
	

Legitimitetskriser i telekombranschen-  
en studie om reparering av 
företagslegitimitet 

Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
HT 2015 
 

Datum för inlämning: 2016-01-14 

Lovisa de Verdier 
Linnéa Jardebrand 
 
Handledare: Konstantin Lampou 



Sammandrag 

Vi lever idag i ett samhälle med ständigt ökande medial exponering, detta gör att medial 

granskning av företag är ett allt vanligare inslag. I förlängningen medför detta att 

legtimitetsförluster bland företag blir allt vanligare då fler brister upptäcks, samtidigt som de får 

större spridning och uppmärksamhet. Det är därför aktuellt att undersöka hur ett företag arbetar för 

att reparera sin legitimitet när den kommer till skada. Vidare så efterfrågar tidigare forskning 

studier inom olika branscher på området varpå telekombranschen används som studieobjekt i vår 

undersökning. Den här studien ämnar således undersöka hur ett företag inom telekombranschen 

arbetar för att reparera sin legitimitet vid en krissituation där dess legitimitet ifrågasatts. De teorier 

som kommer att ligga till grund för studien är dels Suchman från 1995, dels Lamin och Zaheer 

från 2012. En fallstudie har genomförts med fem informanter på TeliaSonera för att uppfylla 

studiens syfte. Detta komplimenterades med en gedigen studie av sekundärdata. Det kan 

konstateras att det finns många likheter mellan telekombranschen och de teoretiska ramverk som 

låg till grund för studien. Dock kunde tre strategier identifieras som inte fanns med i det 

existerande ramverket; avstå svar, dialog & relationsbyggande samt krisens positiva effekter. 

Dessa tre strategier adderades således, vilket ledde till en reviderad modell. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vi lever idag i ett informationssamhälle och utsätts dagligen för strömmar av information och 

budskap i syfte att påverka, informera och väcka intresse. Vi påverkas i hög grad av den 

information vi exponeras för (Fombrun & Shanley, 1990; McCombs & Shaw, 1972; Schramm, 

1949), allt ifrån det att vi köper en produkt vi sett i en reklam till att vi anpassar vad vi tar på oss 

beroende på vad väderleksrapporten presenterar (SO-rummet, 2015). I och med sociala mediers 

genomslagskraft finns det numera ännu ett forum där såväl massmedier som privatpersoner kan 

sprida information i en högre hastighet än vad som tidigare var möjligt, nationellt som 

internationellt (Nordin, 2012). Detta medför att negativ publicitet i media får större konsekvenser 

än tidigare, inte minst för företag (ibid). Dessa konsekvenser visar sig ofta i form av 

legitimitetsförlust, vilket kan påverka kunders förtroende och i förlängningen företagets prestation 

negativt (Ader, 1995).  

Legitimitet innebär att ett beteende av en enhet är önskvärt eller korrekt inom de rådande 

normerna (Suchman, 1995). Legitimitet är således en social konstruktion som består av ett 

samspel mellan en organisations beteende och övertygelser inom en social grupp (ibid). En 

organisations beteende kan avvika från enskilda värderingar men ändå behålla legitimitet om 

avvikelsen inte resulterar i allmänt ogillande (ibid). Medias framväxt gör att företag exponeras i en 

allt högre grad och risken för att ett negativt beteende hos en organisation sprids, och erhåller 

allmänt ogillande, ökar således. Detta medför en ökad utmaning för företag att upprätthålla sin 

legitimitet, liksom att reparera den då den kommit att skadas (Lamin & Zaheer, 2012).  

Det finns flera exempel på företag som fått uppleva ovannämnda exponering i media och därmed 

fått vidta åtgärder för att reparera den skada som det förorsakat organisationen i termer av 

legitimitetsförlust. ICA fick erfara en grav kris under 2007 när det uppdagades att de märkte om 

utgången köttfärs (Sörbring, 2007). Den svenskbaserade klädkedjan Hennes & Mauritz genomgick 

något liknande under 2012 då media fick uppmärksammade barnarbete och dåliga 

arbetsförhållanden hos företagets underleverantörer (Doward, 2012). I september 2015 drabbades 

Volkswagen och tvingades återkalla över 11 miljoner fordon efter uppdagande av falska 

dieselutsläppsprov (Holmgren, 2015).  
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Alla dessa kriser har genererat en legitimitetsförlust i och med att beteendet uppvisat av företaget 

inte ansågs vara önskvärt eller accepterat i den sociala kontext det verkar i. Om ett företags 

legitimitet gentemot dess intressenter skadas allvarligt äventyrar detta i ett längre perspektiv 

företagets överlevnad (Deephouse, 2000; Dowling & Pfeffer, 1975; Higgins and Gulati, 2003). 

Detta då det tenderar att skapa en nedåtgående spiral då andra samarbetsorganisationer vänder 

ryggen till för att inte förknippas med det krisdrabbade företaget (Sutton & Callahan, 1987). Hur 

ett företag agerar i samband med en sådan kris är således avgörande för om de klara sig lindrigt 

eller skadas markant (Lamin & Zaheer, 2012). 

1.2 Problemformulering  

Då beteendet en organisation uppvisar i samband med en kris är avgörande för reparerandet av 

dess legitimitet är det av yttersta vikt för ett företag att agera snabbt när en kris uppdagas 

(Suchman, 1995). Därav är det av intresse att undersöka hur företag arbetar för att reparera sin 

legitimitet gentemot dess intressenter. Majoriteten av samtida legitimitetsforskning fokuserar på 

hur ett företag initialt skapar legitimitet. Trots att det finns forskning som syftar till att förklara 

reparerandet av legitimitet så finns dock efterfrågan på mer empirisk forskning inom just det 

segmentet (Baum & Oliver, 1991; Lamin & Zaheer, 2012; Rao, 1994; Sine et al., 2007; Suchman, 

1995). 

Vårt teoretiska bidrag kommer att utgöras av att vi utmanar och reviderar existerande teoretiska 

ramverk inom legitimitetsreparering och utökar dess applicerbarhet inom de förhållanden vi avser 

undersöka. Då en tydligare skildring avgränsad till olika branscher, kopplat till legitimitet, är 

något som efterfrågats (Suchman, 1995) avser vi att svara på det. Vi ska empiriskt undersöka hur 

ett företag arbetar för att reparera sin legitimitet inom en viss bransch. Då vi uppmärksammat en 

avsaknad av forskning på området inom telekombranschen är det den branschen studien kommer 

att fokusera på.  

Forskningsområdet aktualiseras ytterligare då kriser och legitimitetsförluster blir allt vanligare i 

dagens medieexponerade samhälle, vilket gör att det ställs högre krav på företag. Aktuell 

forskning på området är således av yttersta vikt. Studien kommer därför att generera ett praktiskt 

bidrag i form av en ökad förståelse och kunskap för företag gällande bemötandet och agerande vid 

en reducering av dess legitimitet. Vi avser således att undersöka hur företag inom 

telekombranschen arbetar för att reparera sin företagslegitimitet vid en krissituation.  
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1.3 Frågeställning 

Hur arbetar företag för att reparera sin legitimitet vid en krissituation?  

1.4 Syfte  

Denna studie ämnar undersöka hur ett företag inom telekombranschen arbetar för att reparera sin 

legitimitet vid en krissituation där dess legitimitet ifrågasatts. 

1.5 Studiens disposition 

Studiens disposition är följande. Först kommer en redogörelse över vårt teoretiska ramverk att 

göras. Vi kombinerar två teoretiska ramverk gällande legitimitetsreparering, dels Suchmans 

(1995) då det är ett av de mest välciterade på området, dels Lamin och Zaheer (2012) då de bidrar 

med mer aktuell empirisk forskning. Dessa två kommer att utmynna i en analysmodell. Efter 

genomgång av det teoretiska ramverket kommer vi att gå in på metod. I den delen motiverar vi de 

val som görs och som ligger till grund för studien samt hur datainsamlingen kommer att gå till. Vi 

kommer att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt, mer specifikt en fallstudie. Denna 

kommer att bestå av semi-strukturerade intervjuer komplimenterade med andra sekundärdata. 

Analysmodellen operationaliseras bland annat genom att intervjufrågor kopplar an till modellen. 

Metoden avslutas med ett avsnitt som berör hur vi avser att analysera den data vi samlar in. I 

nästkommande del kommer resultatet från vår studie presenteras. Denna del sker i en kronologisk 

ordning allt eftersom olika händelser har inträffat. Vidare kommer vi i analysen, med stöd av vår 

analysmodell, att koppla an olika ageranden till strategier i analysmodellen. Denna del kommer att 

utmynna i en reviderad modell gällande legitimitetsreparering som inkorporerar ytterligare tre 

strategier vi identifierat; avstå svar, dialog & relationsbyggande samt krisens positiva effekter. 

Studien avslutas med en slutsats som innehållande en redogörelse av vårt teoretiska och praktiska 

bidrag samt förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Vad är legitimitet? 

Legitimitet på organisationsnivå är ett brett koncept som adresserar en generell utvärdering av ett 

företags intressenter (Bowie, 2002; Deephouse & Suchman, 2008; Marens & Wicks, 1999) och 

deras bedömning rörande om företagets handlingar är önskvärda och i linje med den sociala 

normen (Dowling and Pfeffer, 1975; Suchman, 1995). Suchman (1995) har även undersökt hur en 

organisation kan erhålla eller mista sin legitimitet. Han var en av de mest framgångsrika inom 

detta segment (Svensson, 2004). Suchman (1995) föreslog processorienterade strategier för att 

skapa, bibehålla samt reparera legitimitet (gaining, maintaining & reparing). Reparering är den 

del som adresseras i denna studie. Suchman (1995) analyserade att många forskare använde sig av 

begreppet legitimitet men att få definierade det. För att komma till rätta med detta introducerade 

han följande definition: 

”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and 

definitions” (Suchman, 1995, s. 574) 

Denna definition kommer att prägla vår studie och är den vi genomgående ämnar använda. Detta 

då den är innehållsrik och betonar vikten av att en organisations beteende är samstämmigt med 

den sociala kontext den verkar i.  

Den tidigare forskning som gjorts på legitimitet kan enligt Suchman (1995) delas upp i två 

grundläggande perspektiv, det institutionella och det strategiska. Forskning inom det strategiska 

perspektivet (e.g. Ashforth & Gibbs, 1990; Dowling & Pfeffer, 1975; Pfeffer, 1981; Pfeffer & 

Salancik, 1978) adresserar ett ledningsperspektiv och betonar ledningens förmåga att påverka 

allmänhetens uppfattning om företaget genom symbolik. Det institutionella perspektivet (e.g. 

DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Meyer & Scott, 1983; Zucker, 1987) 

adresserar till motsatt att ett enskilt företags oförmåga att påverka allmänhetens uppfattning då det 

går utanför företagets kontroll. Suchman (1995) menar att det inte går att styra legitimitet till fullo, 

men genom att föra samman de strategiska och institutionella perspektiven kan metoder skapas 

vilka kan påverka legitimiteten i olika riktningar.  
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2.2 Vad är en kris?     

Att reparera legitimitet liknar mångt och mycket processen att skapa legitimitet, det finns dock en 

relevant skillnad och det är att legitimitetsreparering är en reaktiv respons till en ofta oförutsägbar 

kris (Suchman, 1995). En krissituation kan arta sig på många olika sätt, Coombs (2012) 

presenterar en mer generaliserad bild av vad en företagskris kan definieras som: 

”The perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders 

and can seriously impact an organization’s performance and generate negative outcomes” 

(Coombs, 2012, s. 2)  

En kris drabbar de som har misslyckats med att förutse ett minskat stöd från omgivningen. När 

ledningen väl lägger märke till problemen kan det vara försent att tillsätta erkända 

legitimitetsstrategier (Suchman, 1995). Ashfort och Gibbs (1990) menar att en krissituation 

riskerar att begränsa ett företags förmåga att agera. Utöver detta så finns det en risk för att tidigare 

samarbetspartners väljer att vända ryggen till då det inte vill kopplas samman med det 

krisdrabbade företaget. På så sätt tenderar en krissituation att utvecklas till en negativ spiral genom 

att ett minskat stöd från allierade kan leda till att kritiska resursflöden störs (Sutton & Callahan, 

1987). Om det dessutom är så att de allierade företagen som vänder ryggen till inte bara förser 

företaget med en fysisk vara eller tjänst, utan även bidrar till att stärka företagets legitimitet, så 

riskerar situationen att förvärras ytterligare (Suchman, 1995).  

2.3 Suchmans teoretiska ramverk 

För att skapa ett verktyg som kan hjälpa oss att undersöka hur företag arbetar för att försvara och 

reparera sin legitimitet under en kris har vi valt att sammanfoga två teoretiska ramverk. Det första 

ramverk vi valt att använda och som kommer att ligga till grund för vår analysmodell är Suchmans 

(1995) strategier för att reparera legitimitet, se figur 1. Suchman (1995) är en av de mest 

välciterade inom området med publikationer inom bl.a. ”SAGE” och ”The Academy of 

management review”, vilket även underlättar jämförelser med andra studier. Det andra teoretiska 

ramverk som kommer att användas för att bygga på Suchmans (1995) är Lamin och Zaheers från 

2012, se figur 2 sida 8. Anledningen till det är att deras forskning är nyare samt bygger på 

empiriska undersökningar, vilket gör att ramverken kompletterar varandra väl. En förklaring av de 

olika strategierna i Suchmans (1995) ramverk följer nedan. De båda modellernas originalbegrepp 

på engelska kommer att användas i syfte att göra en distinktion mellan dessa och de vi senare 

använder i analysmodellen. 
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Figur 1 visar en schematisk bild av Suchmans (1995) teori över legitimitetsreparering. 

2.3.1 Offer normalizing accounts  

Suchman (1995) menar att legitimitetskriser ofta leder till prestationsproblem, vilket grundar sig i 

att omgivningen börjat misstro ett företags agerande. Följaktligen är den första uppgiften i att 

reparera ett företags legitimitet att skilja den hotande aktiviteten från bedömningar som berör 

företagets helhet. Enligt Suchman (1995) finns det fyra strategier för att göra detta: deny, excuse, 

justify och explain.  

Företaget kan välja att förneka en anklagelse riktad mot sig i syfte att dämpa oro.  Denna strategi 

benämner Suchman (1995) deny. Han menar att detta i vissa fall kan vara ett temporärt sätt att 

agera för att uppehålla legitimiteten hos en viss grupp av intressenter, under tiden som man letar 

efter ett alternativt sätt som denna grupp kan kompenseras på. Det finns emellertid en risk för att 

organisationens "legitimitetsreserver" i ett längre perspektiv urholkas om ett sådant beteende 

återupprepas flertalet gånger. Det vill säga att företag upprepade gånger förnekar anklagelser som 

sedan visar sig vara sanna (ibid). 

Suchmans (1995) strategi excuse innebär att företaget ber om ursäkt för sina handlingar, vilket 

indirekt innebär att de också erkänner. Han menar emellertid att det inte behöver vara så att de tar 

på sig hela skulden själva, utan att ursäkten endast är ett erkännande av sin inblandning, men att 

den illegitima handlingen i sig orsakats främst av en annan part, som pekas ut som skyldig. I andra 
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fall kan företaget erkänna och ta det fulla ansvaret men istället mildra styrkan av den illegitima 

handlingen genom att argumentera för att endast en viss del av organisationen har en koppling till 

anklagelsen (ibid). Suchman (1995) menar att dessa beteenden på så vis kan få olika konsekvenser 

då företaget försöker lägga över skulden, samtidigt som de erkänner sin brist på kontroll.  

Suchmans (1995) strategi justify innebär att företagsledningen försöker reparera sin legitimitet 

genom att rättfärdiga sina handlingar i efterhand. Detta genom att belysa det inträffade ur en ny 

vinkel så att det framstår som mer legitimt än då det först presenterades. Suchman (1995) menar 

vidare att detta kan göras genom att förändra de bakomliggande motiven till sitt agerande på ett 

sådant sätt att de hänger samman med redan accepterade moraliska världen och logiska 

antaganden. Om en sådan "efterhandskonstruktion" accepteras kan den hjälpa företaget att 

reparera skadad legitimitet (ibid). 

Strategin explain används vid de tillfällen då företag inser att det inte är möjligt att bemöta 

anklagelserna på ett sätt som bevarar legitimiteten, såsom Suchmans (1995) strategi justify ämnar 

göra. Företaget försöker förklara vad som hänt på ett sätt som verkar trovärdigt för dess 

intressenter. Suchman (1995) menar vidare att vad företaget då vill åstadkomma är att presentera 

en förklaring som framstår som logisk och resonlig. Detta är alltså en svagare form av att försöka 

rättfärdiga ett handlande som uppfattats illegitimt (ibid). 

2.3.2 Restructure 

En strategisk omstrukturering beskriver Suchman (1995) som ytterligare ett sätt att återvinna 

förlorad legitimitet. Detta steg ses som “nästa steg” efter att ha genomgått normalizing accounts 

(Hannan & Freeman, 1984). Istället för att friskriva sig helt från anklagelser och på så sätt utmana 

intressenternas tillit kan företaget välja att vidta åtgärder. Ett sätt att använda strategin för att 

minska legitimitetsförlusten uppges vara att erkänna kritiken, men göra det på ett sådant sätt att 

endast avgränsade delar framställs vara involverade och att åtgärder specifikt riktade mot dessa 

delar sedan vidtar (Perrow 1981; Suchman, 1995). Suchman (1995) presenterar två sätt på vilket 

omstrukturering kan hjälpa till att reparera legitimiteten, monitors & watchdogs samt 

disassociation.  

