. Edström försökte flytta bort strålkastarljuset från TeliaS-

onera genom att visa att de verkliga problemen fanns någon annanstans vilket är precisdetsamma som Nyberg nu gör här. Precis som man på samma sätt gjorde i de två press-meddelandena, där det i det första var motståndare i affärslivet som låg bakom anklagel-serna och där man i det andra argumenterade för att anklagelserna inte stämde för att ingalagar hade brutits.Genom att studera de olika pentaderna kan man därmed hitta ett gemensamt narra-tiv där TeliaSonera ständigt försöker få debatten att handla om något annat än företagetsfaktiska förehavanden i Eurasien. Detta speglas i de olika kommunikativa meddelandena dådet i varje enskild text finns väldigt knappt med information om TeliaSoneras faktiska af-färsverksamhet i Eurasien, det som är upprinnelsen till att anklagelserna finns och debat-ten förs. Detta har bildat en inkonsekvent kommunikation, vars enda genomgående drag ärdet undflyende inslag som TeliaSonera uppvisat.Sammanfattningsvis har uppsatsen försökt visa på den kritiska förmåga som Burkespentad besitter samtidigt som den försökt visa på STTC:s instrumentella funktion och dessbegränsningar. Som ett retoriskt verktyg är dess funktion problematisk då den inte förseranvändaren med ett analytiskt verktyg som går att applicera kritiskt. Med Burkes pentadhar uppsatsen däremot försökt visa på exakt det som STTC saknar. TeliaSonera har över-skådligt sett fört sin kommunikation genom att använda samma argument i flera av de oli-ka texterna. Genom pentaden har det dock funnits ett verktyg för att visa hur dessa argu-



35

ment har använts för att kritiskt granska deras funktion medan SCCT i jämförelse främstframstår som deskriptiv. Förhoppningsvis har uppsatsen därför lyckats visa på vad Burkespentad kan tillföra till kriskommunikationsfältet.
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Bilagor
Bilaga 1: Felaktig information om TeliaSoneras verksamhet i Kazakstan23 februari 2012. I Veckans Affärer nummer 7, 2012 upprepas gamla, oriktiga uppgif-

ter om TeliaSoneras verksamhet i Kazakstan, uppgifter som tidigare publicerats i

turkisk media, främst media kontrollerad av Turkcells delägare Mehmet Emin Ka-

ramehmet och som också spridits till tidningsredaktioner i flera länder under snart

ett års tid. I bakgrunden finns en långvarig och infekterad ägarkonflikt i Turkcell,

som eskalerat under de senaste två åren.

Artikeln är en blandning av korrekta och inkorrekta fakta, halvsanningar, spekulationeroch rena lögner. Artikeln baserar sig helt på anonyma källor och TeliaSonera har inte fåttmöjlighet att bemöta artikelns påståenden i sin helhet, endast sju enskilda frågor, där sva-ren också publicerats.TeliaSonera har nolltolerans mot korruption och när vi upptäcker tecken på korruption el-ler andra oegentligheter någonstans i vår verksamhet handlar vi omedelbart.Det är riktigt att flera ledande befattningshavare i Kcell och moderbolaget Fintur Holdingssades upp 2007 och att ett antal andra åtgärder togs för att säkerställa att de personer somleder vår verksamhet gör det i enlighet med våra värderingar. TeliaSonera driver idag ettmycket välskött bolag i Kazakstan. Vår uppförandekod som inte lämnar några tveksamhe-ter kring vår syn på korruption följs av ledningen och bolaget. De rykten som cirkuleratkring Kcell har ett flertal gånger undersökts av oss själva, Ericsson och av Ernst & Youngsspecial fraud unit som utomstående oberoende revisorer. Vi lät också vår ordinarie revisorPWC gå igenom vår granskning av ärendet. Ingen av dessa har funnit något stöd för att ryk-tena är sanna. TeliaSonera bedriver en sund verksamhet i Kazakstan.Artikeln påstår att Kcell skulle ha överinvesterat upp till 5 miljarder kronor i Kazakstan ochatt kostnaden per användare för att bygga nätet i Kazakstan är långt högre än på andra stäl-len. Det är en lögn. Om vi jämför våra investeringar under perioden 2003 till 2011 varkostnaden per användare för vårt svenska, norska och azerbajdzjanska nät väsentligt högre
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än kostnaden per användare i Kazakstan. Detta trots att Kazakstan till ytan är större änhela Västeuropa och vi har geografiska täckningskrav kopplade till vår verksamhet. Listankan göras längre, men poängen är klar – vi har spenderat mindre per mobilanvändare i Ka-zakstan än i många av våra andra nät, uppgiften i Veckans Affärer är helt gripen ur luften.Under de senaste 5 åren har vår EBITDA marginal i Kazakstan stigit med 10 procentenhe-ter, ett klart bevis på att vi bedriver en effektiv och framgångsrik verksamhet i Kazakstan.Vidare påstår Veckans Affärer att vi försöker mörka information kring Kazakstan, det ärinte sant. Varje gång vi möts av dessa anklagelser har vi bemött dem öppet och rakt, närsamma uppgifter publicerades i Turkiet förra sommaren bemötte vi anklagelserna, närmedia ringer svarar vi så öppet vi kan på de frågor vi får. Vi har bemödat oss om att ha rättnivå på vår information i den här frågan. Vi vill å ena sidan så öppet som möjligt bemöta deanklagelser som riktas mot oss, oftast anonymt, å andra sidan vill vi inte ge luft till de felak-tiga rykten som sprids.Det är oseriöst att Veckans Affärer inte bemödat sig om att sakgranska uppgifter från ano-nyma källor innan de väljer att publicera osann information som riskerar att skada intebara TeliaSonera, utan även andra svenska företags rykte i utlandet.
Bilaga 2: Mobilnät även i korrupta länder
Telia Sonera har etablerat sig i länder som saknar demokratiska traditioner. Det

