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Telekommunikation i

konkurrens

Bakgrund

Denna rapport kommenterar en del av situationen p~ det engelska telekommunikationsomr~det, och sbker dra n~gra slutsa ts er fbr svenskt vidkommande av de engelska erfarenheterna.
Rapporten har tillkommit i samband med en av Teldok
arrangerad och till stor del fina n sierad resa till England
tiden 1984- 10-28 -- 11-01. Vi d resan deltog ca 15 personer
fr~n svens~a ~bretag~
organisationer, v erk och myndigheter.
Avsikten med resan v ar att ge delt agarn a en bred uppfattni ng om aktu ell t ele- och datapolitik i England. I detta
syfte delad es resen~rsgruppen upp i tre delar. De tre
parallella grupperna kunde d~rmed sammantaget genomfbra en
.nar-:gfc:dd b es ci k. fr-a:r.st i London med omnejd - vid fbretag~
or· gar:isalior:er och myndigheter med sarskild ankn y tning till
t el e ko:T:mun i kat ion.
En r .3 t t omf at t 2-.nde m~ngd
des in v id dessa bes ok .

do~ :

u:nen t

och

erfarenheter samla-

F b rfattaren till denna rapport komple t terade de evan n~mnda
besb ken genom att personligen sarskilt besbka dels Department of Industry och dels det relativt n y startade fbretaget
Mercury Communications Ltd. Darmed gavs mbjlighet att sarskilt diskutera de i bl a England aktuella fragorna kring
konkurrens p~ telekommunikationsomradet.
Ba kgrunde n till detta senare ~r inte minst den omfattande
uppmarksamhet som pa senare tid ag n ats at pri v atisering av
offentlig verksamhet i England~ och da s~rskilt "fors~lj
ningen a v Brit i sh Telecommunications " - det engel:;ka
televerket Cnedan fbrkortat BT). Tre overgripande skal till
denna atg~rd~ vilka angivits av den engels k a regeringen~
ar:
mbjligheten till fbrb~ttrad effektivitet och darmed
s~nkta ta ;.; or for engel ska tel ean va r:dare
bnskan att sprida agandet over BT
behovet av pengar till

samhalls~tgarder

~a

andra hall

sid "
Verksamhet inom British Telecom

<BT)

BT ~r v~rldens fj~rde stbrsta telefbrvaltning - ca 5 ggr s~
stort sam svenska televerket. BT s k apades 1839 - fbr att
!1 antera en telegraflinje mellan Paddington och West Dra y ton. Inom landet finns nu 29 miljoner telefonapparater.
An v ~r • dn i ngen av des sa i nnebar
at t BT dag ligen ombesbr j er
genomsnittligt ca 50 miljoner lo k ala telefonsamtal och ca
10 miljoner langdistanssamtal.
Allt stfirre del av verksamheten berfir numera andra tjanster
an telefoni, som kommunikation med te x t, radio~ TV och - i
detta sammanhang av sarskilt intresse - data.

1984-04-01 sysselsatte BT ca 241 000 personer~ varav 10 ODD
pa deltid. Verksamhetens finansiella resultat framgar
fi edan:
1984 / 85 (prognos)
1983/84
(miljoner pund)
6876
On,sat tni •• 9
Vinst fbre skatt
990
1350
Skco.tt
486
Vinst efte r skatt
990
823

Fb~ BT har man inom den engelska regeringen~
i samrad med
de anstallda~ beslutat genomfor-a en omfattande omorganisatian av v e r~samh eten. Den organisatoriska indelningen av
v erket ska nu ske efter olika produktomr~den - med int~kts
a••s ·.t ar f C.t· ·.t ar j e omr-ade. Man hoppas at t dar· med komma kunderna narmare, och na en marknadsankn y tning och fbrbattrad
serviceanda inom verksamheten. En fbr-hoppning ar naturligt·.tis att ett fo r- battrat e ~ . o.-. omiskt r· esultat ska fblja.

