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Monopolens tid ute
. A'' Tomas Ohlin
"For mig ar ett bibehil.llet niitmonopol i Sv erige en sjii.lvklarbet!" . Orden ar John-Olle Perssons i en farsk rapport till regeringen om forhAllandet mellan
televerket ocb L M Ericsson.
Regeringen tycker li.kadanl
Det framgar ur den proposition
om telefragor som just har lagts
pa riksdagens bord .
Tpmas Ohlin ir til. lie. och leda·
mot av datadelegationen (fp).
Per-Erik Bohie och Henrik J..Of.
strom skrev 26 / 3.
En sAdan insta.llning avviker
klart frAn den internationella
utvecklingen. Dar genomfo rs
f. n . en uppdelning av ansvaret
for telenat.en i en lAng rad lander.
Ofta kallas en sadan uppdelning for liberalisering. I vissa
lander provar man dessutom att
direkt salja ut oJfentlig televerksambet pA den privata
marknaden, .mah privatiserar.
Det iir vii.rt att ha.lla i minnet att
liberalisering och privatisering
i\r tva olika saker. Man kan liberal isera med eller utan privatisering.

· Miljoner datoran,·andare
Ar !ragan om hur vi ska ha det
med vara telenat en sak av begransat intresse? En sak for
nagra tekniker? I en rapport
fran Statistiska CentralbyrAn
av fan. i985 konstateras att vi
har 1.9 miljoner datoranvandare i vart land, och att nastan
exakt en miljon manniskor i
vari land anvander datorer regelbundet i sitt arbete.
De fiesta av dessa anvander
telekommunikation. Och ur en
app6 rt fran Datadelegationen
av okt . 1984 framgar det att vi
da hade ca 150 000 hemdatorer i
vart land, varav atminstone
15 000 kan kopplas in pa telenatet. Antal en okar.
Man .kan hiivda att frngorna
om telenaten och televerk.ets
roll i detta snart ar en fraga av
mmst samma allmii.nintresse
som fr agorna om TV-innehall
och hur vi ska ha det med Sveriges Radio.

I en rapport fran Statistisko centralbyr6n i 6r konstateros aH vi
hor nora 2 miljoner datoranvondore ; vert land. Man kan hovda
aH fr6gorna om teleni:iten och televerkets roll i deHa snort or en
fr6go av minst sommo ol/monintresse som TV och hur vi skat/ ho
det med Sveriges Radio, menar Tomas Ohlin. Foto, I NGVA~ KARMHED
'
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munikationsteknik var exkl uleservice over ovre Norrlan d
siv och mycket dyr. Man -tyckte
som over Stockholm .
da inte det fanns fo nt~attnin gar for en fungerande telemarkIngen klar grans
nad.
Sa ar det inte lii.ngre. Dagens
Det forsta motivet, effektivisituation k iinnetecknas av att
teten, talar for att markna dskrafterna skulle fa ett a vgo rant eleprodukter och andra proOlycklig obalans
d uk ter fran den allt intensivare
de inflytande. Det andra, det soVilken uppmarksamhet !ignas
p rivata dataindustrin tek.niskt
ciala medvetandet, kraver fordata- och telefrAgorna? Rege·
smalter samman i generellt andelningspolitiska a tgarder. Vi
ringen soker smita ifran dem- vandbara apparater . Det blir da maste ha ett system som tillhanav brist pa engagemang?
inte langre mojligt att uppriitt- d ahliller en grundservice over
Med pukor och trumpeter
halla separata organisatoriska
hela lan det, och som ar stabilt i
lanserar man en satsning pa da·
former for data och tele. Nag on . blasvader. , v ..
tautrustningar i gymnasies~ o maste ~e .11ig . Och r nagot far· ·
Det f~i
n9%Jtajll)ast.nagon_per 7
lan: l~ rrtJ:;ipn-er PeJA~ i l'irp.. (rs enklat"- eftei"S"Om Ulgen viU na- - fe.kt or · ~to~k modell 1§1 ,
tid . Trot's ail jam!orbara lander . tionallserrr' -dataindustrin, och t:- detta.
n tb!and niimnda pa·
relativt sett satsar tlofalt mer, I des'!!utom datafo retagen bar rallellen med vagtransporter
uppstar en diskussion - beho- · starka inslag av internationellt haltar. Mellan allmiinna viigar ·
v~ i!lliY.~.J:l¥l sa myc ¥~tdii\i?~.'
ka~i taf, SQfi( l<,4appast later sig ; QCh de f qrcfon s~n~rander.,y!:;':.
blir inte {eknikberoendet for
m onopoliseras, .·sa flir-de natio- ~ garna finns en ldar-graru.· Aila ·
stort?
. ·
nella t elernQhopolen stryka pa ·-vet va d sorn ar vag cicb ·vad som
'Samti digt rr.eddelas- nastan
!oten.
ar bil och buss, och olika organi•
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Olycklig oba1ans
Vilken uppm.'ll'ksamhet agnas
data- och tele tragoma? Regeringen siiker sm.ita ifran demav brist pA engagemang?
Med pukor och trumpeter
lanserar man en satsning pA data utrustningar i gymnasi~s~o
lan : t~m.ifjcner peU!li;i /Y.rF.. {rs
tid. 1'rofs alt jamfor'bara Hinder
relativt sett satsar tiofalt mer, .
uppstar en diskussion - beho~
v~ .i!lJ:x''e.O!f sA myc~f:J::'d fllpr~,'
blir inte · teknikberoendet f61'
start'
. ..
s a'm tidigt meddelas - nastan
i tysthet - att televerket far
k lartecken for sin tre~riga utb yggnad av telenatet for 20 miljarder. Och uppmarksamheten
ar nastan obefintlig.
En sadan obalans ar olycklig .
Vi mAste fora en diskussion om
bur vi ska anvanda vara sA dyrt
hopsamlade skatt emedel.

