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Regeringen skjuter upp de svara j

Televerkets dolllinans
Riksdagen harde n 7 juni i ar tagit beslut om en ny telepolitik. Sverige ar
varldens relativt sett tataste land bade vad galler an tal telefoner och antal
dataterminaler. Valdigt manga av oss berors direkt av hur landets telekomm unikation organiseras och finansieras. Pa jobbet, pa resa, hemma.
Det finns skal att sammanfatta det nya Iaget efter riksdagsbeslutet.
Det ar framfor alit folkpartiet som lange har forsokt paverka regeringen att avskaffa televerkets monopol. Detta monupol har rattsligt omfattat olika teleutrustningar samt i praktiken hela vart telenat.

Det ar naturligt att se pa telefragorna med
ett kombinerat socialt och liberalt medvetande. Telefoni , telefax och olika datatjanster ska vara tillgangliga i al ia delar av
vart land , lilt vara att servicen kan komma
at t variera mellan olika landsandar. En
grundtrygghet ska finnas. Men man ska
kunna valja mellan olika tekniska och organisatoriska system . Det ar till fordel
bade for konsumenter och producenter om
det finns olika foretag som erbjuder teletjanster.
Detta kan innebara att man fran samma
telefon bor kunna ringa pa olika satt . Med
t ex en etta framfor det vanliga telefonnumret kan man kopplas via landburna
kablar , med en tva framf6r kopplas man
via telesatellit. Alit automatiskt , och till
samma mottagare. Men servicen kan skilja , och kostnaden . Specialpris pa telefoni
till och fran Norrland denna manad - varfor inte ?
Regeringens teleproposition i var ar ett
steg i ratt riktning . men den vagar inte sarskilt langt.
Bakgrunden till forslagen ar den starka
liberaliseringsvag pa teleomradet som
svept over Europa och Nordamerika under 1980-talet. Land efter land har kommit
att f6rsta att reformer ar nodvandiga. Vilka ar skalen till det?
For det forsta blir det alit tydligare att
telekommunikation formedlar nyckeltjanster i vara samhallen . Tillgang till bra
telekommunikation ar att betrakta som en
alltmer vasentlig och flexibel resurs , nastan jamforbar med tillgang till pengar.
Monopol ar da en stel och olamplig organisationsform , nar just flexibilitet , foranderlighet och utbytbarhet behovs.

Monopolformen passar inte
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For det andra innebar den tekniska utvecklingen att telesystemet numera byggs
upp av nastan samma byggelement som
anvands i vanliga datorer. Datorer och telesystem samverkar ocksa alit oftare. Tillgange n pa dessa olika produkter borda organiseras likartat. Monopol pa datorer ser
vi forvisso inte omkring oss, i hog grad
tvartom.
Pa telenat formedlas teletrafik , som liknar and ra typer av trafik . Men telenat fungerar inte som landsvagnat, utan ar snarare att likna vid he la system av transporter i
manga plan . Man kan jamfora med
samverkande flyglinjer, bil- , buss- och
taxirorelser ' tjanster for fordonshyra , vagrestauranger , hotel!, upplysning, service
m sadana tjanster finns naturligtvis av

fiiigorna

bestir
mfmga sorter. D et ar ocksa naturligt att
olika typer av telenat vaxt fram. For det ar
monopolformer onaturliga.
Internationellt har utvecklingen pa teleomradet pa senare tid varit explosiv. Nyorganisation och tunga investeringar har satt
sin pragel pa verksamheterna for manga
telefbretag och myndigheter. Nagot som
ofta diskuteras for narvarande ar vardet av
ISDN, nya nat fOr avancerad samverkande
data- och teletrafik. ISDN betyder "Integrated Services Data Network", men efter
de stora teleforetagens jattesatsningar sags
det i folkmun i stallet syfta pa "I Smell
Dollars Now".
Forst pa senaste tid har en viss eftertanke kunnat formarkas i de lander som omstrukturerat och investerat hardast i sina
natsystem. Hur stor ar egentligen efterfragan pa de allra hogsta datahastigheterna ,
fragar sig en del.
Organisatoriskt har en lang rad lander
under senare ar al ltsa avskaffat sina telemonopol. I manga fall har man ocksa
privatiserat , salt ut den tidigare offentliga
televerksamheten helt eller delvis.

EG:s reformbehov
EG har under 1987 presenterat ett s k
Green Paper , dar en rad reformbehov fOr
telekommunikation definieras. Grundregeln ar liberalisering , att telesystemet hor
hemma pa en maknad och inte en monopolmiljo. Detta dokument har givits stor
uppmarksamet , och en rad lander fbljer
dess rekommendationer.
Svenskt naringsliv har under senare ar i
olika sammanhang presenterat sin syn pa
telefragorna . Man har betonat telekommunikationens okande faktiska och strukturella betydelse , och presenterat forslag
till omorganisation av den svenska monopolistiska situationen . Tydligast har detta
kommit till uttryck i dokument fran Naringslivets Telekommitte och fran Leverantorsforeningen Kontor och Data.
Den politiska oppositionen har ocksa
over senare arvid upprepade tillfallen motionerat om telefragorna i riksdagen. I en
trepartimotion 1985 presenterade de borgerliga partierna gemensamma krav pa avmonopolisering. Aren darefter har viktiga
delar av dessa forslag upprepats , och olika
tillagg har aktualiserats .
Manga invantade darfbr med spanning
regeringens reaktioner pa dessa patryckningar. Spanningen berodde delvis pa att
regeringen hade valt att utreda och fbrbereda sina forslag i slutna rum. lnga repre-

