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PRIUAIISERING
ENDA1OSNIN
En privatiseringav helaTeleverket5r ofrinkomlig.Dettaberorpi att
pengarnahelt enkelt"tar slut" fiir verketefter kraftanstringningenatt
betalain fem miliader krcnorextratill statskassan.DetmenarBeilil
Thorngrcnsomir chefftir Televerkets
koncernplanering.
ertil Thomgren iir docent i fciretagsekonomi och var innan han kom till
Televerket i mitten av 1970-talet
verksam vid Handelshrigskolani Stockholm.
Riksdagenbeslutadeundervfrrenatt Televerket ska fA iindra associationsformfrAn
och med I juli 1992.Idag iir det ett affiirsverk och vilken form Televerketkommer
att ha i framtiden kan mycket viil avgciras
efter riksdagsvaletden l5 september.Det
som har diskuteratsmest iir om verket ska
privatiseraseller bli ett statligt iigt bolag.
Fdr Bertil Thomgren ;ir sakenglasklar.
Verket mAsteprivatiseras.
- Det dr inte frAgan om nigon "privat
viljeyttring" fr[n oss. Det dr mer en frlga
om en konsekvensbeskrivning.

RAil0]tAltsERtilGAn
Under viren gav riksdagenTeleverketett
extra avkastningskravpd fem miljarder
kronor.
- I och med detta [r soliditeten farligt
niira den griins pA 30 procent som statsmakternahar faststdllt,det vill sdgalAneutrymmet iir intecknat, menar Bertil
Thorngren.
EftersomTeleverketinte fAr h6ja taxoma
med mer dn 70 procent av inflationen gAr
det inte att skicka rdkningentill kundema.
- Dt iterstir rationaliseringar och
neddragningar.Efter den redan beslutade
personalminskningen
med 4 200 anstiillda
iir det inte realistiskt att kunna dra At
skruvamaiinnu hArdare.Det skulle fA allvarliga konsekvenserfcir kunderna i form
av sdnkt serviceniv6 och kraftigt fcirdr<ijd
modemiseringav nttet med AXE, siiger
Bertil Thorngren.
I dag har hiilften av verkets abonnenter
tillgAngtillAXE. Om man bibehAllergammal teknik skulle det, enligt Bertil
Thomgren, innebiira hrigre driftskostnader.
- FOratt klara kundkraven blir det diirfdr
ofrAnkomligt att verket mestekunna finan8

siera sina investeringarexternt. LAneviigen iir sfingd, staten som rigarebehciver
pengar istiillet fdr att skjuta till medel.
AterstAr aktiemarknaden, siiger Bertil
Thomgren.
Han menaratt man successivtmAstesiilja
ut verket,med till exempeltio procentper
flr. Detta fcir att inte belasta den svenska
aktiemarknaden allt fcir kraftigt.
- Dennametod har man anvdntinte bara
i England utan ocksA vid motsvarande
privatiseringi Japan.Det finns fcir civrigt
ocksi en internationellaktiemarknad.
Televerket hade under 1990 rcirelseintiikter pA 3l miljarder kronor. Koncemens
resultatf6r 1990efter finansnettoblev 3,9
miljarder kronor, en cikning med nio procent jiimfdrt med Aret innan.
- Visst iir Televerketsvinst stor,men den
rdcker inte till fcir att finansiera investeringama.LAn eller iigartillskottdr ncidviindigakomplement,menarBertil Thomgren.
Televerket vill ockst fcirtidspensionera
personalciver58 ir. Fcjr att bekostadetta
hade man tankt att plocka pengarur koncernensegnapensionsfonder.
PAdenpunkten har man fAtt bakliixa.
- Bakliixanbestodi att arbetsgivarverket
sadenej eftersom vi skulle gA "frir lAngt
ner" i frldergruppema
samtatt villkoren var
"frir generOsa"i fcirhillande till annan
statlig anslagsfinansierad
verksamhet,till
exempel boverket.