Stick i stav
Tillgodoses vAra medborgares
och foretags behov av telefoni
och dat ak ommunikation bast i
nuvaqmde monopolmiljo?
Vi bar etableringsfri het for
telenat i v~rt land . Vern som
heist fAr bygga telenat . Det innebiir att konkurrens i p rincip
kan rAda for anlaggning av nat.
Men med gjorda och planera de
jatteinvesteringar fr An televerket blir den konkurrensen en
chimar. Ingen bar rAd att hAlla
emot. Televerket fA r dA ett faktiskt natmonopol - forutom de
monopol det redan har. Telemonopolen starks alltsA.
Detta g~r stick i stav med vad
som sker i andra liinder.

Vidgad konkurrens

I

I USA bar man for snart tval.r
sed an fran sitt centrala telemonopol AT&T avskilt sju regia·
nala telefoni!oretag, och samti- ·
digt infort vidgad konk urrens
pA telemarknaden. De forsta
rapportema frAn denna liberaliseringsreform visar pA forbattrad lonsamhet for de berorda fOretagsdelarna.
I Japan- dar man sa tsar oerh ort pa telekommunikation bar man beslutat att detta Ar
verkstalla en uppdelning av sitt
" televerk", N'IT. Successivt
kommer man ocksA att till privata intressen siHja ut delar av
N'IT.
I England har man redan genomfort en sadan privatisering.
Halva British Telecom har forra
Aret sAlts - till en for engelska
staten icke oviisentlig inkomstfiirstark ning pA 4 miljarder
pund . Och existerande och nya
teleforetag okar tempot. En
miljardorder pa ett digitalt telefonsystem bar just gatt till
Ericsson. Det hade knappast
skett for nagra Ar sedan.
Den norska rege ringen hailerjust pA att fatta beslut om att in·
fora vidgad telekonkurrens, och
bilda ett sarskilt statligt foretag fiir forsaljning av teleprodukter. ·
Flera andra lander befinner
sig i liknande situationer.

ldeologi inte skalet
Skalet till denna vAg av marknadsorientering pa teleomradet
ar inte ideologiskt. Den liberalisering som marks ar i stii.llet
frukten av en intensiv teknisk/ ekonomisk utveckling pA.
elektronikomradet. Telemonopolen tillkom vid en tid dA kom··