Genom monitors & watchdogs menar Suchman (1995) att genom att introducera kontroller och 

externa granskare kan ett företag “skapa en garanti” att liknande händelser inte ska kunna 

upprepas i framtiden. Exempel på detta kan vara att införa statliga regleringssystem, tillsätta 

ombud för granskning eller institutionalisera processer gällande rapportering av klagomål och 

brister (ibid).  
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Den andra formen av restructuring är enligt Suchman (1995) disassociation. Detta innebär att 

organisationen tar symboliskt avstånd från dåliga influenser. En av de vanligaste formerna av 

disassociation är avskedande av befattningshavare. Det är ett försök från företagets sida att visa 

för sin omgivning att man är villig att genomföra en förändring (Gephart, 1978; Pfeffer, 1981; 

Weber, 1978). Det finns dock andra processer som tillämpas för att reparera legitimitet. Det kan 

röra sig om förändring av strukturer eller till och med en förändring av geografisk placering 

(Suchman, 1995).  

2.4 Lamin & Zaheers teoretiska ramverk 

För att tillföra nyare forskning inom samma ämnesområde har Lamin och Zaheers (2012) valts ut, 

se figur 2. Lamin och Zaheers (2012) ramverk har många likheter med Suchmans (1995) modell, 

men även avvikande kategorier vilka vi anser vara bra komplement till de Suchman (1995) 

presenterar. 

Lamin och Zaheers (2012) identifierar fyra strategier ett företag kan använda för att svara på 

anklagaelse om illegitimt handlande: accomodation, denial, defiance och decoupling. 

  

  

 

 

 

Figur 2 visar en schematisk bild över Lamin och Zaheers (2012) teori gällande 

legitmitetsreparering. 

 

Vad Lamin och Zaheer (2012) beskriver som accomodation är då företag besvarar en anklagelse 

genom att erkänna den, och/eller vidtar åtgärder kopplade till anklagelsen. Att företaget 

uttryckligen påtalar och uppvisar vilja att agera i samstämmigt med samhällets normer, liksom 

vidtar åtgärder för att säkerhetsställa detta, är vad som utmärker strategin. Det skulle kunna 

beskrivas som en kombination av Suchmans (1995) excuse och restructure.   

Företag kan välja en motsatt riktning till erkännande, denial, vilket innebär att förneka en 

anklagelse som riktas mot det. Till skillnad från Suchmans (1995) deny menar dock Lamin och 

Zaheer (2012) att detta kommer påverka allmänhetens syn på företaget negativt och att 
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legitimiteten därav kommer skadas ytterligare. Detta eftersom samhället ofta ser skeptiskt på ett 

företags trovärdighet när det förnekar eller på annat sätt frångår anklagelsen (ibid). De menar 

också att misstänksamheten lever kvar och fortsätter skada företagets legitimitet under längre 

perioder. 

Defiance bygger i grunden på förnekelse, men istället för att endast förneka ett anklagande, 

ifrågasätter företaget även anklagelsen och/eller anklagaren. Detta används enligt Lamin och 

Zaheer (2012) när företaget anser att det inte är tillräckligt att endast förneka händelsen. Det 

handlar till viss del om rättfärdigande, då man vill visa att händelser inte är så illa som de 

framställs. Det finns dock en risk att detta minskar legitimiteten om anklagelsen visas vara sann. 

Detta eftersom det bygger på en utökad form av förnekelse vilket samhället enligt tidigare 

argumentation kan vara kritiska till (ibid).  

Lamin och Zaheer (2012) har uppmärksammat en strategi, vilken de benämner Decoupling. Likt 

Suchmans (1995) disassociation så ämnar denna strategi att separera företaget från illegitima 

handlingar (Lamin & Zaheer, 2012; Meyer & Rowan, 1977). Ofta försöker företaget då att hitta en 

syndabock, någon att associera de illegitima handlingarna med, detta kan vara en person, en enhet 

eller en leverantör. Denna strategi kan vara effektiv om grupper som inte är direkt länkade till 

företaget är de som utfört de illegitima handlingarna (Baum & Oliver, 1991; Lamin & Zaheer, 

2012).  

2.5 Sammanställning 

Suchman (1995) och Lamin och Zaheer (2012) kan ses som bra komplement till varandra, mycket 

på grund av dess likheter och på de sätt som tidigare nämnts. Det finns emellertid ett par saker vi 

vill klargöra och berätta hur vi ämnar förhålla oss till. 

Först och främst så är det viktigt att poängtera att en strategi ett företag väljer i syfte att reparera 

sin legitimitet inte alltid får önskad effekt. Det finns alltid en risk att ett visst agerande leder till 

antingen att legitimiteten förblir oförändrad eller till och med minskar. Vi avser att kartlägga 

samtliga ageranden ett företag vidtar i syfte att reparera dess legitimitet, oavsett vad dess verkliga 

inverkan på legitimiteten faktiskt blir. Genom att kartlägga samtliga strategier kan vi sedan avgöra 

vilka som tycks ha varit lyckade och vilka som varit mindre lyckade. 

Vi vill också poängtera att Lamin och Zaheer (2012) i sin avhandling särskiljer på två olika 

grupper, investerare och samhället i stort. De menar att olika strategier används beroende på 
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vilken grupp företaget ämnar reparera legitimiteten gentemot. Suchman (1995) gör ingen sådan 

skillnad. Vår studie kommer att fokusera på de delar av Lamin och Zaheers (2012) teorier som 

syftar till att påverka legitimiteten hos samhället i stort, snarare än hos investerare. Då Suchmans 

teorier från 1995 har samma inriktning anser vi att teorierna komplimenterar varandra väl. 

2.6 Analysmodell angående legitimitetsreparering 

Avsnittet som följer beskriver hur vi använt Suchmans (1995) samt Lamin och Zaheers (2012) 

teorier för att skapa en egen analysmodell, se figur 3. Suchmans är det ramverk som utgör den 

huvudsakliga grunden men byggs på av de strategier som Lamin och Zaheer presenterar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 presenterar en schematisk bild utav vår analysmodell över legitimitetsreparering.   

2.6.1 Stabilisera orolighet 
Stabilisera orolighet är baserat på Suchman (1995) normalizing accounts. Vi har sammanställt 

fem strategier ett företag kan använda för att besvara en anklagelse de fått riktade mot sig. Detta är 

viktigt då en anklagelse ofta kan utpeka en hel organisation som illegitim varför det är viktigt att 

separera anklagelsen från organisationen i stort. Detta kan göras på fem olika sätt: förneka, 

avfärda, rättfärdiga, förklara samt erkänna. 
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Förneka använd  vi här på samma sätt som Suchmans (1995) deny samt Lamin och Zaheer (2012) 

denial. Båda representerar förnekelse av något slag. Vi anser att även ett undvikande av att svara 

är en del av denna strategi. 

Avfärda översätter vi rakt av från Lamin och Zaheer (2012) defiance. Det är alltså då ett 

förnekande kompletterat med att företaget ifrågasätter anklagandet och/eller anklagaren.  

Att rättfärdiga är motsvarigheten till Suchmans (1995) justify. Kortfattat så försöker företaget 

återskapa legitimitet genom att belysa anklagelsen ur en ny vinkel, till exempel genom att ändra 

bakomliggande motiv och handlingar så att de framstår vara i samstämmighet med existerande 

moraliska värderingar och föreställningar.  

Förklara används på samma sätt som Suchmans (1995) explain. Företaget försöker förklara vad 

som hänt på ett sätt som verkar vara trovärdigt ur ett logiskt perspektiv och därmed återvinna 

legitimitet.  

Erkänna bygger vi definitionsmässigt på Suchmans (1995) excuse och betyder just att de erkänner 

ett anklagande som sant. Lamin och Zaheers (2012) accomodation består av “Erkännande 

och/eller vidtagande av åtgärder” därav finns en tydlig koppling till vår variabel erkänna, men likt 

Suchman (1995) väljer vi att behandla “Vidtagande av åtgärder”, eller restrucutring som Suchman 

(1995) beskriver det, separat. 

2.6.2 Omstrukturering 

Omstrukturering härstammar från Lamin och Zaheers (2012) accomodation och Suchmans (1995) 

restructuring. Accomodation är främst kopplad till att ett erkännande (excuse) ska ha föranlett 

omstruktureringen. Vi menar därför att det är mest lämpligt att använda Suchmans perspektiv då 

det innefattar samtliga möjligheter.  

Kontroller & bevakning använder vi likt Suchmans (1995) monitors and watchdogs, vilket innebär 

att kontroller & bevakning på olika sätt kan införas för att förhindra att liknande problem 

återkommer igen. Det garanterar för samhället att företaget önskar verka i samstämmighet med 

samhällets normer.  

Genom att företaget använder strategin separering menar vi att det vidtar handlingar för att ta 

avstånd från en anklagelse, likt de presenterade i Suchman (1995) dissassociation och Lamin och 

Zaheers (2012) decoupling. I korta drag innebär det en separering från en leverantör, en anställd, 

en avdelning, en organisationsstruktur eller att helt lämna ett geografiskt område.   
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3. Metod 

3.1 Utformning av studie 

Syftet med studien är att bidra med en mer gedigen bild av hur företag arbetar för att reparera dess 

legitimitet vid en krissituation. Fokus ligger på att undersöka vilka strategier ett bolag inom 

telekombranschen använder sig av. Intresset är således att utveckla och tolka nya insikter gällande 

fenomenet. Vi har således valt att göra en kvalitativ studie (Saunders et al., 2012, s. 546). En 

förundersökning gjordes tidigt med en person som arbetar inom krishantering i syfte att få en 

grundläggande förståelse för vad en legitimitetsförlust innebär för ett företag samt andra praktiska 

implikationer rörande fenomenet. Vidare genomfördes en fallstudie i syfte att få en djupgående 

förståelse av fenomenet samt för möjligheten att studera fenomenet i en verklig kontext. 

Fallstudier är ett bra tillvägagångssätt vid förklarande studier (ibid, s. 179).  

Vi avser att använda oss av mer än ett datainsamlingssätt, en form av triangulering, vilket är 

passande vid fallstudier (Saunders et al., 2012, s. 179). Detta kommer att ske i form av en 

fallstudie bestående av semi-strukturerade intervjuer vilket tillåter oss att ställa både öppna och 

strukturerade frågor i syfte att få viktig bakgrund och kontextuellt material (ibid, s. 377). Detta 

kompletterades med en gedigen studie av sekundärdata i form av arkiverade primärkällor och 

andrahandskällor, främst reportage och andra mediala data. Att studera media är en bra indikator 

på samhällsövergripande legitimitet och forskare har använt media som datainsamlingsmetod 

sedan 1990 (Baum & Powell, 1995; Dowling & Pfeffer, 1975). Bland andra Lamin och Zaheer 

(2012) har använt medial data för att undersöka legitimitet. Deephouse och Suchman (2008) 

poängterar att allt tyder på att journalistik och masskommunikation återspeglar legitimiteten på ett 

bra sätt. Media ska således rättmätigt spela en nyckelroll i legitimitetsforskning. 

Studien är av induktiv karaktär då den empiriska data som samlas in utvecklar det teoretiska 

ramverk som låg till grund för analysen (Saunders et al., 2012, s. 48). Trots att en fallstudie till 

viss del begränsar möjligheten till att dra generella slutsatser så kommer studien bidra till en ökad 

förståelse för forskningsfrågan och generera ett flertal intressanta förslag för framtida forskning 

(ibid, s. 383).  
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3.2 Val av studieobjekt 

För att besvara vår forskningsfråga och uppfylla vårt syfte valde vi TeliaSonera som studieobjekt. 

Det finns tre huvudsakliga faktorer som avgjorde vårt val; (1) Utifrån vår litteraturstudie framgick 

att livsmedelsbranschen samt klädbranschen förekommit i flertalet tidigare studier. 

Telekombranschen upplevdes mindre förekommande och därav föll valet på denna bransch. (2) 

Det var ett kriterium att krisen i fråga skulle vara aktuell, då detta dels skapar mer relevans för 

uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag, dels ökar möjligheten till att personer med insikt i 

krisen arbetar kvar i företaget och kan bidra med relevant information till undersökningen. (3) 

Företaget skulle vara svenskt med en betydande del av sin verksamhet belägen i Sverige eller på 

annat sätt nära anknutet till Sverige. Detta för att vi har en kännedom av vad som anses legitimt i 

det svenska samhället. Sammantaget resulterade dessa tre faktorer i att telekombranschen i 

allmänhet och TeliaSonera i synnerhet utpekades som ett intressant studieobjekt.  

Valet av att använda oss av TeliaSonera som studieobjekt ger oss även möjlighet att bilda oss en 

fyllig bild av alla omständigheter runt krisen då det finns stora mängder artiklar och reportage 

gjorda om den. Detta kommer att skapa ett bra komplement till de intervjuer vi genomför på 

företaget och hjälper oss att skapa en mer objektiv bild.  

3.3 Val av informanter 

Intervjuobjekt valdes ut med hänsyn till att skapa en nyanserad bild av händelseförloppet, 

samtidigt som viss detaljinsikt efterfrågades. För att fånga informanter inom olika områden med 

relevant anknytning fastställde vi tre kriterier. Informanterna skulle: (1) Helst varit aktiva i 

företaget sedan 2012 eller tidigare. Om aktuell tjänst har en tydlig koppling till krisen är även 

tjänstgöring sedan 2013 av intresse. (2) Haft en position genom vilken denne varit involverad eller 

haft insyn i arbetet gentemot anklagelserna på ett nära håll. (3) Slutligen ställdes även ett krav på 

att det totalt sett fanns en viss spridning mellan intervjuobjekten gällande dess positioner inom 

företaget.  

Eftersom vår kontakt på TeliaSonera hade det slutgiltiga mandatet att förmedla intervjuobjekt är vi 

medvetna om att det finns en uppenbar risk för styrning och att våra informanter inte kan 

garanteras representera en transparent ståndpunkt. Vi anser emellertid att de kriterier vi ställt upp 

minskar denna risk. Intervjupersonerna hålls anonyma för att öka transparens och öppenhet.  
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Tabell 1 visar vilka positioner de personer vi intervjuade hade samt intervjulängden på samtliga 

intervjuer. 

Namn Arbetsområde inom företaget Intervjulängd 

Informant A VD kontor (CEO office) 1 h 10 min 

Informant B Kommunikation 1 h 5 min 

Informant C Press Sverige (delvis koncern) 1 h  

Informant D Press koncernen 1 h  

Informant E Etik- & regelefterlevnad (ethics & compliance) 50 min 

 

3.4 Insamling av data 

3.4.1 Primärdata 
Fem intervjuer genomfördes på TeliaSonera, varje intervju pågick i cirka en timme. Samtliga 

intervjuer gjordes genom direkta möten för att etablera en personlig kontakt och inte gå miste om 

eventuellt kroppsspråk och andra faktorer som kan spela in i hur ett svar uppfattas (Saunders et al., 

2012, s. 381). Vi uppfattade inget kroppsspråk som fick oss att ifrågasätta reliabiliteten i det 

informanten delgav. Däremot var det av betydelse att vi använde oss av direkta möten då vi kunde 

observera när informanten ville komplettera sitt svar, vilket då möjliggjordes. 

Då krisen uppdagades för ett antal år sedan har vi inte haft möjlighet att studera 

reparationsprocessen av företagets legitimitet från början till slut genom intervjuer. Detta gör att 

informanterna får berätta om handlingar som vidtagits ur ett retroperspektiv. Detta kan medföra en 

risk för att informanterna förskönar händelseförloppet och viktiga detaljer faller bort. För att 

undvika detta har vi intervjuat personer på olika avdelningar och olika hierarkiska nivåer inom 

organisationen. Dessa kommer att kontrasteras och jämföras och även kompletteras med 

information från annan sekundärdata i syfte att öka validiteten (Saunders et al., 2012, s. 384). 

Informanterna gavs ingen möjlighet att se frågorna innan intervjutillfället för att förbereda svar. 

Det var ett aktivt val då det enligt vår bedömning ger en högre reliabilitet då informanterna inte 

ges möjlighet till interna diskussioner före intervjutillfället.  
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3.4.2 Sekundärdata 
Arkiverade primärkällor och andrahandskällor har hanterats som ett komplement för att öka 

validiteten i hur händelseförloppet utvecklades. Detta har skett genom att vi skapat flera tidslinjer 

av händelseförloppet genom att använda media i form av pressmeddelande från TeliaSonera, 

rapporter och nyheter visade i television och tryckta i tidningar samt boken “Telia - 

Alliansregeringen och Korruptionen” skriven av Patricia Hedelius. Sekundärdata kommer att 

utgöra en betydande del av vårt resultat då de skänker validitet och genererar en nyanserad bild av 

händelseförloppet (Saunders et al., 2012, s. 318). 

För att undvika att bli färgade av boken skapade vi först en tidslinje över vad som rapporterats i 

olika medier och genom TeliaSoneras pressmeddelanden. Därefter läste vi boken och skapade 

ytterligare en tidslinje utifrån denna, se bilaga 5 och 6. På så vis kunde vi även identifiera luckor 

och meningsskiljaktigheter samt verifiera vad som föreföll vara samstämmigt. Denna metod för att 

hitta och klassificera företagshandlingar kronologiskt används även av Lamin och Zaheer (2012) 

liksom Rindova et al., (2007). Vi är medvetna om att Patricia Hedelius tidigare arbetat som 

journalist, därav finns en viss korrelation mellan de tryckta tidningarnas rapporteringar och boken. 

Vi anser emellertid att boken är värd uppmärksamhet då den visar en annan bild av företaget än 

den de själva presenterar. Det sistnämnda bekräftas av att TeliaSonera kritiserat boken för just 

detta (Winberg, 2015). Därav bidrar boken till att ge ett mer nyanserat arbete.  

Genom att använda mediedatabasen Retriever Research samlade vi medias rapporteringar i svensk 

tryckt press från perioden 2005.01.01 - 2015.11.01. Tidsomfånget valdes för att fånga 

händelseförloppet som låg till grund för kritiken som sedan riktades mot TeliaSonera samt för att 

fånga eventuella diskussioner som ägt rum tidigare. För att avgränsa vårt urval till ett hanterbart 

omfång gjordes följande avgränsningar: 

• Endast tryckt svensk press i form av stora dagstidningar: Dagens Industri, Dagens Nyheter, 

Göteborgs-Posten, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. 

