Sverige blir akterseglat
utan ny telepolitik
Sverige isolerar sig p a telekon1nzunikationsonzradet. Vi n1aste nu reformera var telepolitik for
att inte bli akterseglade i
det europeiska datasamarbetet. Darfor maste
kvarvarande tele1nonopol bart.
Det maste bli tillatet
att vidaresalja egna .
tjdnster pa telenat i Sverige. For vi kan knappast u veckla nya avancerade teletjanster om
de inte far saljas fritt.
Det hatdar fillic Tomas Ohlin, konsult i telefragor och so1n lange
efterlyst en nzer liberal
syn pa dessa fragor - i
anslutning tilllaget i
1nanga andra lander.
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info rmationssamhall e
star pa troskeln till en n"
omdaning. Kommunikationerna genomgar en utveckling, fran vagar till lands , till sjoss och i
luften - och alltmer telekommu nikatio n av o lika slag.
Det kardinalansYar som hinills
myndigheten televerket haft for var telekommunikation maste nu spridas till
fl era parter. Telekomm unikation har
ingen sarart som kraver specialbehandling. Lat oss ta teleko mmunikatio n fo r
vad det ar - dataprodukter och tjanste r
i marknadssamhallet.
Gardagens mo nopol och ensidighet maste b)tas mot en fungerande
marknad som kannetecknas av mangfald och ansvar.
En problem ar an \·i ar sa vana vid
an lyssna bara till en enda rost. Ar d et
fe l pa te lefonen, ska vi sanda faksimi l:
\'ill vi o rdna en videokonferens, behover vi hyra en datalinje - sa beh>•amt
an ta ko makt med teleYerket! Men h u r
ar det, vad vet vi om det vi da far? Ar
hjalpen effeh1 iv, ar priserna rim liga?
Yar finns nago n an j;imfora med?

I vart land stir det still
L'to mlands har man pa de fl esta hall
genornfort ransl iga och o rganisato riska
forandringa r. Tele\·erken ar dar inte
langre ensamma. J\1en i vart land sdr
det still . Det bestaendes intressenter ar
har manga , och de \'ill inte utan vidare
lamna ifran sig sin infl)tande. Det ar
kanske begripligt, men knappast fo rsva rbart .
De fl esta lander utanfor dra granser har refo rmerat, och infort marknad. eko no m i. Bako m detta Jigger
frams t det sunda fbrnufte t. Men det ar
ocksa den all tmer internationa li se rade
tillgangen pa data- och telesystem .
Dessu to m finns naturligtYis sjah-a
kommunikati o nens innebo rd . Ko ntakter ove r gran~er blir alit nodvandigare,
och en klo k o rgan isato risk ut\·eckling
so m far fas te i en land sprider sig snart

till andra . Ingen ar ensam langre, varken industri e llt eller kulturellt.
Av utvecklade industrilande r ar
det bara Sverige (och Schweiz) kvar
so m annu framhardar i an ha kvar en
central! ansvar fo r teleko mmunikation .
Fo retradare fo r vart televerk talar
numera ran ofta om den okande ko nkurrensen. Marknade n trycker pa, sager man . Telefonapparater impo rte ras
och saljs till lagre priser an televerkets
Modemer fo r laga hastigheter fi nns
fran olika leverantore r. Men detta ar
foljden a\' an televerket nyligen rvingats
slappa monopolet pa sadana utrustningar. Och san1tidigt for halar man fdgan om en \·erkl ig spridning aYansvar.

Nat sarsk.ilt viktigt
Det ar uppbyggnad och ti llgang till nat
som ar sarskilt vih1igt. Har fo religger i
Sverige visserligen inget formellt monopol, men televerket har en forodande prak1isk do minans. Vern som he ist
kan \·isserligen i p rincip bygga sig e n
eget telenat, och oppna tjanster for telefoni , data m m. Men vern har rad an
gra\·a ner kablar fo r mi ljarder? :'\aturligt\· is ingen.
Darfor har vi i Sverige en situation
so m de facto ar en telenatmonopol.
Och ali t tal om en ex.isterande natko nkurrens ar no nsens.

