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Forord 
 

De seneste år har tydeligt vist, at den teknologiske udvikling har sat begrebet ”tid” i 
perspektiv. Det gælder i samfundsmæssig betydning, i personlig opfattelse og det 
gælder naturligvis i forretningsmæssig betydning, hvor ”time to market” er helt af-
gørende. Mange af de tidlige dot-com projekter var rigtige på det rigtige tidspunkt 
– og siden har der været nye projekter, der har været lige så rigtige, men hvor tids-
punktet – timingen – har været forkert.  

A/S Brandts.com løber som venture kapitalselskab en helt naturlig risiko i 
vurderingen af fremtiden - og dermed også vurderingen af det rigtige forretnings- 
og samfundsmæssige tidspunkt for investering. I vore overvejelser skal vi således 
vurdere individets ønske og vilje til at tage nye og bedre tjenester og produkter til 
sig – og villigheden til at betale for sådanne. Derfor er tid også en faktor, som må 
vurderes i forhold til individets ændrede værdiopfattelser. 

Mængden af viden og antallet af analytiske instrumenter til at fordøje denne 
viden, har aldrig været større, men alligevel kan det være vanskeligt at få et overblik 
over hvem og hvad, der driver udviklingen, hvilke teknologier, der skal satses på, 
og hvad det er for applikationer og tjenester, der vil få succes - og hvilke der ikke 
vil.  

Et af tidens mest diskuterede emner er ”bredbånd” og med de mange ud-
meldinger kunne man meget let forledes til at tro, at der er tale om et kommende 
”bredbåndssamfund”. Det er der ikke. Bredbånd handler om båndbredder og der-
med den teknologiske forudsætning for, at det, vi kalder for informationssamfun-
det, vil kunne udvikles til et kommende videns- og kommunikationssamfund, som 
siden vil overgå til det, der kan kaldes for det global netværkssamfund. Altså en 
noget større fællesnævner, hvor det er adgang viden og en deling af denne –når 
som helst og hvor som helst – der stiller krav til en global infrastruktur. I denne 
kontekst skal båndbredden bruges til meget: underholdning, undervisning, infor-
mation og videnformidling - men først og fremmest til kommunikation: En indivi-
duel og altomfattende personlig kommunikation. 

Den iøjnefaldende usikkerhed, der hidtil har præget bredbåndsdebatten, har 
fået os - A/S Brandts.com - til at få udarbejdet en analyse af hele det ”vejnet”, som 
fremtiden vil blive baseret på. Et integreret net, der som bæremedie vil findes både 
til lands, til vands og i luften med en kapacitet, der er skræddersyet til den enkeltes 
behov. Pointen i analysen og rapporten ”Time & Space” er tvetydigheden i det en-
gelske ord space. Vi har alle brug for både rum og plads til at være individer. Rum 
og plads til at finde og gemme viden. Og rum og plads i netværkerne, der sikrer, at 
vi alle kan kommunikere, hvad som helst, når som helst og til hvem som helst – 
altså på det tidspunkt, der passer den enkelte.  

IP-enabling er fortsat nøglen til fremtidens vækst og udvikling. Men der skal 
flere ord og helt nye begreber ind i diskussionen om det kommende globale net-
værkssamfund. Og  ”Time & Space” udvider netop disse perspektiver ved at fore-
tage en analytisk og historisk gennemgang af alle de teknologier, der vil udgøre ryg-
raden i morgendagens globale kommunikation. Analysen er et statusbillede af alle 
disse teknologiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold, og derfor kan den 
bruges som ”Roadmap to the Future”. 

 
Birger Hauge 

A/S Brandts.com 
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Loven om…… 
 
”Loven om den journalistiske sejr”:  
Økonomisk overskud vil bevæge sig i retning af aviser og magasiner. 
 
”Loven om TV’s død”:  
Fjernsyn - der er storforbruger af energi og kun tilbyder brugeren få valg – vil afgå ved døden. 
 