• Sökning  

1. Följande ord ska finnas med i artikel: TeliaSonera eller Telia Sonera 

2. Kombinerat med något av följande ord: möt*, korrup*, pennigtvätt*, avlyssn*, 

Uzbekista*, Azerbajdzja*, Euroasien, skandal*, mänskliga rättigheter 

(* - står för att början på ordet kan kombineras med valfri ändelse) 

Utifrån detta sållades artiklar bort efter relevans. 
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Vi har därtill kartlagt arkiverad primärdata i form av historiska pressmeddelande skrivna i text 

samt videor på offentliga framträdanden (t.ex. presskonferenser) gjorda av TeliaSonera. Vi har 

även här avgränsat oss till de som gjorts under 2005.01.01-2015.11.01, vilka vi hämtar från 

TeliaSoneras hemsida.  

Vi har inte insamlat en större mängd medierapporter via television utan kommer endast använda 

de som fått största medial uppmärksamhet, vilka är Uppdrag Gransknings program. De 

genomförde sex program rörande TeliaSonera vilka har tagits i beaktning när vi skapade vår 

tidslinje. Uppdrag Gransknings program var den utlösande faktorn till att kritiken mot TeliaSonera 

fick stor uppmärksamhet har på så vis relevans för krisens utveckling. Något som vi är medvetna 

om är att Uppdrag Granskning livnär sig på att få tittare, därav kan denna källa inte ses som 

objektiv eller fullt tillförlitlig. Vi anser dock att den, tillsammans med övriga data, bidrar till en 

mångfasetterad bild av händelseförloppet. 

3.5 Operationalisering 

För att inte avgränsa informanterna till teoretiska begrepp och på så sätt begränsa svaren ställdes 

mestadels öppna frågor. Detta ger möjlighet att få nyanserade svar och ger dessutom möjlighet till 

följdfrågor (Saunders et al., 2012, s. 253). Intervjuerna inleddes med allmänna frågor som rörde 

informantens position på TeliaSonera samt under hur lång tid de arbetat där. Detta för att skapa 

trygghet samt etablera en personlig kontakt med informanten i fråga (Esaiasson et al., 2012, s. 

264). Vidare var samtliga intervjuer uppdelade i tre huvudsakliga teman. Dessa var följande; (1) 

bakgrund till krisen, (2) åtgärder som vidtogs samt (3) likheter och skillnader gentemot 

andrahandskällor.  

Det första temat ansågs vara av yttersta vikt för att kontrollera huruvida den information vi samlat 

in via andrahandskällor överensstämmer med TeliaSoneras bild av hur bakgrunden till krisen såg 

ut. Detta är kritiskt då de åtgärder TeliaSonera valt att vidta för att sedan reparera 

legitimitetsförlusten är knutna till krisens bakgrund. Genom att ta hänsyn till både de uppgifter vi 

erhållit genom media och de TeliaSonera presenterar är vår förhoppning att ge en så opartisk och 

uttömmande bild som möjligt. Det andra temat berörde de åtgärder TeliaSonera vidtog. Frågorna 

knutna till detta tema ställdes väldigt öppna i syfte att ge informanten möjligheten att ge en 

fullständig och opåverkad bild av de olika åtgärder som vidtogs från företagets sida i en 

kronologisk ordning. Sist men inte minst dedikerade vi den sista delen av intervjun till att verifiera 

eventuella utelämnade ageranden som informanten inte tagit upp, men som vi stött på i media eller 
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i boken skriven av Patricia Hedelius eller andra mediala källor. Detta i syfte att föra samman de 

olika versionerna och identifiera eventuella likheter och skillnader.  

Bilaga 1 innehåller våra teoretiska begrepp samt hur dessa operationaliseras och översatts till 

intervjufrågor. Observera att frågorna skiljde sig åt något mellan de olika intervjuerna beroende på 

informantens position på företaget samt hur lång tid denna hade arbetat där. Då dessa frågor 

kompletterades med följdfrågor ska de inte ses som fullständiga eller uttömmande. Vidare så 

ställdes frågorna i annan följd än vad som anges i bilagan. Bilagan är upplagd på ett sådant sätt att 

den tydligt ska presentera hur de olika frågorna är kopplade till de olika strategierna i vår 

analysmodell.  

3.6 Analys av data 

Analysen skedde med fokus på operativ ledningsnivå och tar främst hänsyn till vilka åtgärder de 

har tagit under krisens gång. Styrelsens agerande har också inkluderats i viss mån eftersom större 

verksamhets förändringar beslutas av styrelsen, liksom valet av VD. Då studien ämnar undersöka 

hur ett företag arbetar för att reparera sin legitimitet så ansågs det lämpligt att fokusera på 

ledningens agerande, då dessa står för de operativa besluten i verksamheten. Vi har endast tagit 

med ägarnas agerande vid det tillfälle de haft en praktisk påverkan gällande styrelsens 

sammansättning. Vidare omfattar den kris TeliaSonera varit med om väldigt många olika element 

och personer. Vår analys kommer främst fokusera på de turer som erhållit mest medial 

uppmärksamhet. Detta då dessa händelser kan ses som källan till majoriteten av den 

legitimitetsförlust företaget erfarit. 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i syfte att erhålla en överskådlig bild av datan 

samt att minska informationsbortfall (Saunders et al., 2012, s. 550). Efter transkriberingen ställdes 

materialet mot vår forskningsfråga samt våra teorier för att välja ut material av relevans. 

Materialet kategoriserades i linje med strategierna i vår analysmodell, vilket möjliggjorde 

kontrastering samt jämförelse mellan såväl de olika informanterna som med annan insamlad 

sekundärdata. Detta gav oss en gedigen grund för en kvalitativ analys av materialet. Då våra 

teoretiska begrepp i vissa fall kan vara svåra att hålla isär skapade vi innan intervjutillfällena en 

tabell som syftar till att fånga upp vardagliga ord som kan kopplas samman med de olika 

strategierna i vår analysmodell, se bilaga 2.  
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4. Fallstudie: legitimitetsreparering i telekombranschen 

4.1 Bakgrund 

Telia var ägt av svenska staten till och med den 13e juni år 2000. Runt slutet av 1900-talet och 

början av 2000-talet gick det en våg av privatisering av telekomföretag i Europa (Edwardsson, 

2015a). Sverige var inte sena att hänga på den trenden, varpå Telia introducerades på börsen och 

staten sålde av en tredjedel av sitt innehav (ibid). Då IT-kraschen slog hårt mot aktiekursen under 

hösten 2000 krävdes nya tag (ibid). Detta ledde till en fusion med det finska bolaget Sonera, 

vilken trädde i kraft i slutet av 2002 (Edwardsson, 2015b). Dessa bolag bildade tillsammans 

TeliaSonera (ibid). Både Telia och Sonera hade under 2001 blivit delägare i den ryska operatören 

MegaFon (Geary et al., 2015) och Sonera hade redan innan fusionen stiftat en bekantskap med ett 

bolag i Turkiet, Turkcell (Edwardsson, 2015c). För mer information om ägarstrukturen i 

affärsområdet Euroasien 2015, se bilaga 3. Samlingsnamnet som vi använder i denna studie när vi 

refererar till länder inom detta affärsområde kommer fortsättningsvis vara Euroasien. 

Tillväxt var ett uttalat mål redan 2002 (ibid) och hänger starkt kvar 2007 när fokus på tillväxt i 

Euroasien betonas och en ny VD eftersöks med motiv att leda denna tillväxt (TeliaSonera, 2007a) 

I mitten av juli 2007 godkänner styrelsen att TeliaSonera ska investera i Uzbekistan (TeliaSonera, 

2007b). Lars Nyberg blir tillfrågad att bli VD för telekomjätten, ett erbjudande han tackar ja till i 

slutet av juli 2007 (Hedelius, 2015, s. 308). Senare samma år är det styrelsemöte i Istanbul. 

Nyberg får då mer detaljinsyn i investeringen i Uzbekistan (ibid). Styrelsen godkänner att deras 

lokala partner ska få köpa aktier i ett bolag i landet och investeringen är genomförd i januari 2008 

(TeliaSonera, 2008). Redan under 2005 ifrågasattes huruvida det var möjligt för TeliaSonera att 

verka i länderna i Euroasien, utan att involvera sig i oetiska handlingar (Carlsson, 2005; Wahlin & 

Almgren, 2005). TeliaSonera ska då ha medgett att bolaget varit dålig på att publikt kommunicera 

TeliaSoneras etiska och sociala arbete, men att man har policyer om socialt ansvarstagande och att 

dessa följs (Wahlin, 2005).  

4.2 Ifrågasättande av etablering i Uzbekistan 

Under februari 2008 publicerade Andreas Cervenka, journalist på Svenska Dagbladet, första 

artikeln i en serie som ifrågasatte TeliaSoneras etablering i Uzbekistan (Cervenka, 2008). Han 

menade att företagets affärspartner och förmånstagare i Uzbekistan, indirekt var landets diktator 

Islam Karimov med familj. TeliaSonera försäkrar i ett uttalande till tidningen att allt gick rätt till 

vid investeringen i Uzbekistan (ibid). De säger att partnern är bolaget Takilant och att ägarna till 
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bolaget är några lokala affärsmän. Cervenka (2008) är dock övertygad om att diktatorsfamiljen är 

de verkliga förmånstagarna. Den dåvarande VD:n Nyberg ska då ha medgett att han vet vem den 

formella ägaren är, men att han inte kan vara säker på vem som är förmånstagare i nästa led (ibid). 

Han uppger emellertid att denna vetskap inte heller är betydelsefull (ibid). Trots att etableringen i 

Uzbekistan erhöll kritik från Cervenka så fick den relativt lite uppmärksamhet och spridning 

(Hedelius, 2015, s. 109). Detta bekräftas av samtliga informanter som uppger att inga direkta 

konsekvenser uppkom till följd av kritiken.  

4.3 Avlyssningsskandalen 

I april 2012 släpptes ett avsnitt av Uppdrag Granskning med uppgifter om att TeliaSonera 

samarbetar med diktaturerna i flera länder i Euroasien. I avsnittet påstås det att regimerna har 

tillgång till TeliaSoneras nät i länderna och använder det för att övervaka sina invånare (Uppdrag 

Granskning, 2012a). TeliaSonera bemötte kritiken genom att hävda att man gynnar den 

demokratiska utvecklingen genom sin närvaro i länderna (Uppdrag Granskning, 2012a). Den 

dåvarande kommunikationsdirektören vid TeliaSonera, Cecilia Edström menar att bolaget inte är 

unikt utan att det ställs krav från nästan alla länder att deras myndigheter ska ha tillgång till nätet 

(Hedelius, 2015, s. 162). Detta gjordes gällande vara en förutsättning för att få driva sin 

verksamhet, även i Sverige (ibid). Nyberg betonar också svårigheten för TeliaSonera att hantera 

frågan genom att uppge att bolagets medarbetare riskerar att hamna i fängelse om företaget inte 

följer de lokala regelverken och att licenser kan komma att dras tillbaka (Nyberg, 2012b). Han 

menade att detta i förlängningen skulle innebära att de måste överge sina miljoner kunder i 

Uzbekistan (ibid).  

Nyberg uppger i Dagens Nyheter att ansvaret att förbättra mänskliga rättigheter ligger på andra 

organ (Nyberg, 2012a). Argumenten är detsamma som använts både innan programmet sänts och 

efter. Skillnaden ligger i att TeliaSonera några dagar efter Uppdrag Gransknings program uppger i 

ett pressmeddelande att bolaget ska inleda ett handlingsprogram för att hantera denna typ av frågor 

bättre och på ett mer transparent sätt (TeliaSonera, 2012a). För att läsa mer om handlingsplanen, 

se bilaga 4. I samband med bolagstämman några månader senare medger Nyberg också att dessa 

frågor inte “legat högst upp på dagordningen” tidigare (Nyberg, 2012b). Han presenterar några av 

de åtgärder som vidtagits. Bland annat har företaget ingått i ett samarbete kallat The 

Telecommunications Industry Dialogue bestående av andra stora telekomföretag för att utveckla 

gemensamma principer för telekombranschen, vilka ska säkerställa att integritets- och 

yttrandefrihetsfrågor hanteras på bästa sätt (Nyberg, 2012b). TeliaSoneras uttalanden i samband 
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med uppdagandet genomsyras av att de benämner telekommunikation såsom viktig för 

utvecklingen av demokrati, transparens och modernisering. 

 

I intervjuerna vi genomfört framkommer det att avlyssning fortfarande sker i länderna. De har 

dock ett ramverk som de arbetar efter i syfte att öka transparensen (informant A). Vad gäller 

avlyssningsfrågor så gör TeliaSonera inga oetiska eller illegala handlingar, om man inte anser att 

ställa ett nät till förfogande en oetisk handling i sig (informant E). Hen säger att de arbetar på ett 

proaktivt sätt med yttrandefrihetsfrågor sedan kritiken framförts (ibid). De arbetar med tydligare 

rapportering kring avlyssningsfrågor, ett arbete den gamla ledningen påbörjade men som 

intensifierats i och med den nya VD:n Johan Dennelind (ibid). De kallar det för Transparency 

reporting. Det innebär att alla förfrågningar de får om att stänga ned nät publiceras offentligt 

(ibid). Dessutom har de sett till att beslut kring dessa frågor ska fattas högre upp i organisationen 

än vad som tidigare gjorts (ibid). Vidare så har de även sett till att TeliaSoneras egna riktlinjer 

kring mänskliga rättigheter nu finns på de lokala språken, de fanns tidigare endast på engelska 

(Hedelius, 2015, s. 175).  

4.4 Misstanke om mutbrott och penningtvätt i Uzbekistan 

Redan i september 2012 sände Uppdrag Granskning ytterligare ett program som berörde 

TeliaSonera och deras kopplingar till Uzbekistan. Kritiken byggde i grunden på samma kritik som 

Cevenka (2008) presenterat. Bolaget ska ha betalat ut 2,2 miljarder kronor i misstänkta mutor för 

3G-licenser (Uppdrag Granskning, 2012b). Pengarna ska ha gått till brevlådeföretaget Takilant i 

Gibraltar som sägs kontrolleras av diktatorns dotter, Gulnara Karimova (ibid). I programmet 

bemöter kommunikationsdirektör Edström inte direkt påståendet, men hon försäkrar att 

affärspartnern kontrollerats väl och är rättmätig ägare till tillgångarna de köpt (ibid). Edström 

menar att det finns ett bakomliggande motiv till anklagelserna, hon påstår att det är en turkisk part 

som är ute efter att sätta dit bolaget (Hedelius, 2015, s. 182).  

Nyberg deltar dagen efter Uppdrag Gransknings program i flera intervjuer. Han håller med 

Edström och säger att han med säkerhet vet att de inte betalat ut någon muta eller deltagit i någon 

penningtvätt, utan att de rör sig om en investering i 3G-licenser (P1-morgon, 2012). VD:n utlovar 

även sin egen uppsägning om det skulle visa sig att anklagelserna är sanna (ibid). Nyberg betonar 

att TeliaSonera har nolltolerans för korruption i hela koncernen och etiska policyer som företaget 

agerar efter (Nyberg, 2012c). För att utreda situationen tillsätter TeliaSonera en extern utredning 

av advokatbyrån Mannheimer Swartling som ska granska om mutbrott begåtts (TeliaSonera, 
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2012b). Rapporten ska presenteras för styrelsen och offentliggöras (ibid). Därtill tar man in extern 

strategisk rådgivning från en expert på Centralasien och forna sovjetstater för framtida vägledning 

och stöd till styrelsen (ibid).  

Uppgifterna kring Nybergs uttalanden bekräftas av samtliga informanter som dessutom har en 

samstämmig uppfattning kring den föregående ledningens agerande. Det beskrivs som att det 

fanns en “stoppa huvudet i sanden ådra” (informant B) från den gamla ledningen sida och deras 

position upplevdes konfrontativ och sluten (informant D). Informant E uppger att den föregående 

ledningen hade väldigt kategoriska uttalanden utan att egentligen ta frågan på allvar. Ingen av 

informanterna känns dock vid att det funnits en misstanke om att anklagelsen var riktad från en 

extern part med andra bakomliggande motiv. 

4.5 Mannheimer Swartling rapporten 

I väntan på att Mannheimer Swartling rapporten skulle färdigställas valde TeliaSonera att inte 

kommentera några uppgifter i media utan hänvisade till den rapport som var beställd (informant 

A). Det initierades även en förundersökning av en åklagare gentemot ett antal personer på 

företaget, en förundersökning som pågått i över tre år och fortfarande inte är färdig (informant A). 

TeliaSonera angav att de skulle lägga all energi på att samarbeta med undersökningarna 

(TeliaSonera, 2012b). Istället för att Mannheimer Swartlings utredning tog sex veckor tog den tre 

månader (informant A). Detta satte enorm press på företaget och samtidigt inkom det ständigt nya 

uppgifter att förhålla sig till (ibid). I och med detta växte en bild fram av att “TeliaSonera 

kommunicerar inte”, vilket kritiserades starkt (ibid). Detta bekräftas av vår genomgång av artiklar 

i dagstidningarna där medias kritik till tystnaden är påtaglig. Detta betonas även i Uppdrag 

Gransknings tredje program om TeliaSonera. Där målas bilden av att de försökt att få tag på 

Nyberg under en mycket lång period, utan att lyckas, upp som något som stärker misstanken till 

TeliaSoneras skyldighet (Uppdrag Granskning, 2012c).  

