
TELEVERKETS LEDNING:

PRIUAIISERING ENDA 1OSNINOI
En privatisering av hela Televerket 5r ofrinkomlig. Detta beror pi att
pengarna helt enkelt "tar slut" fiir verket efter kraftanstringningen att
betala in fem miliader krcnor extra till statskassan. Det menar Beilil
Thorngrcn som ir chef ftir Televerkets koncernplanering.

ertil Thomgren iir docent i fciretags-
ekonomi och var innan han kom till
Televerket i mitten av 1970-talet

verksam vid Handelshrigskolan i Stock-
holm.

Riksdagen beslutade under vfrren att Te-
leverket ska fA iindra associationsform frAn
och med I juli 1992. Idag iir det ett affiirs-
verk och vilken form Televerket kommer
att ha i framtiden kan mycket viil avgciras
efter riksdagsvalet den l5 september. Det
som har diskuterats mest iir om verket ska
privatiseras eller bli ett statligt iigt bolag.

Fdr Bertil Thomgren ;ir saken glasklar.
Verket mAste privatiseras.

- Det dr inte frAgan om nigon "privat
viljeyttring" fr[n oss. Det dr mer en frlga
om en konsekvensbeskrivning.

RAil0]tAltsERtilGAn
Under viren gav riksdagen Televerket ett
extra avkastningskrav pd fem miljarder
kronor.

- I och med detta [r soliditeten farligt
niira den griins pA 30 procent som stats-
makterna har faststdllt, det vill sdga lAne-
utrymmet iir intecknat, menar Bertil
Thorngren.

Eftersom Televerket inte fAr h6ja taxoma
med mer dn 70 procent av inflationen gAr
det inte att skicka rdkningen till kundema.

- Dt iterstir rationaliseringar och
neddragningar. Efter den redan beslutade
personalminskningen med 4 200 anstiillda
iir det inte realistiskt att kunna dra At
skruvama iinnu hArdare. Det skulle fA all-
varliga konsekvenser fcir kunderna i form
av sdnkt serviceniv6 och kraftigt fcirdr<ijd
modemisering av nttet med AXE, siiger
Bertil Thorngren.

I dag har hiilften av verkets abonnenter
tillgAng tillAXE. Om man bibehAller gam-
mal teknik skulle det, enligt Berti l
Thomgren, innebiira hrigre driftskostna-
der.

- FOr att klara kundkraven blir det diirfdr
ofrAnkomligt att verket meste kunna finan-
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siera sina investeringar externt. LAnevii-
gen iir sfingd, staten som rigare behciver
pengar istiillet fdr att skjuta till medel.
AterstAr aktiemarknaden, siiger Bertil
Thomgren.

Han menar att man successivt mAste siilja
ut verket, med till exempel tio procent per
flr. Detta fcir att inte belasta den svenska
aktiemarknaden allt fcir kraftigt.

- Denna metod har man anvdnt inte bara
i England utan ocksA vid motsvarande
privatisering i Japan. Det finns fcir civrigt
ocksi en internationell aktiemarknad.

Televerket hade under 1990 rcirelsein-
tiikter pA 3l miljarder kronor. Koncemens
resultat f6r 1990 efter finansnetto blev 3,9
miljarder kronor, en cikning med nio pro-
cent jiimfdrt med Aret innan.

- Visst iir Televerkets vinst stor, men den
rdcker inte till fcir att finansiera investe-
ringama. LAn eller iigartillskott dr ncidviin-
diga komplement, menar Bertil Thomgren.

Televerket vill ockst fcirtidspensionera
personal civer 58 ir. Fcjr att bekosta detta
hade man tankt att plocka pengar ur kon-
cernens egna pensionsfonder. PA den punk-
ten har man fAtt bakliixa.

- Bakliixan bestod i att arbetsgivarverket
sade nej eftersom vi skulle gA "frir lAngt
ner" i frldergruppema samt att villkoren var
"frir generOsa" i fcirhillande till annan
statlig anslagsfinansierad verksamhet, till
exempel boverket.

iippun ocl PiiRoll
- Boverket behciver varken gA med vinst
eller agera pi en marknad i konkurrens
med andra. Det iir som att jiimfrira iipplen
med pziron, menar Bertil Thorngren.

- Att behdva fristiilla personal enligt
turordningsprincipen skulle vara fdrcidande
i ett liige di teknikf6myelse och marknads-
anpassning iir ett mAste, sdger Bertil
Thomgren.