finns de som tycker att det är fel, men det är bra att vara på plats och bygga mobilnät,

skriver koncernens kommunikationsdirektör Cecilia Edström.Debatten om teleoperatörernas roll i auktoritära länder måste nyanseras. Ett år efter dennordafrikanska revolutionen, där mobilkommunikationen spelade en avgörande roll, finnsdet fortfarande röster som anser att Telia Sonera bör lämna länder med bristande demo-kratiska traditioner. Men det skulle inte hjälpa dem som slåss för yttrandefrihet, en rättig-het som hotas även i utvecklade västliga demokratier.
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Telia Sonera har valt att etablera sig i flera länder som saknar demokratiska traditioner. Desom ensidigt kritiserar det gör det alltför lätt för sig. Frågan om möjligheterna att användamodern mobilkommunikation för att spåra och avlyssna medborgare är visserligen högak-tuell och relevant för flera av de marknader i Centralasien där Telia Sonera har verksamhet,men hotet mot det fria ordet är globalt. Definitionen av yttrandefrihet blir också otydlig närallt fler västliga demokratier tar beslut som inskränker rätten till ett fritt internet.Vi tror att det är bra att vara närvarande och bygga mobilnät även i länder där det är troligtatt det förekommer avlyssning av oppositionella på ett sätt som vore oacceptabelt i Sverige.För dem som strävar efter demokrati är det bättre att det finns möjlighet att ringa, twittra,skicka bilder och surfa – även om det innebär att en auktoritär regim kan utnyttja teknikenför att spåra och avlyssna medborgare. Fördelarna överväger nackdelarna.För Google är det ett förhållandevis lätt beslut att lämna en marknad. De kan placera sinaservrar utanför landsgränsen och förlita sig på att telekommunikationerna i landet funge-rar så att de kan fortsätta att erbjuda sina tjänster. I så måtto gör teleoperatörerna mer förutvecklingen av demokrati när de bygger mobilnät och gör kontakten med omvärlden tillverklighet.FN antog i slutet av förra året ett antal vägledande principer som rör skyddet av de mänsk-liga rättigheterna. De innebär att staterna har ansvar för att de mänskliga rättigheternaskyddas. Näringslivets uppdrag är att se till att mänskliga rättigheter respekteras. Detta ären mycket viktig princip. Företag som erbjuder telekomtjänster i länder med auktoritäraregimer, till exempel Telia Sonera kan aldrig ersätta en demokratisk och öppen statsmakt.Samtidigt kan vi konstatera att FN som ett av de fastslagna millenniemålen betonar viktenav utbyggda telekommunikationer. Så att lämna en marknad med alltför långtgående lag-stiftning är inget alternativ för oss, så länge det inte finns direkta sanktioner och vi bedö-mer att vi kan arbeta på ett etiskt bra sätt. Vi tror tvärtom att det är bättre att se till att såmånga som möjligt kan kommunicera med varandra och ta del av information från helavärlden. Bara genom att vara på plats i vardagen är det möjligt att åstadkomma förändring.
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En trend som det talas mindre om är de ökade kraven på övervakning i länder som betrak-tas som demokratier. Kraven på datalagring, FRA-lagen, kravet att det ska vara möjligt attavlyssna även dem som tillfälligt besöker Sverige, är några exempel. I vissa stater, till ex-empel USA, har den politiska ledningen rätt att stänga internet när det finns terrorhot. Så-dana modeller anammas även av icke-demokratier.Övervakningen av individer ökar samtidigt som risken för att friheten på internet, yttran-defriheten och rätten till privatliv minskar. Därför är det glädjande att EU nyligen annonse-rade att unionen ska studera hur det står till med friheten på internet. Det är också därförsom Telia Sonera inlett ett samarbete med nio andra internationella telekombolag Alcatel-Lucent, Deutsche Telecom, France Telecom/Orange, Millicom, Nokia Siemens Networks,Tele2, Telefonica, Telenor och Vodafone Group för att hitta ett gemensamt angreppssättnär friheten på internet hotas. I diktaturer liksom i demokratier.I flera av de länder som vi har verksamhet i finns självfallet en rad utmaningar vad gällerbåde korruption och mänskliga rättigheter som vi måste förhålla oss till. Vi är dock överty-gade om att vi, med våra tjänster och med våra värderingar som bas, kan stärka de kraftersom strävar efter sund affärsetik, demokrati och mänskliga rättigheter.Cecilia Edström
Cecilia Edström är kommunikationsdirektör på Telia Sonera. Hon har tidigare haft samma