Gm o rg anis3tionen hade till slutet av 1984 annu inte hunnit
tr~da i
k raft~
delvis pa grund av det omfattande arbetet
med att paden oppna aktiemar kn aden fbrsalja dr y gt halften
av verk samheten inom BT till privata agare.
~nnu

var flera fi v ergripande intressefragor

obesvarade~

t

ex

Ska man begransa sitt intresse till telekommunikation,
eller e x pandera in pa det v idare informationsteknologiomradet~
t e x inom kontorsautomation"
-

'·) i 1 ken

upp mar ksamhet ska agnas bredb andskommur. i kat ion~
u tgaende fran att det ar hit som Mercur ; koncentrerar
sina insatser"
Sl: a BT arbeta internationellt eller

"bar=:~"

n=:~tionellt"

Kan man kombinera myn dighetsfunktionen inom BT med
den bkade betoningen pa affarsdri van de verksamhet?
Svaren pa fragor av denna typ beror naturligtvis av vad de
n y a agarstrukturen efter forsaljningen kommer att tycka.

sid 3
Av utrymmessk~l kan h~r bara n~gra glimtar ges fr~n den n y a
situationen inom BT. Avsikten ~r enbart att ge en grund for
beskrivning och diskussion a v liberaliserings~tg~ r der av
olika slag.
BT: s marknadsorie n tering har redan a vs peglat sig inom
Prestel - betec kn ingen fbr BT:s v erksamhe t med v ideote x / teledata. Fr~n att tidigare h a V:3.rit "ge no mskinlig" common
carrier ( som det s v enska tele verk et ~nnu anser sig v ara)
utan ans var for vad som o v erfbrs p~ n~ten - har man inom
Prestel under 1984 o v erg~tt till att akti v t g~ in i samartete med olika gru p per av informationsfbretag. Man anser
inte l~~gre att det finns n~gon skarp gr~ns mellan n~t och
bverford information. Den ena kan inte marknadsfbras och
s~ljas fr i st~ende fr~ n den a n dra.
Detta forh~llande beton ades a v c hefen fo r Prestel - Fr ar. k Burgess - vi d konf erens en Videote x International ' Amsterdam nyligen~ d~ han med
eftertryck slog f ast:
"The com mon carrier p rinciple does not work!"
Detta m~ste anses som ett ~ven for andra till~mpningsomr~
den v' i ktigt papekar.de - BLw gess. h ar star kunskap och limg
erfarenhet av den typ av telekommunikation som Prestel
definierar. Natu rligtvis ~r det upp till envar att dra sina
eg na slutsatser a v p~pe kan det.
L~rqsiktig planering ino.n BT haT
ti digare bedrivits inom
Long Range Studies Di '.i i si on i Cambr- idge. Denna ver ksamhet
ha r omfat t 21t bl :3. miljb!.Jeskrivningar o c h -anal y ser, samt
f: v al if i c et 21de ur1der so k n i ngar kr i ng tel ekon f erenser ~ reg i onal planering m m. 01 i ka datorsti:idda modeller- har b y ggts.
\Ji L.lar- e h ar in o m 8T funnits Long R21nge Strategic D1vision
-:=om har anal y ser-at tillampni ng somr~den som f:ontorsa u tomaL ion. satellitpr oj e k t och kabel-TV.

De nn a relativt samlade personalresurs for l~ n gsiktig analys
ska nu delas upp, sa att de olika produktomradena inom
"nya" BT vart och ett kan ut v e ck la kompetent planering.
En for BT n y v erksamhet p~ planeringsomr~det g~r - ut p~ att
bilda en kvalificerad radgivande grupp for sk a r e och e x terna
t~nkare
(en think tank> for att f~ fram okonventi o nella och
friska for-slag pa telekommunikationso:r:r~det. t1an re kry ter .a r
bl a fran universitetshall. De stora marknads- och organisationsfbr~ndringar sam fbrest~r for
BT ans~gs kr~va hittills
oprovs. de ir·: ititativ av bl a denna t ~·J P·
Satsningarna p~ reklam om den ny a mar kn adsinriktningen for
BT ~r markant. Hittills hade "bara" betr~ffande fors~lj
ningen 21v b ol3 get satsats 60 miljoner pund pa ut~triktad
information.
m~ste betonas att hu v uduppgiften fbr BT har varit och
att bygga och underhalla telen~t. Detta ~r en ~tminstone
kvantitativt dominerande uppgift.