I februari 2013 presenterar Mannheimer Swartling sin utredning om Uzbekistanaffären, vilket blev 

väldigt dramatiskt i den meningen att man varken kunde visa att det begåtts några olagligheter 

men inte heller utesluta det (informant A). Det som dock gick att konstatera var att ledningen, 

styrelsen och projektledningen inte gjort affärer på ett etiskt korrekt sätt, utan hade brutit mot sina 

egna etiska riktlinjer (ibid). Informant A uppger att när hen läste rapporten insåg man att det var 

väldigt allvarligt och att det skulle få stora konsekvenser. Mycket riktigt så fick det konsekvenser 

och Nyberg lämnade in sin avskedsansökan samma dag (TeliaSonera, 2013a). Några dagar senare 
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presenterar valberedningen nya kandidater för sex av styrelsens åtta platser (TeliaSonera, 2013b). 

En del av ledningen byttes även ut som en konsekvens av utredningen (informant A).  

4.6 Den nya ledningen 

Det krävdes nu människor som kunde ersätta alla de personer i styrelsen som avgått. Marie 

Ehrling var en av de som valdes in och fick posten som styrelseordförande (TeliaSonera, 2013c). 

Johan Dennelind tillträder som ny VD i juni 2013 (TeliaSonera, 2013d), han beskrivs av många 

som totalt olik Nyberg (Hedelius, 2015, s. 219). En av de första sakerna den nya styrelsen 

initierade var att låta advokatbyrån Norton Rose Fulbright (NRF) granska bolaget för att gå 

igenom samtliga länder, transaktioner och avtal (TeliaSonera, 2013c). Detta genomfördes för att 

säkerställa att den nya styrelsen skulle vara medvetna om alla förhållanden som gällde (ibid). Då 

TeliaSonera presenterade huvuddragen av NRF:s rapport på en bolagsstämma i april 2014 

framkom det att många anställda och chefer borde ha gjort mer och hade uppvisat bristfälligt 

omdöme och dålig uppföljning (informant D; TeliaSonera, 2013e). Detta i förlängningen ledde till 

att flera toppchefer sparkades (ibid).  

Mycket kritik har riktats mot bolaget för att de inte offentliggjorde hela NRF rapporten. Informant 

B uppger att det egentligen inte är en utredning som gjorts utan snarare en undersökning om 

risker. Det gör att TeliaSonera inte kan lämna ut rapporten då det kan försätta bolaget i fara då 

vissa namn nämns i undersökningen och det finns en risk att de skulle stämma bolaget om sådana 

uppgifter kom ut (informant B).  

4.7 Azerbajdzjan  

I juli 2014 framkom det nya uppgifter gällande bolagets affärer i Euroasien, denna gång gällde det 

Azerbajdzjan (Hedelius, 2015, s. 284). TeliaSoneras bolag med operativ verksamhet i landet heter 

Azercell. I SVT publiceras ett reportage av bolaget OCCRP, som bedriver journalistik i syfte att 

undersöka korruption (ibid). I reportaget avslöjas att de som äger resterande delar av Azercell är 

diktatorsfamiljen i Azerbajdzjan (ibid).  

Det uppstod en del problem med den Azerbajdzjanska regimen, då de vägrade erkänna 

TeliaSonera som majoritetsägare i bolaget (Hedelius, 2015, s. 285). Under samma tidsperiod 

upplever TeliaSonera även påtryckningar från media gällande vilka som är de andra ägarna i 

Azercell. Dennelind tvingas erkänna att han inte är säker på vilka de andra ägarna är (ibid, s. 

308).   
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Under årsstämman våren 2015 medger Dennelind att TeliaSoneras partner i Azerbajdzjan med stor 

sannolikhet har en nära koppling till regimen (Hedelius, 2015, s. 286 ). Under intervjuerna uppger 

informant D att det fanns en grupp människor på TeliaSonera som var inblandade i bolagets 

affärer. Affärer som än idag inte går att genomlysa. Hen menar även att de än idag inte riktigt vet 

vem som är minoritetsägare i Azercell. I dagsläget talar dock TeliaSonera om den rådande 

situationen i Azerbajdzjan samt de problem som finns där (ibid). TeliaSonera har en 

partnerrelation i Azerbajdzjan idag som är starkt kritiserad, men informant A menar att bolaget 

inte haft stor möjligt att påverka den. Det är ett historiskt arv och det går inte tvinga de andra 

ägarna att sälja av sina aktier, bästa sättet att göra sig av med relationen är således att själva lämna 

marknaden (ibid).  

4.8 Utträde ur Euroasien 

I september 2015 lät Dennelind meddela att TeliaSonera ska förbereda en försäljning av 

affärsområdet Euroasien och således minska sin närvaro där (Hedelius, 2015, s. 279-299; 

TeliaSonera, 2015a). Det finns tre huvudsakliga anledningar till detta beslut (informant A; 

informant B). Både Ehrling och Dennelind är väldigt tydliga med att det går att göra affärer i 

området på ett etiskt försvarbart sätt (informant A). De uppger att det är en helhetsbedömning som 

ligger till grund för beslutet. 

Den första anledningen är att TeliaSonera vill fokusera på sina kärnmarknader, vilka är Norden 

och Baltikum (informant A; informant B). Dessa är enligt informant B några av världens snabbast 

växande digitaliserade marknader och det finns enorm utvecklingspotential där. Euroasien har 

fokus från kärnmarknaderna och detta är således en del i beslutet att lämna (ibid). Den andra stora 

anledningen är att de i vissa länder inte riktigt vet vilka de gör affärer med (informant A; 

informant B). Detta är situationen främst i Azerbajdzjan, vilket omöjliggör att vara kvar 

(informant B). Den tredje och sista anledningen till beslutet är att stora delar av TeliaSoneras 

likvida medel från tidigare års vinst ligger låst i Uzbekistan och Nepal. Det finns ingen modell 

säkrad för hur transaktionen till Sverige ska ske och kan därav inte föra pengarna ur landet 

(informant A; informant B).  

Informanterna uppger att det är viktig att göra en ansvarsfull reträtt. De vill säkra att en eventuell 

köpare har ett bra antikorruptionsprogram på plats när köpet genomförs (informant D). Därtill 

förbereder TeliaSonera verksamheterna i Euroasien genom att stötta dem på olika sätt genom 

bland annat fortsatta utbildningar inom etik och regelefterlevnad (informant E). Det finns dock 
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vissa svårigheter att som ett telekombolag lämna ett land, då bolaget blir en del av infrastrukturen, 

något TeliaSonera måste ta hänsyn till vid sin försäljning av området (informant A). 

4.9 TeliaSonera idag  

Utöver de olika åtgärder som nämnts ovan så har en rad andra förändringar lyfts fram i 

intervjuerna som syftar till att återupprätta TeliaSoneras legitimitet gentemot allmänheten. Numera 

bedrivs verksamheten som en enhet, vilken inkorporerar samtliga dotterbolag (ibid). Därtill har det 

skett ett väldigt omfattande etik- och regelefterlevnads arbete (informant A). Regionala etik- och 

regelefterlevnadsdirektörer (ethics & compliance officer) har tillsatts. Därutöver har TeliaSonera 

byggt upp ett ramverk som kallas ansvarsfullt företagande (Responsible business) (ibid). För mer 

ingående information om bolagets arbete inom etik- och regelefterlevnad, se bilaga 4. TeliaSonera 

har även tagit fram en Whistleblowing kanal som finns tillgänglig såväl internt som externt; vem 

som helst ska kunna få TeliaSonera utredda (informant B). Denna kanal finns tillgänglig på 20 

olika språk och är anonym för att öka tillgängligheten (ibid). En avdelning som arbetar med att 

kontrollera leverantörer genom att utsätta dem för oanmälda granskningar och som kontrollerar att 

TeliaSoneras krav på arbetsförhållanden och antikorruptionsprogram efterlevs har även tagits fram 

(informant E).  

Vidare har gedigna utbildningsprogram initierats (informant B; informant D; informant E). På 

ledningsnivå har Dennelind skapat ett forum som kallas GREC (governance, risk, ethics & 

compliance) (informant E). I GREC är ledningsgruppen involverad och på så sätt tvingas de 

diskutera frågor som under vanliga ledningsmöten med lätthet bortprioriteras (ibid). TeliaSonera 

idag är annorlunda gentemot hur det var för ett antal år sedan (informant E). De anklagelser som 

riktats mot bolaget härstammar från affärer som ingicks under 2008, och de personer som ingick 

dem arbetar inte längre kvar på företaget (ibid). Det sätt TeliaSonera arbetar på idag är mycket 

mer involverande och bolaget tar ansvar för alla verksamheter och säkerställer att samtliga lever 

upp till bolagets värderingar (informant A).  

Dennelind tog, kort efter att han tillträdde, med samtliga stora aktieägare till Uzbekistan för att 

visa hur verksamheten bedrevs där (informant B). En enhetlig bild ges under intervjuerna av att 

den kris som drabbat TeliaSonera har stärkt bolaget och bidragit till att bolaget nått dit de befinner 

sig idag. Krisen har skapat en mottaglighet hos organisationen som möjliggjort förändringar 

(informant A). Informanterna uppger även att ett stort fokus kommer att läggas på deras 

kärnverksamhet framöver i syfte att återupprätta förtroendet (ibid).  
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5. Analys 
Denna studie ämnar undersöka hur ett företag inom telekombranschen arbetar för att reparera sin 

legitimitet vid en krissituation där dess legitimitet ifrågasatts. 

5.1 Stabilisera orolighet  

Under Stabilisera orolighet följer en analys av de strategier som placerats under denna 

rubrik i analysmodellen, nämligen; Förneka, Avfärda, Rättfärdiga, Förklara och Erkänna. 

5.1.1 Förneka 
Utifrån vår fallstudie kan vi konstatera att strategin förneka har förekommit i samband med den 

kris som TeliaSonera genomgått. Första tillfället en förnekelse kan konstateras är under 2005 då 

företaget försäkrar för SvD att etiska riktlinjer finns och att dessa följs. År 2008 i samband med 

Cervenkas artikel kan vi konstatera det igen. Bolaget försäkrar då att de inte finns några 

kopplingar till regimen. Vidare förnekades även anklagelserna i samband med Uppdrag 

Gransknings program i september 2012, då den föregående ledningen fortfarande var på plats. 

Både dåvarande VD Nyberg samt dåvarande kommunikationsdirektör Edström nekar till 

anklagelserna angående att de skulle varit inblandade i något mutbrott. 

Det som går att konstatera är att bolaget höll en linje som var väldigt tydligt nekande till en början. 

Denna inställning kom dock att förändras något, i takt med att nya personer tog plats på företaget 

och rapporter som styrkte anklagelserna offentliggjordes. En lite mer försiktig och ödmjuk 

inställning vidtogs och bolaget började undvika sådana kategoriska uttalanden som den förra 

ledningen använde sig av. Det skulle kunna tolkas som att strategin urholkades, likt Suchmans 

(1995) förklaring. Trots att den föregående ledningens intention var att reparera legitimiteten med 

hjälp en förnekelsestrategi blev utfallet det omvända. Detta just för att flertalet av de uppgifter 

som förnekelser visade sig vara sanna. Vi konstaterar därför att förneka i allra högst grad har 

förekommit, men användningsfrekvensen har minskat allt eftersom krisen har fortlöpt.  

5.1.2 Avfärda 
Utifrån de data vi samlat in har vi uppmärksammat strategin avfärda vid ett tillfälle. Detta var när 

Edström ifrågasatte de motiv som fanns bakom anklagelserna som riktades mot företag i samband 

med dess etablering i Uzbekistan. Hennes gjorde gällande att det var en av TeliaSoneras turkiska 

parter som fabricerade anklagelserna i syfte att sätta dit bolaget. I intervjuerna vill våra 

informanter inte kännas vid att detta var något som TeliaSonera argumenterade för. Det kan bero 

på att det var Edströms personliga åsikt alternativt att företaget övergav den strategin i ett tidigt 

skede, vilket gör att informanterna inte känner till det. 
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Likt strategin förneka går det att konstatera att ett avfärdande, och därmed ett ifrågasättande av 

anklagelsen/anklagaren, minskade med tiden. Då Lamin och Zaheer (2012) anger att avfärda (i.e. 

defiance) är en utökad form av ett förnekande, så anser vi det rimligt att användningsfrekvensen 

av de båda strategierna följs åt. Anledningen till den minskade användningsfrekvensen är troligtvis 

att ny information framkom som styrkte att TeliaSonera agerat på ett sätt som inte ansågs vara 

etiskt korrekt. Att fortsätta anklaga andra för att skapa falska rykten om bolaget skulle därför 

troligtvis leda till att legitimiteten skadades ytterligare. Vi kan således konstatera att avfärda 

användes vid enstaka tillfälle initialt under krisen, men att användandet avtog och eliminerades 

under krisens gång.  

5.1.3 Rättfärdiga 
Nästa strategi i vår analysmodell är rättfärdiga. Utifrån den fallstudien som genomfördes i 

kombination med de övriga sekundärdata vi samlat in kan vi konstatera att denna strategi i allra 

högsta grad har förekommit. Det tydligaste rättfärdigande som vi kunnat konstatera var i samband 

med det som benämns avlyssningsskandalen. Både Edström och Nyberg uttrycker att de är 

tvungna att följa de lagar och regler som gäller i de olika länderna bolaget verkar i. De hänför sig 

till att tillgången till kommunikation bidrar till en demokratiseringsprocess, vilken överväger de 

negativa aspekterna. Sammantaget kan detta ses som ett rättfärdigande av bolagets agerande. 

Bemötandet gällande avlyssningsfrågan har bestått, även om det efter viss tid övergått till en något 

mer förklarande ton. Under våra intervjuer vidhölls att TeliaSonera inte gjort något oetiskt kopplat 

till avlyssningsskandalen, utan att de följer alla regler som finns.  

När anklagelser riktades gentemot affären i Uzbekistan förnekades dessa till en början. Den 

dåvarande ledningen rättfärdigar på samma gång sina handlingar. Detta utifrån argumentationen 

att förundersökningar gjorts, köparen hade fastställts vara den rättmätiga ägaren till tillgångarna 

och att de inte hade lyckats identifiera andra förmånstagare. I våra intervjuer kan vi även hitta 

andra sätt som strategin visar sig på. Exempelvis gjordes ett uttalande vars innebörd var att det i 

princip låg utanför TeliaSoneras makt att påverka den partnerrelation som finns i Azerbajdzjan 

utan att själva lämna marknaden, vilket kan tolkas som ett rättfärdigande från informanternas sida.  

Vi kan alltså se att strategin att rättfärdiga använts vid flera tillfällen av såväl dåvarande som 

nuvarande ledning och informanter. Strategin att rättfärdiga skiljer sig från ovannämnda strategier 

på så sätt att användandet av den inte avtar med tiden. Vad som även går att konstatera är att flera 

av de uttalanden som gjorts kopplade till ett rättfärdigande har gjorts i anslutning till 

avlyssningsskandalen. Anledningen till detta är troligtvis att bolagets agerande inte på något sätt är 
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olagligt eller bryter mot några regler, även om det kan anses oetiskt. Detta ligger i linje med 

Suchman (1995) angående att belysa det som inträffat ur en ny vinkel. Vidare framhävs även de 

positiva effekter deras agerande haft för att överträffa de eventuella negativa effekter bolagets 

agerande åstadkommit. Då användningsfrekvensen av denna strategi varit relativt hög och jämn 

under tidens gång tolkar vi det som att denna strategi varit lyckad för företaget och bidragit till en 

högre legitimitet. 

5.1.4  Förklara 
Nästa strategi är enligt vår analysmodell är förklara. Även denna strategi kan vi till viss del hitta 

belägg för vid olika tillfällen. Det första tillfället är när Nyberg, i samband med ifrågasättandet av 

etableringen i Uzbekistan, förklarar att han inte kan känna sig säker på vad hans partners gör, men 

att det heller inte är ett bekymmer. Vidare gjordes även uttalanden i intervjuerna vi höll som kan 

kopplas till en förklarande strategi. Dessa var kopplade till avlyssningsskandalen och 

informanterna framhöll och hänvisade till de etiska riktlinjer TeliaSonera har och menade att det 

viktiga är att de håller dem. Vidare ges även en förklaring av informanterna till varför rapporten 

från NRF aldrig offentliggjordes, där man pekar på sekretess kring vissa namn som nämns. Sist 

men inte minst gjordes ett uttalande i intervjuerna som berör utträdet ur Euroasien. Där förklarade 

informanten svårigheterna med att som telekombolag avveckla verksamhet i ett land.  

Det går alltså att konstatera att även strategin förklara finns representerad i de ageranden som 

TeliaSonera påvisade. Vad som också går att konstatera är att användningsfrekvensen var relativt 

jämn under krisens gång, dock var användandet ständigt ganska lågt. Detta beror troligen på att 

strategin förklara enligt Suchman (1995) ofta är en sämre strategi än ovannämnda rättfärdiga. 

Detta bekräftas av vår studie då TeliaSonera använder ett rättfärdigande i större utsträckning än en 

förklaring. Samtliga ovannämnda exempel kan ses som en förklaring enligt Suchman (1995), då 

de på ett logiskt och resonligt sätt försöker redogöra för sina handlingar. Vi kan alltså konstatera 

att strategin förklara har använts jämnt under krisens gång, dock med en användningsfrekvens som 

genomgående varit relativt låg.  

5.1.5 Erkänna 
Sista strategin under stabilisera orolighet är att erkänna. Även denna har vi kunnat identifiera vid 

ett antal tillfällen utifrån våra data. Första gången vi kunde identifiera den var i ett uttalande från 

Nyberg under 2008 där han, efter ifrågasättandet av etableringen i Uzbekistan, erkänner att han 

inte är helt säker på vem som är förmånstagare till deras partnerbolag. Efter att Uppdrag 

Gransknings första program sänts erkänner de att företaget skulle kunna göra mer och bli tydligare 

med hur TeliaSonera arbetar med integritets- och yttrandefrihetsfrågor. Det dröjer innan någon 
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form av erkännande kommer gällande anklagelserna om mutbrott i Uzbekistan. Men efter att 

Mannheimer Swartlings rapport klargjort att TeliaSonera brutit mot sina etiska riktlinjer, erkänner 

företaget kritiken. Det är först under 2015 som Dennelind under en årsstämma erkänner att bolaget 

troligtvis har kopplingar till den Azerbajdzjanska regimen. Informanterna uppger bland annat att 

det beteende som visades av den föregående ledningen många gånger och på olika sätt var 

bristfälligt. De erkänner även att vissa funktioner och policyer som borde funnits på plats för länge 

sedan inte gjorde det. 

