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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida omvandlingen av Televerket från ett 
statligt affärsverk till ett privat bolag kallat Telia AB har varit effektiv enligt ekonomisk teori. 
Jag har även undersökt om privatiseringar enligt ekonomisk teori är effektiva. Jag gjorde detta 
efter ett antal frågor som jag ställde upp i början av arbetet. Vilka olika teorier om 
privatisering kan jag applicera på Televerket? Det finns i nationalekonomisk teori ett antal 
teorier om varför ett statligt företag bör eller inte bör privatiseras. Den mest framträdande 
teori jag har presenterat i den här uppsatsen härrör från Donahues verk. Hans, liksom de andra 
teorier jag har presenterat, talar om att det skulle vara ekonomiskt mer lönsamt, och därmed 
effektivt, att privatisera ett bolag. Denna lönsamhet skulle främst härröra från det faktum att 
privata bolag har större handlingsfrihet jämfört med statliga verk. Vidare skulle det vara 
möjligt för privata bolag att fatta beslut snabbare, i och med att de kan undgå den 
komplicerade byråkrati som statliga verk präglas av. En teori om privatisering som jag har 
funnit särskilt intressant är teorin om den ”osynliga handen”. Telia skulle enligt denna teori 
automatiskt styras mot effektivitet och lönsamhet av marknadskrafterna, bara det 
privatiserades. Det privata skulle automatiskt finna de bästa och mest effektiva lösningarna, 
om bolaget var utsatt för konkurrens på en fri marknad. När jag har studerat Telia har jag sett 
att bolaget har behållit sin gamla struktur till stor del, även om de har bildat ett antal nya 
bolag. Ytterligare teorier om privatisering talar om att de privata styrelserna för bolag skulle 
vara mer effektiva och se mer till bolagets bästa än de statliga bolagens styrelser som främst 
skulle sko sig på bolagen. Hur har Televerket omvandlats från ett statligt affärsverk till ett 
statligt ägt bolag? Televerket omvandlades 1993 till ett statligt ägt aktiebolag, och det är nu 
tänkt att aktierna skall säljas ut till allmänheten. Televerkets olika verksamhetsdelar har delats 
upp i ett antal olika bolag som alla har samlats under moderbolaget Telias styre. Dessa 
dotterbolag har hand om var sitt affärsområde. Detta är genomfört för att de så kallade 
korssubventionerna i verksamheten skall minska. En lönsam del av verksamheten skall inte 
behöva finansiera de olönsamma. Detta skulle främst vara till gagn för de konsumenter som 
väljer att behålla Telia som telekommunikationsförmedlare. De skulle på detta vis få billigare 
telefoni, och inte behöva finansiera delar av Televerkets dåvarande verksamhet som var 
mindre lönsamma. Detta skulle kunna kallas för effektivitetshöjande. Även staten skulle på så 
vis kunna sälja ut vissa av Telias olika bolag, och därmed mer koncentrerat samt effektivt 
kunna bedriva verksamheten i övriga. Vad är effektivitet? Effektivitet kan tyckas vara ett 
luddigt begrepp. Jag har i uppsatsen försökt att förklara vad olika ekonomer menar när de 
talar om effektivitet. De flesta av dessa liknar varandra på många punkter och det var väl inte 
allt för förvånande. De flesta av dem menade föga förvånande att ett monopol inte är det 
effektivaste att ha på en marknad, utan att en situation med fri konkurrens är att föredra. Detta 
skulle ha många olika förklaringar, bland annat skulle korssubventionering upphöra och 
kunderna betala det pris som just deras produkt kostar. Kunden skulle inte behöva 
subventionera de olönsamma delarna av ett bolag. Att kunden ska finansiera även de 
olönsamma delarna av teletrafiken kan dock anses vara det effektivaste ur samhällets 
synvinkel, då en verksamhet, såsom teletrafik, finansierar sig själv. Det som framkommer är 
att de flesta teoretiker talar om effektivitet ur ett perspektiv som hänvisar till kundens eller 
företagets syn. Sammantaget skulle jag vilja säga att omorganisationen av Telia, enligt den 
ekonomiska litteratur jag har studerat, har varit ett steg i rätt riktning, men att det fortfarande 
finns ett antal problem att lösa på vägen innan det kan talas om en totalt effektiv organisation. 
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1. Inledning 
 

Televerket omvandlades från ett affärsverk till ett statligt ägt aktiebolag 1993. Detta 

efter ett beslut i riksdagen om att telekommunikationerna i Sverige skulle 

effektiviseras. Resultatet blev att Sverige 1993 hade en av de mest liberaliserade 

telekommunikations-marknadern i världen. Jag har i den här uppsatsen tänkt att, 

utifrån ekonomisk teori, studera varför ett affärsverk valde denna linje, att från ett 

statligt affärsverk omvandlas till ett av de mest liberala bolagen i världen. Jag har valt 

att i uppsatsen inrikta mig på funderingar runt effektivitet samt teori om 

privatiseringar. 

Jag känner att frågan har blivit mer aktuell nu i dagarna när en stor del av aktierna i 

Telia har sålts ut till det svenska folket, så att det i ordets rätta bemärkelse går att kalla 

före detta Televerket ett privatiserat bolag. 

 

1.1 Bakgrund 
 

För att skapa en klarhet i vad som har lett fram till dagens situation på telekom-

munikationsmarknaden har jag i det här avsnittet valt att visa de viktigaste årtalen i 

Telias, före detta Telegrafverkets, historia. Detta hoppas jag även kan avspegla hur 

situationen ser ut på telekommunikationsmarknaden i Sverige idag. 

 

1853 togs Sveriges första elektriska telegraflinje i bruk. Denna var början på det 

omfattande telegrafnät som sedan skulle byggas upp. 

1877 installerades den första telefonlinjen i Sverige. 

1881 Telegrafverkets första telefonnät öppnades i Stockholm. Stockholm var den stad i 

Sverige som var först med den nya tekniken. 

1883 Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag bildas. Detta var ett av de första privata 

telefonbolagen. 

1891 Telegrafverket får sin första verkstad. De skulle senare sköta underhåll samt 

byggande av telefonnätet. 
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1911 öppnas den första kustradiostationen. Telegrafverket får ställning som ett 

affärsverk.1 

1918 Telegrafverket övertar AB Stockholmstelefon. Detta privata bolag var ett av de 

första företag som kom att tas över av det snabbt växande Telegrafverket. 

1924 Automatiseringen av Stockholms telefonnät inleds med den första stationen av 

LM Ericssons system AGF. Ericsson kom även i fortsättningen samarbeta med 

Telegrafverket, det senare Televerket. 

1925 Rundradion inleder sin verksamhet. 

1926 Telestationen i Sundsvall automatiseras och får Sveriges första koordinations-

väljare. Telefonerandet underlättas ytterligare och incitament byggs för att det svenska 

folket lätt skall kunna använda den nya tekniken. 

1930 Finns det 500 000 telefoner och abonnemang runt om i Sverige. Dessa fanns då 

hos privatpersoner och myndigheter samt företag. Marknaden växte stadigt. 

1942 En miljon telefoner i Sverige. 

1946 Helautomatiskt telexnät öppnas i Sverige. 

1949 Riksautomatisering av telefontrafik startar med rutten Norrköping-Linköping. 

1953 Telegrafverket byter namn till Televerket. 

1954 Två miljoner telefoner i Sverige. 

1962 Tre miljoner telefoner. 

1965 Första helautomatiska utlandstelefonförbindelserna öppnas (Danmark och 

Norge). Naturligt nog valde telegrafverket att automatisera en av de utlandslinjer som 

användes mest frekvent, och vilket val var då bättre än våra forna allierade. 

1968 Fyra miljoner telefoner. 

1972 Hela Sveriges telefonnät automatiserat. Ytterligare ett framsteg för att göra 

telefonnätet lättare att använda för allmänheten. 

1974 Fem miljoner telefoner. 

1977 Den första elektroniska telefonväxeln. Nu skulle det inte längre vara nödvändigt 

att ha telefonister anställda. 

1978 MBS-tjänsten öppnas. Sex miljoner telefoner. 

                                                 
1 DS 1991:77, SJ, Televerket och Posten - bättre som bolag?, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
(ESO), s 20 
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1980 De första AXE-stationerna i reguljär drift. Televerket introducerar Telefax. 

1981 NMT – det nordiska helautomatiska mobiltelefonisystemet invigs. Teleinvest AB 

bildas. 

1982 Sju miljoner telefoner. 

1983 Teletexttjänsten öppnas. Nu kan hörselskadade personer få använda sig av 

texttelefoner för att kommunicera. 

1984 Digitalt riksnät i drift. Teletekniken gör ett stort framsprång. 

1985 Televerkets ensamrätt på att sälja telefoner upphör. Det nya 020-systemet, där 

mottagaren betalar samtalet introduceras. 

1986 En miljon abonnenter i AXE. AXE är ett digitalt system till skillnad från det 

elektromekaniska som tidigare användes. 

1990 Televerket föreslås av riksdagen bli bolag. 

1992 Unisource bildas. Ett internationellt bolag för marknadsföring och försäljning av 

telekommunikation. Ägs idag till lika delar av Telia, holländska PTT Telecom och 

schweiziska Swisscom. Det var de två förra som bildade bolaget till en början. 

1993 Televerket ombildas till ett av staten helägt aktiebolag och byter namn till Telia 

AB. All myndighetsutövning flyttas till Post och Telestyrelsen och den första svenska 

telelagen2 reglerar förutsättningarna för konkurrens på den svenska telemarknaden. 

Teli säljs till Ericsson. Telia var därmed ett renodlat operatörsbolag. Första ISDN-

förbindelsen i Sverige. 

1994 Inviger egen AXE-station i London. 

1996 Omstrukturering av Telia. Trafikvolymen för Internet till USA större än telefoni. 

1997 Telia får som första utländsk operatör fullt tillträde till telemarknaden i USA. 

1998 Hela Sverige har tillgång till PLUS-tjänster. Två miljoner mobiltelefonkunder. 

40 % av alla svenskar har tillgång till Internet.3 

                                                 

2 ”Syftet med lagen är att ge staten förutsättningar att på en öppen telemarknad styra och kontrollera 
televerksamheten så att de telepolitiska målen kan uppfyllas. Den svenska telemarknaden är öppen för alla. Den som 
inom ett allmänt tillgängligt telenät vill tillhandahålla telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt, mobil teletjänst, annan 
teletjänst som kräver tilldelning av kapacitet ur nummerplan för telefoni eller tillhandahålla nätkapacitet måste anmäla 
detta till Post- och telestyrelsen (PTS). Om verksamheten är av betydande omfattning krävs tillstånd av PTS.” Källa: 
www.telia.se, frågor och svar, 2000-05-12 

3 www.telia.se, frågor och svar, 2000-05-12 
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Detta är den senaste statistik jag har funnit. Det vi kan se i denna är att telemarknaden i 

Sverige är stor, samt att den stadigt växer och utvecklas. 