Det
~r

S ld

Inte~nationella

Man

4

likhete~

i mi nnet at t de engels k a ~tg~~de~na fb~ att
privat inflytande och konkurrens p~ teleomr~det
ingalunda ar enast~ende i ett internationellt perspektiv. I
USA har man fbr flera ~r sedan infbrt lagstiftning som lett
till att varldens stbrsta telefbretag
AT & T
delats upp
i sju dela~ _ som nu dri v er verksamhet i konkurrens med varandra. Detta har skett som en del a '/ en alliroan liberalisering p~ telekommunikationsomr~det, och d~ i syfte att erh~lla en draglig marknadsbalans utan alltfbr ensidig
(tv~
sidig, egentlige n) domi n ans fr~n AT~,T och IBM.
bo~

h~lla

fb~st~rka

I Japan sker liknande ting. Det japanska televerket Dendenkosha. elle r NTT som det vanligen kallas, ska privatiseras
1985-04-01. NTT ar av samma sto~leksordning som BT, med en
omsattning p~ 150 miljarder k~ och med 320 000 anstallda.
Fbrsaljningen av aktier i NTT kommer emellertid att spridas
ut over 5 ~r~ 1 avsikt att inte p~verka bars och intern
organi~ation alltfor hastigt.
NTT ~o mmer emellertid att
Lill 2 / 3 f~ privata agare, allts~ mer an BT.
Det jaoanska tele~inisteriet skrev nyli gen i anslutning
till detta:
"Te l efo:nmu nikation a r ett lan d s ner VS'f' Stem. I framtiden komme~ de att bli a v li k a grundlaggande bet / delse som vaga~, jarn,;agar o c h hamn::~r."
I Japan ager oc k s~ andra aktiviteter r u m, 1 a vs ik t att
for- battrad effe ktivi tet '; ia. starkt telekonf , _\ r~· eros.
Tt- e stor .:<. f b retag- 1- y ocer- c . Sony oc h Mitsubishi
h ar r edan bildat bolaget Da i ni Denden, ett fbretag sam ska
b y gga upp egna kommunikat1onsnat f br att fbrbinda bl a de
stbrsta japanska staderna. Flera andra liknande telefbretag
har bildats - med liknande s y ften.
~st.::1dko m ma

I flera andr· a la n der hors lik n ar 1de ta. nkeg~ngar-. Skalet till
detta ar endast i mindre grad en allman och internationellt
gemensam vilja till liberalisering. I stallet baserar sig
dessa akti v iteter p~ en eftertanksam analys av vagen in i
i n f or mationssamhallet. 'vad scm forr ·.-ar- teleforvaltningarnas ansvar for enstaka g~undlaggande telekommunikationslankar lender- ,:._r nu att alltmer intensi v t berbra for samhallet ge roorTP;Jr ip c. n de kontaktstrukturer. Ans ·/a~ och organisation m~ste p~verkas av detta.
Fors~ljningen

av BT

I England har man alltsa (i juli 1983) beslutat genomfora
en forsaljning av stora delar av BT~ som en av flera atgarder for liberalisering pa teleomradet. Naturligtvis
ligger v~rderingar fr~n en engelska regeringen i botten.
Man arbetar entydigt fbr att oka privat ~gande och bryta
monopol i det engelska samhallet.

sid 5
Fbrs~ljningen

november 1984.

av BT avs~gs ~ga
och ~gde- rum till
Denna aktivitet omfattar:

den 18

301= miljoner aktier (mots v arande 50.2 ~ av fbretaget>
erbjuds fbr 1.3 pund per st till privata intressen.
M~nga sm~ investerare uppmuntras delta.
Ingen enskild intressent m~ teckna mer an 600 miljoner
aktier~
vilket motsvarar 10 %
Utlandska intressen till~ts, totalt 14 % s~ljs p~
bbrserna i New York, Tokyo och Toronto.
10 % av aktierna reserveras for anstallda inom BT.
Denna fbrsaljning inneb~r en inkomstfbrst~rkning fbr engelska staten p~ 3.92 miljarder pund.
Fcir att fbrs~kra sig om investeringsvilja fr~n marknaden
h ar man kombinerat erbjudandet att teckna aktier i BT med
ett antal s~rskilda fbrm~ner, bl a:
*God avkastning (drygt 7 ~~: ) "utlo ': as".
av inkbpta aktier sprids bver tv~ ~r.
v ouchers per p-2rson kan erh~llas vid aktiekbpen, vouchers som var och en ~ ~ v~rd 18 pund vid
senare betalning av bl a telefo n r ~kningar.
* Inom vissa ramar utdelas en gra t isaktie per tio aktier
som beh~llits till 1987-11-01.

