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Bryt telemonopolet
\

Privatisering av televerket ar bra, men det ar viktigt att det offentliga monopolet inte forvandlas till ett privat. Det ar konkurrensen som ar viktig ur konsumentens synvinkel, menar Tomas Ohlin . Vi bor lara av de erfarenheter som gjorts i
USA och Storbritannien.

\

Av TOMAS OHLIN

I

Fil. lie TOMAS OHLIN iir
forskare vid lnstitut IMIT,
Handelshtigskolan i Stockholm.

Simsalabim! Nu ska televerket privatiseras,
och alia monopoltankar ska snabbt overges. Det
kanns ovant. Under 1980-talet har televerksmon.opolet omhuldats som ett skotebarn fran regenngen.
Privatisering av televerket ar bra, forutsatt att
den siktar at att ge konsumenterna battre service. Teleprodukter hor alit tydligare hemma pa
en marknad. Men privatisering kan goras pa
manga satt och nu galler det att valja en bra
metod. Erfarenheter finns fran libera,liseringar i
flera andra lander.
Vad innebar mangfald for te!etjan'ster? I andra
anden pa den trad som Ioper in till vara bostader
och vara arbetsrum finns en vaxel, en central.
Fran den Ioper bredare tradar ut. I dag utgor de
tradarna en del av vart allmanna telenat. I morgon kan flera olika leverantorer anknyta sina nat
till de centralerna, kanske med olika teknik (koppartrad, optiska fibrer, radiolank, satelliter). Och
det kommer att finnas olika leverantorer av teletjanster som flyter fram pa dessa nat. Dessa tjanster ar programvarorna som samverkar med maskinvarorna, natet.
Detar en teknisk innovation som Jigger bakom
bade moderna telenat och datorer. De sma mikrokretsar som bland annat naten bygger pa, ar

uppfunna sent, efter kriget. Pa nagra decennier
har de kunnat sprida sig till att bli fundamentala
lankar i en otrolig mangd produkter i var tillbaro. Det ror var fritid saval som pa jobber.
Orsaken till denna spridning ar mikrokretsarnas
oerhorda flexibilitet och deras laga framstallningskostnad . De kan enkelt programmeras till
att passa i de mest skilda system, allt ifran brodrostar och rakapparater till personbilar och arbetsredskap pa kontor och verkstader. Och inte
minst, dessa kretsar ar fundamentala besrandsdelar i vara datanat. Leverantorer och operatorer
av datanat och datorer ar he!t beroende av dem.
Manga lander har forsokt satsa pa framstallning av denna teknik. Senare tids erfarenhet har
emellertid visat att det galler starka storskalighetsfaktorer i den framstallningen. Utveckling
och lonsam produktion av generella mikrokretsar ar numera sa dyrt att endast ett fatal stora
leverantorer har rad att hanga med. Det reser
forvisso eftertankar om beroenden till exempel
i tider av kris. Men det har ocksa en annan effekt. Inget land kan monopolisera denna teknik.
Man har helt enkelt inte rad.
Det gar inte att i sma lander tvinga fram framgangsrik produktion av generella mikrokretsar.
Vi har blivit beroende av dem som har personella och fin ansi ella resurser i tillracklig omfattning.
Dessa fa saljer sina produkter pa varldsmarknaden. Kopare kan dar vara vern som heist, och
inte ails bara nationella myndigheter. Detar detta faktum som Jigger bakom dagens omstruktureringar av data- och telemarknaderna varlden
over. Detar alltsa dessvarre knappast en plotslig
forsraelse for vardet av mangfald och privata
marknadslosningar som Jigger bakom dessa liberaliseringar. Det ar marknadsnara organisatoriska och ekonomiska fakta, som alltsa bottnar i
en teknik som inte later sig monopoliseras. Mikrokretsar ar fundamentala byggstenar for natsy-
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stem, de framstalls i m.uknadst>konomisb former och saljs inte pa annat si:itt. Vern som heist
kan borja b~·gga tii:inster med dem .
Pa basis aY dena har telekonkurrens uppsdtt .
En marklig teknik. ett ..:hip som forman spialka
upp jatteforetag som AT&T, fra n vilket USA
knappt har hamtat sig i:in. En teknik som snart
kan komma art organisatoriskt ge sig pa ett a\·
Yarldens storsta foretag. iapansb ::\'TT. En millimeter som skakar \·arlden.