befattning på Scania och är civilekonom.

Bilaga 3: Telia Sonera i SvT:s Uppdrag Granskning17 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 an-

tal 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.
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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 övertygadeom att det är bättre ju fler som får tillgång till mobiltelefoni och möjlighet att kommuniceravia Internet och att det är bra att vi är närvarande även i länder som saknar demokratiskatraditioner och där det finns mer att önska vad gäller yttrandefrihet och mänskliga rättig-heter.Regeringar och säkerhetstjänster i hela världen har rätt att ta del av trafiken i näten ibrottsbekämpande syfte. Det sker varje dag i alla länder – även här i Sverige. Varken Teli-aSonera eller andra telekombolag kan överta världssamfundets roll när det gäller att sä-kerställa mänskliga rättigheter. FN:s vägledande principer i syfte att värna de mänskligarättigheterna är tydliga och klara. Det är politiker och regeringar som har till uppgift att setill 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:sramverk arbetet med att respektera mänskliga rättigheter. Dessutom har Telia Sonera in-lett ett samarbete med elva andra internationella telekombolag för att hitta ett gemensamtangreppssätt när friheten på internet hotas. I diktaturer såväl som i demokratier.TeliaSonera har valt att etablera verksamhet i länder som bara för något decennium sedanvar helt slutna, och där det fortfarande inte råder demokrati som vi i Västeuropa kännerden. Vi avstår från att driva verksamhet i länder där FN och EU infört sanktioner mot attdriva telekombolag, och vi avstår när vi bedömer att det är omöjligt att driva verksamhetpå ett sådant sätt att det går att försvara utifrån vår egen syn på affärsetik.
Bilaga 4: Det är inte vi som bryter mot mänskliga rättigheter
Enskilda bolag är aldrig skyldiga. Det är orimligt att kräva att TeliaSonera eller

andra internationella teleoperatörer ensamma ska ta världssamfundets roll när det

gäller att värna det fria ordet. Ansvaret vilar rimligen på politiker och regeringar.

Men vi blir självfallet också illa till mods när information från näten används för att
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bryta mot mänskliga rättigheter. Självklart är det ett dilemma, men vi får enligt