* Betalningen
* Upp t i l l 12

N~ .

l t cka d es man d~ attraher a inves t erare? En tidningsnotis
(SvD av 1984-11-29) belyser saken:
"Rusning efter aktier i brittiska tele v erLet '
Varldens stbrsta aktiefbrsal j n i n g a v slutades p~
onsdagen. f\larmare 3 :T• i l _i oner ar:sc k ning a r. mest fr~n
enskilda sm~sparare haded~ k o mmit in

Priset per aktie steg i samband med detta till 40 % bver
det nominella vardet. ~ven fr~n utla n det marktes ett mycket
stort intresse. Den engels k a b b rsen steg markant efter
BT-introduktionen.
Man kan spekulera om orsakerna till denna hbga efterfr~gan.
Sannolikt ~r det mindre fr~ga om en s~ker framtid fbr ett
stort telefbretag. an fbr det faktum att en aktie i BT ar
" politiskt garanterad" av den engelska regeringen. Man har
dar helt enkelt inte r~d att i politisk valuta misslyckas
med detta projekt.
den engelska regeringen har man talat om fbrsaljningen
av BT som en "social revolution". Antalet aktieagare kan i
ett slag komma att fbrdubblas i landet. Privat agande
sprids darmed hastigt.
Fr~n

Fr~n labour visar man emellertid missncije med ~tgarderna.
Man menar dar att den stora efterfr~gan har samband med att
aktierna _ fr~n bbrjan varderats fbr l~gt,
till nackdel fbr
skattebetalarna som ser "sitt" fbretag s~ljas ut for billigt. Labour har som en politisk ~tg~rd talat om att ~ter
inf b ra statligt helagande av BT, om man kommer till makten.

sid 6
Mercury

F bretag et Mercur y Communi c ations Ltd bildades 1982 med
a v' ~ikt er . at t
vara "the second telecommunications carrier in
U~
and over- seas". <Med den "fbrsta" avses uppenbarligen BT)
Mer curv bildades med fbljande
40 % Cable and Wireless PLC
40 % British Petroleum
20 % Bar-cla y s Merchant Bank

~gandestruktur:

I ntr esset fr~n Bar-clays avtog snabbt. och dess andel s~ldes
i ma j 1984 till de b~da 6vriga tv~. I augusti 1984 bverensk oms v idare att Cable and Wireless sk u lle ta bver hela
agandet. Inte heller BP finns allts~ langre med.
Ccible a n d Wireless PLC ar ett statsagt fbretag som tillhane n man gd olika kommunikationstjanster, hittills
enbart in t erationellt~ i til l sammans 70 lander. Man har
erfarenhet av ko a xi als ys tem a v olika slag, har installer-at
a~lagsna mik rov ~gs yst em~
och b y gger optiska fibersystem i
bl a Fjarran bst ern. Man ager och disponerar ett flertal
satell i tsyste :n .
dah~l ler