Vi kan konstatera att strategin erkänna har förekommit i TeliaSoneras fall. En del erkännanden 

görs kontinuerligt i samband med att anklagelser uppdagas. Dock går det att identifiera att 

majoriteten av de erkännanden som görs är centrerade kring den senare delen av krisen och att 

bolaget främst erkänner saker kopplade till det som skedde för flera år sedan, som till stor del är 

åtgärdat. Det som alltså går att konstatera är att användningsfrekvensen av erkänna ökar något 

med tidens gång, i takt med att krisen fortlöper. Detta beror troligtvis på att vissa anklagelser 

bekräftas vara sanna och att bolaget skulle förlora legitimitet om de inte erkände. Strategin ändras 

i samband med att nya personer tar över ledningen. I media kan vi observera att den gamla 

ledningens bemötande av anklagelserna kritiserats starkt och troligtvis skadade legitimiteten 

snarare än att reparera den.  

5.2 Omstrukturering 

Nedan följer en redogörelse för de två senare strategierna i vår analysmodell, nämligen 

Kontroller & bevakning samt separering. 

5.2.1 Kontroller & Bevakning 
I nästa del av vår analysmodell Omstrukturering är den första strategi kontroller & bevakning. Vi 

har kunnat identifiera denna strategi vid flertalet tillfällen under krisens gång. Första tydliga 

exemplet är i samband med avlyssningsskandalen, då skapade TeliaSonera en handlingsplan samt 

inledde ett samarbete med andra telekombolag. Vidare kan kontroller & bevakning även ses i 

samband med ifrågasättandet av etableringen i Uzbekistan. Den dåvarande ledningen initierade då 

en granskning av bolaget av advokatbyrån Mannheimer Swartling. I samband med att Ehrling 

tillträde som ordförande för TeliaSonera så tillsattes ytterligare bevakning. Den genomfördes av 

NRF och är ännu ett tydligt exempel på denna strategi. Vidare så framkom under de intervjuerna 

som vi genomförde en rad andra förändringar som vidtagits internt. Det rörde det sig om bland 

annat flertalet utbildningar inom antikorruption, en ny whsitleblowing kanal, nya 

riskhanteringsprocesser och dylikt. Vad som även framkom var att bolaget på ett tydligt sätt 
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numera involverar alla delar av sina verksamheter så att samma regler och policyer gäller på alla 

geografiska områden.  

Enligt Suchman (1995) ingår i denna strategi både eventuella externa granskningar men också 

institutionaliserandet av interna processer. Således kan samtliga exempel ovan kopplas till 

kontroller & bevakning. De tydligaste exemplen är de granskningar som bolaget tillsatte av 

Mannheimer Swartling samt NRF. Men även de processer som institutionaliserats såsom en 

förbättrad whistleblowing kanal, utbildningar och nya riskhanteringsprocesser kan kopplas till just 

strategin kontroller & bevakning. Majoriteten av agerandena knutna till strategin kontroller & 

bevakning genomfördes i ett senare skede i krisen och således av den nya ledningen. Anledningen 

till detta är troligen en kombination av att det fanns behov av större förändringar för att komma 

tillrätta med legitimiteten och att det finns en ny ledning på plats med en något annorlunda syn på 

hur företaget ska drivas framöver. Denna strategi verkar även vara en av de som bidragit mest till 

repareringen av företagets legitimitet. Det som går att konstatera är att kontroller & bevakning 

förekommit i allra högsta grad och har använts under hela krisens gång, dock med en något ökad 

användningsfrekvens under krisens senare skede, under den nuvarande ledningens styre.  

5.2.2 Separering 
Den andra formen av omstrukturering enligt vår analysmodell är separering. Även denna strategi 

har vi vid flertalet tillfällen kunnat identifiera i det agerande TeliaSonera påvisat. De mest tydliga 

exemplen på separering är att ledningen vid två tillfällen till viss del bytts ut. Dels i samband med 

Mannheimer Swartling rapporten samt i samband med NRF rapporten. Utöver dessa exempel så 

har en rad omstruktureringar gjorts i samband med krisen. Detta rör sig bland annat om ett nytt 

sätt att arbeta vad gäller uppköp av bolag, införandet av GREC samt att nya funktioner och 

avdelningar vad gäller etik- och regelefterlevnad har initierats. Vidare har TeliaSonera även 

bestämt sig för att avveckla sin verksamhet i Euroasien, vilket också kan tolkas som en separering. 

Något annat som framkommer väldigt tydligt under våra intervjuer på bolaget är att man vill 

tydliggöra att de anklagelser som riktats mot TeliaSonera främst grundar sig på ett antal personers 

ageranden, närmare bestämt den före detta ledningen samt de som är beblandade i den 

förundersökning som just nu pågår. Vidare gör samtliga informanter även en tydlig distinktion 

mellan TeliaSonera idag och TeliaSonera för några år sedan. Samtliga ageranden ovan går i linje 

med en separeringsstrategi. 

Det går att konstatera att många informanter nämner de avskedanden och omstruktureringar som 

gjort som kritiska och verkar således ha varit essentiell i TeliaSoneras arbete att reparera sin 



	
30 

	

legitimitet. Vidare kan även sägas att denna strategi använts flitigt under större delarna av krisen, 

eventuellt med något ökad användningsfrekvens under krisens senare delar. Detta beror troligtvis 

på att det i ett senare skede i krisen skapas möjlighet att göra en distinktion mellan "nya" och 

"gamla" TeliaSonera, vilket inte går att göra i ett initialt skede. Där det nya symboliseras av den 

nya styrelsen och ledningen men även de andra förändringar som genomförts som konsekvens av 

krisen. Strategin blir även mer användbar när det går att använda personer som inte längre arbetar 

kvar på företaget som syndabock och således avsäga sig en del ansvar.  

5.3 Reviderad modell 

Vid en sammanfattning av analysen går det att konstatera att samtliga strategier har förekommit 

under krisen på TeliaSonera. Det finns fluktuationer i användningsfrekvensen som skiljer sig åt 

mellan de använda strategierna, samtliga har dock kunnat identifieras. Vi har också identifierat att 

många av de strategier som ligger under stabilisera orolighet har använts parallellt av bolaget, ett 

användande av en utav dessa strategier utesluter alltså inte nödvändigtvis de andra. Vi har kunnat 

identifiera att bolaget, oavsett om de använder sig av strategierna förneka eller erkänna, i 

efterhand ofta rättfärdigar sina handlingar och berättar hur viktigt deras arbete är under olika 

berörda situationer. Strategierna ska därför inte ses som uteslutande eller uttömmande. Vidare har 

vi kunnat identifiera ytterligare tre strategier vilka vi vill addera till vår befintliga analysmodell, se 

figur 4. Dessa är; avstå svar som ligger under stabilisera orolighet, dialog och relationsbyggande 

som ligger under omstrukturering och krisens positiva effekter, som bildar en egen kategori. 

Avstå svar innebär att ett företag undviker att svara, detta i samband med exempelvis en 

mediegranskning eller dylikt. Det är en strategi vi kunnat identifiera vid genomgång av 

TeliaSoneras agerande, exempelvis i väntan på Mannheimer Swartling rapporten. Vi hade tidigare 

placerat detta agerande under förneka, men kan i efterhand konstatera att detta inte alltid är 

likställt med ett förnekande eftersom det kan användas även då företaget erkänt kritik såsom 

rättmätig. Exempelvis så avstår TeliaSonera att svara på vissa frågor angående NRF rapporten, 

trots att företaget erkänt en stor del av det de anklagats för. Även om strategin till viss del skapar 

misstänksamhet har vi även observerat att den kan bidra med legitimitet, t ex då åklagare eller 

granskande myndigheter anser att TeliaSonera inte borde uttala sig i media. Att Avstå svar ska 

således bilda en egen strategi i analysmodellen. 

Strategin dialog och relationsbyggande har tillkommit då vi i ett senare skede i krisen identifierat 

en samarbetsvilja hos TeliaSonera som förefaller vara en medveten strategi. Bolaget arbetar aktivt 
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med att vara tillgängliga för intervjuer och dialog med studenter samt har en generellt mycket 

godare relation med media och press. De har även inlett samarbeten med myndigheter i länderna 

de verkar i och med branschorganisationer för att utveckla hur de etiska aspekterna i dess 

verksamhet kan förbättras. Dessa samarbeten varken kontrollerar eller granskar företaget. Då den 

berör förändringar som sker internt gällande hur företaget arbetar anser vi att den rättmätigt borde 

vara en strategi under omstrukturering.  

Vi har även adderat krisens positiva konsekvenser som en strategi i en egen kategori. Detta för att 

samtliga informanter tydligt klargjorde hur viktig krisen varit för bolagets utveckling. De menade 

att bolaget aldrig skulle ha nått dit där det är idag om de inte vore för den kris som det genomgått. 

Detta uppfattade vi som en strategi i sig i syfte att reparera bolagets legitimitet. Genom att påvisa 

att bolaget är tacksamt över att ha kommit till rätta med de oegentligheter som tidigare rådde, så 

visar de samstämmighet med samhällets normer. Denna strategi ska dock ses som en strategi i ett 

senare skede i krisen.			

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 visar vår reviderade modell, innehållande tre nya strategier; avstå svar, dialog & 

relationsbyggande samt krisens positiva konsekvenser. 
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6. Slutsats 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett företag inom telekombranschen arbetar för att 

reparera sin legitimitet vid en krissituation. Studien har bidragit på ett teoretiskt plan genom att 

den kombinerat två teoretiska ramverk som tidigare inte kombinerats, Suchman (1995) samt 

Lamin och Zaheer (2012). Vidare har den utforskat en bransch som inom legitimitetsreparering 

tidigare inte varit utforskad, vilket även svarar på tidigare forsknings efterfrågan om studier 

avgränsade till olika branscher (Suchman, 1995). Vi har funnit många likheter med de teoretiska 

ramverk som låg till grund för studien, men även en del skillnader. Vi kan således addera vissa 

strategier; avstå svar, dialog och relationsbyggande samt krisens positiva effekter. Detta bidrar 

med viktiga teoretiska insikter för framtida forskning att förhålla sig till. Dessa skillnader behöver 

inte nödvändigtvis vara kopplade endast till branschen utan är även sådant som troligtvis kan vara 

återkommande inom andra branscher och därav kan vara intressanta inom forskningen av 

legitimitetsreparering i stort.  

6.2 Praktiska rekommendationer 

Vi rekommenderar företag att använda sig av strategierna förneka samt avfärda med försiktighet, 

då det finns en risk att legitimiteten skadas ytterligare av ett sådant förhållningssätt. Givetvis finns 

det tillfällen då företag bör förneka anklagelserna; om de är väldigt allvarliga, inte korrekta samt 

om ett erkännande skulle kunna generera en större legitimitetsskada. En avvägning bör alltid göras 

av huruvida det finns en risk att anklagelserna visar sig vara sanna. Om det finns en stor risk att 

företagets legitimitet skadas är det extra viktigt att visa ödmjukhet inför kritiken och inte 

kategoriskt döma ut den. Det som visat sig essentiellt är vilken inställning företaget har samt hur 

bemötandet av anklagelserna görs. Om företaget visar en öppen attityd och en vilja att agera i 

samstämmighet med samhällets normer är risken mindre att legitimiteten skadas ytterligare. Detta 

kräver dock att företaget erkänner någon form av bristfällighet samt att åtgärder tas. Vidare kan 

strategin avstå från svar vara en fungerande strategi om det tydligt går att motivera agerandet, i 

annat fall kan även denna strategi generera misstänksamhet och skada legitimiteten. På liknande 

sätt verkar ett rättfärdigande vara en strategi som bidrar med ökad legitimitet om företaget belyser 

sitt agerande på ett sådant sätt att det går i linje med de moraliska värden samhället har. Vidare bör 

ett förklarande endast användas om det inte går att belysa bolagets agerande på ett moraliskt 

korrekt sätt. Detta bör då göras för att framställa agerandet från ett perspektiv som framstår som 
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logiskt för allmänheten. En strategi som fungerat väl för TeliaSonera har varit att erkänna vissa 

delar av anklagelserna. Strategin att erkänna i kombination med en separeringsstrategi är något 

som bolaget använt på ett lyckat sätt. Det kan vara av värde även för andra företag att använda. 

Både kontroller & bevakning samt dialog och relationsbyggande har bidragit till en ökad 

legitimitet och verkar således vara strategier som visar att företaget är villiga att verka i linje med 

samhällets normer. I kombination med att belysa de positiva effekterna av krisen, vilka ofta 

kommer i ett något senare skede, verkar detta kunna hjälpa en organisation att successivt 

återbygga sin legitimitet. 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Forskning som undersöker relationen mellan telekombolag och legitimitetsreparering ter sig 

begränsad och för att stärka resultaten av denna studie efterfrågas mer forskning på området. En 

kvantitativ studie som berör de olika strategierna vore intressant för att öka allmängiltigheten i den 

slutsats som går att dra. Intervjuerna vi genomförde var i retroperspektiv vilket riskerar 

informationsbortfall samt försköning av detaljer. En studie som sträcker sig över ett längre 

tidsspann och undersöker legitimitetsrepareringsstrategier från början till slut av en kris efterfrågas 

således. Geografiska skillnader kan också ha en inverkan på resultatet. Det skulle därför vara 

intressant med studier i olika organisatoriska och geografiska miljöer i syfte att fördjupa 

kunskapen ytterligare på området. Slutligen vore det intressant med forskning som bygger vidare 

på den grund som vår studie bidragit med. En mer gedigen studie som ämnar identifiera 

nyckelfaktorer samt användningsfrekvens efterfrågas därmed.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1  

Operationaliserade intervjufrågor. 

 

Teoretiskt 
begrepp 

Intervjufrågor 

Inledning 1. Vad heter du? 
2. När började du arbeta på TeliaSonera? 
3. Vilken position har du idag inom TeliaSonera? 
4. Vilken position har du haft inom TeliaSonera under dina år som 

anställd? 
5. Generellt hur upplever du att TeliaSoneras bemötande mot de 

anklagelser som riktats mot företaget har hanterats? 
6. Hur är din allmänna bild av medias presentation av Telia 

Sonera? 

Förneka 7. Var det vid något tillfälle aktuellt att dementera de beskyllningar 
som riktades mot företaget, när var det i så fall? 
8. Vad var anledningen till att uppgifterna dementerades? Skulle 
agerandet se annorlunda ut idag? 

Avfärda 9. Svarade ni någon gång på beskyllningarna genom att ifrågasättas 
avsändarens motiv eller reliabilitet? 

10. Anser du att media, eller någon annan, avsiktligen försökte att 
svartmåla TeliaSonera genom beskyllningarna? 

Rättfärdiga 11. Fanns det något tillfälle då ni berättigade de handlingar som 
media framställde som tveksamma genom att förklara 
omständigheterna? 

12. Hur berättigade ni ert agerande, vid exempelvis etableringen i 
länder i Euroasien, för allmänheten? 

Förklara 13. Vilken orsak angav TeliaSonera till att vissa länder i Euroasien 
använde deras utrustning för att avlyssna sina medborgare? 

Erkänna 14. Vid vilka tillfällen bekräftades de uppgifter som media 
presenterade rörande TeliaSoneras verksamhet? 

15. Ni nämner vi flera tillfällen att ni ska vara mer transparenta. Hur 
ska ni uppnå detta? Exemplifiera. 

Kontroller & 
bevakning 

16. Vilka åtgärder har ni från TeliaSoneras sida tagit internt för att 
försäkra allmänheten om att er verksamhet är okej? 
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17.  Vad var syftet bakom de utredningar som genomfördes på 
TeliaSoneras initiativ av bland annat Mannheimer Swartling, 
Ernst & Young, PwC och NRF? 

18.  Har man några specifika kontrollfunktioner för att kontrollera 
att etiska riktlinjer följs? Hur har dessa kronologiskt utvecklats? 

19.  Sker det någon ytterligare bevakning av anställda och 
samarbetspartners i dagsläget? 

Separering 20. Arbetar ni på TeliaSonera idag aktivt med att ta avstånd från 
beskyllningarna från 2012-13? 

21. Flera anställda nyckelpersoner avslutade sin anställning i 
samband med att kritiken mot TeliaSonera trappades upp under 
2012-2013 allteftersom ny information tillkom. Hur gick 
resonemanget till att just dessa avskedades? 

22. Vad är det ni vill ta avstånd från? Vad uttrycker det “Nya Telia 
Sonera” och särskiljer det från “Gamla TeliaSonera”? 

23. Varför har ni bestämt att ni ska lämna Euroasien? 

 

!



!

! !
1 (1)  

Bilaga 2  

Analys av data, tabell med vardagliga ord som kan kopplas till olika teoretiska begrepp. 

 

Teoretiskt 
begrepp 

Ord som kan sammankopplas med teoretiskt begrepp 

Förneka förneka, dementera, neka, blunda för, stoppa huvudet i sanden, 
bestrida 

Avfärda motanklaga, ifrågasätta avsändaren, avvisa, tillbakavisa, 
avpolletera, konfrontera 

Rättfärdiga berättiga, försvara, rentvå, urskulda 

Förklara förklara, bidra med ökad förståelse, göra tydligt, klargöra, 
tydliggöra, ange orsak, upplysa, formellt fastslå, förkunna, 
proklamera, tillkännage, klarlägga 

Erkänna Styrka, bekräfta, tillstå, bekänna, hålla med om, vidgå, medge, 
berätta sanningen, godkänna, acceptera, stå för, vidkännas 

Kontroller & 
bevakning 

övervakning, granskning, utredning, tillsyn, inspektion, visering, 
syning, översyn, omstrukturera 

Separering geografisk placering, ta avstånd från, avskilja, särskilja, sortera 
bort, uppdela, avskeda, flytta, skilja, uppsäga, sparka 

 
 

 

!
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 Bilaga 3 
 
En schematisk bild över TeliaSoneras ägarstruktur i Euroasien 2015 (TeliaSonera, 2015b) 

!
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Bilaga 4  

TeliaSoneras handlingsplan, Integritet & yttrandefrihet vilken presenterades 27 April 2012 
(TeliaSonera, 2012a). 