iippunocl PiiRoll
- Boverket behcivervarken 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
turordningsprincipenskulle varafdrcidande
i ett liige di teknikf6myelseoch marknadsanpassning iir ett mAste, sdger Bertil
Thomgren.
Fdr att kunnaprivatiserasmiste Televerket sliippa allt myndighetsutdvande,det
vill sdgaattdelaut frekvenserfdrradiotrafik

och tilldelningenav nummer.
- Detta har vi ldnge velat komma bort
ifrAn. En variant vore att lAta statens
telenlmnd ta hand om detta, srigerBertil
Thomgren.
Statens telentimnd skciter bland annat
registreringav telefoner,vilket Televerke
gjorde fcirut.
- Den springandepunktendr att vi vill ha
samma fcirutsiittningarsom vAra konkurrenter, varken bdttre eller siimre, menar
Bertil Thorngren.

SJiIYTORD

I depolitiskadiskussionema
om Televerket
framtid finns det tankar om att dela verksamheti en "privat" och en statligdel. Diir
statenskulle skcitatelenAtet.Fcirebildeniir
dA uppdelningenmellan SJ och banverket
Bertil Thorngrenstiillersig mycket tveksam till dennakonstruktion.
- Jag har svArt att fdrstfl logiken. Redan
nu ar ett konkunerande"telestamniit"under snabb utbyggnad.Inget hindrar att vi
ocksf,kan fi siviil "tele 3" och "tele 4" som
altemativ till TeleverketsstamnAt.
- Att i detta liige scikaskapanlgot "telebanverk" vore sjiilvmord, sivida inte fdrslagsstiillamatlnkt sig att fcirbjudaandra
att bygga niit, det vill siiga att infdra ett
monopol Sverige aldrig har haft. Fiir den
viktiga utlandstrafikengiiller obtinhdrligen konkurrensoch det gflr inte att safta
nigon ostkupaciverSverige.
Han avvisarocksi tankarnaom att verket
skulle behAllakiirnverksamheten
och siilja
av dotterbolagen.
- Det skulle inte lcisavarkenTeleverkets
eller statens finansieringsproblem.Man
mdsteistiillet 96 in p6 hela verksamhete
och se vad man mAstegcira.Det pAg6ren
stor omviilvning inom televiirldenoch vi
mflsteblicka utAt.
Bertil Thorngrenm6laruppen bild diir de
olika telefdretagen likt riddare nu drar ut
pd vdrldsmarknaden,lierade i olika konstallationercivergrdnsema.Bdst kan detta
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Borsintroducero
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Vi anseratt det dr bra att vi byter
ftirctaeFformoch blir bolagiserade.lDettrikiga dr att maninte
gick ett steg liinge och biirsnoterade Televerket.l}et siger Mats
Bunnersomer viceordltirandefiir
Saco-Televe*et.
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vinststor,
koncernplanering:
Beltil lhorngren,chefftir Televerkets
"Uisst5r Televerkets
Lin ellerdgartillskott5r niidvinmendenrdckerintetill ftir att finansierainvesteringarna.
digakomplemert".
exemplifierasmedverketskonkurrentTele
2, som drar ett fiberniit l6ngs banverkets
jiirnv[g.
Fdrutom svenskaKinnevik rir zivendet
engelskafciretagetCableandWirelessstor
deldgarei Tele 2. Enligt Bertil Thomgren
lurar flera andra utldndska telefciretag i
vassenfOr att gfl in pA den svenskamarknaden.
- Televerkethar aldrig haft nflgot verkligt monopol, fcirutom myndighetsutcivandet. Den frdmsta anledningentill att
ingen tidigare har velat eller kunnat konkurrera dr de tekniska fcirutsiittningarna,
menar Bertil Thomgren.
Om man tinar pAEG-liindernasmarknad
finner man, enligt Bertil Thomgren, att
teleomrAdet idag ?ir kringg[rdat med en
mdngd olika restriktioner.Detta till skillnad mot den svenskamarknaden.
o 9l
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- Det [r endasti Storbritanniensom man
verkligen har dppnat marknaden. Ett
svensktEG-medlemskapkan faktiskt betyda fler restriktionerfcjr oss.
I ett europeisktperspektivframstflrTeleverket som en riktig liten putte, med 3,4
procent av europamarknaden. Bertil
Thomgren tror att i framtiden kommer de
olika fciretageni televdrldenatt bilda kedjor, liinkadegenom olika samarbetsavtal.
- Tendenseniir att vi mesteta ansvarfr6n
ax till limpa. Den plgiende intemationaliseringenoch den <ikandekonkurrensen
gOr att vi mAsteta ansvar hela viigen. I
framtiden gAr det inte att till exempel
hiinvisa till ett brasilianskt ftiretag om
linjerna till Rio de Janeiro dr knackiga,
sdgerBertil Thomgren.
MAGNUSFORSHEDEN