Som ett helagt dotter- foretag till Cable and V.Jireless har
Mercur-y e n ligt egen uppgift tillg~r-.g t i l l ett " omfattande
k u nna n de inom o li k a f~lt". For Merc ury s inledande invester· ir ••jar ha r a -1 satl s beloppet 125 mil jon e r- pund. Mercur y har
vid ~rsskiflet 1984 / 85 ca 300 anst~llda. Man medge r vissa
s.- ~rlt:;Jh e ter
att rekryter-a kompet e nt personal.
r1er- c •_w y s orodu k t omr ~de koncen tr- eras p~ avancer- a de system
f .':i t -:'·v c=rf c· r- ing av te ,; t~ bild. ljud uch data- alltsa datai::i '. erf or ing i ger. erell mening. Man b y g g e r n u ett helt digit alt bv erf b r-ing ssys tem~ baser-at i stor utstrackning p~
optiske< fibrer. Genom a vla l med Br· iti:;h F:ail harman t i l l st~nd att lagga fibrer
langs jarnvagarna - optiska fibrer
ar okansliga few storar1de ele k tromag n etis k str~liiing'
Mercur y s s ys tem avser- till att bbrja med f i::i rbinda de storre orterna i England rued hbgkapabel datakommuni k ation.
Inlednin g s v is erbjuds hy r da linjer-. i n om kort s k a detta
fbl j as a v kopplade tja nster. bverforingshastigheterna ar
mu ltiplar av 64 k bit / s, n~gra b v re gra n ser finns knappast.
Man tar t e x garna emot beho v av fran 8 och up p till 140
megabits / s. Delta innebar- bl a att b ~de vi deo och TV kan
b -l er- f br- as.
Genom att Me r curys bverfbringssystem ~r digitalt~ k an man
h§ v da att de t har vissa teknis k a f6rsteg framfbr det som BT
ka n er-bjuda. Atmin~tone g~ller detta tills BT komm er med
sitt motdrag, med j~mfbrbara tekniska m6jligheter. A andra
sidan ~r Me rc ur y s s v stem i nt e utb y ggt ~n, enbart vissa
str ~c ~or fin n s
i bruk.
Me rc ur y erb ju der ocks~ konsulttj~nster i samband med sina
t ekr, i sk t av ancer a de t el ekommun i kat i onssyst em~ t e ;{ r bran de
inkop~li n g av lokala n~tverk. olika kundterminaler osv.

sid 7
Mercury har sam sin produktstrategi valt att - ~tminstone
inledningsvis - erbjuda enbart grundl~ggande telekommunikationstjanster~
omfattande bverfbring av "data" av olika
slag Cmed vilkas hjalp naturligt v is t e x bilder kan kodas).
Betr~ffande "value added services" nbjer man sig med att
inbjuda till sam v erkan med olika specialistfbret6g och
orgar. i sati oner.
Marknadsm~ssigt r~der naturligt nag h~rd konkurrens mellan
Mercury och BT. Rent tekniskt kan emellertid de b~das kommunikationssystem kopplas ihop. Framfor allt Mercury ~r
beroende av detta - man replierar i hog grad p~ samverkan
med BT:s e x isterande lankar tills de egna ~r i rimlig grad
fardiga: Detta forh~llande bygger naturligtvis p~ en
generositet fr~n BT:s sida. Den gener-ositeten ~r emellertid
mer politiskt an mar-knadsm~ssigt rotad.

Mercur-y har n ~mligen e >: plicit stod fr- an den engelska reger· ingen p~ fler-a s~tt. Dels uppmanas BT att samarbeta med
Mercur y ~
oc h dels har Mer-cur- y f~tt ett speciellt formellt
tillstand av r-egeringen att u t v eckla och driva sina teles y stem. Detta tillst~nd ~r- i ho g gr-ad mer- ~n for-mellt, det
ar 1 s j ~l v a verket en stor del av bakgrunden t i l l hela
bildandet av Mercury. Det har n~mligen fran regeringen bl a
s t atuerats att:
"inget mer sadant tillstand att bedr-iva med BT
k onkurr-e r ande telekommunikation p~ grundlaggande
natni ·.ta kommer- att ges for-e 1990"
Detta a r uppenbarligen en mer effektiv an renl~r-ig principforklaring' ~ ena sidan stra v ar den engelska regeringen konse kv ent efler- konkur-rens. a den andr-a omger- man en fundamental marknad med murar n~r det "behb v s".
Fr2.n 1'1ercury ~r
man medveten om detta mar-knadsideol o giska avsteg, men v~l
J er- hellre att tala om annat.
Mercur-ys natutbyggnad har inlednings v is inriktat sig pa den
inhemska marknaden. Man anger emellertid att man a v ser- att
via satellit uppratta kontakter med f o r-st Nordamerika, sedan ovriga Europa <Intelsat, Eutelsat, Telecom 1) och Fjarran astern <Intelsat IOR>.
Val av marknadsinriktning ~r for- ett f b retag som Mercury
sannolikt fundamentalt i de inledande skedena. Det ~r ingen
hemlighet att manga teleforvaltningar~ och bland dem BT,
ar-betar med en s~dan ta x epolitik att de lang v ~ga forbindelserna far betala de kor-ta. Det har hittills fr~mst varit
storre foretag som efterfragat kommunikation o v er l~nga
avst~nd,
medan sm~foretag och "vanligt folks" telefoni
fr~mst s k er lokalt-regionalt.
Ta x esattningen har d~ baserats pa bedomningen att foretag oftast har battre finansiella mojligheter an pri v atpersoner. Detta kan ocksa formuleras p~ det sattet att teleforvaltningarnas lonsamhet idag
ofta ar vasentligt b~ttre for- l~ngvaga telekommunikation an
for- dess kortv~ga motsvarighet.
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si d 9
Mercury tycks ha tagit t i d p ~ sig att i n se vikten i dessa
lbnsamhetsf b rh~llanden.
Man k a n emelle r tid v~nta en s ~ r
skild satsning p~ internationell trafi k inom kort. F b retaget m~ste snarast kunna v i sa in t ~ k t er.
grund a v att Mer c ur y al lts ~ ~ t m in st o ne inte inledningsv is sj ~lva a v s er g~ 1n p ~ "slut till~m pn i n ·~ ar" (v alue adde d
ser v ices > p~ sina n~t, s b ker ma n e x plicit med v etna och
"tLtnga" kunder, som har i n t r essen p~ k v antitetsni v a. Vern
ska da bli deras stora k u nder ~ Man n~ mner stora an v ~ndar
f b retag, kabel-TV fbretag, och oli k a sorters dataservicefbretag m m. Man pekar p~ till~mpningar som
P~

