
Nätverk i allmänhet och telekommunika-
tionsrelaterade dito i synnerhet har fått
stor uppmärksamhet på senare tid. Å ena
sidan har avregleringen av marknaden för
teletjänster varit högaktuell, bl a i sam-
band med introduktionen av nya regler
för förval och den i sammanhanget upp-
blossade konflikten mellan Telia och
Tele2. Även om det är mindre tydligt än i
diskussionen kring elmarknadens avre-
glering är ett genomgående tema att det
var enklare – och underförstått bättre –
förr. Å andra sidan har visioner kring
framtida infrastruktur på teleområdet fått
stor medial uppmärksamhet. T ex har en
förbluffande stor del av det offentliga
rummet upptagits av en ung lundensisk
företagsledare med god känsla för effekti-
va nyckelord – ”bredband” – och likale-
des god känsla för effektiva budskap; fi-
nansministern fick i ett extra Aktuellt i
samband med presentationen av budgeten
veta att den bästa besparingen förbisetts i
det att inga åtgärder vidtas för att stoppa
det tjugomiljarders ”rån” Telia kontinuer-

ligt iscensätter genom sina lokalsamtals-
avgifter. 

Boken Europas nätverksindustrier.
Telekommunikationer. Avregleringen i
Europa., utgiven på SNS Förlag och till-
kommen i ett gemensamt projekt med
CEPR (Centre for Economic Policy
Research), är väl ägnad att skapa ett sak-
ligt underlag för mycket av diskussionen
kring telemarknaden. En gissning är att
mycket få av deltagarna i nämnda diskus-
sion har läst den. 

Boken behandlar nätverksindustrier i
allmänhet och telekommunikationsindus-
trierna i synnerhet, och den är följdriktigt
disponerad i två delar; del 1 behandlar
generella problem och del 2 telekommu-
nikationer. Den är skriven från ett europe-
iskt perspektiv, och en del av framställ-
ningen tar sin utgångspunkt i EUs direk-
tiv rörande nätverksindustrierna. 

Bokens första del inleds med en defini-
tion av en nätverksindustri och en upp-
spaltning – med hjälp av mycket pedago-
giska stiliserade figurer – av möjliga
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mönster av verksamheter uppströms och
nedströms. Mycket tidigt identifieras vi-
dare tre faser i en nätverksindustris ut-
veckling. Fas 1 identifieras med en regle-
rad monopolsituation, medan fas 2 identi-
fieras med en situation där flera aktörer är
aktiva samtidigt som det gamla monopo-
let har en stark ställning. En nyckelobser-
vation är att det är i fas 2 som regler för
samtrafik och tillgång (”access” i bokens
terminologi) till nätverket är särskilt vik-
tiga. Med fas 3 avses en situation där
många aktörer är aktiva på marknaden
och då en stor del av de nämnda proble-
men kring samtrafik o d hanteras effektivt
via marknadsmekanismer. Denna klassifi-
cering i tre faser används flitigt i resten av
boken, och mycket av den övriga fram-
ställningen motiveras av att många nät-
verksindustrier befinner sig i fas 2 där re-
gleringar är särskilt viktiga. Efter dessa
inledande definitioner identifieras de vik-
tigaste avvägningarna i utformningen av
regelsystem. De spaltas upp som ”tio svå-
ra avvägningar” och innefattar såväl ge-
nerella avvägningar som avvägningar
speciellt viktiga i det aktuella samman-
hanget; exempel på generella avvägning-
ar är de mellan effektivitet och rättvisa
och mellan långsiktiga och kortsiktiga
mål, och exempel på specifika dito är de
mellan regelstyrd och diskretionär regle-
ring och mellan centraliserad och decen-
traliserad reglering. 

Därefter följer en teorigenomgång
kring nätverksindustriers särdrag; bl a
diskuteras naturliga monopol, nätverksex-
ternaliter och samtrafik. Ett ganska långt
kapitel ägnas en genomgång av fakta om
olika industrier och en klassificering av
dem i termer av de olika faserna. 

Del 1 avslutas med en analys av hu-
vudfrågan, nämligen hur man bör hantera
de regleringsproblem som är förknippade
med nätverksindustrier som rör sig i rikt-
ning mot större konkurrens. Diskussionen
är ambitiös i det att den tar upp olika
principer för reglering (”rate-of-return”,
pristak) i delvis formella termer, liksom

komplikationer som asymmetrisk infor-
mation. Även samtrafik och ”access”-
prissättning behandlas utförligt. Det sista
avsnittet tar upp de viktiga frågorna om
regleringens form och de svåra avväg-
ningarna kring grad av regelstyrning (i
motsats till diskretion) och grad av cen-
tralisering. 