 

I den här uppsatsen kommer främst åren efter 1990 att behandlas, men jag ansåg att en 

kort historik var nödvändig för att förstå bakgrunden till uppsatsen samt ge en 

förståelse för hur telemarknaden ser ut. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att studera om omvandlingen och privatiseringen av Tele-

verket enligt ekonomisk teori har varit effektiv. Jag kommer även i uppsatsen att föra 

ett resonemang om allmänna privatiseringars effektivitet. 

 

De frågor som under arbetets gång skall besvaras är: 

 

Vilka olika teorier om privatisering kan jag applicera på Televerket? 

 

Hur har Televerket omvandlats från ett statligt affärsverk till ett statligt ägt bolag? 

 

Vad är effektivitet? En allmän beskrivning samt specifikt i detta fall. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Jag har avgränsat mig till den svenska telemarknaden. Jag är medveten om att det finns 

större telebolag i Europa som på senare år har privatiserats, exempelvis British 

Telecom, men jag anser den svenska marknaden ur mitt perspektiv vara mer intressant. 

Detta främst eftersom jag bor i Sverige och därför haft större tillgång till 

arbetsmaterial om telemarknaden här. 

Vidare har jag i mina studier avgränsat mig till Telia, även om jag är medveten om att 

det finns diverse andra operatörer på telekommunikationsmarknaden. Jag kommer i 

studien inte att särskilja mobiltelefonimarknaden från den övriga telekom-

munikationsmarknaden, utan göra en generell studie av hela marknaden. Detta innebär 
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vidare att jag inte kommer att behandla de övriga områden som det tidigare Telegraf-

verket varit inblandat i, såsom radio och television. 

Jag har i min uppsats valt att inte beakta den tekniska utvecklingen, utan har valt att 

koncentrera mitt arbete till effektivitet beroende på strukturomvandlingar. Jag är dock 

medveten om att viss del av den ökande lönsamhet som märks inom telekom-

munikationsmarknaden kan tänkas bero på ny teknik som de senaste åren uppkommit 

inom främst mobiltelefoniområdet. 

Jag har i uppsatsen begränsat mig till de senaste åren, det vill säga efter 1990, med 

tonvikt på åren runt 1993. 

Den största avgränsningen jag har gjort på teoriområdet är att jag inte har redovisat 

alla teorier om privatiseringar och effektivitet jag har funnit. 

 

1.4 Metod och material 
 

I uppsatsen analyserar jag den svenska telekommunikationsmarknaden utifrån allmän 

privatiseringsteori samt ett resonemang om effektivitet. Jag kommer att undersöka om 

det inom främst nationalekonomin finns ett gemensamt effektivitetsbegrepp samt 

försöka att definiera detta. 

Jag har valt att dela upp uppsatsarbetet i tre delar. Den första introduktiva delen 

kommer att innefatta definition av begrepp samt val av teori. Syftet med denna del är 

att jag ska erhålla de nödvändiga kunskaper i det ämne jag avser att studera. I denna 

fas av uppsatsarbetet kommer jag att belysa vad jag menar med privatiseringsteori 

samt effektivitetsbegreppet. Detta kommer att ske genom att beskriva det jag har läst i 

den litteratur jag har funnit i ämnet. 

Den andra fasen av uppsatsarbetet kommer att bestå av eventuella företagskontakter 

med Telia samt materialinsamling för att skapa en nödvändig grund om hur 

privatiseringen av Televerket genomförts. I denna fas av arbetet märkte jag att 

kontakter med Telia kom att ta längre tid än beräknat i och med att de tog ordentligt 

med tid på sig att vidarebefordra information. Även denna fas kan räknas som ett 

deskriptivt arbete. Till slut övergav jag försöken att låta Telia uttala sig och använde 

mig av sekundärdata som till exempel doktorsavhandlingar. 
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Den tredje och avslutande delen av uppsatsen kom att vara analytisk. I detta inbegreps 

att jag kom att knyta samman privatiseringsteorin från fas ett med mina resultat från 

fas två och utifrån dessa två presenterade mina slutsatser. 

 

Den litteratur jag valt att använda mig av består till viss del av årsredovisningar från 

Televerket, Ds-serien, som utges av diverse departement, tidigare uppsatser framlagda 

vid Linköpings universitet samt grundläggande litteratur inom ämnet nationalekonomi. 

Jag känner att detta gett mig en bra grund att stå på. 

 

Jag ber att få påpeka att denna uppsats till största delen skrevs under vårterminen 

2000, det vill säga innan delar av Telias aktier såldes till allmänheten. Därför kan det 

finnas hänvisningar till en framtida privatisering av Telia. 

 
1.5 Begreppsdefinition 
 

Telekommunikation kommer i den här uppsatsen att definieras som de medel som 

människor använder för att i realtid kommunicera med varandra över långväga samt 

kortväga avstånd. Dessa medel utgörs främst av det allmänna telenätet samt i det här 

fallet Telias mobiltelenät. 

 

Telekommunikationsmarknaden, eller telemarknaden, definierar jag i den här 

uppsatsen som den marknad på vilken det handlas med telekommunikationer. 

Televerket har länge utgjort hela telemarknaden, så i vissa passager i uppsatsen kan det 

finnas en hänvisning till telemarknaden, när det är Televerket som åsyftas. 

 

Aktiebolag är den vanligast förekommande bolagsformen. Ägarna satsar kapital och 

erhåller aktier samt inflytande i bolaget, i relation till det satsade beloppet. De får 

sedan vinstutdelning och värdestegring på aktierna som ersättning för sitt satsade 

kapital.4 

 

                                                 
4 Andersson, Göran, Kalkyler som beslutsunderlag, 1997, Studentlitteratur, Lund, s 21 
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Affärsverk är en självständig ekonomisk enhet i förhållande till statsbudgeten, 

samtidigt som den utgör en integrerad del av staten. Affärsverken finansierar sig själva 

med intäkter från de tjänster och produkter de tillhandahåller. Har ofta inrättats för att 

staten vill kontrollera ett område av tjänste- eller varuproduktion där det råder ett 

naturligt monopol.5 

 

1.6 Disposition 

 

I kapitel två kommer jag att presentera diverse privatiseringsteorier för att lägga den 

teoretiska grunden för uppsatsen. I kapitel tre kommer jag att visa hur Televerket har 

privatiserats och omvandlats till Telia samt en beskrivning av hur telemarknaden såg 

ut runt 1993. Dessa två kapitel mynnar ut i kapitel fyra, där jag kommer att föra en 

diskussion om privatiseringen av Televerket har inneburit en ökad effektivitet på 

telemarknaden. Detta kapitel kommer även till en början att innehålla ett resonemang 

runt själva effektivitetsbegreppet och vad det innebär,. I kapitel fem kommer jag att 

sammanfatta arbetet samt presentera ett antal av mina egna tankar runt privatiseringar 

och deras effektivitet, med utgångspunkt från fallet Telia. 

                                                 
5 Ds 1991:77, s 7f 
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2. Privatiseringsteori 

 
”(Privatisering)...innebär att man förflyttar vissa ansvarsområden, aktiviteter, eller 

tillgångar från det kollektiva fältet.”6 
 
Den offentliga sektorn har, när den varit som störst, i flera länder motsvarat upp till 70 

procent av BNP. Det har därför funnits ett stort incitament att privatisera delar av 

verksamheten.7 

I detta kapitel har jag tänkt att behandla allmänt förekommande teorier om 

privatisering av statliga verk för att bygga upp en grund som jag sedan skall tillämpa i 

fallet med Televerket. Jag har valt att lägga en stor tonvikt vid Donahues verk. 

 
2.1 Donahues syn på privatiseringar 
 

Det finns enligt, Donahue, inom modern kapitalism tre principer om hur allmänhetens 

affärer skall skötas. Den första är voluntarismen, den andra är prissystemet och den 

tredje är regeringsmakten. 

Voluntarismen, eller frivillighetsprincipen, innebär att människor handlar oegennyttigt 

under påverkan av sociala normer eller religiösa aspekter. Den drivande kraften bakom 

voluntarismen skulle vara en maktkänsla av att kunna hjälpa andra individer och vara 

storsint nog att inte direkt kräva något i gengäld. Den enskilde personen skulle vara 

driven av sin fria vilja att hjälpa till. Ett exempel, enligt Donahue, skulle vara den 

frivilliga brandkåren, där de inblandade handlar av oegennytta, men med utsikten att få 

hjälp att släcka sina egna hus om dessa skulle börja brinna. Detta skulle kunna ses som 

egennytta, men utsikten att personen måste släcka ett par hundra bränder innan något 

för honom/henne relevant behöver släckas är stor. Därför skulle detta, enligt Donahue, 

vara ett exempel på oegennytta. 

Prissystemet, eller marknaden, skulle kännetecknas av människans inneboende behov 

av att byta till sig varor vi inte själva kan tillverka. Priset skulle här vara tecknet på om 

det fanns för stor eller liten tillgång av en vara. Det gemensamma grundläggande 

draget för marknaderna skulle vara de lagar om äganderätt som har konstruerats i olika 

                                                 
6 Donahue, s 208 
7 Strazzullo, Antonio, Privatization of Public Enterprises: A Policy in Search of a Theory, I: Surveys In Modern 
Economics, s 197 
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samhällen för att skydda ägare av en viss vara mot stöld etcetera. I motsats till 

voluntarismen skulle det vara människans själviska mål, som att maximera sin egen 

nytta, som styr prissystemet. 

Regeringsmakten innebär att politiska beslut fattade av de styrande i landet bestämmer 

hur mycket och vad för några produkter samt tjänster som produceras. Dessa beslut 

skulle spegla ett försök att omfördela resurser inom samhället.8 

I modern teori skulle voluntarismen motsvara någon slags bytesmarknad, prissystemet 

vara kapitalism och regeringsmakten en sorts planekonomi. 

Statliga myndigheter som är de som skulle sköta regeringsmakten skulle enligt 

Donahue vara uppbyggda för att i sin procedurfunktion vara formellt oantastliga. Detta 

så att alla överväganden de gör får sin rätta vikt och att alla medborgares rättigheter 

respekteras. Denna oantastlighet skulle inte behöva förenas med en produktiv 

effektivitet, utan det viktiga för de flesta statliga myndigheter och affärsverk vore att 

de på ett korrekt sätt behandlade ärenden av samma slag på ett likvärdigt sätt. Detta 

faktum skulle enligt Donahue vara svårt, om inte omöjligt, att förena med den 

administrativa flexibilitet samt koncentrerade beslutsfattande som kan krävas i 

organisationer för att kunna anpassa produktionen på snabbast möjliga sätt till ny 

teknisk utveckling samt den bästa kostnadsstyrningen. Att företaget inte snabbt kan 

adaptera sin produktion av tjänster eller produkter till ny teknik eller mer flexibel 

administration skulle ej på en tillräckligt snabb tidsmarginal anpassa priset på 

produkten eller tjänsten till en för konsumenten sett optimal nivå, givet att priset 

kunnat ändra sig på marknaden.9 

Donahue menar således att för att kunna reagera snabbt och med korrekta beslut på en 

marknad motsvarande den vi har idag, så krävs det att organisationerna är flexibla 

samt kapabla att snabbt kunna fatta nödvändiga beslut utan att gå igenom en krävande 

byråkratisk process. Detta skulle marknaden kunna göra, men förmågan skulle saknas 

hos de statliga verken i och med att dessa skulle vara mer inriktade på att processen 

gick rätt till än att resultatet blev snabbt framtaget. Företag och organisationer skulle 

vara benägna att röra sig från den offentliga sfären, eller regeringsmakten, mot den 

                                                 
8 Donahue, sidan 19f 
9 Donahue, s 209 
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privata sfären, eller prissystemet. Det är denna rörelse som kallas en privatisering, och 

skulle kunna inbegripas i resonemanget om ”den osynliga handen” nedan. 