v idedkonferenser
snabb telefoni
hbgk v alitativ rbstti v erf b r i ng
- data k ommunikation med kra v p a e x trem t snabba svarstider
metoder fbr att r~dda o c h aterladda stora datamangder
e x tremt snabbt, v id k ata s trofer eller sabotage (detta ar
ett int r es s ant till~mp n i n gs o mrade som i resonemang av
derma t y p inte n~mns s~ efta)
Fcirutom detta fi n ns n atu r ligt v is TV. Kabel-TV i England ar
pa e x pansion, givetvis s~rs k ilt med sikte p~ de satelliter
som s~nds upp med bbrjan 1986.
Fran Mercury anger man att ma n t v i n gas g~ in pa smala mar k nadssegment av resurss k ~l. Man o rk a r inte tacka stora t i l l l~mpningsomraden.

Det har sagts att ba r a ge no m a tt skapas o c h finnas har Mercur y redan spel at en r-oll. BT kan in te 1 ~ngr e ohammat spel a
si n a k ort. Med v etna ku nder ~ a n oc k s~ a v principiella sk~l
v ~lja Merc u ry.
Perfekta kos tn a d sj~mfbrelser me l lan offerter
fr an BT och Mercury ~r i blan d bade dy ra o ch s v ara att f~
f r a m. Mer c u ry s represen t ante r p ast~r att man i de fiesta
fall k an erbjuda priser som l i gger kla r t under BT:s.
Detta till trots finns f o g att fr~ga sig om den fbr Mercury
tillgangliga marknaden ~r tillra c kl i g fbr framg~ng inom rimlig tid. Man bbr p~m i n n a sig att Merc u rys skapa n de ar n~got
av ett experiment. Tills ky ndarna av medel v antar sig
resultat.
Ett e x empel pa tr6gheten i det nu v arande s y stemet ges: BT
kan under de n~t- maste aren ta k t i skt "skydda" Mercury~ for
att kun n a s k ylla pa om marknadsut v ecklingen inte skulle bli
s n abb nog.
Det ar av olika sk~l inte latt for Mercury att sikta in sig
pa att ta hem de mer "glamorbsa" och lattillg2,ngliga marknadsdelarna, och lamna de knepigare bitarna at BT. Man har
ofta talat om att "sk u mma gr~dden" av marknaden. Med detta
•nenar man att sbka framst de medvetna och tunga kundfbretag, som ofta bara har behov att na telekontakt mellan
stora stader. Men, bade av tekniska sk~l och p g a tariffsituationen galler att gradden numera ar mycket mindre fet
(creamy) an fbrr.