Del 2 – som är kortare än del 1 – inleds
med en genomgång av de tekniska förut-
sättningarna för telekommunikationssek-
torn; denna genomgång är kort men
mycket informativ. Därefter görs en ge-
nomgång av läget i EU-länderna avseen-
de saker som priser, infrastrukturens stan-
dard och befintliga regleringar. 

I nästa steg behandlas de viktigaste
problemen i regleringen av telekommuni-
kationssektorn med stöd av de gjorda ge-
nomgångarna. Nyckelaspekter som re-
glerna för tillgång och kompatibilitet tas
upp och diskuteras utförligt. T ex upp-
märksammas faran med att ”lösa upp”
nätverket i allt för små delar och tillåta
handel med varje liten bit (en sådan struk-
tur ger svaga incitament till investeringar
i någorlunda omfattande parallella nät-
verk, vilket undergräver väl utvecklad
konkurrens på längre sikt). Likaledes am-
bitiöst behandlas prissättningsproblemati-
ken och parallellt existerande risker för
alltför låga marginaler (vilket undergräver
investeringar och inträde) och alltför höga
marginaler (med uppenbara samhällseko-
nomiska kostnader). Även samtrafikre-
gleringen tas upp; komplexiteten i proble-
men kring detta exemplifieras med Tele2
och dess inträde som blev framgångsrikt
mycket tack vare att man inledningsvis
fick en gynnsam sammansättning av ingå-
ende respektive utgående samtrafik. 

Problemen kring ”heltäckande sam-
hällsservice” tas upp i det följande avsnit-
tet. Frågan vad i den snabbt växande flo-
ran av teletjänster som ska omfattas av
sådana krav behandlas, liksom principfrå-
gor kring finansieringen. Motsättningen
mellan tillåtande av korssubventionering i
syfte att nå heltäckning (något som sank-
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tioneras i EU-direktiv) och konkurrens tas
upp. Vidare diskuteras kostnaden för hel-
täckning med hänsyn tagen till nätverks-
effekter på ett mycket klargörande sätt. 

Slutligen diskuteras avvägningar be-
träffande regleringens former i konkreta
termer; författarna förespråkar en lösning
där EU-kommissionen samordnar natio-
nella regleringsinsatser, snarare än en lös-
ning som bygger på nya europeiska or-
gan. 

I ljuset av de inledande exemplen – i
skrivande stund diskuteras nya inslag av
valfrihet, exemplifierade med el- och tele-
marknad, i P1s ”Filosofiska rummet” – är
det lätt att värdera den föreliggande bo-
ken: Den ger en faktaspäckad och genom-
tänkt behandling av någonting som för
närvarande väcker människors intresse.
Det är svårt att inte tro att diskussionerna
om teleavreglering och bredbandsbyggan-
de skulle präglas av större tankereda om
fler diskussionsdeltagare hade läst den.
Samtidigt misstänker jag att ganska få
faktiskt kommer att läsa boken. Denna
misstanke grundas inte bara på att boken
kan antas få det svårt att göra sig hörd i
bruset, utan också på att den är en ganska
mastig portion läsning. Dispositionen –
att först behandla nätverksindustrier all-
mänt och sedan specifikt diskutera tele-
kommunikationer – nödvändiggör viss
upprepning, och därutöver återkommer
vissa allmänna resonemang kring ”beho-
vet av regleringar i fas 2” på ett sätt som
sänker tempot i framställningen. En bok
som fokuserat på telekommunikationer –
och möjligen berört andra industrier i för-
bigående – torde ha kunnat göras avsevärt
kortare utan menlig inverkan på huvud-
budskapet. Vidare har boken vissa skön-
hetsfläckar i det att särskilt del 1 inte ver-
kar helt genomarbetad; t ex lämnar styck-
et om nätverksexternaliteter mycket öv-
rigt att önska. I del 1 förs också återkom-
mande resonemang om att priser bör av-
spegla kostnader utan att distinktionen
mellan genomsnittskostnader och margi-
nalkostnader klargörs (och utan att nät-

verkseffekter berörs) – t ex hävdas att lå-
ga priser på flyg- och järnvägsförbindel-
ser till avlägsna områden inte är förenliga
med ekonomisk effektivitet (s 54–55). I
samma anda kan man invända att del 1 i
alltför stor utsträckning söker stoppa in
utvecklingen i alla nätverksindustrier i en
mall som är baserad på erfarenheter från
el- och teleindustrierna – det är t ex inte
uppenbart för undertecknad att vinster
finns att hämta genom att låta marknaden
för posttjänster lämna fas 1. Det finns
också störande många direkta språkfel i
denna del av boken. 

Dessa kritiska synpunkter får emeller-
tid inte överskugga huvudintrycket, näm-
ligen att boken i kraft av sitt gedigna fak-
tainnehåll och sin genomtänkta analys av
problem kring nätverksindustrier i all-
mänhet och telekommunikationsindustrin
i synnerhet är mycket läsvärd för alla som
intresserar sig för dessa branschers ut-
veckling.
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