'Vad gdller privata sate!liter f or kommunikation,
motarbetar televerket ocb
dess partners utveck!ingen
av en z•erk!ig konkun ·ens. "
Ser man framat kan situationen b li
anno rlunda . om vi ve rkligen viii. Har
sand~ mot sl utet av 1980-talet upp flera
satelliter som kan o\·erbringa bade telefo ni och data . Egent ligen borde vi
no ja oss med an tala om data i dessa
sammanhang. alia andra fo rmer kan

"Sverige anses ibland
vara ett tekniskt foregangsland. Men anda
har vi fortfarande en
fonildrad syn p a telek ommunlkation. " Det

hiivdar fll lie Tomas
Ohlin.

moduleras , transformeras till den ena
verket inga sadana skanepengar Iangre,
ell er an dra dataformen, sarski lt nume- · men man har skaffat sig en rejal formora da digital kommunikation info rs.
genhet pa banken, fran tidigare. Och
Na, en antal privata satelliter komdessutom har man suverana lanemojmer alltsa upp utanfor va rt lands granligheter i eget finansbolag .
se r. De o lika te leverken har da svarat
med egna satellitprojekt, Eutel sat,
"For att
en fungerande
Inter sat m.fl . I Norden har vi ocksa
telemarknad i Suerige mdssatelliten Tele-X som ska upp kring
te vi fatta politiska beslut pa
skiftet 1987188.
~len vern ska driva Te le-X? Statliga
riksdagsniva. Det dr uppenell e r privata intressen' Te leverket viii
barligen enda sdttet att utgarna. Men regeringen drojer med an
ta stall ning i den viktiga fragan.
6va verkligt injlytande pa

na

Vill inte dela kakan
Redan innan det finns en efterfragan,
motarbetar televerket och dess partners utveckling av en verklig konkurrens. Man vill inte deJa upp kakan i
nagorlunda lika stora bitar, och koncentrera sig pa en bit var.
Det enda natforetag som verkar i
konkurrens med te leverket i Sverige ar
Conw ik. Trots motstand fran te leve rket
har regeringen harom aret givit detta
fO retag till sran d an konkurre ra med
tjanster fbr mobiltelefoni .
Co mvik viii nu utvi clga sina tjanste r, naturligt nog. Men det ar svart att
hall a emot den oe rho rda marknadsstyrka som te leverket har Verket satser
valdiga belopp pa marknadsforing av
sina egna tjanster. Dessa pengar harror
ursprungligen fran va ra medborgerligt
inbetalda skaner. !\'ufoniden far te le-

televerket. "

bit bo n . Tillganglighet , sak e rhet och
taxo r masre a\-passas sa an aven adag"na delar ko mm e r med . Lat o::.s ge nast
konstatera an det inte ar e n Jan uppgift
an o rganisera detta.
A ena sidan vill vi ha en verkligt
fungerande relemarknad , for an fa bra
och effektiva tjanste r. A andra sidan vill
vi tillampa en "social grundsyn .. . Det
ska finnas god mo jlighet for alia an relefonera och sanda data.
Det ar int e enkelt an ut jamna van
lands geografiska utstrackning pa dena
san. An gora S\·e rige runt. Rena marknadsmekani smer racker inte till , nagon
sorts regi onala insatser maste till. Fragan ar h u r dena ska o rgan iseras, utan
selektiva po litiska insatser. Det blir en
utm an ing att losa d et problemet. Det
behovs overgripande po liti ska resonemang , och sannolikt kompro misser, fo r
an finna losningen.
Den teleraxeutjamning som har inletts redan ar fo ljden av att sub\·emioner avskaffas och anpassas till verkliga
kostnader Man tar en steg i taget at ett
"rundare" Sverige. Den utjamn ingen
maste fortsana, aven o m det svider i
skinner fo r en del.
Vilka mer precisa atgarder ar
onskvarda?
• Kvarvarande telemonopo l maste
bon . Det gall e r i forsta hand datavaxlar, det som fo rr kallades abo nnemvaxlar. Dagens datavaxlar utgo rs
av genere lla datorer som ar programmerade fo r bland annat vaxling av telefo nsamtal. Dessuto m skater dessa vaxlar datatrafik. Det ar
orimligt an ha kvar dagens monopol
pa sadana dato rer.

For an na en fungerande tel e marknad i Sverige maste vi fana po litiska
beslut pa riksdagsniva . Det ar uppenbarl igen enda saner att utova verkligt
infl)tande pa televerket. Na, van vi ii vi
na? Vi vill ha en jungerande marknad,
en marknad med konku rrens me llan
fl era jiimbordiga parter. Inte en schima r dar man fo r syns skull repressivt
to lererar en alte rnativ i e n horna av
rum met.