sid 10
Telekommunikation som politisk resurs

Man bor i dessa sammanhang h~lla i minnet att England ~r
ett i en internationell j~mfbrelse o v anligt " databehandlingsmoget" land. Man var pa 1940-talet i fr~msta Iedet med
att b y gga varldens f b rsta datorer~ och har sedan dess fortsatt och utvecklat sitt datormedvetande.
Det rna v ara att den rent kommersiella engelska framgangen
inte alltid varit fullkomlig, t e x rorande produkter fran
det sardeles engels k a leverantorsfbretaget ICL. Detta
dataforetag~
och andra i samma bransch i England, har vid
flera t1llfallen haft bet y da n de finansiella problem.
Svarigheterna har dock givit positi v a erfarenheter.
Engelskpersonens ( engelskmannens och engelskkvinnans)
medvetande o m dato r er oc h datatill~mpningar ar numera Jamf 6 relse vi s start. Det ar t e x ingen slump att England
relativt sett har flest hemdatorer i varlden.
Det ar darfor en r~tt star uppm~rksamhet i England kring
g o da mojligheter till datakommunikation. Fran flera myndigheter, och sarskilt Department of Industry, ~r man ocks~
hfiggradigt med v eten om att konkurrens pa telekommunikationsomradet ar en fraga av politisk vi ~ t.
Den omfattande informations v erksam h eten kring fors~ljningen
av BT - med dess sarskilda betoning av spridningen av agandet till manga sma aktieagar-e - he,r inte minskat uppm~rksam
lleten kring telefragorna. Den engelska regeringen an v ander
ofta fors~ljningen av BT som ett e x empel i den politiska
debatten.
Emellertid ar de rent tekniska fragorna aven i ett land med
En glan ds datamog na d s v ara att h a n tera politiskt. Man anser
det sjal ~k lart med konkurrens for produkter som ansluts
till de allm~nt tillgangliga datanaten. Men om man nutillfalligt, som det sags - vill omge natmarknaden med
vissa skydd - v ar ska man da anse att gransen g~r mellan
n~t och teleprodukter for natanslutning? Detta ar en tekniskt svar fraga. Alltmer effektiva och billiga mi k rodatorelement gor dessutom denna gransdragning alit svarare.
Department of Industry later meddela 3tt ytterligare atgarder for att skydda Mercury inte ar att vanta "for n~gon tid
nu". Dessutom - man na:nner oc ksa at t om nu Mercury i nte
skulle ut v ecklas t i l l onskv~rd marknadsstyrka, sa att en
v erklig konkurrens med BT blir ett faktum, sa skulle man
my cket v~l kunna bverv~ga att soka en annan part fbr att na
syftena. Press finns alltsa pa Mercury.
En annan metod - aktuell i andra lander - vore att dela BT
i l~mpliga delar. Bade av organisatoriska och rent tekniska
skal skulle detta ha "tagit l~ngre tid". Men om det blir
nbd v andigt kan aven den metoden bvervagas~ dock knappast
fore 1990.

si d 11
Betr~ffande nul~get kan man utifr~n fr~ga sig om styrmedel
verkligen finns fbr att ~stadkomma en fungerande konkurrens
mellan ett fbretag som Mercury (med drygt 300 anst~llda)
och ett aff~rsdrivande verk som BT (med 240 000 anst~llda>.
Visserligen har man bl a skapat sitt Office of Telecommunications <OFTEL> med 40 anstallda, men bara alldeles nyligen
( augusti 1984>~ och dar de tekniska kunskaperna hos administratorerna har sagts vara m~ttliga.

OFTEL godkanner licenser for telever k samhet, och samarbetar
med provningsinstitutionen Brittish Approval Board. Man har
ocks~ att se t i l l
konsumenternas intressen p~ teleomr~det.
En mbjlighet finns att OFTEL av olika skal kommer att fungera mer som en allmanhetens dataombudsman, ~n som en aktiv
spelare p~ telekommuni k ationens bollplan. Ombudsmannafr~gor
na ~r u tan t v e k an viktiga i datasamh~llet, oerhort viktiga.
Men om tiden inte r~cker till for att h~lla en effektiv uppmarksamhet p~ telekonkurrensen, d~ kan flera ~tgarder kring
BT o ch Mercur y h a var i t forga v es.