lnte battre for Mr Smith
AT&T delades 1984 upp i atta bolag, ocb des sa delar halls nu i jarngrepp a\· fede ral a krafter
i USA. Men for Mr och ~Irs Smith 's telefoni har
denna forandring knappast markts. I real ireten
har ett antal regiona l:! monopol ersatt ett centralt. For andra tel erjansrer finns dock en industriell mangfald.
Pri\·ariserin gen a\· det engelska British Telecom, BT, bar lett till nagot liknande. Forutom
det Iilla bolaget Mercun· har man Hm ett pri\·ar
monopol i stallet for ett offentligt. Kn appast
nagon avgorande forbattring, har det sagts fran
konsumenthall , men hinills utan medhal l fran
Mrs Thatcher, vars regerin g tjanat bra pa det. I
England har man fast etableringskontroll omkring privata BT med dess oYer 95 procent a\·
marknaden. En handelse aY intresse i dena sammanhang ar att det fran experthall bavdats att
British Telcom alls inte upp\·isar onskvard effektivitet, och att man skulle sd infor ben·dande
personalnedskarningar. Sa mHket som. 80 000
personer skulle vara berorda. ?'\ n konkurren sframjande atgarder aYiseras nu Iran den engeJska
regenngen.
En annan model! an den engels ka ar att Yerkligen inbjuda till konkurrens pa telemarknaden.
Det gorman i Japan. Diskussionen om att dela
upp det nvss privatiserade NTT i delar har visserligen nyligen bordlagts for nagra k Men den
kommer upp igen . Under tiden forsoker den japanska marknaden sa gott det gar att barbargera
mer an so konkurrerande telebolag, de fiesta a\·
mindre format.
Det svenska allmanna telenaret rillhor staten.
alltsa oss alia . Egentli gen skulle \·id privariserin g
de nva relenataktiern a direkr delas ur rill all a
s katt~beralare, som tack for de investeringar vi
redan gjort. ~len regerin gen d l sakert inte det.
En sratlig utrednin g. Post- och Tel eutredningen, PTU, har nyli gen analnerar telefragor-
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na. Remissriden gick ut oktober 1990. Dcr finns
anledning anta art merparten a\· remissinstanserna ar positi\'3 till beti:inkandets relepolitisb forslag. Utredningen har inte agnar mHker kraft
at de S\'Jra ansvarsfragorna for konkurrer:mde
nat. Direktiven ga\· den mojligb eten, men man
valde av nagon anledning att avsti Man har i
dena samnunhang vasentligt no jt sig med att
foresla att monopoler pa tredjepJrtstrafik (for utsattning for natkonkurrens ) uppbavs . Karnfra gan, bur den nva friheten att anknna konkurre~ande nat ti ll det allmanna nater ska ordnas an svarsmassigt och Yilk a typer a\· avgifter som kan
bli akruella \·id samrrafik, det lamnar utredningen
i start sen darhan. Fragor som verkligen sk~lle
lagga grunden for en mangfald pa omradet.
PTU har i Staller agnar ingresset at tillgangen
till telefoni o\·er lander. Man konsrarerar att det
ska anses som en grundlaggande rattig her an ha
tillgang till telefoni, nr man an bor i lander.
Dessutom ska sociala hansyn tas bland annat for
h~ndikappades situation . Der ar en bra installmng.
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lnternationell trend
Men hur ska teleservice organiseras? Det ar
har privatiseringen nu aktualiserars. En priYatiseringsforslag som oanmalt p resenteras nagra manader efter det an PTU jobbar fardigt. En nagot
ovanlig 'arbetsplanering, kan man \·al kalla det.
Privatisering av televerket har lange diskuterats i industriella kretsar. Forslag i den riktningen har ocksa fd.n borgerligt hall i riksdagen
foreslagits vid ett flerral rillfallen under 1980-ralet. Forslager har konsekvent viftats bon a\· tele verket. Sadant saknar realism , konkurrensen
skulle utarm a dra telerjanster, har det sagts. Vi
skulle hamna i knaer pa utlandska relej attar, som
skulle kopa in sig, och som knappasr skulle arbeta med socialt ansvar over drt langa land.
Det pagar en uppb yggnad av inrernarionella
telekoncerner for narvarande. Ett flenal a\· de
storre telemyndi gheterna och teleforeraoen \·arl den over agnar ett okande intresse a~ att expandera utover redan existerande marknader.
Det galler de europeiska PTT, der galler AT&T
och de sa kallade RBOCs (Regional Bell Operating Companies) i USA. Der galler ocksa japanerna dar des s giganti ska televerk !\TT, ocb det
internationellr inriktade KDD , allt sa red an har
manga konkurrenter. Och det galler de stora
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privata data- och teleforetagen, med IBM och
Ericsson i frontlinjen.
Nationellt formar sig dessuwm nya parter pa
telemarknaden. Man hakar ofta pa redan existerrande nat av annan art. Statens Jam vagar intresserar sig for att dra optska fibrer langs jarnvagsralsen och salja nya kommunikationsmojligheter. Dena sker efter monster fran andra lander.
Vattenfall, elindustrin ansluter sig till iden. Nya
natmojligheter dyker upp.
Stara investeringar gors for narvarande. T elemyndigheterna och bolagen har under 1980-talet
gjort manga av de viktigaste t~.kniska investeringarna, i nat och nya tjanster. Annu finns bara lag
efterfragan for flera av dessa tjanster. Har man
overinvesterat, i de mest tekniskt avancerade
tjansterna? Detar en fundamental fraga i manga
teleforetag i dag. N u galler det att oka efterfragan for de nya teletjansterna.
Har ar bolagsformen, med dess skarpa granser, forvisso battre an myndighetsformen. Teletjanster ar produkter som ska lona sig, och inte
basera sig pa korsvisa myndighetssubventioner.