 

2.2 Vidare privatiseringsteorier 
 

Det finns en rad teorier av de mest skiftande slag om vad privatiseringar innebär och 

varför de skall genomföras. Jag har i det här arbetet valt att lägga tonvikten på teorin 

ovan presenterad av Donahue, men kommer att i detta stycke även att presentera ett 

par av de övriga teorierna runt privatiseringar. 

En teori som har introducerats runt varför privatiseringar genomförs berör den så 

kallade ”osynliga handen”. Denna makt skulle i doldom styra den privata ekonomin 

till det optimala resultatet. Detta skulle enligt teorin innebära att om en sektor 

privatiserades, så skulle den bli effektivare och mer lönsam nästan helt automatiskt. 

Privatiseringen skulle vara ett effektivt svar på de ekonomiska misslyckanden som 

vissa statliga verk och företag uppvisar.10 

Traditionell mikroekonomi har sysslat med att finna den punkt i ekonomin där en 

effektiv blandning av privata och statliga företag förekommer. Denna skulle 

kännetecknas av att outputkostnaden skulle vara lika med marginalkostnaden på den 

enskilda marknaden. Marknadsmekanismen, eller den ”osynliga handen”, skulle tvinga 

aktörerna på marknaderna att uppnå denna punkt. Det finns dock en rad fall när 

marknaden skulle misslyckas att uppnå dessa mål. Dessa misslyckanden skulle främst 

karaktäriseras av en stigande skalavkastning eller präglas av externaliteter. Det första 

fallet med stigande skalavkastning betecknas vanligtvis som ett naturligt monopol. 

Detta fenomen förekommer främst i sektorer med sjunkande styckkostnader. De 

största företagen skulle få en konkurrensfördel, i och med att de kan uppvisa en lägre 

produktkostnad. Marknaden skulle således automatiskt justeras till ett naturligt 

monopol. Marginalkostnaden skulle komma att bli lägre än ”average cost” och 

företaget skulle således endast tillverka den volym som innebär att de långsiktiga 

marginalkostnaderna är lika med ”marginal revenue”. Denna produktion skulle lämna 

en stor grupp människor utan produkten, även om de var beredda att betala ett pris som 

                                                 
10 Strazzullo, s 196 
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skulle täcka marginalkostnaden. Staten skulle i det här fallet kunna komma in och med 

subventioner sänka kostnaderna, så att de konsumenter som enbart kan tänka sig att 

betala ett pris motsvarande marginalkostnaden får sina behov tillfredställda. Det skulle 

vara samhällsekonomiskt optimalt av staten att se till att samtliga konsumenter som är 

beredda att betala ett pris motsvarande marginalkostnaden får sina behov 

tillfredsställda. 

Det andra fallet, med externaliteter eller externa effekter i produktionen, karaktäriseras 

av att det finns sidoeffekter av en produktion. Dessa skulle inte täckas upp av priset på 

varan, utan betalas av den offentliga sektorn eller samhället. Återigen finns det här en 

möjlighet för staten att korrigera marknaden så att priserna motsvarar kostnaden för 

produkten.11 Ett exempel på dessa externaliteter skulle kunna vara den miljöförstöring 

som orsakas av en viss produktion. Staten skulle då kunna gå in på marknaden och 

lagstifta om att endast en viss mängd av de olika farliga ämnena som uppstår vid den 

specifika produktionen får släppas ut i naturen. Detta skulle skapa ett hinder för att 

producera mer än den tillåtna mängden av varan. Jag kan tänka mig att detta har en 

begränsad inverkan eller betydelse på marknader som karaktäriseras av tjänste-

produktion. 

 

”Property Rights”-skolan menar att det finns tre anledningar till att privatisera bolag. 

Den första skulle vara att i statliga bolag är ägandet allt för utspritt. Alla medborgare i 

landet skulle vara delägare i bolaget. Ägarna, det vill säga folket, skulle finna det näst 

intill omöjligt att delta i beslut om vad bolaget skall tillverka. Den andra anledningen 

är att kostnaden för att på en löpande basis övervaka bolaget skulle vara för höga, 

vilket medför att ägarna inte kan upprätthålla en konstant kontroll. En enskild individ 

har inte möjlighet att på egen hand kontrollera vad en myndighet eller ett statligt 

affärsverk gör. Den tredje anledningen är att en enskild medborgares andel i bolaget 

inte kan övertas av någon annan så att ägandet kan koncentreras. Detta medför att 

ledningen för det statliga bolaget inte som i privat sektor behöver agera på ett sådant 

sätt att de stävjar den fruktan de har för att bolaget skall tas över, utan i lugn och ro 

kan höja sina löner utan att ta hänsyn till bolagets mål. Att minimera kostnaderna 

                                                 
11 Strazzullo, s 201 
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skulle inte vara nödvändigt i ett statligt verk i och med att har statens stöd i det de gör 

och kan räkna med att få finansiering därifrån. Detta skulle var den stora anledningen 

till att statliga bolag, i motsats till privata, bedrivs på ett ineffektivt sätt.12 

Jag tycker att denna kritik av offentlig sektor är rättfärdigad till viss del. Visst är 

ägandet allt för utspritt, men det finns en mening med att den allmänna driften av 

verksamheten för att inte kunna exkludera människor från att ta del av den verksamhet 

som bedrivs i den offentliga sektorn. 

 

”Public Choice”-skolan menar även de att i statliga, publika, organisationer jobbar 

styrelsen främst för sin egen fördel. De ser till att driva upp sina löner samt sina egna 

fördelar på organisationens bekostnad. Att organisationen skulle vara effektiv för 

medborgarna är inget självändamål i sig. Vidare anser de att om marknaden innehåller 

statliga företag, så är det troligt att en situation med ett bilateralt monopol uppstår. 

Med detta menar de att de två maktcentren i samhället, de statliga företagen och staten, 

gemensamt agerar för att höja sina egna vinster utan att ta hänsyn till medborgarnas 

intressen av verksamheten. En privatisering skulle behövas för att effektivisera de 

statliga myndigheterna även i det här fallet så att styrelserna får ett incitament att jobba 

effektivare och forma sina organisationer på ett sätt som är effektivare och mer 

lönsamt än den statliga organisation de varit en del av.  13 

  

2.3 Kritik mot privatiseringsteori 

 

Om privatiseringsprocessen fungerar dåligt menar Donahue att det skulle försvåra 

situationen för makthavarna i samhället. Dessa skulle vara tvungna att bekosta 

privatiseringens misslyckanden samt styra upp en eventuellt klumpigt utformad 

organisation. Donahue framställde ett antal problem som en icke korrekt genomförd 

privatisering kan medföra, för statens del samt för samhället i övrigt. 

                                                 
12 Strazzullo, s 203 
13 Strazzullo, s 204 
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Det första av dessa är att staten måste specificera i detalj vad det är den vill ha ut av 

företaget. Misslyckas den med det kan situationen uppstå att den inte får de tjänster 

eller de produkter som den skulle behöva. 

Den andra punkten innebär att det inte enbart bör ses till de eventuella effektivitets-

vinster som kan göras, utan även till att de tjänster som beställs genomförs på ett 

kontraktsenligt sätt. Den korrekta byråkratiska processen kan i vissa fall saknas i privat 

sektor. Detta gäller främst det sätt varpå de kontrakt som kan komma att behövas upp-

rättas. Om inte kontrakten mellan företagen och kunden, i detta fall staten, upprättas på 

ett korrekt sätt kan så kallade kontraktskostnader uppstå. Denna transaktionskostnad 

skulle till stor del kunna undvikas i den komplicerade byråkrati som under årens lopp 

byggts upp inom offentlig verksamhet. 

Den tredje punkten som Donahue anser är en kritik mot privatiseringar är att 

organisationer, och då även statliga, fungerar bäst på en marknad med konkurrens. 

Detta innebär att privatisering inte bör vara ett självändamål, utan att staten bör 

betrakta marknaden som organisationen befinner sig på. Vissa organisationer lämpar 

sig bättre att privatisera, medan andra bör fortsätta drivas under statlig kontroll.14 

Dessa tre problem ter sig kanske som självklarheter, men det kan vara bra att påpeka 

att det inte enbart finns bra sidor med att privatisera allt, utan att det kan finnas en viss 

trygghet för verksamheter att hålla sig kvar inom den offentliga ramen. Dessa 

tryggheter skulle bland annat vara att det finns ett bestämt regelverk som reglerar hur 

verksamheten skall drivas samt hur kontrakt skall upprättas för att gälla i laga mening. 

 

Även studien genomförd av Strazzullo visar att det kan finnas problem med en icke- 

korrekt genomförd privatisering. Han nämner bland annat de kontraktskostnader som 

Donahue beskrev. Vidare visar han på att det finns få marknader där det till fullo går 

att jämföra ett före detta statligt bolag med ett som har varit i privat ägo en längre tid. 

Detta skulle bland annat bero på att även om de är på samma marknad så tävlar de inte 

på samma villkor. Statliga verk har ofta ett ekonomiskt stöd från staten, så att de inte 

behöver finna de mest lönsamma lösningarna eller produktmixarna. Ofta skulle enligt 

Strazzullo statliga verk ha tagit på sig uppgifter som kan sägas vara icke-

                                                 
14 Donahue, s 210f 
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kommersiella, det vill säga att det inte finns någon vinst att hämta. Strazzullo anser att 

den främsta svårigheten med att jämföra privata och statliga företag eller 

organisationer är att finna de variabler som skall testas och jämföras. Hur skall 

exempelvis en tjänst mätas? Först när alla dessa variabler är funna och testade skulle 

det gå att tala om att privatisering är ett bättre alternativ än att driva statliga företag.15 

Jag kan i stort hålla med om vad Strazzullo har kommit fram till, även om det också 

här rör sig om triviala synpunkter. Visst måste det etableras ett gällande mätsystem för 

att kunna fastställa om en privatisering är effektiv, och vad som menas med 

effektivitet, innan någon kan uttala sig om att privatiseringar vore den mest geniala 

metoden att styra upp ett företags effektivitet. Främst bör inte effektivitet ses som ett 

mål i sig självt, utan vara del av en förnyelseprocess. Att enbart privatisera för 

privatiserandets egen skull verkar, enligt mig, inte ha någon mening. Dock, skulle 

företaget genom en privatisering få tillgång till nya finansiella medel eller en ny 

kundkrets, så kan privatisering vara ett bra medel. 