1. Förnya analys av de rättsliga och licensbaserade krav på respektive marknad för att säkerställa att 

Teliasonera inte går utöver lagens krav och att det finns en solid process och eskaleringsmodell när det 

krävs vårat aktiva deltagande. Samt begära att Turkcells styrelse lanserar motsvarande ansträngningar i 

sitt dotterbolag i Vitryssland.   

2. Ta initiativ för att inleda en dialog med telekommunikationsministern i varje land.  

3. Förbättra insynen i informationen från våra dotterbolag till bolagets ledning för att säkerställa att  rätt 

nivå av kunskap finns inom dessa viktiga frågor.   

Teliasonera kommer också att omprioritera delar av sitt hållbarhetsarbete som planeras för 2012 enligt 

följande:   

4. Redan planerad utbildning av alla våra 29.000 medarbetare, ska i samband med genomförandet fokusera 

på vår etik och beteende i relation till mänskliga rättighetsfrågor.   

5. Ytterligare utveckla och integrera bedömningar av människorättsrelaterade risker i samband med 

investeringar och affärsbeslut, inklusive information om de krav som lokal lagstiftning och licenser 

kräver.   

6. Fokusera redan planerad analys i samband med mänskliga rättigheter på frågor gällande yttrandefrihet 

och skydd av integriteten. Vi avser också att samråda med externa experter på mänskliga rättigheter för 

att få stöd i processen.   

7. Regelverket är det samma för alla mobiloperatörer, och Teliasonera har inga andra, särskilda avtal eller 

överenskommelser utöver vad som föreskrivs i lokala lagar och licenser. Som ett enskilt företag, har vi 

begränsade möjligheter att påverka frågor som rör skydd av integriteten och yttrandefriheten. Vi 

kommer därför att intensifiera våra ansträngningar att hantera dessa frågor i vår nyligen lanserade 

“Industry Dialog”, som omfattar 12 av världens ledande telekomföretag, så att vi tillsammans kan 

navigera rätt i dessa svåra och komplexa frågor. Tillsammans hoppas vi kunna åstadkomma mer.   

8. Utveckla och verifiera sin hållbarhetsredovisning och schemalägga regelbundna möten med aktieägare, 

med fokus på hållbarhet och etiska frågor.   
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TeliaSonera (internt)

13 Juni 2000 -  Telia introduceras på börsen.

Observation av dagstidningar & TeliaSonera pressmeddelande påbörjas.

24 April - Tero Kivisaari utses till ny VD för affärsområdet Euroasia. (Telia)

3 Sep. - Lars Nyberg blir officiellt ny VD och Koncernchef för TeliaSonera. (Telia)

4 April - TeliaSonera tillbakavisar kritik från Banco Fonder. (Dgt)

6 Dec. - TeliaSonera  utökar sitt ägande i Ncell, Nepal från 51% till 75%. (Telia)

2005 - SvD och politiker uppmärksammar risk för TeliaSonera att vara eller bli 
inblandad i oetiska handlingar genom sin verksamhet i Euroasien. Banco 
Fonder reagerar och ställer krav på redovisning hur de etiska aspekterna 
hanteras men uppger sedan att TeliaSonera ej kunnat redovisa vad de efterfrågat. 
(Dgt)

 31 Okt. - Marie Ehrling &  Ander Igel frias båda från misstankar om mutbrott. 
(Telia)

2005 - 2007 - Generellt rapporteras en positiv attityd till TeliaSoneras tillväxt 
utomlands i de svenska stora dagstidningarna vi inkluderat i vår observation. 
(Dgt)

17 juni - Avisar Bancos uttalande gällande att redovisningen av etikefterlevnad är bristfällig men 
medger att man varit dålig på att kommunicera utåt hur etiskt och socialt arbete bedrivs. De uppger 
att etiska riktlinjer finns och att efterlevnad kontrolleras. (Dgt)

27 Juli - Anders Igel avgår som VD och koncernchef, på styrelsens begäran om nytt  
ledarskap med "fokus på tillväxt (främst Euroasien), omstrukturering & värdeskapande" 
Lars Nyberg blir ny VD och koncernchef. Igel avgår officiellt 31 juli. (Telia)

11 Feb. - SvD presenterar uppgifter som ifrågasätter TeliaSoneras affärer med 
den lokala partnern i Uzbekistan. Menar att parten indirekt är regimen. Anti-
korruptions organisationen Transparancy International och Uzbekistan experter 
visar sitt stöd. Flera artiklar skrivs under året. (Dgt)

10 Feb. - SvD presenterar att kvinnan Gayane Avakyan är partnern i 
Uzbekistan, ensam ägare till företaget och visar dokument med TeliaSoneras  
interna riktlinjer och menar att dessa ej följts. Human right Watch stöttar 
kritiken. (Dgt)

2010 - Viss kritik lyfts åter gällande integritet och yttrandefrihet och Amnesty 
International riktar kritik till hur telekombranschen generellt arbetar med dessa 
frågor och utvecklandet av gemensam branschpraxis. (Dgt)

Maj - TeliaSonera säkerställer till SvD att säkerhetsnivån är hög och att domstolsbeslut krävs för att 
ge ut uppgifter. När affärer görs följer man ett affärsetiskt uppförande med nolltolerans mot mutor. 
(Dgt) 

10 Feb. - TeliaSonera bekräftar faktauppgifter  men menar att man agerar efter FN och EU:s råd. 
Dvs.  Så länge inga investerings restriktioner finns så är det bättre att finnas på plats än att ej göra 
det. Avakyan är rättmätig ägare och kontroller har gjorts, fler förmånstagare har ej identifierats. 
(Dgt)

       Tidslinje

11 Feb. - Uppger att man inte vet vem partnern eller om det är ens är viktigt. Ovetskapen måste man 
leva med  för att verka på dessa marknader uppger VD Lars Nyberg till SvD. (Dgt)

Aug. 2001 - Telia Sverige och finska Sonera köper del i Ryska operatören MegaFon.

Dec. 2002 Telia Sverige och finska Sonera genomgår fusion och bildar TeliaSonera.

2008

17 Juli - Köper MCT.Corp för 2 miljarder och får majoritetsägarandel i tre operatörer i 
Uzbekistan & Tadzjikistan. Det finns vilkor som återstår att uppfylla innan förvärvet går 
igenom. (Telia)

31 Maj - Dåvarande Sverigechef Marie Ehrling och VD Ander Igel blir åtalade 
för mutbrott i samband med kund event. (Dgt)

2007 - Inga artiklar vilka berör framtida anklagelser eller misstankar 
observerades i vår sökning.

2005

2006

2007

 Bilaga 5

18 Sep. - Sverigechef  Marie Ehrling meddelar att hon avgår. (Telia)18 Sep. - TeliaSonera listas på Dow Jones hållbarhets Index. (Telia)

31 Maj - TeliaSonera anser inte att något fel begåtts men menar att det är bra att en rättsprövning 
görs för att ge tydligare vägledning var gränserna för muta går. (Telia)

4 April - Banco Fonder säljer sin ägarandel då TeliaSonera ej kan redovisa för 
hur etiska riktlinjer följs. (Dgt)

Okt. - TeliaSonera blir borttagna från Dow Jones hållbarhetsindex och Financial 
Times 4G pga att de ej kan redovisa hur etiska riktlinjer följs. (Dgt)

2009

2010

2002

Maj  - SvD skriver ett fåtal artiklar som kritiserar TeliaSoneras affärer i 
Euroasien. En debatt påbörjas lite smått gällande integritet och yttrandefrihets 
frågor och att TeliaSonera inte gör tillräckligt. (Dgt)

1 Okt. - TeliaSonera köper andel i teleoperatörer i Nepal (Spice Nepal) och Kambodja 
(Applifone). (Telia)

28 Jan. - TeliaSoner har ingått samarbete med lokal partner i Uzbekistan och villkoren 
har uppfyllts gällande köpet av MTC.Corp. En ägarandel om 26% har sålts till lokal 
partner och i ersättning ges 3G licenser och frekvenser. (Telia)

12 Feb. - En överenskommelse har ingåtts gällande privatiseringen av de 35,7% den 
Azerbajdzjanska staten äger i bolaget Azercell i Azerbajdzjan. (Telia)

2001

2000

Sammanställning mediaobservation
Dagstidningar (Dgt) och TeliaSonera pressmeddelanden (Telia)

Uttalanden HändelserExterna händelser & allmän samhällsdebatt om TeliaSonera 
kopplat till ankalgelser om korruption etc.

Externt



2 (5)

5 April - TeliaSonera säljer ägarandel i Kambodja. (Telia)

27 April - Uppger att debatten vilken tagits upp via media visar på att TeliaSonera måste göra mer 
och kommunicera tydligare när de gäller integritet och yttrandefrihets frågor. Betonar dock 
telekommunikation som viktig del i demokratiseringsprocess. (Telia)

20 Sep. - VD:n Lars Nyberg tar kraftigt avstånd från att anklagelserna att TeliaSonera mutat regimen 
och/eller bidragit till penningtvätt, vad man betalat för var en investering, ingen muta. Han framhåller 
allt det positiva TeliaSoneras bidragit med till Uzbekistan och meddelar att en oberoende granskning 
skall påbörjas för att gå till botten med de ogrundade anklagelserna. (Telia)

12 Dec. - TeliaSonera besvarar  korruptionsanklagelser. Motsäger uppgifter om att Uzbekistanska 
myndigheter inte kan hantera licensutgivning korrekt. Stockholms tingsrätts beslut och uppgifter från 
myndigheter i Uzbekistan verifierar TeliaSoneras fortsatta ståndpunkt att anklagelserna är ogrundade. 
(Telia)

25 Jan. - Rankas till 13:de bästa företag gällande hållbarhet på Global 100 lista 
av världens stora (large capital), hållbara företags koncerner. (Telia)

April- Sep. - Samtliga dagstidningar & media rapporterar om uppgifter 
relaterade till de presenterade i UG med fortsatt kritik mot TeliaSonera. Kritik 
riktas också till att företag "gjort en helomvändning" då de tidigare hävdat att de 
hanterar frågan så väl de kan, för att sedan efter UG:s rapport erkänna brister 
och vidta åtgärder. Mycket kritik riktas även mot staten som stor delägare. Detta 
leder till att staten ställer krav på förbättring. (Dgt)

2011 - Besvarar att det i alla länder finns teknik som möjliggör avlyssning, att företaget följer var 
lands regelverk vilket är en förutsättning för att verka i landet. TeliaSonera har högsta möjliga 
säkerhetsnivå och kräver formella beslut för att stänga av nät eller liknande. (Dgt)

Maj - Stockholms Stad uppger att de överväger att säga upp 40 000 avtal med 
TeliaSonera i samband med kommande omförhandling pga bristande arbete med 
MR- frågor. Detta verkställs dock aldrig. (Dgt)

Okt.- Nov. - Ifrågasättande om Teliasoneras ledning och styrelse bör bytas ut 
konfigurerar i media, staten framstår i vissa artiklar som de drivande bakom 
detta men om så är fallet vill vi ej fastslå. (Dgt)

18 April - Uppdrag granskning (UG) sänder rapport om hur TeliaSonera är 
inblandat i avlyssning i odemokratiska länder och att företagets arbete med 
integritets och yttrandefrihets frågor inte är föredömligt. (Dgt)

Aug. Viss kritik riktas mot att handlingsplanen som presenterats har en för 
generös implementerings tid. (Dgt)

27 April - TeliaSonera presenterar handlingsplan för att förbättra arbetet med mänskliga 
rättigheter och yttrandefrihet. Planen består av åtta punkter, se bilaga 4. (Telia)

23 Aug. - Bolagstämma med fokus på integritet och yttrandefrihetsfrågor. VD Lars Nyberg erkänner 
brister och ignorans av I & Y, presenterar åtgärder man vidtar (tidigare presenterade), redogör för 
telekommunikationens positiva kraft. (Telia)

26 Sep. - Riksenheten för korruption inleder förundersökning mot TeliaSonera 
med misstankar om mutbrott. Undersökningen leds av Gunnar Stetler. (Dgt)

3 Okt. - Mannheimer & Swartling (M&S) utses till den advokatbyrå som skall leda den 
externa granskningen av Uzbekistanaffären och anklagelserna om mutbrott. Tomas 
Bertelman utses till framtida rådgivare för affärsbeslut i Euroasia. (Telia)

17 Okt. - Konferens kvartalsrapport. Lars Nyberg betonar att TeliaSonera står fast vid att 
anklagelserna är ogrundade. Pratar mycket länge om vad TeliaSonera bidragit med i Nepal & 
Uzbekistan. (Telia)

7 Dec. - TeliaSonera skriver pressmeddelande för att klargöra varför de inte vill medverka i UG som 
efterfrågat intervjuver. De vill ej delta i intervjer i media eller kommentera detaljer förens M.S 
undersökning presenterats. Fokus ligger på att förse utredningarna med information. (Telia)

2011

Okt. - Dec. - Samtliga tidningar fortsätter rapportering, främst gällande 
korruptionsanklagelser. Nya uppgifter framkommer främst gällande detaljer, 
andra affärer ifrågasätts bla. I Nepal. Kritik framförs gällande att TeliaSonera 
hemlighållit uppgifter. TeliaSonera kommenterar i princip inget av det som 
diskuteras under denna tid. Kritik riktas mot TeliaSoneras återhållsamhet. En 
frustration i att inte få någon information observeras i samtliga dagstidningar 
och media. Diskutionen som förs berör även kritik mot staten. Staten håller 
dialog med TeliaSonera men tar avstånd från vad företaget är anklagad. (Dgt)

12 Dec. - Uppdrag granskning lägger fram ytterligare frågetecken gällande 
avlyssning och misstankar om mutbrott och penningtvätt  i TeliaSoneras närvaro 
i länder med hög korruption. (Dgt)

12 Dec. - Stockholms tingsrätt beslutar efter omprövning, ytterligare en gång att 
svensk domstol ej kan pröva fallet då det ej ägt rum i Sverige. Beslutet 
överklagas. (Dgt)

19 Sep. - Innan UG sänds redogörs i ett pressmeddelande hur TeliaSoneras verksamhet bidragit till 
utvecklingen i Uzbekistan, varför den kritiserade affären var essentiell för att driva verksamheten, att 
man juridiskt säkerställt att köparen var rättmätig ägare, men koppling till regimen var okänd. (Telia)

19 Sep. - Uppdrag granskning lägger fram misstankar om mutbrott och 
penningtvätt då Uzbekistanska regimen pekas ut som TeliaSoneras affärs-
partner i landet. Dottern Gulnara Karimova uppges vara den verkliga 
förmånstagaren och den som har hand om affären. (Dgt)

15 okt. - Stockholms tingsrätt bedömer att mutbrott gällande Uzbekistan-affären 
ej kan prövas i svensk domstol då det anses ägt rum utanför Sverige. (Dgt) 16 Okt. - Styrelsen bekräftar att fortsätta tillväxt strategi i Euroasien och förtroende till 

VD Lars Nyberg, men stramar åt riskhanteringsprocesser gällande större investeringar i 
framtiden. (Telia)

5 Dec. - Styrelseordförande Ander Narvinger meddelar att han ej ställer upp för omval. 
(Telia)

2011 - Ifrågasättande gällande TeliaSoneras agerande i förhållande till integritet 
och yttrandefrihet lyfts upp i några artiklar från DN, DI och SvD spridda över 
året. (Dgt)

20 Sep. - Ett stor medial uppmärksamhet riktas mot företaget och flera artiklar 
skrivs av varje tidning. Företaget deltar i ett flertal intervjuer och utfrågningar. 
(Dgt)

27 Sep. - Nordea Fonder säljer 3/4 av sitt aktieinnehav i TeliaSonera med 
hänvisning till den dåliga etik-efterlevnad företaget uppvisar. (Dgt)

19 Dec. - Uppdrag granskning presenterar en utrbredd mutkultur mellan 
TeliaSoneras dotterbolag och dess underleverantörer. (Dgt)

21 Sep. - Tero Kivisaari VD för Euroasia affärsområdet sedan 2007 blir parallellt istället 
chef för Mobilitetstjänster. (Telia)

17 juli. - Ingår samarbete med danska institutet för mänskliga rättigheter (DIHR) för att 
få stöd och översyn gällande företagets arbete inom området. (Telia)

28 Dec. - TeliaSonera förvärvar  WiMax operationer i Kazakstan och skapar mobil 
datatillväxt. (Telia)

2012

Jan- 18 April - Ett fåtal artiklar berör risker att TeliaSonera bidrar till 
avlyssning. (Dgt)

22 Dec. - TeliaSonera skriver överenskommelse om att utöka ägande i Kcell, Kazakstan. 
(Telia)
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1 Feb. - Åklagare Stetler kritiserar Mannheimer & Swartlings undersökning. (Dgt)

1 Feb.- Mannheimer & Swartlings rapport presenteras. De har inte lyckats finna 
tillräckliga belägg för att mutbrott förekommit men kan inte heller garantera att mutbrott 
inte begåtts. Vad som kan fastställas är att TeliaSonera ej följt sina etiska riktlinjer och att 
processer för att säkra att riktlinjerna följs inte fungerar. VD Lars Nyberg avgår på egen 
begäran och Per-Arne Blomqvist blir tillförordnad VD och koncernchef. Omfattande 
förändringar i styrelsen skall göras. (Telia)