- 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.
Statenskulle 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,
gentemotvArakollegoq sdgerhan och
fciredrar att prata om kollegor istiillet
fiir konkurrenter.
Kopplattill avkastningskravetiirocksi
Televerkets varsel pfl 4200 anstiillda.
Mats Bunner menaratt det 5r olyckligt
om man skulle tilliimpa turordningsprincipen, som innebiir att den som
anstdllssist Akerut ftirst, fcir att minska
personalstyrkan.
- Det skulle innebtra att framfcirallt
yngre civilingenjdrer och civilekonomer 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 oroviickandeoch det
iir viktigt att fciretagsledningensnabbt
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
pensionserbjudandeftir anst[llda civer
58 [r. Televerketaviseradedennaldsning under vflren, fick dA nej frln arbetsgivarverket,sombedcimdedenvara
alltfcir genercis.Televerkethar nu kommit med nytt erbjudande.
- Detta iir inte lika genercistsom det
fOrstaoch har erbjudits I 800 anstiillda.
Det iir inte troligt att alla kommer att
nappapA erbjudandet,men det iir en bit
pd viig mot en ldsning, siiger Mats
Bunner.
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Aft statenskulleslippa sift
inflytandeiiverTeleverkethelt till
privatahdnderir intetroligt.Det
finnsen bredpolitiskenighetom
iSverigeochsom
telepolitiken
innebdratt verksamheten
miste
ta socialaoch regionalahiinsyn.
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et menar Mats B-O Larssonsonr
I
idag iir teknisk direktrir vid den
o
tekniskafrirvaltnin-eeni Sddertiilje.
o
Han har milngArigerthrenhetsorndeparteMats B-OLarsson:"Televerkethar eft de
mentssekreterare v id industri- och
facto monopol,frarrfiirallt ett ekonomiskt
enelgidepartementet.
monopol.Med ett helt "frift" Televerket
Aven om han idagarbetarinom kommuskulle det vara svirt att fi en
nal verksar.r.rhet,
harMatsB-O Larssoninte
tt
slippt kontaktenmeddepartementsviirlden. konkurrensneutralitet.
Han arbetarAt komrnunikationsdepartesvenskatelernarknadenfrirviintar sig att
mentet,med inriktningnrot Televerket.
- Klart iir att Televerket ska byta
mdta ett bolag.
- I min,ealiinclerfbrekommerministerassociationsform.
Det il inte uteslutetatt
styre,nar det giller telemyndigheter.
De
vi filr seen helt ny fbrm. det vill sagainte
"vanligt" statli-etaktiebolag.srigerMats
internationellaaktorernakan ocksi grira
den bedrirnningenatt Televerketi fbrrn av
B-O Larsson.
- Niir det giillerde telepolitiska
ett affhrsverkinnebtiren politisk risk. En
mAleniir
viljan att finansierasocialaoch regionala effekt av detta iir aft man mAstekornpenpriser.
seradennarisk
att ta ut hci-ere
hiinsynstaganden
be-uriinsadhos konkur-eenorn
siigerMats B-O
Larsson.
renterna.till exempelComvik och Tele 2.
Nrir Mats B-O Larsson arbetadevid
M ut s B - O Lar s s o nrn e n a a
r tt ma n s a n rti energidepnrtenrentet
skrev han en rapport
di-etmlste titta pa hur den svenskatelesomhette"Statensdoldatillgingar:exemmarknadenser ut idag.
- Televerkethar ett de facto monopol,
plet Vattenfhll". Denna rapport liimnade
han till expertgruppen
fcirstudieri offentframfciralltett ekonomisktrnonopol.Med
lig ekonomi (ESO) som tillhcirfinansdeett helt "fiitt" Televerketskulle det vara
panementet.Han underscikte
mdjIighetema
Av
svirt att fi en konkurrensneutralitet.
bland annat detta skiil hirller en siirskild till ny fbrm fijr statensdgandeav Vattenfa ll .
telelag pi1att utarbetas.
Resultatetkan vi se idag. Nu finns VatPouTtsK
RtsK
tenfallAB.
- De delar av Vattenfall som har
Att nu Televerketkommer bort frin afthrsbolagiserats
arbetar redan pir en konkurverksfbrmenanserhan som ett maste.
rensutsattmarknad. Stamniitet har d.{re- Den iir helt obsoletoch harriverlevtsig
sjrilv.Den iir ineffektiv och skaparfran.rfbr mot Vattenfallnronopolpi. mendennadel
siigerMats Ballt problemniir det
ansvarsfcirhAll- har inte hellerbolagiserats,
-eiiller
O Larsson.
andet.Detta giiller f'cirdvrigt alla iterstiDetta lederos<iktin pi fbrslagetom att
endeafliirsverk.
Mats B-O Larssonmenar .ltt utliindska dela upp Televerketi en "statlig" niitdel
och en privat del, liknande Vattenfalls
aktcjrersom tanker gdra intriide pA den