 

En marknad, där skalfördelar förekommer på grund av höga inträdeskostnader, kallas 

ett naturligt monopol. I Televerkets fall har de höga kostnaderna för att bygga upp ett 

telenät varit en bidragande faktor till att ett naturligt monopol har uppstått. Om 

marknaden karaktäriseras av ett naturligt monopol, vilket telemarknaden tidigare var, 

så är det ekonomiskt effektivast att låta ett företag driva verksamheten. Det skulle 

kunna utnyttja de skalfördelar som förekommer, för att producera en mängd varor som 

underskrider den egentligt samhällsekonomiskt bästa. Med detta menas att de inte 

tillverkar den volym tjänster eller produkter som vore effektivt på en annan typ av 

marknad.16 I fallet med naturligt monopol, är det inte säkert att det är effektivast 

möjligt att privatisera ett bolag. Marknaden kommer även i fortsättningen att 

karaktäriseras av det naturliga monopolet. Det enda som skulle ske är en omfördelning 

av produktionen från statlig till privat regi. Vad som kan göras i det här fallet, är att 

införa ett tvådelat prissystem, med ett pris för nätet, i fallet med Televerket, och ett 

                                                 
15 Strazzullo, s 206f 
16 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., Modern Industrial Organization, Second edition, 1994, HarperCollins 
College Publishers, USA, s 151f 
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pris för samtalskostnaden. På det sättet skulle det vara möjligt att undkomma det 

naturliga monopolet. 
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3. Hur har Televerket genomfört omvandlingen? 
 

I det här kapitlet ger jag en redogörelse för hur Televerket har privatiserats. Jag 

kommer att börja med en utveckling av kapitel 1.1 Bakgrund, med att gå in på hur 

Televerket uppstod. Därefter följer en beskrivning av hur telemarknaden såg ut 1992 

och varför Televerket valde att privatiseras. Sist kommer jag att föra en diskussion om 

resultatet, samt visa hur telemarknaden såg ut 1993. 

 

3.1 Televerkets uppkomst 
 

När Alexander Bell år 1876 lämnade in sin patentansökan om ett telefonsystem fanns 

det redan ett allmänt världsomspännande telekommunikationssystem, telegrafen. 

Dessa båda system skilde sig markant. För det första var telegrafen avsedd för 

skriftliga meddelanden och telefonen för muntliga. För det andra användes telegrafen 

endast för långväga kommunikation mellan städer, länder eller kontinenter, medan 

telefonen till en början endast användes för lokal kommunikation. Dessa två stora 

skillnader gjorde att telefonens potential till en början underskattades, vilket fick till 

följd att motstånd mot denna nya uppfinning från Sveriges Telegrafverk, det vid den 

tiden dominerande kommunikationsverket, uteblev. Tvärtom bidrog telegraf-

ingenjörerna runt om i Sverige till en mycket snabb spridning av den nya tekniken. 

1880 öppnades Sveriges första telefonstation i Stockholm och tio år senare hade 

antalet lokala telefonnät i Sverige stigit till 400 stycken. Snabbast utveckling fick 

telefonnäten i Stockholm där det från 1883 fanns två konkurrerande telefonbolag, 

amerikanskägda Stockholms Bell Telefonaktiebolag och svenskägda Stockholms 

Allmänna Telefonaktiebolag, som för övrigt hade köpt sin apparatur från ett vid den 

tiden litet svenskt verkstadsföretag kallat LM Ericsson. De båda telefonbolagen 

konkurrerade intensivt bland annat genom att sänka sina anslutnings- och samtals-

avgifter, vilket ledde till en snabb ökning i antalet abonnenter. 1885 fanns det 5000 

telefonapparater i Stockholm, vilket var fler än i någon annan stad i världen vid denna 

tid.17 

 
                                                 
17 Kaijser, s 31 
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Ju fler abonnenter som är anslutna till ett telefonsystem, desto värdefullare blir 

systemet för abonnenterna. När man med hjälp av en förbättrad teknik började länka 

ihop telefonnäten mellan närliggande byar och städer blev det möjligt att ringa över 

längre avstånd, vilket ogillades av det statligt kontrollerade Telegrafverket, som då 

intog en defensiv hållning till de nya telefonsystemen. Telegrafverket försökte stoppa 

telefonledningarnas utbredning genom skrivelser till regeringen. Skrivelserna fick 

dock liten verkan och då verket insåg faktum att telefonnäten var här för att stanna, 

beslutade de att bygga sina egna nät och börja konkurrera på den nya marknaden. När 

Telegrafverket 1888 fick i uppdrag från regeringen att anlägga telefonledningar från 

Stockholm till Göteborg, Malmö och Sundsvall skapade de ett telefonnät av nationell 

karaktär. Vidare utvecklade Telegrafverket en mer offensiv strategi. Dess mål blev att 

få total kontroll över samtliga telefonnät i landet, trots att riksdagen vid flera tillfällen 

avslog motioner om ett förstatligande av telefonväsendet. Motiven för Telegrafverkets 

offensiva strategi var bland annat att åstadkomma en teknisk standardisering av hela 

det svenska telefonnätet och att undvika de ökade administrationskostnader för 

koppling och debitering som uppkom vid samtrafik mellan telefonnät med olika ägare. 

Expansionssträvandet gick mycket bra och andelen telefoner som i 

Stockholmsregionen var anslutna till Telegrafverkets nät var 1902 65 % medan 

andelen utanför Stockholm var hela 97 %. Störst konkurrens mötte Telegrafverket 

således i Stockholmsregionen, där Stockholms Allmänna var den största 

telefonnätoperatören efter uppköpet av Stockholms Bell 1888. I slutet av 1880-talet 

hade Telegrafverket knappt 20 % av Stockholms alla abonnenter. För att öka sin 

konkurrenskraft installerade de kostnadsfritt telefoner hos nyckelpersoner i samhället, 

såsom läkare, präster samt myndighetspersoner. Telegrafverket gjorde även försök att 

köpa upp Stockholms Allmänna år 1900, men priset på 13 miljoner kronor var för högt 

för att riksdagen skulle kunna godkänna affären. Telegrafverket valde efter det en linje 

med att ställa höga krav från sin sida för att ingå ett samtrafikavtal med Stockholms 

Allmänna. Kraven var för stora och deras samarbete upphörde 1903. Under de följande 

femton åren var Stockholms Allmännas abonnenter avskurna från landets övriga 

abonnenter som vid det här laget samtliga var uppkopplade mot Telegrafverkets 

rikstäckande telefonnät. När sedan Telegrafverket 1918, utan att riksdagen motsatte sig 
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det, köpte upp Stockholms Allmänna för 47 miljoner kronor hade de uppnått sitt mål 

och hade total kontroll över det svenska telefonnätet.18 

 
Telegrafverkets (eller Televerkets, som det hette från och med 1953) i det närmaste 

totala kontroll över det svenska telefonnätet höll i sig ända fram till 1980-talet. Tele-

verket hade dock aldrig ett formellt monopol, i det att dess rättigheter i det avseendet 

skrevs in i lag. I praktiken var det dock ett monopol, eftersom Televerket ägde all 

teleutrustning, såsom telenät och antenner, och skötte all drift av dessa.19 

 

3.2 Telemarknaden 1992 

 

1992 dominerades telemarknaden i Sverige av Televerket. De hade en marknads-

ledande ställning som kunde liknas vid ett monopol. Vidare dominerade de den relativt 

nyuppkomna mobiltelefonmarknaden. Från dessa båda marknader hämtade Televerket 

90 procent av sina intäkter och svarade för en sammanlagd marknadsandel på 80 

procent. 

Det fanns en rad problem som kommunikationsdepartementet 1992 såg med Tele-

verkets dominerande ställning på telemarknaden. Ett av de största problemen var 

risken att de ej skulle kunna hinna med i den utveckling av den nya teletekniken, som 

växte fram med stor fart. Det skulle behövas ett flertal leverantörer av teletjänster för 

att mätta konsumenternas behov av ny teknik och nya möjligheter. Vidare skulle 

Televerket ha utnyttjat sin, i praktiken, monopol-ställning till att tvinga kunder som 

vill byta leverantör att köpa den delen av telenätet till ett av dem kallat marknadspris. 

Detta skulle ha inneburit att det i slutänden var billigare för kunden att behålla 

Televerket som leverantör, än att byta till en ny teleoperatör. Ytterligare ett exempel 

på dess utnyttjande av sin monopolställning var att Televerket endast utvecklade den 

del av telenätet där de från början hade en dominerande ställning. De delar av 

verksamheten där de på lika villkor konkurrerade med andra leverantörer lämnades 

utan utveckling.20 

                                                 
18 Kaijser, s 44f 
19 Kaijser, s 43 
20 Ds 1992:86, Svensk telemarknad i förändring, Kommunikationsdepartementet, s 41f 
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EG ställde inför 1992 upp ett antal mål för telekommunikationerna i Europa. Deras 

förhoppning var att teletrafiken i Europa skulle liberaliseras väsentligt. Sveriges 

telemarknad var som figur 1 visar redan liberalare än de mål som EG ställde upp, trots 

den från kommunikationsdepartementet framförda kritiken ovan. Figuren visar särskilt 

att Sverige redan 1992, innan privatiseringen av Televerket, hade en relativt liberal 

marknad. 