Slutsatser for svenskt vidkommande

Den internationella forandringsvinden kring telekommuni k ationsfrAgorna okar i styrka nar den blAser over de brittiska oarna. Det finns anledning att s6ka de temperaturf6randringar som skapar denna vind.
Rent tekniska fbrandringar ar viktiga i detta sammanhang.
Mikrodatorut v ecklingen sprider sin tillampbarhet snabbt, in
i telenaten. Programvar u principer kan effektivare an forr
for v erkliga marknadens bnskem~l. Datakommunikationen n~r
sna r- t alla fbretag och medborg a re.
Det finns inte langre n~gon skarp grans mellan telekablar ~
enda sidan och dataprodukter fbr kabelanslutning ~ den
andra. Vad som forr var telefbrvaltningarnas ratt v~l avgr~nsade ansvarsomr~de~
ar nu ett p~ flera satt obegransat
fait.
P~ detta falt m~ste marknadsvillkoren definieras.
Gbrs inte
det, ~ppst~r obalanser och kanske orattfardighet i och med
att de tidigt nar v arande parterna kommer att ta f6r sig
allt mer. Detta ar i och f6r sig begripligt. Men om man
vill ha en b~de effektiv och rattvis tillganglighet fbr de
viktiga kommunikationstj~nsterna, d~ maste n~gon marknaden sjalv eller n~gon annan - definiera villkoren p~
denna telemarknad.

Detta ar fundamentalt.
utstrackning.

~nd~

har det gjorts i

s~

liten

I England g6r man tydliga (och ~ven politiskt motiverade)
Bildandet av Mercury och f6rs~ljningen av
British Telecom ~r e x empel p~ det.
anstr~ngningar.

sid 12
Eftersom ursprungen till teleutvecklingen i stor utstr~ck
ning ar generella~ finns det anlednirig att vanta sig att
alla lander med kraftfulla och dominerande teleforvaltningar kommer att beroras av tankegAngarna. Ratt starka
atgarder behovs sannolikt, for att paverka ansvarssystemet.
Det ar ocksA naturligt att teleforvaltningarna hAiler emot,
v em vill pA egen hand begransa sitt revir?
Men en definition av vern eller vilka som ska bygga telenaten, och hur de ska skotas, mAste till. Dessa nat blir
med allt tydligare konturer nervsystem i vara samhallen.
Vilka lardomar kan nu for svensk del dras av den engelska
utvecklingen? NAgra frAgor kan stallas:
1.

Vilken sorts avgransning och ansvarsfordelning bor
gbras fbr vAra telenat?

2.

Bakgrunden till de engelska erfarenheterna liknar var:
Man ser fungerande och valtackande nationella telenat
som en social resurs av minst samma vikt som t ex
vagnat. Det anges att fri etablering naturligtvis ska
r~da betraffande sjalva byggandet av naten.
Nagon part
s k a se till att natdelarna tekniskt kan samverka. Ett
nationellt anlagt telenat - i England av BT, i Sverige
av televerket Ci bada fallen med privata underleverantorer) - kompletteras av p~ rent kommersiell bas anlagda
privata nat. I England har man skapat Mercury for detta,
i Sverige finns bara begransade natdelar frAn olika
pri v ata le v erantbrer.
I England liksom i Sverige f~r man konstatera att nagon
sorts regionala bidrag bbr till fbr att avlagsna
landsdelar ska fa en acceptabel service.
vi b v ervaga en forsaljning av delar av svenska
televerket pa aktiemarknaden? Otvetydigt skulle detta
k unna ge vardefulla bidrag till statskassan~ och
samtidigt sprida agandet. ~r vi magna for en atgard
av detta slag?
Bbr

4. Bor vi i stallet 6vervaga en delning av televerket, t e x
mellan en myndighetsenhet med natansvar ~ ena sidan och
en enhet med affarsdrivande televerksamhet a den andra~
utan att darvid forandra det nuvarande agandet?
Statsforetag kan naturligtvis harbargera teleforetag.
5. Eller bbr vi
som den ar?

lamna s v ensk telekommunikationsverksamhet