Vilken privatiseringsform?
Att bolagisera televerket kan goras pa flera
satt. Helt eller delvis, med statligt eller privat
kapital, oblandat eller blandat.
Televerket har nyligen gjort en indelning i
dels nationella och dels internationella tjanster.
Man har bildat Swedish Telecom International.
Det ar intressant, men fragan ar hur hallbar en
sadan indelning ar i en tid nar geografiska granser alltmer suddas ut. British Telecom har till
exempel just beslutat upphora med sin motsvarande indelning.
Vara publika teletillgangar omfattar alltsa dels
natet, och dels televerkets verksamhet, teletjansterna. Natets varde kan uppskattas nagorlunda,
120 miljarder har beraknats. Svarare ar det med
tjansterna. Man far uppskatta genom jamforelse.
Dessa teletjanster har utvecklats av televerkets
personal. Vid en forsaljning bor de ha forsteg
vid lanseringen av aktien pa marknaden.
Fran .televerket vill man inte att mer an 45
procent av de totala teletillgangarna ska saljas
ut . Har har foreslagits kopare som AP-fonderna,
forsakringsbolag. Dessutom skulle verkets anstallda kunna vara med. Det ar forvisso bra med
sadant inflytande fran de anstallda. Det ar vardefullt med en spridning av agandet. Med en kraftfull informationskampanj kan aven manga andra
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investerare komma med. Men om man verkligen
viil astadkomma en forandring for televerksamheten, da maste mer an halften saljas. En privatisering med privat minoritetsinflytande blir en
halvmesyr.
I England och Japan har motsvarande teleaktier bjudits ut vasentligt lagre an marknadsvardet. Det har varit till gladje for dem som hann
kopa i tid. I England fick de BT-anstallda fortur, och alla aktieagare utlovades lagre telefontaxor. Det blev till att borja med framgang for BT
under 1980-talet.
Hur mycket ar den svenska teleaktien vard?
Det ar inte latt att saga. Marknadsvardet pa de
nybildade telebolagen visade sig alltsa i andra
lander hogre an vantat. Har i Sverige finns likasa
en betydande tyngd i telenat och tjanster. Vardena ar fortfarande langsiktig;: och stabila. Ett
marknadsvarde for hela televerksverksamheten
av storleksordningen 45 miljarder kr har namnts
som mojligt. Da har man raknat med tillgangen
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rill niter. n:l~ o t som i samma nh.1n:=e: rim li:=en
borde s irred ~,·isas.
T eleomr:idet anses a,· nunga ~om .:r: iramtidsomr:ide. Dessuto m ir vi o,·ana ,·id ,1tfenrli!:;J
p ri,·ariseringar. T eleakrien kommer fon· isso in,te
att bli gratis.
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En fungerande konkurrens utgar fr:in att ingen
p:m dom'inerar p:l marknaden. 'oer ir nar d~tta
ska rillampas som renlirigheren i konKurrens,·iljan pro,·as. Hur kommer' da marknacisoilden att
se ut p:l releomdder om ett an tal :lr: Hir ti nn s
minsr tva svnsin.
Det forsta s,· nsattet utgar fr:in an rd etiinsrer
blir allrmer standardiserade. Man m:i.br upp en
hotbild dar de srora udandska re lei:irtarna st:lr
och St~mpar uranfor vara portar. srandigt redo
att ta tor sig om ,.i rillfJlligr skulle 'o lunda ril l
pa dr marknad. l.hn skulle snabb r kopa upp
alit som ar tillgangligt. En riktig huggsexa.
Der an dra s,·nsanet urgar fran en anal\'5 som
menar att manga reletjansrer. fr:ln ~ddoni rill