Fdr att kunna privatiseras miste Telever-
ket sliippa allt myndighetsutdvande, det
vill sdgaatt dela ut frekvenserfdrradiotrafik

och tilldelningen av nummer.
- Detta har vi ldnge velat komma bort

ifrAn. En variant vore att lAta statens
telenlmnd ta hand om detta, sriger Bertil
Thomgren.

Statens telentimnd skciter bland annat
registrering av telefoner, vilket Televerket
gjorde fcirut.

- Den springande punkten dr att vi vill ha
samma fcirutsiittningar som vAra konkur-
renter, varken bdttre eller siimre, menar
Bertil Thorngren.

SJiIYTORD
I de politiska diskussionema om Televerkets
framtid finns det tankar om att dela verk-
samhet i en "privat" och en statlig del. Diir
staten skulle skcita telenAtet. Fcirebilden iir
dA uppdelningen mellan SJ och banverket.

Bertil Thorngren stiiller sig mycket tvek-
sam ti l l  denna konstruktion.

- Jag har svArt att fdrstfl logiken. Redan
nu ar ett konkunerande "telestamniit" un-
der snabb utbyggnad. Inget hindrar att vi
ocksf, kan fi siviil "tele 3" och "tele 4" som
altemativ till Televerkets stamnAt.

- Att i detta liige scika skapa nlgot "tele-
banverk" vore sjiilvmord, sivida inte fdr-
slagsstiillama tlnkt sig att fcirbjuda andra
att bygga niit, det vill siiga att infdra ett
monopol Sverige aldrig har haft. Fiir den
viktiga utlandstrafiken giiller obtinhdrli-
gen konkurrens och det gflr inte att safta
nigon ostkupa civer Sverige.

Han avvisar ocksi tankarna om att verket
skulle behAlla kiirnverksamheten och siilja
av dotterbolagen.

- Det skulle inte lcisa varken Televerkets
eller statens finansieringsproblem. Man
mdste istiillet 96 in p6 hela verksamheten
och se vad man mAste gcira. Det pAg6r en
stor omviilvning inom televiirlden och vi
mflste blicka utAt.

Bertil Thorngren m6lar upp en bild diir de
olika telefdretagen likt riddare nu drar ut
pd vdrldsmarknaden, lierade i olika kon-
stallationer civer grdnsema. Bdst kan detta
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I PA AKUIA PROB1EIN

Beltil lhorngren, chef ftir Televerkets koncernplanering: "Uisst 5r Televerkets vinst stor,
men den rdcker inte till ftir att finansiera investeringarna. Lin eller dgartillskott 5r niidvin-
diga komplemert".
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exemplifieras med verkets konkurrent Tele
2, som drar ett fiberniit l6ngs banverkets
jiirnv[g.

Fdrutom svenska Kinnevik rir ziven det
engelska fciretaget Cable and Wireless stor
deldgare i Tele 2. Enligt Bertil Thomgren
lurar flera andra utldndska telefciretag i
vassen fOr att gfl in pA den svenska mark-
naden.

- Televerket har aldrig haft nflgot verk-
ligt monopol, fcirutom myndighetsutci-
vandet. Den frdmsta anledningen till att
ingen tidigare har velat eller kunnat kon-
kurrera dr de tekniska fcirutsiittningarna,
menar Bertil Thomgren.

Om man tinar pA EG-liindernas marknad
finner man, enligt Bertil Thomgren, att
teleomrAdet idag ?ir kringg[rdat med en
mdngd olika restriktioner. Detta till skill-
nad mot den svenska marknaden.
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- Det [r endast i Storbritannien som man
verkligen har dppnat marknaden. Ett
svenskt EG-medlemskap kan faktiskt be-
tyda fler restriktioner fcjr oss.

I ett europeiskt perspektiv framstflr Tele-
verket som en riktig liten putte, med 3,4
procent av europamarknaden. Bertil
Thomgren tror att i framtiden kommer de
olika fciretagen i televdrlden att bilda ked-
jor, liinkade genom olika samarbetsavtal.

- Tendensen iir att vi meste ta ansvar fr6n
ax till limpa. Den plgiende intemationa-
liseringen och den <ikande konkurrensen
gOr att vi mAste ta ansvar hela viigen. I
framtiden gAr det inte att till exempel
hiinvisa till ett brasilianskt ftiretag om
linjerna till Rio de Janeiro dr knackiga,
sdger Bertil Thomgren.