 

Figur 1: EG:s telepolitik inför 1992 i jämförelse med Sveriges 
 
Mål:     EG (utom UK)  Sverige 
 
Fri marknad för kundutrustning  Ej fullt genomförd Fri marknad 
Value-Added tjänster   Under frisläppande Fri marknad 
Tredjepartstrafik för datakom.  Fritt senast 1993  Fri marknad 
Datanät etablering   Fritt senast 1993  Fri marknad 
Mobiltelefoni    Monopol/Duopol  Tre operatörer 
Satellitkom.    Monopol/begr. Frih. Fri marknad 
Tredjepartstrafik för telefoni  Förbjuden  Fri marknad 
Telefontjänster    Lagfäst monopol  Fri marknad 
Kabel-TV    Monopol/koncession Fri marknad 
Byggande av (fysiska) nät   Monopol  Fri marknad 
Fristående regleringsorgan   Under genomförande Under genomförande 
 

Källa: Televerket – Årsredovisning 1991 
 
Vidare började Televerket redan under 1991 att känna av en allt större konkurrens på 

de lönsamma marknaderna såsom utlandssamtal för företagskunder. Bland annat hade 

det nya bolaget Tele2 etablerat sig och byggt upp ett eget nät, som de erbjöd sina 

kunder till billigare priser än de Televerket kunde erbjuda. Televerket hade finansierat 

sina mindre lönsamma nät, såsom lokalnäten, som utgjorde 20 % av deras intäkter, 

med den för dem mer lönsamma långdistanstrafiken. Under början av 1990-talet 

började de således utsättas för konkurrens på sina mest lönsamma marknader, medan 

de på de mindre lönsamma marknaderna fortfarande ansvarade för teletrafiken.21 

 

De konkurrenshinder som nämns ovan visar att det rörde sig om ett naturligt monopol 

som rådde på den svenska telemarknaden vid början av 1990-talet. De främsta av 

dessa hinder utgjordes av inträdeshinder, eftersom det var Televerket som hade 

                                                 
21 Televerket – Årsredovisning 1991 
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tillgång till accessnätet, och kunde bestämma vilka aktörer de ville släppa in på 

telenätet. Detta gjorde att de kunde sätta villkor som gjorde att de hade stora fördelar 

själva och således hindra oönskade operatörer. Sammanlagt kan sägas att de hinder 

som fanns på marknaden utgjordes av risker för korssubventioner mellan icke-

konkurrensutsatt och konkurrensutsatt. Dessa i sin tur kan leda till diskriminering och 

överprissättning för kunder som saknar alternativ.22 

 

Kommunikationsdepartementet undersökte Televerkets effektivitet och jämförde 

denna med ett antal ledande telekommunikationsbolag i Europa och kom fram till att 

Televerket av 1992 var relativt effektivt. Detta grundade de på undersökningar om 

räntabilitet på eget kapital och jämförde med bland annat AT&T, British Telecom 

samt MCI, ett annat amerikanskt telefonbolag. Det sammanlagda omdömet var dock 

att Televerket, oavsett om priser och servicemål beaktades, skulle kunna effektiviseras 

ytterligare.23 Detta visas bland annat av att staten 1991 krävde att Televerket skulle 

uppvisa en högre räntabilitet samt ge en mycket högre avkastning, det vill säga bli 

effektivare. För att detta skulle kunna ske, så måste organisationen omorganiseras och 

på andra sätt effektiviseras.24 Dessa krav framfördes för att den framtida 

privatiseringen skulle förlöpa komplikationsfritt. 

 

3.3 Processen 

 

De konkurrenshinder som förekom på telekommunikationsmarknaden skulle kräva en 

rad åtgärder. Kommunikationsdepartementet föreslog en del åtgärder som skulle 

förbättra främst konkurrensen. Det som behövdes för att effektivisera telemarknaden 

var att dela upp Televerkets tjänster i två delar, en nätdel och en tjänstedel. Nätdelen 

skulle vara oberoende och svara för att de operatörer som ville in på marknaden fick 

tillgång till telenätet, medan tjänstedelen skulle tillhandahålla teletjänster i samma 

skala som det gamla Televerket gjort. Det framfördes ett antal argument mot denna 

uppdelning. De flesta av dessa utgjordes av tekniska argument som gick ut på att den 

                                                 
22 Ds 1992:86, s 44 
23 Ds 1992:86, s 39 
24 Televerket - Årsredovisning 1991, s 16 
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nya tekniken som fanns inom området gjorde att det allmänna telenätet var föråldrat. 

Den nya fiberoptiken skulle göra det gamla telenätet obsolet. Vidare argument var att 

integrationen mellan nät och tjänster skulle öka och att en separering av nämnda skulle 

medföra att Televerket skulle få svårigheter att hävda sig på marknaden. Det 

rekommenderades därför, från bland annat kommunikationsdepartementet, att det ej 

skulle ske en uppdelning av teletrafiken i två delar.25 

 
Telemarknaden i Sverige har karaktäriserats av skal- och flerproduktsfördelar för det 

dominerande bolaget, det vill säga Televerket. För att lösa detta upprättades förslag om 

att Televerket som kompensation skulle sköta olönsamma delar av verksamheten som 

att upprätthålla telefoni i hela Sverige. En prisreglering borde vidare införts för att lösa 

problemen med korssubventioneringen. Denna skulle bland annat innebära att Tele-

verket delades upp i olika separata enheter, så att en kontroll av de olika kostnads-

ställena enklare kunde genomföras.26 Detta arbete skedde även under en tidsperiod. 

 

De två största stegen i processen till att bolagisera Televerket var att bilda ett 

holdingbolag27, Teleinvest AB, 1981 och etablerandet av Telia AB den 1 juli 1993. 

Detta skedde främst genom de för Televerket viktigaste politiska besluten som fattades 

under juni 1991, då riksdagen beslutade att förändra organisationen i Televerket och i 

juni 1993 då det beslutades att Telia AB skulle bildas.28 

Men, arbetet med att dela upp Telia i ett antal mindre bolag med specifika uppgifter 

hade börjat redan 1965, då riksdagen bestämde att tillverkningen av komponenter 

inom Televerket till viss del skulle ske inom ett avskilt bolag, Telefabrikation AB. 

Detta bildades nämnda år och startade tillverkningen. Två år senare kom ett beslut om 

att Swedtel (Swedish Telecommunication Consulting AB), ett konsultföretag för 

telelösningar, skulle startas och ledas av Televerket. Under åren som följde urskildes 

ytterligare verksamhetsområden som startades upp i aktiebolagsformer, exempelvis 

SOS Alarm. Allt för att effektivare kunna bedriva verksamheten. 1975 insåg 
                                                 
25 Ds 1992:86, s 45 
26 Ds 1992:86, s 47f 
27 Ett holding-bolag äger aktier i ett eller flera andra bolag. Holding-bolag kan vara så kallade offshore-bolag och 
äga, inte bara aktier, utan t ex obligationer, varor osv. 
28 Karlsson, Magnus, The Liberalisation of Telecommunications in Sweden – Technology and regime Change 
from the 1960s to 1993, 1998, LTAB, Linköping, s 139 
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Televerket att för att kunna få en mer lönsam organisation så behövdes fler kunder 

som ringde mer. Detta ledde till att två fristående marknadsföringsavdelningar  

bildades inom Televerket, en för telefontjänster och en för datakommunikation, som 

från 1976 bedrev kampanjer för att marknadsföra telefonerandet. Teleinvest bildades 

strax därefter som ett svar på att Televerket började känna av konkurrensen på 

marknaden och trycket utifrån. 1990 kom det slutliga steget i omvandlingen av Tele-

verket till Telia då den borgerliga regeringen drev igenom att Telia skulle bildas 

1993.29 

 
3.4 Resultatet 
 
Televerket omvandlades till Telia AB och blev ett statligt ägt bolag 1993. I processen 

skildes vissa delar av verksamheten, såsom Nätdelen, mobiltelefondelen och Internet-

delen, av och uppstod som fristående bolag under koncernledningen. Telia är det 

största och mest dominerande bolaget på telekommunikationsmarknaden i Sverige, 

och i Norden. Verksamheten är, mycket på grund av den stora geografiska och 

affärsmässiga spridningen, uppdelad i åtta huvudområden. Det största av dessa 

områden är Nät, som ansvarar för det fasta nätet i Sverige. Andra områden är Mobil 

Kommunikation och Internettjänster. Denna utveckling i riktning mot enskilda bolag 

har även krävts av den hårdnande konkurrensen inom främst långdistanssamtal som 

Telia sett under de senaste åren. På en marknad med hård konkurrens krävs att bolaget 

måste vara mer flexibelt och effektivt för att överleva. Telia AB är ett aktiebolag och 

moderbolag i koncernen. Staten har fullständig makt och kontroll över kapitalet och 

därmed bolaget, i och med ett aktieinnehav på 100 procent.30 

 

I figuren nedan kan det ses att Telia befinner sig på en europeisk telefonmarknad med 

många operatörer, men som nästan enda bolag i Europa är Telia statligt ägt. Detta 

skulle konkret innebära att Telia befinner sig på en marknad som kräver privat 

finansierande, men på grund av sitt statliga ägande, är utestängt från denna möjlighet. 

                                                 
29 Karlsson, s 79-139 
30 Holmberg, Henrik och Lundgren, Pontus, En studie av de svenska nätoperatörerna för mobil telefoni, 1999, C-
Uppsats i Nationalekonomi, Linköpings Universitet, s 12f 
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Detta kan innebära att de på grund av viss utestängning från privat finansiering kan 

komma att förlora den vinst de annars kunde komma att få. 

 
Figur 2: 

 
Källa: http://www.riksdagen.se/debatt/9798/motioner/n/n17.asp, 2000-05-10 

 
Ett antal förslag har upprättats om hur Telia skall få tillgång till ökat rörelsekapital 

utan att behöva finansieras av staten. Det som har vunnit genomslagskraft är att Telia-

aktierna till en viss del skall säljas ut till allmänheten. Förutom att skapa en ny 

folkaktie, kan Telia ges erforderligt nytt kapital samtidigt som den privata ägarandelen 

på marknaden blir tillräckligt stor för att vara trovärdig. Endast genom att vända sig till 

den breda allmänheten kan tillräcklig förankring och kapitalförsörjning erhållas för 

bolaget. Efter en lämplig tid bör en första delprivatisering följas av ytterligare 

försäljningar av statens aktier, för att inbringa ytterligare kapital. 

Statens målsättning med privatiseringen av Telia är att företaget långsiktigt bör vara ett 

bland flera stora svenska exportföretag inom den kunskapsintensiva delen av närings-

livet. Genom detta skulle den kritiska massan av högteknologiska svenskbaserade 
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företag inom tele-, IT-, elektronik- och mediebranscherna stärkas och Telias 

konkurrenskraft på den internationella marknaden höjas.31 

Sverige har internationellt ett rykte om sig att vara högteknologiskt intressant, med 

varumärken som Ericsson etcetera. Denna bild skulle kunna stärkas ytterligare om 

Telia kom att bli ett av de ledande telefonbolagen i världen, eller i alla fall Europa. 

Detta skulle vara ett gyllene tillfälle att öka den del av den svenska marknaden som vi 

kan tävla med, i och med att Sverige internationellt har svårt att konkurrera på 

marknader för exempelvis enkel varutillverkning på lika villkor som låglöneländer 

med den internationellt höga lönenivå som råder på den svenska marknaden. 

 
3.5 Telemarknadens utseende runt 1993 
 

Telekommunikationsmarknaden har i Sverige länge varit dominerat av Televerket. 

Detta har gjort att Televerket har byggt upp en marknad som i början av 1993 kunde 

liknas vid ett monopol. Vad kännetecknar då ett monopol och varför skulle detta vara 

sämre än en fri marknad? För att besvara denna fråga kommer jag att hänvisa till figur 

tre. Där kan vi se att i ett monopol baseras verksamheten på att priset på en produkt 

kan vara högre än marginalkostnaden. Vidare är den långsiktiga vinsten större än eller 

lika med noll. 