• Monopolet pa modemer maste bon.
Har har man slappt de lagsta hastigheterna. Kvarvarande hastigheter
maste nu fri slappas, och oppnas fbr
konkurrens. Dena ar bade till anvandarnas fro mma och av direkt indu striell vikt . Det ar omojligt att exportera h alifi cerade svenska te lesystem
om man t ex int e far bygga in mo demfunkti oner i term inale r och
andra utrustn ingar.

Til1ganglighet maste avpassas

• Det maste bli tillaret an vidaresalja
egna tjanster pa te lenat i Sverige.
Har sager televerket idag stopp a\·
marknadsskal. Men vi kan knappast
utveckla nya avan cerade teletjanster

Det finns ocksa starka ska l att arbe ta for
en ~ystem dar det finns stabi lt tillganglig te lekraft till lan ders alla delar. ~a
turligtvis ska inte t ex :\'orrl and bli lidande fbr an man rakar befinna sig en
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(a1· tYp Va lue Added Ser>ices) i d n
land om de inte far saljas fr itt . Nuvaramle !age ar nastan yrkesforbud .
Ett exempel I j apan har e n ar eft e r
liberalhcrings lagen, ove r 200 foretag
anma lt att de onskar stan a Value Added
Services av olika slag De t ar fragan om
bade data - och rosn janster, samt an vi daresalja te le kapacit e t som man inte
sja!l· behove r.
200 foretag intresserad e pa e tt ar
- vilken m:1nifestati o n! Vad skulle de t
motsvara i Sve rige , fo r sve nsk fo re tagsamhet , fo r va r sysselsann ing'
En atgard av sto r vidd ar an noggrant
OVerYaga te leve rketS investe ringsprOgram. Fo r narva rande bygge r man ut
nate n kraftigt , till an bo rja med fo r hastighete n 64 kbitls. Det ar bra an detta
ske r. Me n da rutover kan man sana en
fragetecken . Vern har behov av tjanster
pa Megabit-niva de narmaste fem aren?
Manga betraktare far kanslan av an
har byggs det ut funkti oner o ch natmoj lighete r att uara forst Man ve t an den

som red an har e tab le rat sig, har fo rsteg
nar marknaden sa sman ingo m vaxe r
fram. Sadana atga rde r ar knappast agnade an fram ja en ve rklig konl-."lJ rrens.
En alltfo r snabb investe ringsokning inne bar ocksa risker fb r alltfo r hoga teletaxor pa sikt. Man kan bli tvingad an
bygga med te knik so m inte ar helt modern i fo rha ll an de till den tid da efterfragan ko mme r.

Battre telebalans
En san att astadko mma battre telebalans j van samhalle ar att anmoda televerket an tydligare separera sina marknadso rienterade aktiviteter. Flera av
dessa ar av den ane n an de naturligen
bo rde bedrivas i bo lagsfo rm. Har kan
bade statligt och privat kapital ko mma i
fraga .
Sammanfattningsvis kan man fraga
sig om sadana refo rme r so m ovan har
namnts kan bli effe ktiva genom en enda beslut. I fl e ra andra lander har man
funnit det no dvandigt an ocksa info ra
mojligheter till en lop ande oversikt
over teleutvecklinge n. Det aterstar att
fundera pa o m ocksa vi be hove r sadana

institutionella former.
Tillsclndsfrago r , t ex fordelning av
frekvenser, kan behova skoras i sarskild
ordning. Provning av utrustning maste
ske opartiskt. Prissattning och konkurrens pa marknaden ska vara effektiv. I
bl a England och japan ser man numera an dena inte ar fragor som loser sig
av sig sjalv. Vi har flera hall an dra
lardo m fran nar vi ska organisera om
var teleko mmunikation.
Denna syn pa telekommunikation
har numera lange framforts i manga
lander. Egentligen ar det inte konstigare an som vi har det pa t ex utbildningsomradet. Som grund har vi allman
sko lgang, och darutover finns en brett
utbud av utbildningsmojligheter pa
marknaden.
Sverige anses ibland vara en tekniskt fo regangsland. Man sager att vi
kan ko mbinera teknik ocb eftertanke.
Vi har flest telefo ner och datate rminaler i varlden , relativt sett. Me n an da har
vi fo nfarande en sa fbraldrad syn pa
telekommunikation. Det ar verkligen
van an fundera over.

Tomas Ohlin