SACO.TI]EYERKET.

Borsintroducero verket

Vi anser att det dr bra att vi byter
ftirctaeFform och blir bolagi-
serade. lDet trikiga dr att man inte
gick ett steg liinge och biirsnoter-
ade Televerket. l}et siger Mats
Bunner som er vice ordltirande fiir

Saco-Televe*et.
- Med tanke pA att verket ska betala in
fem miljader kronor extra till staten, ar
det vettigt att man gir in pfl den fria
kapitalmarknaden. Staten skulle kunna
stfl kvar som majoritetsagare, medan
andelar skulle siiljas fcir an f[ in nya
pengar, menar Mats Bunner.

- En f<irdel er att det blir enklare att
jobba, framfcirallt internationellt sett,
gentemot vAra kollegoq sdger han och
fciredrar att prata om kollegor istiillet
fiir konkurrenter.

Kopplattill avkastningskravetiirocksi
Televerkets varsel pfl 4200 anstiillda.
Mats Bunner menar att det 5r olyckligt
om man skulle tilliimpa turordnings-
principen, som innebiir att den som
anstdlls sist Aker ut ftirst, fcir att minska
personalstyrkan.

- Det skulle innebtra att framfcirallt
yngre civil ingenjdrer och civileko-
nomer mAste liimna Televerket.

Mats Bunner arbetar i Malmri och
siiger sig miirka att yngre akademiker
inom den regionen nu btirjar titta efter
andra arbetsplatser.

- Det iir mycket oroviickande och det
iir viktigt att fciretagsledningen snabbt
gAr ut och siiger hur man tiinkt hantera
Overtaligheten, menar Mats Bunner.

En viig ur problemet iir, enligt Mats
Bunner, att verket fAr igenom sitt
pensionserbjudande ftir anst[llda civer
58 [r. Televerket aviserade denna lds-
ning under vflren, fick dA nej frln ar-
betsgivarverket, som bedcimde den vara
alltfcir genercis. Televerket har nu kom-
mit med nytt erbjudande.

- Detta iir inte lika genercist som det
fOrsta och har erbjudits I 800 anstiillda.
Det iir inte troligt att alla kommer att
nappa pA erbjudandet, men det iir en bit
pd viig mot en ldsning, siiger Mats
Bunner.
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SIAIEN UAGRAR S]APPA IAGEI
Aft staten skulle slippa sift
inflytande iiver Televerket helt till
privata hdnder ir inte troligt. Det
finns en bred politisk enighet om
telepolitiken iSverige och som
innebdr att verksamheten miste
ta sociala och regionala hiinsyn.

et menar Mats B-O Larsson sonr
idag iir teknisk direktrir vid den
tekniska frirvaltn in-een i Sdderti i l je.

Han har milngArig erthrenhet sorn departe-
mentssekreterare v id industri- och
enelg idepartementet.

Aven om han idag arbetar inom kommu-
nal verksar.r.rhet, har Mats B-O Larsson inte
slippt kontakten med departementsviirlden.
Han arbetar At komrnunikationsdeparte-
mentet, med inriktning nrot Televerket.

- Klart i ir att Televerket ska byta
associationsform. Det i l  inte uteslutet att
vi f i lr se en helt ny fbrm. det vil l  saga inte
"vanligt" statl i-et aktiebolag. sriger Mats
B-O Larsson.

- Niir det gii l ler de telepolit iska mAlen iir
vi l jan att f inansiera sociala och regionala
hiinsynstaganden be-uriinsad hos konkur-
renterna. t i l l  exempel Comvik och Tele 2.

Muts B-O Larsson rnenar at t  man sanrt i -
di-et mlste titta pa hur den svenska tele-
marknaden ser ut idag.

- Televerket har ett de facto monopol,
framfcirallt ett ekonomiskt rnonopol. Med
ett helt "f i i tt" Televerket skulle det vara
svirt att fi en konkurrensneutralitet. Av
bland annat detta skii l  hirl ler en siirskild
telelag pi1 att utarbetas.

PouTtsK RtsK
Att nu Televerket kommer bort frin afthrs-
verksfbrmen anser han som ett maste.

- Den iir helt obsolet och har riverlevt sig
sjrilv. Den iir ineffektiv och skapar fran.rfbr
allt problem niir det 

-eii l ler 
ansvarsfcirhAll-

andet. Detta giiller f'cir dvrigt alla itersti-
ende afl i irsverk.