darakommunikarion och videokonierenser. i
sjalva Yerket ir allrmer kundanpass:;,de ri ll sin
natur. Over s: procent av var releioni g:i.r rill
geografiskt narbelagna mottagare. o.:n liknande
torhallanden s:aller flera andra reler iansrer. De
har sin ursp r~ng i att vi ofta h:1r Jf:':irsmassiga
och pri ,·atJ rebrioner rill nara situerJci e personer
och torereelser. och darfor behover trehenrJ
lokala konrakrer.
Dena Jndr:;, S\'nsatt bYgger pa narnet mellan
konsument o.:h marknad. I den mociellen kan
natsam\·erkan etableraS mellan oli b !eYerantOrer, inrernarionella saval som nario:1ella. men
knappJst me c sikte pa nagon rodoprimerad
rianstemarknac. Efterfragan p a flexi'oilirer och
anpassning mon·erkar sadanr. De narionella b·eranrorerna h:u en verklig chans.
Vilket ska vi rro pa? 198C-talsun·ecklingen
ralar for Jn det tor relerjanster lurar :1: der sen-Jre
synsaner: 03. :ir det rimligr att ,·:i.ga satsa pa en
verkhgt tungerande och egen relerianstmJrknad.
Narurlign·is ska der ske uran handelsninder. For
an fra~iJ eiiekri,·iret och undYika o babnser
masre fl era spda re L1 en chans Jtt h-.:bs p:i. den
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bollpbnen. Der ar emellcrrid inr.: siih· klarr hur
en s:idJn intrcsseinddning ska se ut. Fr:in utlancier har nun allrsa bJde ·,·in och ,·a ncn :m vis.1
upp.
l.hn kan se olika pa pri,·ariseringen a,· ,·:i.n
nm·arande nat och p:i riansterna. Fo r natet kan
en StOrre regional sakerhet kra,·as an for tjansterna. En l<ingsiktsgaranri baserad p:i blandat kom munalt och privat agande for natet :ir en moi lighet rill exempel konstruerad efrer " must carn ·"-fo rebild. For releverkets riansrer ar der nJrurligt att bilda err eget pri\'Jt bobg.
En underliggande anrapnde ar Jllrsa an dessa
bolag takriskt inte kommer m bli uppkopta srrax
pa srund a,· udandskr kapir:1!. Der kommer knappJst an ske. T eletjansrer ar m\'Cker mer m:ingfacetterade produkrer an mikrokretsar, sdra~e
an "oprimera" pa en marknad . \'an eger kunnande borgar ocksa for art dr egen rel~indusrri inkl usive releverker - har sror~ chanser till tramgang har.
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Samarbere oa europeisk bas ar narurli(}'n·is
onshart.
Der kan bland annat rora nattil!O'an ";:,
.
med Llg grad av vardeaddirion. Vi m:lste ha linkar med Europa. Sam,·erbn men inre rotaldominans iran nago t hall.
Dessurom bor en narionell insrirurion med
frisdende marknadsoverb iick tinnas aven i d .n
land. Regionalansvar och ra.xeprinciper beho ,·er
analyserJs, radiofrekvenser och andra knappa
res urser behover fordelas oparriskr. Der masre
ske oa ett oberoende san.
T~l_emarknaden urgor en grund for manga forme~ to r kommunibrion i intormJtionssamhallec. Der galler vara forerag. der galler dr sociala
Se:".·ice. det gall er var iririd. Der (or masskommunibrion. men det ror ocks:i m:lnga \'ikti <>a former av rvarkommunikarion i sa~haller. ::.Sadan
kommunikarion maste b'·"ga
. ~..._ 'oa en strukrur som
skors J\' fler an en . Ur konsumentens S\'nvinke!
ar ett pr~\'Jt monopo l inte battre an en oftentligt.
:\lit tier anvandare ,·anier si(}' vid tanken Jtt
re leioni och dJ rarjanster finns i~ olika tappnin a,
och med olika haliret.
~
HJ ll:l. hal!a. hors der n ·dligr?
~
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