k~r-;ft~~~-;k~lie fA.ett"~;g/;;;~-

dukter frfm den alit intensivare de inflytande. Det andra, det soprivata dataindustrin tekniskt
ciala medvetandet, kraver forsmatter samman i generellt andelningspolitiska Atgarder. Vi
vandbara apparater. Det blir dA
mAste ha ett system som tillhaninte langre mojligt att uppratt- dahAller en grundservice over
hAlla separata organisatoris ka hela landet, och som ar stabilt i
fo rmer for data och tele . ~ A_gon . blAsvader.
-....
mAs te ge sig. Och- nAgot. for- • · Det finn3>•knapp&stt.Agonperenk lat;- efi!!"S'O~ ing-en.vill na- :_ f¥t or~~~~o~k :nodell '@!~
l tionahser:f iia tamdustrm, och · - detta, Den tbfend namnda padessutom d ataforetagen har rallellen med v agtransporter
starka inslag av intemationellt haltar. Mellan allmanna vagar
ka~ itar. so~ ~na ppast lAter.sig' <- och de fordon so~vii.nder..vt:... ,
monopoli!J€ras, ·sA far-de natio- garna !inns en k ar-grans. Alia ·
neUa telemonopolen stryka pA vet vad som iir vag och ·vad som
foten .
ar bil och buss, och olika organiDenna utveckling marks iiven sat ioner kan svara for dessa olipa andra kommun ikationsom- ka delar .
raden. Flyget, jamvagama
Pa teleomr~det ii.r inte sa, det
m . fl . mAste alla arbeta i en mil· !inns ingen klar grans mellan
jo av iikad konkurrens, vilket sjalva nii.tet och de tjii.nster som
far
organisatoriska
kon se- anvii.nder nlitet. Den tekniska
grundservicen som administrekvenser.
rar och utveck lar natets anvandning- organiserar data baMissbrukat
ser, mater dat amangder, deb iterar m. m. - skots av generella
monopolstallning
datorer.
PA teleomrAdet ser mAnga
De kan lika gama arbeta
lander vidare ett klart politiskt
utanfor som inom natet. Kunbebov av att direkt framja indu- dema kan skota det sjalva, om
striell televerksamhet. Det ger
de vill. Ett annat exempel ar
vikt ig s:r-sselsiittning. Utbyggd funk tioner for att skydda over·
telefoni ger ocksa gynnsamma
fo ring av kiinsliga eller hemliga
villkor for social kontakt i lanuppgifter. Detta kan ske med
det . Med aktiv teletaxepolitik
kryptering eller med s . k .
kan man dessutom effektlvt
scrambling, antingen inbyggt i
frii.mja olika sociala och regioniitet eller som separata tjiinsnala intressen.
ter vid sidan av .
Det svenska televerket bar
framglmgsrikt byggt ut v(lr reBegransa expansion
na telefoni, det ska vill igt erkannas. VAra telefonsamtal
Det iir beller inte fraga om ett
funge rar tekniskt bra . Men pA enda telenat i landet. Det finns
and ra omrAden bar man varit
andra satt att sanda data och
mindre lyckosam. De osiikra te- program an pA koppartrad eller
lefonriiknlngarna ar ett farskt
per koaxialkabel : optiska fibexempel. Vidare har man missrer, radioliink, satelliter m . m .
brukat sin monopolstallning
For detta finns mAnga intressevad galler p rovning av appararade parter. Det finns alltsA reter som konkurrerar med teledan frAn bOrjan flera spelare pll
verkets egna prooukter.
bollplanen.
Man bar motarbetat markAllt detta mAste tekniskt avnadsutvecklingen pA modemsi·
speglas i organisationsformen
dan, man bar utnyttjat sitt mofor var telekommunikation.
nopol till att skaffa sig forDet ar fraga om att finna en
sprAng betriiffande apparater kompromiss mellan marknad
for teletex. Man bar fordroj t ut- och ett visst samhallsinflytanvecklingen av videotex, ocb se- de.
dan sjalv ska!fat sig taxefordeTeleverkets nuvarande chamlar. Man bar motsatt sig en rimmade expansion mAste i alia
lig utveckling pA abonnentvaxhandelser begransas. Som nagelsidan.
ra av oss framhAllit sA mAnga Ar
Alit detta hade knappast nu, ar det djupt olyckligt med
skett om man inte haft sitt mo- dessa sammanblandningar av
myndighet och marknd.
nopol att luta sig mot.
~

ViJdig styrka

Kraftigt forsprlng
O<:h nu vill televerket bygga
ut bredbandskablar over vart
land i ett intensivt tempo, i
hopp om att hinna fA ett kraftigt
fors prang till den tid dA det forutom for kabel-TV- har utvecklats en efterfragan pa bred·
bandstjanster.
Vill vi ha det pA det bar viset?
Dels vill vi naturligtvis att telekommunikation ska vara effektiv och pAlitlig, ocb att den
ska kunna erbjudas till sA lAga
kostnader som mojligt. Men
dessutom ar det ett rattvisekrav att vAra telekontakter ska
vara tillgangliga over hela landet, for privatpersoner sAviil
som for foret agare. Dessa tvA
overgripande motiv kan delvis
sta i motsatsstii.llning till varandra. Detar svArt att lika kostnadseffektivt kunna erbjuda te-

Televerket representerar for
niirvarande en viildig ekonomisk ocb personell styrka. De
facto bestlimmer man sjalv i
mAnga fragor, utan att !rAga sina politiska huvudman . Man
lyssnar dessutom alltfor sallan
pa sina kunder.
Som ett altemativ kan vi tanka oss en organisation dar en telemyndighet ser till forde lning
av nationellt knappa teleresurser (sam t. ex. radiofrekvenser
och utrymme pa iildre kablar),
skater taxepolitiken, handhar
standarder och normer m . m.
Utiiver detta ar det onskvart att
finna en form for konkurrens
mellan ett riksniit och olika pri·
vata nat!onner.

Ar detta en bra och rattvis
modell? Regeringen vill inte t a
itu med tele!rAgoma. Men nAgot.
maste ske.