OECD inte bryta mot den lokala lagstiftningen, skriver Lars Nyberg.Vi och hela världen är överens om att telekommunikation är bra för invånare i alla länder.Listan över goda exempel kan göras hur lång som helst. Tanken att det i dag inte skulle fin-nas tillgång till mobiltelefoni är otänkbar. Vi som verkar i telekombranschen tvingas oftatill en svår balansgång när vi finns i länder med svaga demokratiska traditioner – men attstänga ute människor från möjligheten att kommunicera med hjälp av telefoni är inte ettalternativ.Självklart uppstår det stora svårigheter när tekniken missbrukas för att spåra och avlyssnaoskyldiga människor. När de mänskliga rättigheterna utsätts för press är det en fråga föralla delar av samhället. Därför är det orimligt att kräva av TeliaSonera, Telenor, Tele2, Mil-licom eller andra internationella teleoperatörer att ensamma ta världssamfundets roll närdet gäller att värna det fria ordet. Vi kan som företag inte överta den roll som rimligen vilarpå politiker och regeringar.TeliaSonera och många andra svenska företag har valt att även finnas i länder som bara förnågot decennium sedan var helt slutna, och där det fortfarande inte råder demokrati såsomvi i Västeuropa känner den. Självklart innebär detta ett dilemma. Å ena sidan ger våra tjäns-ter möjlighet att kommunicera globalt, å andra sidan kan tekniken användas i repressivasyften. Den teknik som är avsedd för att kunna nå vem som helst var som helst, innebärockså att alla som använder en mobiltelefon kan återfinnas och avlyssnas.I den debatt som följt efter ”Uppdrag Granskning” har TeliaSonera fått utstå kritik för att vihävdat att vi är tvingade att följa de nationella lagar som gäller på de marknader där vi valtatt finnas. Vi har också uppmanats att tydligare beskriva hur vi agerar för att följa upp såvälFN:s vägledande principer som OECD:s riktlinjer för multinationella företag.Så här uttrycker sig OECD om hur vi och andra företag ska förhålla oss när det uppstår enkonflikt mellan å ena sidan en stats lagstiftning och å andra sidan OECD:s egna riktlinjer:
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”Företagens främsta skyldighet är att följa lokala lagar. Dessa riktlinjer står varken över el-ler bör stå över lokala lagar och regleringar. Trots att riktlinjerna i många fall går längre änlagen, ska de inte och avses inte försätta företag i en sådan situation att de står inför mot-stridiga krav. I länder där lokala lagar och regleringar står i strid med principerna ochnormerna i riktlinjerna bör företag söka vägar att så långt som möjligt uppfylla principernaoch normerna på ett sätt som gör att de inte bryter mot lokal lagstiftning.”FN:s hållning är också tydlig och klar. Det är staternas uppgift att skydda rätten till det friaordet. Den uppgift vi och andra företag har, det är att respektera de mänskliga rättigheter-na.Det är därför som TeliaSonera för ett år sedan var en av initiativtagarna till den dialog somnu omfattar 12 telekombolag från Europa och USA. Uppdraget är att arbeta fram gemen-samma handlingsplaner som vi kan utgå ifrån när de tjänster vi erbjuder riskerar att ut-nyttjas på ett sätt som står i strid mot rätten till det fria ordet.Detta arbete är ännu i sin linda men vi har kommit en bit på väg. I torsdags presenteradesde första resultaten vid konferensen Internet Freedom Forum i Stockholm. Mycket arbeteåterstår men en sak är klar – ett enskilt telebolag har små möjligheter att påverka, men enenad industri har något bättre förutsättningar.Myndigheter och säkerhetstjänster i hela världen har rätt att ta del av trafiken i näten. Kra-ven kan antingen finnas direkt i lagstiftningen eller på annat sätt innefattas i de villkor somställts när en mobillicens tilldelats. Kraven omfattar bland annat att polis och rättsväsendeska få tillgång till den trafik som sker i näten.Teleoperatörerna är därmed förpliktade att förse myndigheterna med detta – även här iSverige där polisen bedriver teleövervakning varje dag, där riksdagen beslutat att samtals-och datatrafik ska lagras, och där Försvarets radioanstalt (FRA) har tillgång till all data sompasserar våra gränser.



46

Så länge det finns ett rättsystem som vilar på en demokratisk grund gör det situationenenklare att acceptera. Det är svårare när det finns risk att tekniken används i repressivasyften. Men kravet att följa nationell lagstiftning kan ingen teleoperatör avvika från.Vi blir självfallet också illa till mods över att de tjänster vi tillhandahåller inte bara ger möj-lighet att kommunicera globalt, utan också ger risk för övergrepp mot grundläggandemänskliga rättigheter. Samtidigt måste vi vara tydliga med att det inte är telebolagen sombryter mot mänskliga rättigheter.När informationen från näten används för att bryta mot mänskliga rättigheter vilar ansva-ret på regimerna. När det sker är det inte ett enskilt telebolag som är skyldigt. Brott mot demänskliga rättigheterna är ett problem för oss alla – alltså alla vi som har förmånen att levai demokrati, för politikerna och för internationella organisationer som FN, EU och OECD.Alla är överens om att tillgången till telekommunikation är en viktig förutsättning för attmänniskor med stöd av de tjänster i erbjuder ska kunna kommunicera med vem som helstoch få tillgång till information från hela världen. Telekom bidrar till att göra världen meröppen. Vi får inte glömma det när vi diskuterar telebolagens, politikernas, och vårt eget an-sar för att så långt som möjligt värna de mänskliga rättigheterna.Lars Nyberg, vd och koncernchef, TeliaSonera