sentanter fOr oppositionen hade fatt kannedom om tankarna i forvag . Detar naturligtvis en mycket ovanlig form. I de fiesta
lander har man velat halla dorrarna vidoppna for en bred parlamentarisk insyn i
telefragorna. Skulle dessa fragor i Sverige
vara hemliga i nagot avseende?
Resultaten fran regeringens tankemodor presenterades i ett par doser . Tre utredningsrapporter har dykt upp under det
senaste aret. De har remissbehandlats.
Vilken var utgangspunkten i sak?
I Sverige finns inte , och har inte funnits ,
nagot Jegalt telenatmonopol, men Televerkets stallning har- vasentligen med skattemedel - byggts upp till att bli sa dominerande att man idag har ett faktiskt monopol pa niit och tjiinster.
Televerkets natmonopol skyddas i praktiken av de stora investeringar som med
skattemedel ar gjorda i det allmanna telenatet. Dessa investeringar har samlat uppskattats till 120 miljarder kronor. Det ar
faktiskt mer an vad den svenska skogen ar
vard! Den som disponerar denna investering har naturligtvis ett betydande forsteg
framfor konkurrenter som viii trada in pa
marknaden .
Televerket ar emellertid inte nojt , utan
fortsatter att expandera och storinvestera.
For narvarande ar det fraga om ca 8 miljarder kronor per ar. Det placerade for
1987 televerket som landets stbrsta investererare .

Regeringens teleproposition
For dem som tycker detta ar val haftigt
brukar Televerket genast hanvisa till att
den internationlla telemarknaden (av EG)
beraknats till ca 4 000 miljarder kronor enbart for ar 1987 . Stora investeringar ar absolut nodvandiga , sager man.
Till det kan man numera replikera att
parterna pa telemarknaderna i flera lander
nu ser over sina investeringsplaner. Finns
det verkligen efterfragan i paritet med det
starka utbudet?
Na , vart syftar nu regeringen med sin teJeproposition ?
Som bakgrund ligger tre interna arbetsutredningar inom Kommunikationsdepartementet . Har finns forslag som ror:
- en fortsatt natcentralisering , man viii ha
"ett starkt allmant telenat"
- nya teletaxor som gor Sverige taxemassigt nagot "rundare"
- man bor ta regionala och sociala telehansyn
- avskaffande av de tekniska monopolen
pa vaxlar och vissa modemer
- inrattande av Statens Telenamnd , en ny
myndighet pa teleomradet.
En hel del av detta ansluter sig till vad
oppositionen efterlyst, t ex en taxeutjamning som "gor Sverige rundare ", sa att det
blir billigare att ringa sam tal over langa avstand. Regionala och sociala ar viktiga.
Att avskaffa televerkets Jegala monopol ar
ocksa naturligtvis onskvart. Man maste da
separera myndighetsfunktionerna fr an TeJeverkets affarsverksamhet.

Den nu aktuella telepropositionen har
emellertid blivit ett ofullkomligt verk ,
med hansyn till vad man inte tar upp.
- man ger inga forslag om natkonkurrens
- i stallet viii man bevaka televerkets
natverksmakt
- man viii inte slappa in privat kapital till
telekoncernen
- fragan om fordelning av radiofrekvenser
Jamnas till ny utredning
- man tillsatter ytterligare en utredning,
denna gang parlamentarisk , fOr att se
over de regionala och sociala telefragorna
- tredjepartstrafiken ( dvs tillstand for vidareuthyrning pa det statliga telenatet)
ska utredas vidare
Det innebar att de svara fragorna skjuts
upp . Representanter for televerket sager
emellertid att de nya besluten innebar att
"Sverige nu blir liberalast i varlden ". Det
ar verkligen en oerhord overdrift !
Det ar inte att undra pa att bade oppositionen ( denna gang utan centern) och naringsliv ser besluten som otillfredsstallande . Man menar att detta ar att ytterligare
uppskjuta flera erforderliga reformer. De
givna fbrslagen fran regeringen innebar ju
att televerkets dominans far fortsatta, eftersom liberalisering av nat och tredjepartstrafik skjuts pa framtiden .

Englands modell halvmesyr
Folkpartiet har i sin motion i maj 1988
formulerat vad som nu ar onskvart . Dar
tar man sarskilt upp natfragorna. Man vil !
verka fOr en verklig konkurrens mellan ohka natforetag , inte bara en papperskonstruktion . I England har det statliga British Telecom privatiserats , och "konkurrens" introducerats . Den konkurrenten ar
emellertid skenbar , eftersom den end a
godkanda (!) natkonkurrenten (Mercury)
bara har 3 procent av marknaden, och
knappast kan markbart oka sin andel inom
rimlig tid .
Den engelska situationen ar darfbr inget
foredome. Ska mangfald bli en praktisk
realitet , sa maste man verka for verklig
konkurrens mellan nagorlunda jamnstarka
parter. Ett satt ar da att deJa upp telenatet
i t ex tva ungefar lika stora delar, och darrued lata tva teleforetag i full konkurrens
utga fran var sin del. Natet skulle samverka sa att varje foretag skulle kunna tacka
hela landet. Dessutom skulle tillkommande natforetag valkomnas. Det sku lle inte
bli svarare att ringa vare sig lokalt eller pa
langdistans, tvartom.
I folkpartimotionen viii man analysera
sadana alternativ . Man viii med andra ord
verka for en praktiskt fungerande mangfald , sa att telekonsumenterna far verkliga
alternativ att ~alja mellan . Det ar liberalism i verk ligheten. To m regeringen
kommer att forsta det kloka i detta sa smaningom. Flera av de nu tagna besluten harror fran tidiga fp-motioner. De utsattes fOr
spott och spe nar de presenterade s - nu ar
de verklighet .
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