 
Figur 3: Prediktioner baserade på marknadsstruktur 

    p-MC  Πsr  Πlr 
Fri marknad   0  + el -  0 
Monopolkonkurrens  +  + el -  0 
Monopol   +  + el -  + el 0 
Oligopol   +  + el -  + el 0 
P=pris, MC=Marginalkostnad, Πsr=Kortsiktig vinst, Πlr=långsiktig vinst 

Källa: Egen tolkning av Carlton, Perloff, s 332 
 
Det här monopolet kunde härledas till att Televerket hade kontroll över tele-

ledningarna och därför kunde bestämma vilka aktörer som skulle släppas in på 

marknaden, det vill säga upprätta så kallade entry barriers. Televerkets tjänster skulle 

bestå av kvasikollektiva tjänster som inneburit stora investeringar i telenätet. Dessa 

skulle ha varit av typen sunk cost, och gav upphov till stordriftsfördelar, det vill säga 

                                                 
31 http://www.riksdagen.se/debatt/9798/motioner/n/n17.asp, 2000-05-10 
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fallande styckkostnad, beroende på att de fasta kostnaderna är lika stora oavsett vilken 

volym av teletjänster som produceras. Om dessa fallande styckkostnader varit 

tillräckligt stora, vilket de var, så upprättades ett naturligt monopol, vilket innehades 

av Televerket.32 

 

I figur fyra kan vi se ett exempel på hur telemarknaden såg ut vid början av 1990-talet. 

Här visas att den mest effektiva lösningen, ur samhällelig synvinkel, vore att priset 

skulle vara lika med marginalkostnaden. Denna punkt på kurvan uppnås när 

produktionen medför att styckkostnaden fortfarande faller. Denna kvantitet är inte den 

optimala för företag, i och med att de då skulle göra en förlust, eftersom marginal-

kostnaden var större än marginalintäkten. Ett ensamt bolag, i detta fall Televerket, 

kunde dock driva en verksamhet med vinst, i och med att de kunde ta ut 

monopolpriset, Pm.33 

 

Figur 4: Avtagande styckkostnad, monopollösning och konkurrenslösning, för en enskild produkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC=Styckkostnad, Xm=Monopollösningen, Xk=Konkurrenslösningen 

Källa: Hultkrantz, s 170 
 

                                                 
32 Hultkrantz, Lars, Offentliga nyttigheter, 1992. I Den offentliga sektorn av Södersten, Bo (red.), SNS Förlag, 
Kristianstad, s 168f 
33 Hultkrantz, s 169 
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I korta drag kunde telemarknaden runt 1990-93 ses som ett naturligt monopol, där 

produktionen av teletjänster låg under den produktion som kunde varit den samhälls-

ekonomiskt optimala. 
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4. Har privatiseringen inneburit ökad effektivitet? 
 
Först kommer jag i det här kapitlet att föra en diskussion om vad effektivitet i 

nationalekonomin innebär. Därefter kommer jag att se om det är möjligt att använda 

begreppet på fallet privatiseringen av Televerket. 

 
4.1 Effektivitet 
 
När det talas om effektivitet menas i olika sammanhang olika saker. Det finns 

teknologisk effektivitet, det finns effektivitet inom en avdelning, det finns militär 

effektivitet etcetera. I det här kapitlet, och i hela uppsatsen kommer jag att behandla 

den ekonomiska effektivitet som kan förekomma på en enskild marknad, i det här 

fallet telekommunikationsmarknaden. 

Enligt Mueller, som under en längre period studerat den amerikanska marknaden för 

telekommunikationer, så skulle det samhälleligt bästa vara att producera telefontjänster 

i en volym där marknadspriset är lika med marginalkostnaden, vilket skulle vara 

utmärkande för en fri marknad.34 Fördelningen av tjänster skulle vara mest effektivt 

vid denna punkt i Supply-kurvan. Det finns dock ett problem med att tillämpa 

marginalkostnadssättning i telebranschen. De fasta kostnaderna skulle vara så stora att 

ett annat alternativ behövs, ett där Ramsey-prissättning tillämpas. Detta skulle vara en 

sorts prissättning, där bolaget tar hänsyn till vilken efterfråga på teletjänster som en 

viss grupp av människor har, det vill säga vilken elasticitet det finns i efterfrågan på 

den specifika tjänsten, och sätter priserna efter detta inom den enskilda gruppen. Detta 

kan ses som en typ av prisdiskriminering där bolaget tar ut ett pris som är högre än 

marginalkostnaden för att kompensera de fasta kostnaderna. Priset på tjänster skulle i 

regel ligga högre än marginalkostnaden och skilja sig mellan grupper av 

konsumenter.35 Ramsey-prissättning skulle ge en effektivitet på marknaden, där de 

enskilda gruppernas efterfrågan styrde vilket pris de fick betala för de olika tjänsterna. 

Som ett exempel på detta kan nämnas att ett pris skulle tas ut för invånarna i 

Stockholm för deras lokalsamtal, ett annat differentierat lokalsamtalspris skulle 

tillämpas i Kiruna. Dessa båda pris på lokalsamtal skulle avspegla den efterfrågan som 
                                                 
34 se fig 3 
35 Mueller, Milton L., Telephone companies in paradise: a case study in telecommunications deregulation, 1993, 
Transaction Publishers, New Brunswick, USA, s 18f 
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fanns i de båda regionerna på lokalsamtal. Ytterligare exempel kan vara att ett pris 

skulle tillämpas vid affärssamtal och ett annat vid privata samtal. 

 
Mueller kom i sina studier av telemarknaden fram till sex punkter som han ansåg 

skulle uppfyllas för att effektivitet skulle råda på telemarknaden. 

1. Långväga samtal skulle kosta mindre och lokalsamtal skulle bli dyrare, för att 

korrigera den politik som förts. Detta för att införa effektivitetspriser. Tidigare hade 

långväga samtal kostat mer än de egentligen skulle ha gjort för att kompensera de 

kostnader telebolagen haft för de dyra lokalnäten. 

2. Priserna på telefoni skulle bestämmas utifrån hur tät trafiken på telefonnätet är, inte 

utifrån geografisk placering. Ett område med tät telefontrafik, i Sverige Stockholm, 

skulle kosta mer att telefonera i, än att ringa från Malmö till Haparanda, givet att detta 

inte var den mest trafikerade linjen. 

3. Access till telenätet och priser på samtal skulle vara individuellt satta. 

4. Det skulle inte finnas någon skillnad i prissättning mellan affärs- och privata samtal, 

utan skillnaden i trafik skulle bestämma priset. Återigen är det volymen av samtal som 

skulle bestämma priset. 

5. Priset på att använda telenätet skulle vara beroende av vilken marginalkostnad som 

uppstår i samband med nyttjandet. Detta skulle innebära att personer i små byar skulle 

betala mer än människor i storstäder beroende på att marginalkostnaden är större i 

områden med ett fåtal abbonenter med stor nätkostnad. En by som är utspridd skulle 

betala mer för telefoni än en by som är komprimerad, beroende på den högre 

anläggnings- och driftskostnaden. 

6. Privatiserade, avreglerade, telefonbolag skall investera mer aktivt i ny teknik, samt 

uppgradera sina telefonnät snabbare än de statliga tidigare hade gjort.36 

Med dessa sex punkter ansåg Mueller att telefonimarknaden skulle bli mer effektiv och 

därigenom mer lönsam för de inblandade. Han ansåg efter studier av de lokala näten i 

USA att om dessa punkter genomfördes, så skulle det inte behövas något naturligt 

                                                 
36 Mueller, s 27 
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monopol, utan att det skulle kunna gå att producera en nivå av teletjänster, som i 

Hultkrantz figur skulle representeras av Xk.37 

 

Enligt Schotter skulle en effektiv marknad karaktäriseras av att det fanns 

konkurrerande företag som tävlade om att få så stor del som möjligt av marknaden. 

Detta skulle de uppnå genom sin individuella prissättning. Företagen skulle optimera 

sin produktion, för att klara sig på marknaden. Liksom hos Mueller skulle det mest 

effektiva för samhället vara att teletjänster producerades i en volym där 

marknadspriserna motsvarade företagens marginalkostnader.38 Telemarknaden idag 

har ett antal bolag som konkurrerar med varandra om att vinna kunder. Deras 

prissättning varierar sinsemellan och ett flertal av dem har specialiserat sig på en nisch 

inom telekommunikation, exempelvis mobiltelefoni, eller långdistanssamtal till 

Uganda. Schotters kriterier för en effektiv marknad skulle således börja att uppfyllas. 

 

Enligt Carlton och Perloff skulle ineffektivitet på en marknad främst härröra från 

diverse faktorer som hämmade en perfekt konkurrens. Dessa skulle exempelvis 

utgöras av monopol och opportunistiskt beteende från företagens sida. De menade att 

för att uppnå en effektivitet på en marknad så skulle det behövas en rad åtgärder, varav 

dessa nedan beskrivna är ett par exempel som jag anser stämmer in på telemarknaden: 

 

a. Cross-Subsidization skulle behövas ta bort. Med detta menade de exempelvis 

att staten tidigare finansierat olönsamma delar av telenätet, så att priserna på 

dessa delar ej skulle vara allt för höga jämfört med övriga, lönsamma delar. 

Enligt Carlton och Perloff skulle detta vara ett marknadsmislyckande som 

måste åtgärdas. De menade att subventionering skulle vara fel att tillämpa från 

statens sida, i och med att detta skulle spegla en snedfördelning av resurser. 

b. Interest-Group teorin innebar att de starkaste intressegrupperna skulle verka för 

att de fick ett billigare pris på diverse teletjänster, än de svagare grupperna. 

Detta skulle enligt författarna behöva åtgärdas, så att samtliga typer av 

                                                 
37 Se fig 4 
38 Schotter, Andrew R., Microeconomics: A Modern Approach, 1994, HarperCollins College Publishers, New 
York, USA, s 425f 
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människor fick samma teletaxa. Det skulle inte spela någon roll vilket 

inflytande en människa har på telefonbolaget. Han skulle ändå behöva betala 

samma taxa som alla andra. 

c. Legala monopol skulle enligt författarna upprätthållas genom att staten med 

diverse lagar och förordningar hindrar nyetableringar på en marknad. Dessa kan 

exempelvis utgöras av regleringar om vilka företag som har tillgång till 

telenätet, eller vilka som har tillstånd att sätta upp teleantenner. 39 

 

Dessa tre hinder skulle enligt Carlton och Perloff behöva övervinnas för att en 

marknad skulle kunna fungera effektivt. Marknaden skulle då kunna uppvisa en 

effektiv prissättning och en produkt- eller tjänsteproduktion som uppfyllde 

konsumenternas fordran. Hultkrantz har i sitt arbete kommit in på de punkter som 

Carlton och Perloff redovisar ovan och särskilt Interest-Group teorin har vunnit hans 

respons. Han menar att om folket vill ha ett privatiserat bolag, eller om de vill stödja 

en viss aktör, så kommer de att organisera sig på ett sådant sätt att makthavarna i 

samhället måste ge efter, om gruppen är i majoritet, eller lyckas övertala den stora 

majoriteten. Det kan till och med finnas politiska vinster att göra för de partier som 

strävar efter privatiseringar av vissa bolag, om opinionen kräver detta. Det kan tyckas 

självklart att så är fallet, men för vissa partier kan det vara högst effektivt att arbeta för 

privatiseringar.40 

 
Carlton och Perloff för vidare en diskussion om effektiviteten när skalfördelar, eller 

stigande skalavkastning, finns på marknaden. Enligt dem skulle det då kunna etableras 

ett naturligt monopol. Det skulle bli billigare och mer lönsamt att låta ett stort statligt 

bolag sköta marknaden i och med att de kunde ta vara på de ekonomiska fördelar som 

finns i att ensamt sköta en marknad. Dock kom författarna fram till ett antal 

förutsättningar som måste råda för att det naturliga statliga monopolet skall råda på en 

marknad. De använder som exempel en stad där sophämtningen studeras. 

a. Det finns skalfördelar om staden innehåller färre än 20 000 invånare. 