Mats B-O Larsson menar .ltt utl i indska
aktcjrer som tanker gdra intriide pA den

Mats B-O Larsson: "Televerket har eft de
facto monopol, frarrfiirallt ett ekonomiskt
monopol. Med ett helt "frift" Televerket
skulle det vara svirt att fi en
kon ku rrensneutralitet. tt

svenska telernarknaden frirviintar sig att
mdta ett bolag.

- I min,ea l i incler fbrekommer minister-
styre, nar det gil ler telemyndigheter. De
internationella aktorerna kan ocksi grira
den bedrirnningen att Televerket i fbrrn av
ett affhrsverk innebtir en polit isk risk. En
effekt av detta iir aft man mAste kornpen-
sera denna risk 

-eenorn 
att ta ut hci-ere priser.

siiger Mats B-O Larsson.
Nrir Mats B-O Larsson arbetade vid

energidepnrtenrentet skrev han en rapport
som hette "Statens dolda ti l lgingar: exem-
plet Vattenfhll". Denna rapport liimnade
han ti l l  expertgruppen fcir studier i offent-
l ig ekonomi (ESO) som ti l lhcir f inansde-
panementet. Han underscikte mdj I ighetema
till ny fbrm fijr statens dgande av Vatten-
fal  l .

Resultatet kan vi se idag. Nu finns Vat-
tenfall AB.

- De delar av Vattenfall som har
bolagiserats arbetar redan pir en konkur-
rensutsatt marknad. Stamniitet har d.{re-
mot Vattenfall nronopol pi. men denna del
har inte heller bolagiserats, siiger Mats B-
O Larsson.

Detta leder os<ikt in pi fbrslaget om att
dela upp Televerket i en "statl ig" niitdel
och en privat del, l iknande Vattenfalls

rnodell. Mats B O Larsson anser att detta
inte ir l ika sji i lvklart.

-Til ldet yttre l iknar rnan oftaTeleverkets
niit med Vattenfalls niit. Det finns dock
viktiga skil lnader. Fri imst gri l ler detta den
mycket snabba marknadsti l lvdxten, t io
procent per Ar, inom teletjensterna.

- Detta krdver att niitoperatciren dven tar
aktiv del i marknadsutvecklingen, det vil l
siiga som producent av teletjdnster. Men
sji lvklart ska konkurrenter ha samma ti l l-
gAng ti l l  ndtet som Televerket. Til lging ti l l
nitet pir samma vil lkor l ir viktigare i in
sjiil va uppdelnin-een.

Mats B-O Larsson menar att nair det
giiller konkurrens meste man vara fcirsik-
tig och se ti l l  att man har ordentliga spel-
reg ler.

- Konkurrensen iir som en orkid6, sprricl
och som man mirste vArda rjmt. Jag anser
att i Sverige har den offentl iga sektorn i
milnga tall frirstcirt en tungerande konkur-
rens.

Han pekar pi sin egen fbrvaltning, diir
det ingAr ett Akeri.

- Egentligen skulle vi inte behciva ha
detta ikeri. Men under 20 i lrs t id har kom-
munen ensidigt gynnat ett privat Akeri. Onr
vi skulle avveckla virt eget ikeri skulle vi
vara helt hiinvisade ti l l  detta monopol,
vilket blir dyrt, menar Mats B-O Larsson.

Aven om han fciredrar statliga bolag fiam-
f'cjr aff iirsverk, stiiller han sig dock tveksam
til l  Staten AB. Denna tveksamhet gil ler
i iven Kommunen AB.

- Det i ir viktigt att i igandet breddas. Man
har siimre insyn i de offentl iga bolagen. Ur
demokratisk synvinkel bcir den off 'entl iga
insynen garanteras i de bolag som bedriver
monopolverksanheter. Fdr vissa bola-e
skulle det vara biittre orn de isteil let bcirs-
noterades.

- Jag anser att den offbntl iga sektorn i
f'cjrsta hand ska iigna sig irt den primiira
verksamheten, som skola. sjukvird med
mera. Si fort den offentliga sektorn arbetar
inne pil en fungerande konkurrerande rnark-
nad, b<jr man vara fbrsiktig. Det bcir finnas
uttalacle samhiil leliga lrotiv om verksanr-
heten ska vara kvar i oftentlig iigo, sii-uer'
Mats B O Larsson.
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