1 Feb. - TeliaSonera uppger att man står fast vid att företaget är juridiskt oskyldigt gällande 
korruptionsanklagelser. Erkänner att affären haft etiska brister i sitt genomförande som är alvarliga 
men att det finns organisatoriska orsaker som delvis kan förklara varför så grova misstag uppstått. 
(Telia)

12 Mars - Nya vägledande principer  gällande integritet & yttrandefrihet framtagna 
genom samarbetet med andra företag inom branschen "Industry Dialog" är klara. (Telia)

3 April. - Den nya styrelsen tillträder då de väljs in under bolagstämman. Meddelar att 
varje land och transaktion skall granskas. Tillsätter ett hållbarhets och etik utskott i 
Styrelsen. Fokus på att hitta en lämplig VD som skall bygga en ny kultur i företaget. 
(Telia)

18 April - Styrelsen lanserar ny utredning för att granska transaktionerna i Euroasien. 
Advokatbyrån Norton Rose Fulbright (NRF) skall leda undersökningen. (Telia)

6-14 Feb. - Det meddelas att TeliaSonera skall ta nya tag, viss skepticism finns 
gällande att Marie Erhling ska bli styrelseordförande med referens till 
mutmisstankarna från 2006, men även att hon har för många andra styrelse 
uppdrag för att ta sig an TeliaSonera. Lönerna de avgående cheferna får 
ifrågasätts. Kyrkan och SPP säljer aktier i bolaget med hänvisning till bristande 
etik. Samtidigt ifrågasätts ägare med höga etiska krav för att de ej säljer sina 
aktier. (Dgt)

April - SIFO-undersökning gällande anseende visar att Telia tappat från Index 
48 till 42 det senaste året, vilket beskrivs som mycket. Företaget ligger fort. 
över Telenor och Tre. Granskningen TeliaSonera meddelar genomföra tas emot 
positivt men i vissa tidningar riktas kritik för uttalande om att TeliaSonera 
uppgett att de är "ett sunt företag med sunda och värderingar i grunden" vilket 
kontrasterat med vad de anklagas för. (Dgt)

20 April -  4 Maj - Nya styrelseledamoten Martin Lorentzo anklagas för att 
undvikt att betala skatt på mångmiljonbelopp via ett brevlådeföretag på Cypern, 
TeliaSoneras styrelse kritiseras. Åklagare kritiserar TeliaSonera för att ej utge 
intervjuanteckningar från M&S utredning. Företaget anses hemlighålla 
uppgifter. (Dgt)

3 April - Den nya styrelsen erkänner den kritik som riktas mot företagets agerande i Uzbekistan och 
menar att mycket resurser skall sättas in för att komma till rätta med etikarbetet och genomlysa vad 
som hänt tidigare. Ambitionen den nya ledningen uppger sig ha är att vara transparenta. (Telia)

17 Jan. - Svea Hovrätt går emot tingsrättens beslut. Bedömer att mutmisstankar 
ej skall avfärdas från att prövas i svensk domstol. De bedömer att det finns 
indikationer som visar på att brottsliga handlingar förekommit i vad som 
omfattas av svensk lag. (Dgt)

17 juli - Johan Dennelind rapporteras bli ny VD, positiva reaktioner i 
dagstidningar. (Dgt)

6 -14 Feb. - Marie Erhling föreslås till ny styrelseordförande och ytterligare fem 
styrelseledamöter presenteras. Marie vill arbeta mer med hållbarhetsfrågor, transparens 
och öppenhet i kommunikationen. Tero Kivisaari övergår till att endast arbeta som chef 
för Mobilitetstjänster och posten som VD i affärsområdet Euroasien övertas av Veysel 
Aral. (Telia)

2013

22 Maj - Uppdrag granskning presenterar 4:de programmet om TeliaSonera. 
Visar dokument som tyder på att TeliaSoneras affär ej varit en engångs-
företeelse. UG presenterar ett dokument skrivit i juli 2012 från diktatorns dotter 
Gulnara Karimova där TeliaSoneras utlovas beskydd mot ersättning. 
Dokumentet bestyrks vara äkta. (Dgt)

29 Maj - Uppdrag granskning presenterar 5:e programmet om TeliaSonera. 
Presenterar anledningar till varför mutmisstankarna ev. inte kan föras i svensk 
domstol och kritiserar att vissa anställda finns kvar på företaget. Sponsring i 
samband med kulturevent med länk till Gulnara Karimova uppges förekomma. 
(Dgt)

6 Juni -  Anklagelser om att TeliaSonera ger sponsring till kultur event där 
Uzbekistanska diktatorsdottern Gulnara Karimonova är ordförande diskuteras 
allt mer då kopplingen verifieras. (Dgt)

1 Sep. - Nya VD: Johan Dennerlind börjar officiellt. En ny koncern funktion, Etik och 
regelefterlevnad (Ethics & Compliance) startar upp sitt arbete med att få i ordning en 
bättre efterlevnad av etiska riktlinjer i företaget. (Telia)

8 Jan. - Uppger att e-post korrespondens skett från en f.d. anställd Serkan Elden och att han avsatts 
pga. bristande förtroende innan affären med den lokal partnern genomfördes. De upprepar hur affären 
gått till praktiskt och vika kontroller som gjorts. Inväntar M.S rapport för att delge mer kommentarer. 
Avvisar Normans förslag om att delar av ledning skall ta time-out. (Telia)

7-8 Jan. - Åklagare Stetler visar e-post korrespondens som visar på samarbete 
mellan TeliaSonera och diktatorsfamiljen i Uzbekistan. Samma uppgifter sprids 
sedan i media. Finansminister Peter Norman föreslår att delar av ledningen 
misstänkta för mutbrott skall ta time-out. (Dgt)

Sep. - Johan Dennerlind uttrycker i intervjuer med dagstidningar att det vikiga är att blika framåt och 
rätta till de eventuella fel som begätts. Uppger att utgångspunkten företaget har är att inträdande i 
länderna gått rätt till men allteftersom länderna granskas kommer det göras nya bedömningar om de 
visar på annat. Uppger att man ännu planerar stanna i länderna. (Dgt) 

14 Juni. - Koncernens kommunikationsdirektör Cecilia Ekström lämnar TeliaSonera. 
(Telia)

Sep. - Dagstidningar intervjuar nye VD:n Johan Dennerlind gällande hans syn 
på företaget och framtidsplanerna. Attityden uppfattas som positiv men med 
viss tveksamhet till att Johan inte tar ställning eller kan säga så mycket om 
affärerna i Euroasien. (Dgt)

16 Juni - Johan Dennerlind meddelas bli TeliaSoneras nya VD och koncernchef. 
Tillgänglig från 1 juli men officiellt i tjänst 1 september. (Telia)

6 juni - Uppger att det är de lokala dotterbolagens verksamhet som har ansvar för sponsring och att 
TeliaSonera inte är inblandade i dessa beslut, men att avtalen granskas löpande. De menar att det ofta 
är viktigare att stötta lokala evenemang genom sponsring och välgörenhet i tillväxtmarknader. (Dgt)

24 Maj - Gulnara Karimova menar att dokumentet är falskt och att det är en 
kupp från TeliaSoneras största konkurrent i Uzbekistan MTS. (Dgt)

23 Maj - Marie Erhling uppger i intervju att det enda hon känner till är vad som framkommit i M&S 
rapporten, därav kände hon inte till dessa uppgifter. Meddelar att de tar till sig uppgifterna och skall 
kolla närmare på dem. (Dgt)

 4 Maj - Marie Erhling besöker näringslivsutskottet vilket får positivt 
bemötande rapporterar dagstidningar. De menar att TeliaSonera visar en mer 
ärlig bild av situationen. (Dgt)

4 Maj - Marie Erhing uppger till DI att hon fått många frågor om hållbarhet men att hennes 
huvudsakliga svar är att "det är en komplicerad fråga som är svår för ett enskilt företag att hantera". 
Under mötet med näringslivsdepartementet skall hon uppgett att företagets affärer i Uzbekistan inte 
sköts korrekt. (Dgt)

9 Jan - Ursäktar att de uppgett felaktiga uppgifter om att Serkan Elden avgått pga. bristande 
förtroende. Menar ändå att e-post meddelandet ej berör den slutgiltiga affärspartnern. (Dgt)
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9 Jan - SvD intervjuar Johan Dennerlind om TeliaSoneras framtidsplaner. (Dgt)

1 April - Den nya verksamhetsmodellen börjar gälla. (Telia)

29 Nov. - Enligt styrelseordförande Mare Ehriling och VD Johan Dennerlind har det framkommit av 
NRF´s genomgång att flera äldre medarbetare i ledningen inte agerat enligt den affärsetik och 
transparens TeliaSonera önskar och för att möjliggöra nystart bör de lämna företaget. De uppger att 
det måste skapas en ny kultur i företaget och att ledarna måsta vara starka representanter av denna. 
(Telia) 

16 Dec. - TeliaSonera lanserar ny verksamhetsmodell. Länder skall bli den ledande 
dimensionen istället för affärsområden. Med detta önskar man få ett tydligare lokalt 
ansvarstagande och mandat för koncernledningen att styra bättre. Koncernledningen 
kommer också ändras i sin sammansättning i och med den nya verksamhetsmodellen. En 
blandning av medarbetare med erfarenhet på TeliaSonera & nyanställda. Erik Hallberg 
ersätter omedelbart Veysel Aral som VD för Euroasien med argumentet att detta skifte är 
nödvändig i den nya verksamhetsmodellen. (Telia)

2 April - Under bolagstämman uppger Marie Erhling att  NRF genomgång genererat i "en dyster 
läsning". Det står klart att flera affärer inte genomförts i linje med företagets etiska krav och att dessa 
affärer i  genomförts "av en mindre grupp i ledningen". Misstankar om att det även kan handla om 
rent brottsliga handlingar kan inte förbises. (Telia)

17 Okt. - En VD kontorsfunktion har skapats, vilken skall stödja undersökning i Eurasien 
samt leda framtida handlingsprogram för Teliasonera. För att möjliggöra en helhetssyn på 
TeliaSoneras framtid skapas en ny koncernfunktion som innehåller Strategi, 
Sammanslagningar & Uppköp samt Innovation. (Telia)

25 Okt. - Rapporter om att TeliaSonera är en utav huvudsponsorerna i en 
pågående kulturfestival i Uzbekistan väcker kritik mot företaget. Festivalen 
uppges vara en del i regimens arbete att försköna landet anseende. De 
ifrågasätts hur detta går ihop med ett bättre etik arbete i landet. (Dgt)

29-30 Nov. - Det rapporteras om att Uzbekistanaffären inte var en 
engångshändelse i Euroasien utan att affärer i fler länder hanterats bristfälligt. 
Mycket skrivs om de fyra chefer som avgår. I media framgår att det är Per-Arne 
Blomqvist och Tero Kivisaari som man vet skall avgå övriga två är okända. 
Bolaget kritiseras av fondbolag för att åtgärderna går för långsamt. Kritik riktas 
även mot att de stora ägarna inte tillåtits besöka bolaget i Uzbekistan. Åklagare 
Gunnar Stetler är i vilket fall positiv till att TeliaSonera nu "öppnar alla 
skrivbordslådor". Att rapporten från NRF´s granskning skall hemlighållas 
kritiseras lite smått. (Dgt)

6-9 Dec. - DN presenterar att de misstänker att Kazakstan och Nepal också 
borde kunna misstänkas för olagligheter såsom mutbrott. Inget gensvar från 
TeliaSonera eller övrig media observeras. (Dgt)

12 -17 Dec. - Nya policyn välkomnas positivt. När den nya verksamhets-
modellen får ingen uppmärksamhet, däremot leder Veysel Arals avgång till 
diskussioner om att TeliaSonera verksamhet i Kazakstan och att inblandning i 
oetiska affärer där skulle vara anledningen till att Aral lämnar. (Dgt)

Feb. - De inblandade affärspartnerna i Uzbekistanaffären som varit försvunna 
grips, Gayane Avakyan & Gulnara Karimovas pojkvän. I intervju med Svd 
uppger åklagaren att han ser en positiv skillnad i den nya ledningen "Den 
nuvarande ledningen har en helt annan attityd. Man vill hantera frågorna på ett 
mer seriöst sätt".

3 Okt. - VD Johan Dennerlind uppger att det är pga inblandning i de kritiserade investeringarna som 
Kivisaari blivit bakbunden i sina befogenheter att agera för företaget och därför avgår. TeliaSonera 
vill ta avstånd från investeringarna som gjordes på ett sätt som TeliaSonera inte vill stå för, men 
menar därtill att bristerna till stor del berott på bristande rutiner och kontroller. (Telia)

12 Sep. - Få tidningar rapporterar om försäljningen. DN är en av de som gör 
detta och de ifrågasätter att etiska skäl inte skulle vara anledningen till att de 
säljer Nepal Satellite. (Dgt)

30 Jan. - Fortsätter lansering av etik och uppförandekods-utbildningar med fokus på anti-
korruption. Följer utvecklingen genom att GREC- möten (Governance, Risk, Ethics & 
Compliance) införts, vilka hela koncernledningen närvarar vid, där "GREC-temat" 
diskuteras. (Telia)

25 Okt. - TeliaSonera uppger att de är företagets dotterbolag Ucell i Uzbekistan som tagit beslutet om 
sponsring till kulturfestivalen och att den nya ledningen i framtiden planerar flytta denna typen av 
beslut högre upp i organisationen. (Dgt)

12 Sept. - TeliaSoneras finanschef Per-Arne Blomqvist uppger att anledningen till att de säljer är på 
grund av problemet med beviljande av licenser, inte att etiska aspekter skulle ligga bakom 
försäljningen. (Dgt)

29 Nov - Fyra äldre medarbetare lämnar TeliaSonera omgående. Bland annat Vice VD 
Per-Arne Blomqvist. (Telia)

11 Sep. - TeliaSonera säljer tillbaks sin del i Nepal Satellite, i Nepal på grund av 
osäkerhet kring den rättsliga miljön och beviljande av licenser. Samtidigt har uppgifter 
framkommit till ledningen från NRF´s undersökning om oegentligheter gällande vissa 
affärer gjorda i Nepal där ledningen agerat tveksamt. (Telia)

3 Okt. - Tero Kivisaari lämnar TeliaSonera och ersätts av Sverker Hannervall som 
tillförordnad chef mobiltjänster. (Telia)

2014

5 - 12 Dec. - Ny policy gällande mänskliga rättigheter och yttrandefrihet klubbas igenom 
i styrelsen. 11 dec. släpps de ut internt, 12 dec. släpps de sedan externt. (Dgt)

25 Mars - Gulnara Karimova blir officiellt misstänkt för att ha mottagit mutor 
uppger dagstidningar. (Dgt)

2 April - På bolagstämman tar största aktieägaren staten beslutet att inte ge Lars Nyberg 
ansvarsfrihet för januari 2013. Det uppges att affären i Kazakstan innehåller frågetecken 
som behövs redas ut. (Dgt)

Slutet av mars - Ny visselblåsare (whistleblowing channel) som garanterar anonymitet 
har startats upp, via den kan personalen varna om de misstänker att oegentligheter 
förekommer. (Dgt)

9 Jan. - Dennerlind uppger i intervju med SvD att företagets strategi på närvaro i Euroasien och 
eventuella förvärv står kvar men att nya förvärv och operativ verksamhet måste följa etiska policys 
och riktlinjer. Han uppger att hans två huvuduppgifter är att (1) återställa förtroendet för TeliaSonera 
och (2) återta konkurrenskraften. (Dgt)

12 Mars TeliaSoneras revisorer PWC väljer att ej ta ställning gällande huruvida Lars 
Nyberg beviljas ansvarsfrihet för sin sista månad  i företaget januari 2013. (Telia)

12 Mars - Nederländerna startar förundersökning gällande mutbrott och/eller 
pengatvätt i TeliaSoneras Nederländska holding bolagen Teliasonera UTA 
Holding BV och TeliaSonera Uzbek Telecom Holding BV. (Telia)

17 Mars -  TeliaSonera uppger att man samarbetar fullt ut med alla myndigheter från alla länder för 
att få klarhet i frågorna gällande investeringar där korruption misstänks vara inblandat. (Telia)

3 - 4 April - Bolagstämman beskrivs som dramatisk. Presentationen av NFR 
genomgång genererar generellt i positiv attityd gentemot företaget, då man 
uppfattar att de nu befogar misstankar om affärer tidningarna tidigare ifrågasatt, 
åtminstone till viss grad. Att man inte vill uttala sig specifikt hur dessa 
felaktigheter uppkommit upplevs dock som lite frustrerande. Vissa menar att 
Lars Nyberg pekas ut som en syndabock då både styrelsen och Vice VD Per-
Arne Blomqvist beviljats ansvarsfrihet och att företaget lägger skulden på en 
liten grupp i företaget. (Dgt)

17 Mars - US- Department of Justice har startat en utredning gällande 
TeliaSoneras transaktioner Uzbekistan. (Telia)
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15- 17 Okt. - Hedgefonden Muddy Waters går till hård attack mot Telia Sonera 
och anklagar dem för att ha underskattat korruptions problemen, liksom att 
värderingarna i redovisningen ej är korrekta, de menar att mutor lågt räknat 
uppgår till 17 miljarder. Kritiken riktas i ett öppet brev till TeliaSonera. DI, DN, 
SvD, Syd.S skriver om händelsen och kritik riktas mot att ledningen försöker 
dölja och förminska problemet. (Dgt)

10 Okt. -  Lars Nyberg bekräftar officiellt at han är en utav fyra misstänkta i 
åklagarens utredning. (Dgt)

15 Okt. - TeliaSonera svarar på det öppna brevet från Muddy Waters och uppger att de inte fått några  
skadeståndskrav vilka tillåter en annorlunda värdering. Företaget agerar i enlighet med IFRS- 
redovisningsstandarder. (Telia)

17 Okt. - TeliaSonera uppger att redovisningsfirman Deloitte nu granskat specifikt detta och att det 
går i linje med IFRS- redovisningsstandarder. (Telia)