                                                 
39 Carlton, Perloff, s 853f 
40 Hultkrantz, s 184f 
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b. I alla städer är kostnaden för att ha ett antal tävlande bolag 2 till 48 procent 

högre än att ha ett privat monopol. Detta skulle främst bero på högre kostnader 

vid fakturering och de extra kostnader som uppstår då en marknad inte är 

exklusiv. 

c. I städer som har upp till 50 000 invånare skulle det privata alternativet vara lika 

kostsamt eller effektivt som ett statligt alternativ. 

d. I större städer skulle det statliga monopolet vara mellan 27 och 37 procent 

dyrare än ett privat alternativ. Detta skulle enligt studien som genomfördes i 

USA bero på att statliga tjänstemän är mer ineffektiv än privata dylika.41 

 

4.2 Tillämpning av den presenterade effektivitetsteorin på fallet Telia 

 

Skulle telemarknaden i Sverige ha blivit effektivare av att Televerkets monopol 

avreglerats? Vad säger den ekonomiska teorin? Om jag skulle tillämpa exemplet Telia 

på effektivitetsteorierna som jag presenterade i förra avsnittet så har jag kommit fram 

till följande. Visst har telemarknaden blivit effektivare rent ekonomiskt sedan Tele-

verket omvandlades. Det naturliga monopolet som fanns fram till 1991 har släppts och 

fler företag, bland annat Tele2, Comviq, Europolitan, släpps in på marknaden. Det är 

främst inom den mobila telefonin, som Telia har fått konkurrens, men även inom 

långdistanssamtal har de märkt av en under de senaste åren ökande konkurrens. Att 

monopolet har släppts fritt leder till den effektivisering som fri konkurrens på en 

marknad ofta medför. Dock finns det ett par hinder som måste övervinnas innan det 

går att tala om en helt fri telemarknad. Dessa presenteras nedan. 

 
En så kallad Ramsey-prissättning är inget som tillämpas av Telia. Deras kunder betalar 

samma kostnad för telekommunikation oavsett vilken efterfrågan det finns på dessa 

tjänster. Att företagen har lägre uppkopplingsavgifter men betalar ett högre abon-

nemang för den fasta tjänsten kan eventuellt ses som ett tecken på att de till viss del 

har tillämpat denna typ av prissättning även innan de omorganiserades. Privatpersoner 

har en typ av abonnemang, ungdomar ett annat och företagen har en tredje typ. Telia 

                                                 
41 Carlton et al, s 861 
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skulle tillämpa ett prissättningssystem motsvarande peak-load pricing, det vill säga att 

de sätter priser efter vilka tider på dagen och i veckan, då det är högtrafik på telefon-

nätet. Detta system har även tillämpats länge inom elbranschen i Sverige. Ett pris finns 

för dagtid, och ett för kvällar och nätter.42 

De andra sex punkterna som Mueller presenterade har ännu inte helt anammats av 

Telia. Långväga samtal har blivit billigare, men lokalsamtal kostar fortfarande lika 

mycket. Telia har fortfarande samma generella kostnad för ett lokalsamtal oavsett hur 

upptagen en linje är. Det spelar i Sverige ingen roll vilken sträcka som rings. Samma 

pris för ett Sverige- eller lokalsamtal betalas ändå. Det är nuförtiden samma prisbild på 

att ringa i ett högtrafikerat distrikt, exempelvis Stockholm, som att ringa på en 

lågtrafikerad linje, som till exempel från Ljusdal till Smögen. Med den glesbygds-

politik som Sverige har fört de senaste årtionden har inte heller punkt fem uppfyllts.43 

Att Telia inte uppfyllt dessa punkter skulle enligt Mueller vara ett tecken på att 

prissättningen inom Telia inte är den effektivast möjliga. Vad de skulle behöva göra är 

att på de högtrafikerade linjerna ta ut ett högre pris än på de telelinjer som inte 

trafikeras lika frekvent. Det måste, för att tala om effektivitet, råda en högre teletaxa i 

ett högtrafikerat område, såsom Stockholm, än i ett mindre trafikerat område, såsom 

Linköping. 

 

Carlton och Perloff tar upp exemplet med korssubventionering. Enligt dem skulle 

förekomsten av en sådan tyda på att det fanns ett naturligt monopol på marknaden och 

för att effektivisera denna skulle korssubventioneringen behöva avskaffas. I fallet 

Telia kan vi se att ett antal olika bolag efter omstruktureringen har bildats som har 

hand om olika delar av produktionen av varor och tjänster. Detta skulle motverka 

korssubventionering och göra det enklare för staten och allmänheten att se var 

pengarna har använts, i och med att de olika delarna av företaget har olika bokföring. 

Om en del av Telia skulle gå med förlust behöver den inte längre täckas upp av de 

vinstgivande delarna. Konkurrensen skulle på så vis i ekonomiska termer ytterligare ha 

effektiviserat Telia. Det legala monopolet som Carlton och Perloff beskriver har på 

                                                 
42 Carlton, Perloff, s 872 
43 www.telia.se, Information om priser hos företag och privatpersoner, 2000-05-28 
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telemarknaden i Sverige avskaffats sedan januari 1991och det innebär att ytterligare ett 

hinder på vägen mot en effektiv telemarknad har försvunnit. Dock har Telia 

fortfarande kontrollen över det stationära telefonnätet, och för att marknaden skall bli 

effektivare bör de ge upp denna kompletta kontroll. 

 

Om vi betraktar Carlton och Perloffs exempel med sophämtningen i en stad och 

tillämpar denna på telemarknaden i Sverige så skulle det vara effektivast att låta 

privata alternativ ta över telemarknaden i städer med 50 000 invånare och mer. Detta 

skulle bero på de skalfördelar som finns i detta. I städer med mellan 20 och 50 000 

invånare skulle telemarknaden skötas av antingen statliga eller privata företag. I städer 

med färre än 20 000 invånare skulle det bästa rent ekonomiskt sett vara att låta staten 

sköta dessa marknader. Det är svårt att jämföra en hel telemarknad med sophämt-

ningen i enskilda städer, men om vi skulle göra det så finner vi att telemarknaden i 

hela Sverige skulle fungera bäst med ett flertal privata företag på marknaden, om 

samma förutsättningar råder som på den mindre marknaden. 

 

Enligt figur fyra, som presenterades i avsnitt 4.1, skulle Telia samt övriga telefon-

operatörer på marknaden behöva komma ner i ett pris som motsvarar Pk, för att 

telemarknaden skall vara effektiv samhälleligt sätt. Denna volym av samtal och 

teletjänster skulle motsvara Xk och det är ingen volym som produceras av Telia idag. 
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5. Avslutande diskussion 
 

Syftet med uppsatsen har varit att studera hur Televerket har omvandlats från ett 

statligt affärsverk till ett statligt ägt bolag. Detta har jag gjort genom att besvara ett 

antal frågor som jag ställde upp. Jag kom även i uppsatsen att föra ett resonemang om 

privatiseringens effektivitet. 

De frågor som jag i uppsatsen sökte besvara var följande: 

 

Vilka olika teorier om privatisering kan jag applicera på Televerket? 

Det finns i nationalekonomisk teori ett antal teorier om varför ett statligt företag bör 

eller inte bör privatiseras. Den mest framträdande teori jag har presenterat i den här 

uppsatsen härrör från Donahues verk. Hans, liksom de andra teorier jag har 

presenterat, talar om att det skulle vara ekonomiskt mer lönsamt, och därmed effektivt, 

att privatisera ett bolag. Denna lönsamhet skulle främst härröra från det faktum att 

privata bolag har större handlingsfrihet jämfört med statliga verk. Vidare skulle det 

vara möjligt för privata bolag att fatta beslut snabbare, i och med att de kan undgå den 

komplicerade byråkrati som statliga verk präglas av. Detta kan jag dock se vara lite för 

godtroget. I de flesta statliga verk finns ett väl utarbetat regelverk samt praxis från ett 

antal års verksamhet. Detta skulle, enligt mig, kunna vara till gagn för att snabbt och 

relativt smärtfritt kunna fatta effektiva beslut. Nya privata bolag som uppkommer på 

marknaden kan inte direkt antas fatta de snabbaste besluten, utan här handlar det enligt 

mig om att erfarenhet kan vara till en viss fördel, men att om processen blir allt för 

byråkratisk, så kan den dras ut i tiden och bli allt för tungrodd. 

 

En teori om privatisering som jag har funnit särskilt intressant är teorin om den 

”osynliga handen”. Telia skulle enligt denna teori automatiskt styras mot effektivitet 

och lönsamhet av marknadskrafterna, bara det privatiserades. Det privata skulle 

automatiskt finna de bästa och mest effektiva lösningarna, om bolaget var utsatt för 

konkurrens på en fri marknad. Jag ser även här ett antal problem med den godtrogen-

het som teoretikerna har framfört teorin på. Bara för att ett företag introduceras på den 

privata marknaden, skulle dess resultat förbättras, effektiviteten i bolaget öka, samt 
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dess verksamhet bli den optimala. När jag har studerat Telia har jag sett att bolaget har 

behållit sin gamla struktur till stor del, även om de har bildat ett antal nya bolag. Om 

jag vore kritisk mot teorin om ”den osynliga handen” skulle jag ställa mig skeptisk till 

att Telia skulle bli mycket effektivare enbart för att det introducerades på den privata 

marknaden, utan att behöva ändra nämnvärt i organisationen. Jag kan dock tänka mig 

att det finns vissa mekanismer på marknaden som gör att konsumenterna väljer det 

bolag där de får bäst service, billigast pris samt ger ett gott intryck. Detta skulle enligt 

mig inte vara någon ”osynlig hand”, utan handla om sunt förnuft. De senaste dagarna 

har de större svenska dagstidningarna skrivit en rad artiklar om vad som har hänt efter 

att Telia introducerats på börsen samt att en stor del av aktierna har släppts ut på 

marknaden. Det som diskuteras främst är att Telia måste banta ner sin organisation 

samt sälja bolag som inte behövs  för kärnverksamheten, för att på ett marknadsmässigt 

vis kunna bedriva sin verksamhet.44 Kanhända kan detta vara ett tecken på att det 

verkligen finns en sorts ”osynlig hand” som driver privatiserade företag mot en 

effektivare organisation. 

