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Den e x pansion s o m telever-ket inlett har- p~ senar-e tid satts
ifr-~ga fr-~n fle r a h~ll.
Man har- fr-~gat sig var gr-ansen bor-g~
for- v~r-a myndighe t ers r-e v ir-.
Det ar viktigt att detta uppmarks a mmas. Telever-ket ar- inte
vilket ver-k som helst. Det ar en institution som har- att spela
en utomor-dentligt viktig r-oll i v~r-t nuvar-ande s k infor-mationssamhalle. Redan nu utgor-s ca 40 I. av v~r- sysselsattning av
ar-betsuppgifter dar- man hanter-ar- infor-mation. Och andelen 6kar-.
I det sammanhanget blir- vi i allt hogr-e gr-ad ber-oende av att
tele- och datan a ten funger-ar- br-a. Allt viktigar-e kontakter- - p~
jobbet och hemma - fbrmedlas via telekommunikation. Det r-or- allt
fr-~n industr-iell
verksamhet t i ll sjukv~r-d, utbildning, samhallsinfor-mation, publik debatt, for-str-oelse m m.
Telever-ket har- ansvar- forlaget idag?

v~r-

gr-undser-vice i

allt detta. Hur- ar-

Det finns r-att starka motsattningar-.
Endast efter star-ka p~tr-yckningar- har- telever-ket slappt ifr-~n
sig en liten del av det s k modemmonoplet. Den stora delen kvar-st~r-. Detta monopol r-o~ kopplingsdosor p~ datanaten. Detta kan
ver-ka som en detalj, men ar i sjalva ver-ket en viktig sak.
Anvandningen av v~ra datasystem behover- forenklas, for att
r-ationaliser-ingseffekter-na ska kunna tas tillvar-a. Med ett
kvar-var-ande monopol p~ modem ar- detta svar-t. Var industr-i
behover- fr-itt kunna utveckla datautr-ustningar- utan hammande
begr-ansningar-. Om vi nu ska kunna konkur-r-era p~
expor-tmar-knad~r-na.

Vidare, de valmoti~erade finskem~len om fr-ia datavaxlar- harhittills helt negligerats.
Den nya kont~r st jansten tel ete;-: har- tel ever- ket p~ all del es egen
hand monopoliserat "for- en inledande 18-m~nader-speriod". Protester-na utifr-~n over denna konkur-rensbegransning har- klingat
chorda.
Nyligen har- televerket g~tt in p~ teledataomr~det, ett omr-~de
som avser tjanster- dar- information kan spridas via <i start
sett) vanliga TV-appa~ater till och fr~n olika databaser-. Med
teledata ager affarskontakter r-um, n~r man finansiell upplysning, for-medias nyheter- och samhallsinformation, sker- biljettreser-vationer, varubestallningar, banktjanster, elektr-onisk post
m m. Ett expansivt falt!
Har- tillampas en diskriminerande attityd. En 50/.-ig ta>:erabatt
ges det for-sta ~ret. Varifran tas den? Man ger vidare inte konkur-renter tillg~ng t i l l teledatanatet p~ jambordig bas. Det
byggs dessutom upp sa att televerket ska fa viktiga kundfor-delar-. For- att n~ r-att databas maste en kund forst ringa upp telever-kets databas. Det b~de kostar- pengar och ar- pr-incipiellt fel.
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Fbrsteg av denna typ ~r sv~ra att kompensera i
sammanhang galler det ofta att vara fbrst ute.
kunderna att senare byta system.

efterhand. I dataDet ~r dyrt fbr

Intr~det p~ teledatamarknaden inneb~r en ny verksamhet fbr televerket. Det rbr rena dataservicetjanster, vasentligen utanfbr
den telekommunikation som ar verkets egentliga ansvar.
Televerksfr~gorna ~r principiellt reglerade i
riksdagsbeslut av
december 1980. D~r sags att verket m~ g~ in p~ nya omr~den, men
att verksamheterna d~ s~ l~ngt mbjligt bbr avgr~nsas fr~n
verkets primara uppgifter, dvs att skbta allm~n telefoni och
telekommunikation. Marknadstjanster bbr darfbr bedrivas och
redovisas separat fr~n myndighetsaktiviteter. Det sker inte nu.

Hur kan man p~verka televerket i dessa fr~gor? Det ar n~stan
bara fr~n politiskt h~ll. Och tyvarr har inte m~nga politiker
intresserat sig fbr telefr~gorna annu. Terminologin ~r stundom
tekniskt knepig, och man f~r kanske fbrst~ politikernas tvekan.
Industrins faktaargument har dessutom av televerket ben~mnts
"lobbying" och t o m "hot mot syssels~ttningen". Televerket har
h~vdat att konkurrens p~ teleomr~det leder till fbrlorade
svenska marknadsandelar. Intresserade politiker har infbr detta
tvekat. Man vill inte utan vidare bli utsatt fbr kritiken att
hota v~ra kommande jobb.
Men, om det ~r som televerket sager, d~ befinner sig viktiga
delar av v~r svenska televerksamhet i en skyddad verkstad. Det
ar en riskabel situation fbr nationellt grundlaggande tjanster.
Men televerket g~r p~ i ullstrumporna. Enligt uppgift bvervager
man att i telebutikerna salja b~de video och persondatorer. Och
det diskuteras att bbrja ge ut bbcker om telefr~gor.
Inom kort upptrader nya intresseomr~den. Dimensionerna kan d~
bli annu stbrre. DE"'t ar fr~ga om system av kablar fbr bredbands' o~ks~
.
kommunikation, bl a fbr kabel-TV. Det ar
fr~ga om tjanster
med hjalp av s.ate!'liter. Tele-X innebar en start p~ detta. Har
kan televerket naturligtvis spela en viktig roll fbr v~r
grundservice, darom tvistar inga. Men hur mycket telemonopol
vill vi ha darutbver? Var drar vi gransen mellan ansvar fbr
sj~lva kablarna,
ansvar fbr tekniskt underh~ll, ansvar fbr
debitering, ansvar fbr att h~lla aktuella inneh~llsfbrteck
ningar, och ansvar fbr sjalva
inneh~llet i det som fbrmedlas?
Och, kommer v~r industri verkligen att f~ chans vara med? Kommer
man att ta hansyn till anvandarnas synpunkter? Erfarenheterna
hittills ~r inte odelat positiva.
Informationssamhallet blir ett rattvist och balanserat samhalle
f brst om v~r a kommuni kat i oner f unger ar val. Det ta krave'r tel esystem som skbts generbst. Det kravs myndigheter som lart sig
att lyssna, och som har klart fbr sig var gransen g~r mellan
marknadssamhalle och monopolekcnomi. Vi m~ste f~ en bversyn av
riksdagsbeslutet 1980 om televerket.
Tomas Ohlin