13 Sep. - TeliaSonera uppger att de valt att stötta med mat för att garantera att det är folket på fälten 
som tar nytta av de bidrag de är tvungna att ge istället för att andra mellanhänder skor sig på 
bidraget. (Dgt)

18 Juli. - Johan Dennerlind meddelar att man inte vet vem affärspartnern är och medger att detta 
givetvis inte är bra, men uppger att det är komplexa frågor som det tar tid att få klarhet i. (Dgt)

13 Sep. - SvD och Syd.S kritiserar TeliaSonera för att stödja tvångsarbetet i 
Uzbekistan genom att bidra med mat i den årliga bomullsplockningen där alla 
förväntas delta. (Dgt)

28 April - DN rapporterar om nya visselblåsare (whistleblowing channel), 
postiv inställning. 

11 Sep. - Investerarnas reaktioner på resan till Uzbekistan och Kazakstan 
uppges vara att de är chockade över att se hur verksamheten ser ut och att man 
inser att det är svårt att hantera korruption i landet. De uttrycker tacksamhet för 
att TeliaSoneras ledning är öppna och transparanta, även om de ifrågasätter att 
företaget har 25 sponsrade nummer vilka kan klassas som en form av mutor. 
(Dgt)

17- 18 Juli - SVT rapporterar om att TeliaSoneras dotterbolag i Azerbajdzjan, 
Azercell har nära kopplingar till Azerbajdzjanska diktatorsfamiljen. Vilket 
avslöjats av den korruptionsgranskande organisationen OCCRP via den azeriska 
journalisten Khadija Ismailova. Dagstidningar skriver kritiskt om nya uppgifter 
om Azerbajdzjan dagen efter. Uppmärksamheten är generellt betydligt mindre 
än vid tidigare avslöjanden. (Dgt)

27-28 Maj. - Uppdrag granskning presenterar sitt 6:e program om TeliaSonera. 
Där presenteras på nytt sammankopplingen mellan Azercell, TeliaSoneras 
dotterbolag i Azerbajdzjan och landets diktaturfamilj, men nya uppgifter om 
vilka belopp mutorna kan innefatta samt uppgifter om att den Azerbajdzjanska 
journalisten som avslöjade hur samarbetet gått till blivit fängslad. Dagen efter 
påbörjas en kritisk diskussion i dagstidningarna som benämns "Rekord mutan". 
Kritik riktas mot att TeliaSoneras nya ledning inte gått ut med dessa uppgifter, 
staten stöttar dock TeliaSonera och menar att ledningen agerat med öppenhet 
och agerat rätt genom att dela informationen med åklagare och utredningar. 
(Dgt)

1 November 2015 - Observation avslutad

28 April - Meddelar att den nya visselblåsaren (whistleblowing channel) progressivt 
under andra kvartalet skall utökas till att finnas tillgänglig på 17 språk. (Dgt)

17 Sep. - TeliaSonera meddelar att man successivt helt skall lämna Euroasien och 
fokusera på teknologisk utveckling i Norden och Europa. (Telia)

28 Aug. - SvD rapporterar om att TeliaSoneras skall ta med 13 investerare på en 
resa till Uzbekistan och Kazakstan för att besöka verksamheten. Nyheten tas 
emot positivt. (Dgt)

Början av Sep. - TeliaSonera reser till Uzbekistan och Kazakstan med 13 investerare för 
att visa verksamheten. (Dgt)

11 Sep. - Kommunikationsdirektör Peter Borsos uppger att de minskat de sponsrade numren från att 
vara 2000 st. till 25 st. men att man fortfarande är osäker på vad konsekvenserna skulle bli om de 
sista också tags bort, därav finns de för tillfället kvar. (Dgt)

2015

18 Sep. - Johan Dennerlind uppger att det visst går att göra affärer med och vara verksam i dessa 
länder, om det sätt man från början går in i länderna görs på rätt sätt. (Dgt)

Sep - Dec. - Dagstidningarna rapporterar vidare men inga specifika händelser 
eller anklagelser identifieras. (Dgt)

12 Maj. - Att TeliaSonera inte skall delta i bomullsskörden rapporteras positivt 
av samtliga tidningar. (Dgt)

Jan.- April - Företagets lönsamhet i Euroasien ifrågasätts efter sämre resultat 
och devalveringar. (Dgt)

12 Maj. - TeliaSonera meddelar att de inte skall inte medverka överhuvudtaget i 
bomullsplockningen i Uzbekistan framöver. Meddelar också att antalet sponsrade 
nummer minskat från 25 st. till 10 st. (Dgt)

27- 28 Maj - Kritiken gällande Azerbajdzjan affären uppger man att man känner till och att alla 
uppgifter som man funnit meddelats åklagare och pågående undersökningar sedan tidigare. Detta 
återfinns i dagstidningar 27-28 Maj och i pressmeddelande från TeliaSonera 17 Juli. (Dgt & Telia)

Juni - Diskussionen om att TeliaSonera bidragit till korruption i Azerbajdzjan 
och eventuellt andra länder. Kritik riktas till att man inte uttalar sig mer exakt 
om vad man hittat. (Dgt)

29 Sep. - TeliaSonera meddelar att man funnit i en intern undersökning att den kazakstanska  
operatören Kcell, innehar underleverantörer som ej uppfyller TeliaSoneras etiska riktlinjer. (Telia)

2 Maj - HR chefen för koncernen, Karin Eliasson lämnar på sin post till Cecilia Lundin. 
(Telia)

18 Sep. - Nyheten om att Teliasonera skall lämna Euroasien sprids och får stor 
uppmärksamhet. Generellt ses beslutet som positivt. Vissa är kritiska till de skäl 
TeliaSonera uppger som bakgrunden till att de lämnar. De menar att företaget 
lämnar för att man inte kan vara verksamma utan att bli inblandade i korrupta 
och oetiska handlingar och att man misslyckats med att utrota korruption i 
företaget. (Dgt)
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TeliaSonera (internt)

 2000 Juni – Telia noteras på Stockholmsbörsen till ett pris på 85 kronor aktien.

2002 Mars – Sammanslagning av Telia och Sonera.

Mars –  Karamehmet säljer sina aktier i Turkcell till TeliaSonera.

Sep. – TeliaSonera etablerar sig i Nepal.

Våren – Nyberg möter Usmanov på hans datja utanför Moskva och gör upp om en affär.

Inga uppgifter finns om detta år i boken.

       TidslinjeExternt
"Telia: alliansregeringen och korruptionen"

– Patricia Hedelius

April –  SVT:s uppdrag granskning avslöjar att TeliaSonera i hemlighet arbetar 
med diktaturerna i Uzbekistan, Kazakstan etc. och att regimerna har tillgång till 
TeliaSoneras nät och kan därmed övervaka sina invånare, benmänd 
”avlyssningsskandalen”.

Feb. – SvD ifrågasätter etablering i Uzbekistan, människorättskämpar kritiserar 
TeliaSoneras etablering där.

2009

 April – TeliaSonera påstod sig ”gynna den demokratiska utvecklingen”. Det ställs krav från stater i 
princip alla länder att deras myndighet ska ha fri tillgång till näten. Det är ett villkor för att få driva 
sin verksamhet, även i Sverige. Måste följa de lagar och regler som finns. Ansvaret att förbättra 
mänskliga rättigheter ligger främst på organ som till exempel FN. TeliaSonera inleder även ett 
handlingsprogram (s.174)
En förbättring som gjordes är att TeliaSonera på sin hemsida publicerar när man fått förfrågningar 
från myndigheter att till exempel stoppa mobiltrafik eller kunders tillgång till internet. Att 
TeliaSoneras egna riktlinjer om mänskliga rättigheter fanns bara på engelska och inte på de lokala 
språken på de marknader där det kanske bäst behövdes ändrades också på (s. 174).

2002

2010

2011

2012

Slutet av 2009 – Karamhehmet ställs in för rätta i en domstol i Istanbul. Döms 
till 11,5 års fängelse, straffet sänks sedan till 7 år.

Feb.– SvD näringsliv avslöjar att TeliaSonera betalat ut 1,6 miljarder kronor till 
en ung kvinna i Gibraltar.

Sep. – Alliansregeringen vinner valet men kristdemokraterna tappar. 
Finansmarknadsminister Mats Odell (Kd) ersätts av Peter Norman (M)

Sep. – TeliaSonera har betalat ut 2,2 miljarder kronor i misstänka mutor för en 
3G-licens, avslöjar SVT:s uppdrag granskning. Pengarna betalades ut till 
brevlådeföretaget Takilant i Gibraltar som kontrolleras av diktatorn i 
Uzbekistan, Islam Karimovas äldsta dotter, Gulnara Karimova.

Sep. – Cecilia Edström nekar och påstår att det är ormiligt. Påstod även att det vara Karamehmet som 
var hjärnan bakom de falska rykterna. (s. 181) Tom Von Weymarn, som var ansvarig för 
genomförandet av affären, nekar även han (s. 182) Lars Nyberg förnekar mutor, han säger att han är 
tvärsäker på detta – de har investerat i 3G-licenser (s. 184). Beslut tas om att tillsätta en egen 
utredning om vad som faktiskt hade hänt, denna ska utföras av Mannheimer & Swartling, rapporten 
ska presenteras för styrelsen och offentliggöras (s.188).

Juli – Styrelsemöte per telefon. Man ger grönt ljus till att TeliaSonera, och inte 
dotterbolaget Fintur, ska investera i Uzbekistan. Turkcell har dragit sig ur och därmed kan 
inte Fintur genomföra affären. Lars G Nordström och Tom von Weymarn har Lars 
Nyberg på jobbintervju. Nyberg tackar ja till erbjudandet för att bli VD för TeliaSonera.

 Bilaga 6

Juli – Usmanov och Nyberg möter Putin i Helsingfors. De är överens om en affär i 
Megafon.

Våren 2010 – TeliaSoneras styrelseordförande Tom Von Weymarn ersätts av Anders 
Narvinger. Efter direktiven från svenska staten ser han till att alla bonusar i TeliaSonera 
försvinner.

April – Erdal Durukan slutar som affärsområdeschef för Euroasien. Tero Kivisaari tar 
över.

Reaktioner 
& åtgärder 

HändelserExterna händelser

2000

Nov. – Karamehmet säljer sina aktier till Friedman istället som lånar pengar. TeliaSonera 
rättstvist angående rätten till Karamehmets aktier tar sin början.

Juni – Serkan Elden slutar som VD för Fintur. Styrelsemöte i Helsingfors. Styrelsen 
beslutar formellt om köpet i Uzbekistan. Anders Igel får gå.

2005

2007

2008
Feb. –  ”TeliaSonera försäkrar att allt gick rätt till när man etablerade sig. Det rör sig om ett bolag i 
Gibraltar, Takilant, som drivs av lokala affärsmän i Uzbekistan som man gör affärer med, uppger 
bolaget till tidningen.” (s. 110)
”De här bolagen är oftast privatägda. Även om jag vet vem som är den formelle ägaren, vet jag inte 
vem förmånstagaren är i nästa led” (s. 110)

Sep.– Styrelsemöte i Istanbul. Investeringen i Uzbekistan presenteras. Styrelsen ger grönt 
ljus till att låta Azerbajdzjanska staten sälja aktier till TeliaSoneras turkiska partner 
Cenay.

”Det viktiga är att TeliaSonera agerar på ett bra sätt i relation till de etiska regler vi har. Jag kan inte 
känna mig säker på vad våra partner gör. Kan jag inte leva med det ska jag inte vara i de här 
länderna, men då ska jag inte vara i hälften av länderna på jordklotet” – Nyberg (s. 110)
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Hösten – Blir anklagade för mutbrott i Kazakstan. 

 Feb. Merparten av styrelsen och VD Lars Nyberg avgår.

 April – Bolagsstämma med en ny styrelse. Marie Ehrling tilsätter en ny granskning.

Aug. – Ehrling med styrelse godkänner licensköp i intressebolaget Megafon.

 April – Erik Thedéen skyller på revisorerna men tänker inte ge Nyberg ansvarsfrihet.

Juli – Dennelind tvingas erkänna att man inte vet vilken partner man har i Azerbajdzjan.

Aug.-Okt – Det avslöjas att TeliaSonera sponsrar tvångsarbete i landet med mat.

Okt. – Okt. – Dennelind menar att det är svårt att genomföra teoretisk policy i praktiken.

Dec. – Styrelsemöte. Beslut tas att inte stämma Lars Nyberg, för tillfället.

2014
Mars – TeliaSoneras revisorfirma PwC vill inte ta ställning i ansvarsfrågan för 
Lars Nyberg VD månad i januari 2013. På finansdepartementet är man 
vansinnig över PwC:s feghet.

Dec. – VD:n Ali Agan för Kcell intervjuas och säger följande ”Vi har dåligt rykte efter tidigare 
korruptionsskandaler, vi ligger inte direkt i topp om man säger så. Om jag skulle påstå att 100 procent 
av personalen är ”ren” idag så ljuger jag” Han avskedas cirka ett år efter detta ägde rum.

April – Bolagsstämma, Ehrling säger att det inte ä styrelsens roll att bedöma om ngt av det som skett 
är olagligt. Detta avgörs ytterst i domstolar, men hon säger att det inte kan uteslutas (s. 271).

Dec. – TeliaSoneras dotterbolag i Kazakstan, Kcell, köper frekvenser och nätverk från 
person med kopplingar till f.d. permiärminister Karim Masimov. Samtidigt förbereds en 
börsnotering av Kcell.

”Styrelsen ska med extern hjälp utvärdera alla länder och transaktioner Norton Rose Fulbright leder 
utredning. Hon lovar att göra den publik. NRF börjar genast scanna de anställdas mejl och hålla 
förhör (s. 219). I en utfråganing av Ehrling säger hon att ett utträde ur länderna är inget alternativ då 
operatörer som TeliaSonera är en viktig del av demokratringsprocessen och utvecklingen i länderna 
(s. 220). 

Dec. – TeliaSonera skriver ned stora värden på tillgångar på de bolag som tidigare köptes 
av vd:n Lars Nyberg. 

2013

Juli – Karamehmet får rätt att köpa sina pantsatta aktier av Fridman. Köpet av 
aktierna finansieras av Turkiska staten. Fridman är inte nöjd utan erbjuder ett 
skyhögt pris för att få tillbaka aktierna.

Aug. – TeliaSonera bjuder aktieägare till Uzbekistan och Kazakstan. Aktieägarna, inte svenska staten, 
förfärade över situationen.

Hösten – TeliaSonera tillsätter en internutredning av E&Y då de blivit anklagade för mutbrott i 
Kazakstan. Denna utredning visar dock inget. Hedelius påstår att detta är för att utredningen gjorts på 
ett avgränsat sätt. Författaren menar att problemen i Kazakstan kvarstår.

 Dec. – TeliaSoneras ryska intressebolag MegaFon noteras på Londonbörsen, samtidigt 
får Megafons ägare dela på tiotals miljarder kronor.

 Dec. – överåklagare Gunnar Stetler, chef för riksenheten mot korruption, 
inleder en förundersökning om misstänkt mutbrott.

Nov.– TeliaSonera sparkar fyra toppchefer och lämnar material om tveksamma affärer till åklagare. 
De påstås av Telia att de anställda brutit mot företagets policy.

        2012 forts.

Jan. – Stockholms tingsrätt fryser ytterligare 1,8 miljarder av Takilants 
tillgångar. Tidigare har 200 miljoner kronor av bolagets pengar på ett 
Nordeakonto frysts. 

Juni – Johan Dennelind utses till ny VD, börjar under sommaren. Han beskriv som totalt 
olik Nyberg, detta gillades av styrelsen.

 Feb. – TelaSoneras egen utredning visar att företaget brutit mot sina etiska riktlinjer. 
Advokaten Björn Riese presenterar sin utredning och om Uzbekistanaffären och riktar 
kritik mot affären.

Maj – TeliaSonera har suttit i hemliga förhandlingar med Karimova, enligt 
uppdrag granskning.

                  Boken slutar

Sommaren – Dennelind vill förbereda en försäljning av affärsområdet Euroasien (s. 297 
– 299).

17 Sep. - Meddelar officiellt att TeliaSonera successivt skall lämna Euroasia.

2015

Maj – TeliaSonera bekräftar att man förhandlat och tecknat ett sponsoravtal med Gulnara Karimovas 
stiftelse Fund Forum. Men nekar att man förhandlat med henne eller träffat henne under sitt senaste 
möte.

Maj – Uppdrag granskning slår fast att TeliaSonera 2008 medverkade till att 
rekordmuta regimen i Azerbajdzjan.

Maj – Uppgifter kommer under våren 2015 att TeliaSonera ämnar att sälja sitt bolag i 
Nepal, Ncell.

 Jan. –  Dennelind påstår att den nedåtgående trenden i ex, Kazakstan beror på landets ekonomi (s. 
278).

Jan. -– Andra källor påstår att det är på grund av att Kcell inte har fått ngn 4G-
licens från staten och således inte kan använda sin teknik (s. 278).

April – Dennelind erkänner vid årsstämman att det kan finnas kopplingar mellan TeliaSoneras 
partner i Azerbajdzjan och regimen (s. 286). 

 Jan. – En korrespondens mellan TeliaSonera chefer offentliggörs, vilken visar 
att ledningen kände till förhandlingarna med den Uzbekiska diktaturen.

Dec. – Skandalerna fortsätter när DN avslöjar konstigheter runt miljardaffären i 
Kazakstan. 

Sep. – Det första beslutet Dennelind tar som ny chef är att backa från den senaste affären i Nepal. 
Man gjorde en förlust på 389 miljoner kronor.

Okt. – Mutmisstänkte chefen för TeliaSoneras affärsområde mobilitetstjänster, Tero Kvisaari, 
avskedas. Han får ”andra arbetsuppgifter” inom koncernen. Kvisaari ledde förhandlingarna om 
TeliaSoneras investeringar i Uzbekistan.