 

Ytterligare teorier om privatisering talar om att de privata styrelserna för bolag skulle 

vara mer effektiva och se mer till bolagets bästa än de statliga bolagens styrelser som 

främst skulle sko sig på bolagen. Även här kan det vara på sin plats med reflektioner. 

Hur har de fastställt att så är fallet? Har de studerat ett antal privata bolag och jämfört 

dessa med statliga diton? Som jag tidigare har uppmärksammat i uppsatsen är det 

väldigt få marknader som innefattar både statliga och privata bolag. Att som det kan 

verka tyckas gripet ur luften påstå att de statliga bolagens ledare skulle vara mer 

profiterande och utsugande än sina privat anställda kolleger, verkar märkligt. Jag kan 

förstå att en person som har ett eget företag ser till det bolaget med stort intresse, i och 

med att denne är helt ansvarig för att bolaget går bra. Det skulle vara positivt med 

större åtskillnad mellan stora bolag och mindre, i och med att det i de större bolagen, 

exempelvis ABB, enligt mig, finns större incitament att sko sig på bolaget. 

 

Hur har Televerket omvandlats från ett statligt affärsverk till ett statligt ägt bolag? 

                                                 
44 http://dn.se/Dnet/articles/128900-128999/128990/telia.html, 2000-08-13 
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Televerket omvandlades 1993 till ett statligt ägt aktiebolag, och det är nu tänkt att 

aktierna skall säljas ut till allmänheten.45 Televerkets olika verksamhetsdelar har delats 

upp i ett antal olika bolag som alla har samlats under moderbolaget Telias styre. Dessa 

dotterbolag har hand om var sitt affärsområde. Detta är genomfört för att de så kallade 

korssubventionerna i verksamheten skall minska. En lönsam del av verksamheten skall 

inte behöva finansiera de olönsamma. Detta skulle främst vara till gagn för de 

konsumenter som väljer att behålla Telia som telekommunikationsförmedlare. De 

skulle på detta vis få billigare telefoni, och inte behöva finansiera delar av Televerkets 

dåvarande verksamhet som var mindre lönsamma. Detta skulle kunna kallas för 

effektivitetshöjande. Även staten skulle på så vis kunna sälja ut vissa av Telias olika 

bolag, och därmed mer koncentrerat samt effektivt kunna bedriva verksamheten i 

övriga. 

 

Riksdagen ställde 1991 upp ett antal villkor för dåvarande Televerkets del. Dessa 

innebar att avkastningen av Televerkets verksamhet måste öka markant. För att 

genomföra detta har affärsverket under en längre tidsperiod omvandlats till en koncern 

med åtta olika affärsområden, som alla samlas under moderbolaget Telia AB. Staten är 

den enda ägaren i detta bolag och kan alltså helt bestämma vilken inriktning 

verksamheten skall ha, även i fortsättningen, i och med att staten fortfarande har 

aktiemajoriteten i Telia. En stor del av aktierna har sålts ut till allmänheten, men 

majoriteten kommer fortfarande att behållas av den svenska staten. 

 

Vad är effektivitet? 

Effektivitet kan tyckas vara ett luddigt begrepp. Jag har i uppsatsen försökt att förklara 

vad olika ekonomer menar när de talar om effektivitet. De flesta av dessa liknar 

varandra på många punkter och det var väl inte allt för förvånande. De flesta av dem 

menade föga förvånande att ett monopol inte är det effektivaste att ha på en marknad, 

utan att en situation med fri konkurrens är att föredra. Detta skulle ha många olika 

förklaringar, bland annat skulle korssubventionering upphöra och kunderna betala det 

                                                 
45 Märk att jag har skrivit denna uppsats på vårterminen 2000, det vill säga innan privatiseringen genomfördes 
helt. 
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pris som just deras produkt kostar. Kunden skulle inte behöva subventionera de 

olönsamma delarna av ett bolag. Att kunden ska finansiera även de olönsamma delarna 

av teletrafiken kan dock anses vara det effektivaste ur samhällets synvinkel, då en 

verksamhet, såsom teletrafik, finansierar sig själv. Det som framkommer är att de 

flesta teoretiker talar om effektivitet ur ett perspektiv som hänvisar till kundens eller 

företagets syn. Inte allt för ofta har det hänvisats till samhällsekonomisk syn. En stor 

tonvikt har i teorierna lagts på det enskilda företagets syn och dess lönsamhet. Inte allt 

för ofta talas, eller skrives, om att samhället bör få den effektivast möjliga servicen 

eller produktmixen. Att det skulle vara effektivast att driva en marknad i statlig regi 

verkar i de olika teorierna inte vara lockande. Vad jag kommer att diskutera i nästa 

avsnitt är om det kan tänkas vara det bästa att fortfarande driva bolag i strikt statlig 

regi, med hänsyn till de människor som av naturliga skäl behöver större stöd. 

 

Omvandlingen av Telia har inneburit att företaget delats upp i åtta olika bolag som alla 

ansvarar för en del av tjänsterna eller produktionen. Enligt ekonomisk teori skulle 

detta vara effektivare än den gamla organisationen, där allt var samlat under samma 

bolag och de lönsamma delarna som långdistanstrafik fick finansiera de mindre 

lönsamma delarna som lokaltrafik. 

 

Sammantaget skulle jag vilja säga att omorganisationen av Telia, enligt den 

ekonomiska litteratur jag har studerat, har varit ett steg i rätt riktning, men att det 

fortfarande finns ett antal problem att lösa på vägen innan det kan talas om en totalt 

effektiv organisation. 

 

5.1 Egna tankar 

 

Jag har under uppsatsens gång kommit fram till ett antal tankar om hur den framtida 

telemarknaden i Sverige kan komma att se ut. Dessa har bland annat inspirerats av den 

ekonomiska litteratur jag har läst under kurserna i nationalekonomi. 
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Skall hela eller enbart delar av telemarknaden privatiseras? Vad är effektivt ur 

samhällelig synvinkel? 

Den här frågan är den svåraste att besvara. Det finns en rad synpunkter på problemet 

varav jag endast har tagit del av en mindre del. Enligt ekonomisk teori som jag har 

presenterat i arbetet skulle delar av telesektorn privatiseras. De lönsammaste delarna, 

såsom utlandstrafik, skulle ombildas till ett eller flera bolag och de olönsamma 

delarna, såsom glesbygdstrafik, skulle staten ha en skyldighet att driva vidare. 

Eventuellt skulle de kunna finansiera delar av denna verksamhet med en utförsäljning 

av aktierna i Telia. Det verkar dock märkligt att de skulle sälja ut sina guldkalvar och 

enbart behålla de sämre verksamheterna. Det skulle skapa ett större underskott i 

statens finanser som måste finansiera ytterligare en olönsam aktivitet utan att få något i 

gengäld. Här kan det dock diskuteras vilken roll staten skall ha. Jag lämnar detta 

öppet. Nu när aktierna i Telia till viss del har sålts ut har staten fått intäkter på ett antal 

miljarder. Det har i riksdagsdebatter diskuterats vad dessa skall användas till och ett 

antal av de förslag som har inkommit har just innehållit förslag om att subventionera 

de olönsamma delarna av statens televerksamhet. 

 

Kommer texttelefon etcetera att bekostas med högre avgifter? 

Sedan 1984 hade Televerket ett organiserat samarbete med Handikappinstitutet samt 

diverse andra handikapporganisationer. Detta samarbete ledde till ett projekt som hade 

till uppgift att underlätta för synskadade samt personer med andra typer av handikapp 

att använda sig av Televerkets produkter för att kommunicera med omvärlden samt 

inhämta information, typ dagstidningar. Detta projekt finansierades till stora delar av 

socialdepartementet samt Televerket.46 

 

Kommer privata bolag som Telia att fortsätta sådana samarbeten? Finns det en 

ekonomisk lönsamhet att driva exempelvis texttelefoner? Kommer de handikappade att 

rent av få det bättre ekonomiskt med en privatiserad telesektor? 

En sak som är relativt säker är att staten inte kommer att svika dem som har det sämre 

ställt i samhället, såsom de handikappade. I exemplet ovan anges att det var 

                                                 
46 Televerket – Årsredovisning 1987, s 12 
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socialdepartementet som finansierade en stor del av projektet. Kanhända kommer detta 

departement att finna nya samarbetspartners som är villiga att bidra med en större del 

av eventuella projektkostnader vid ett samarbete. Där det finns en marknad finns det 

även oftast bolag som är villiga att investera kapital för att hämta hem en vinst. Detta 

borde även vara fallet med de så kallade olönsamma delarna av den svenska 

telemarknaden i framtiden. Ett alternativ som jag kan tänka mig inträffar är att 

texttelefonservice finns kvar, men att den även fortsättningsvis kommer att 

subventioneras, så att de låga kostnader som de hörselskadade idag har, även finns 

kvar i framtiden. Detta skulle visserligen avspegla en marknadsimperfektion i det 

avseendet att subventioner måste användas, men ska människors välbefinnande 

underkastas en perfekt fungerande marknad? 

Kan det vara möjligt att sätta ett pris på att alla hörselskadade kan kommunicera med 

omvärlden? Dessa och många andra frågor har lämnats obesvarade i den litteratur jag 

har studerat. Är det samhällsekonomiskt effektivt att spärra tillgången till en marknad 

för dem som inte har möjligheterna att tillgodogöra sig den? 

 

Kommer glesbygden att få en annan teletaxa än storstäderna? Är detta ”rätt”? 

”Det måste vara helt klart att f d Televerket, Telia AB, ska ha ett samhällsansvar, bl a 

innebärande att alla delar av landet ska ha tillgång till den modernaste teletekniken. 

Samhällets önskan att tjäna pengar på sina bolag måste underordnas det vidare intresset att 

ge medborgarna möjlighet att försörja sig också på landsbygden. Självfallet kan det inte vara 

lika lönsamt för Telia att dra de modernaste ledningarna och bygga nya stationer över glest 

befolkade områden som i storstäderna. Eftersom hela landet ska ha samma utvecklings-

möjligheter är det inte alltid rimligt att belasta den enskilda kunden med hela kostnaden. 

Därför måste lagen som rör Telia noga ange Telias ansvar och möjligheter att 

finansiera också olönsamma verksamheter.”47 

Ett inlägg i debatten, som presenterades av en av de svenska riksdagsledamöterna 

återspeglar  vad jag antar kommer att vara Telias huvudansvar i framtiden. Att se till 

att Sverige även i fortsättningen kommer att vara fullt utrustat med kommunikations-

                                                 
47 http://www.riksdagen.se/debatt/9798/motioner/t/t809.asp, 2000-05-10, Motion till riksdagen 1997/98:T809 av 
Birgitta Hambraeus (c) Telia 
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möjligheter för alla typer av människor. Telia skulle kunna genomföra detta som en 

ekonomisk kompensation för det monopol de har haft under en bit över hundra år. 
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