rnodell.Mats B O Larssonanseratt detta
inte ir lika sjiilvklart.
-Tilldet yttreliknarrnanoftaTeleverket
niit med Vattenfallsniit. Det finns dock
viktiga skillnader.Friimstgrillerdettaden
mycket snabba marknadstillvdxten,tio
procent per Ar, inom teletjensterna.
- Detta krdver att niitoperatciren
dven tar
aktiv del i marknadsutvecklingen,
det vill
siiga som producentav teletjdnster.Men
sjilvklart ska konkurrenterha sammatillgAngtill ndtetsomTeleverket.
Tillging till
nitet pir samma villkor lir viktigare iin
sjiilva uppdelnin-een.
Mats B-O Larsson menar att nair det
giiller konkurrensmesteman vara fcirsiktig och se till att man har ordentligaspelregler.
- Konkurrenseniir som en orkid6, sprricl
och som man mirstevArdarjmt. Jag anser
att i Sverigehar den offentligasektorni
milngatall frirstcirten tungerandekonkurrens.
Han pekar pi sin egen fbrvaltning,diir
det ingArett Akeri.
- Egentligenskulle vi inte behcivaha
dettaikeri. Men under20 ilrstid har kommunenensidigtgynnatett privatAkeri.Onr
vi skulleavvecklavirt egetikeri skullevi
vara helt hiinvisadetill detta monopol,
vilket blir dyrt, menarMats B-O Larsson
Aven om hanfciredrarstatligabolagfiamf'cjraffiirsverk,stiillerhansig dock tveksam
till StatenAB. Denna tveksamhetgiller
iiven KommunenAB.
- Det iir viktigt att iigandetbreddas.Man
har siimreinsyni de offentligabolagen.Ur
demokratisksynvinkelbcirden off'entliga
insynengaranteras
i de bolagsombedriver
monopolverksanheter.Fdr vissa bola-e
skulle det vara biittreorn de isteilletbcirsnoterades.
- Jag anseratt den offbntligasektorni
f'cjrstahand ska iigna sig irt den primiira
verksamheten,
som skola. sjukvird med
mera.Si fort den offentligasektornarbetar
innepil en fungerandekonkurrerande
rnarknad,b<jrman varafbrsiktig. Det bcirfinnas
uttalaclesamhiilleligalrotiv om verksanrheten ska vara kvar i oftentlig iigo, sii-uer
Mats B O Larsson.
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