”Loven om distribution og indhold”:  
Jo mindre indhold et netværk ejer, desto mere indhold vil der passere gennem det. 
 
”Loven om spildt båndbredde”:  
Virksomheder, der - helt uden hensyn til konsekvenser - benytter en overflod af båndbredde, vil ende med at tjene på det. 
 
”Loven om den umiddelbare adgang til information”: 
Virksomheder, der forstår at spare deres kunders tid, vil vinde i den ultimative konkurrence. 
 
”Loven om de gule sider”:  
Det kommende bredbåndssamfund repræsenterer et generelt stigende behov for stadig bedre databaser med oplysninger i registerform. 
 
”Loven om priselasticitet for båndbredde”: 
En given reduktion af prisen på båndbredde vil resultere i en femdobbelt efterspørgsel. 
 
”Loven om Telecosm”: 
Værdien af et netværk vokser med alle de tilknyttede computeres processorkraft i anden potens. 
 
”Metcalfes lov”: 
Værdien af et netværk øges med antallet af tilknyttede terminaler i anden potens. 
 
”Gilders lov”:  
Båndbredden vokser mindst tre gange hurtige end computernes processorkraft. 
 
”De tomme rørs lov”: 
Netværk vil blive til tomme rør, hvor intelligensen er placeret i de tilsluttede maskiner. 
 
”Gene Amdahl’s lov”: 
Ethvert systems hastighed bestemmes af den komponent i datakæden, der fungerer mest langsomt.  
 
”Druckers lov”:  
Det er leverandøren af den sidste (manglende) komponent i ethvert system, der løber med hele fortjenesten. 
 
”Loven om båndbreddens effektivitet”:  
Båndbreddens anvendelighed målt i digital effektivitet vokser kvadratisk i takt med valget af højere frekvenser. 
 
”Shannons lov”: 
Effektiviteten af den digitale kommunikation falder i takt med en forøgelse af kraften, hvormed den sendes. 
 
”Hubers lov om geodesic netværk”:  
Jo højere frekvens desto kortere bølgelængde, desto bredere båndbredde, desto mindre energi, desto mindre antenne, desto tyndere informationsceller, 
desto billigere og bedre båndbredde. 
 
”Loven om satellit-baner”:  
Satellitter vil blive flyttet fra at være langt væk og i høj hastighed til at blive lavtflyvende i langsom hastighed. 
 
”Loven om network computing”:  
I den nye bredbåndsverden bliver selve netværket til en computer. 
 
”Loven om håndholdte apparater”:  
Uendelig båndbredde og netværksadgang uden begrænsninger vil sikre den digitale bærbare ”teleputers” sejr over konkurrerende systemer, fordi net-
op disse vil stille færre krav til både energi og computerkraft. 
 
”Loven om single-chips”: 
Udviklingen vil kræve single-chip systemer, der opererer med en milliard impulser i sekundet, fordi der ganske simpelt ikke vil være tid til at hente 
instruktioner og data fra andre chips. 
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Introduktion 
 

Da det blev foreslået at foretage en analyse af ”bredbånd” og udarbejde en rapport 
om fremtidens kommunikationsnetværker, stod det forholdsvis klart, at dette enten 
kunne blive en temmelig omfattende afhandling – eller en kort resumerende gen-
nemgang af status og trends. Vi valgte det sidste, fordi der i afgrænsningen af 
”fremtidens kommunikationsnetværker” ligger mange andre overvejelser. Først og 
fremmest målgruppen: hvad er udgangspunktet for læserne? Er det teknikere, øko-
nomer, markedsfolk, politikere, executives? Svaret vi nåede frem til var: de fleste! 
Derfor er det overblikket - det historiske og det perspektiverende - som denne ana-
lyse forsøger at fremstille. 

Lidt flot kan man måske endda sige, at den for ikke-teknikere kan opfattes 
som en ”lærebog”, hvor forklaring og uddybning af tekniske forudsætninger gives 
på et meget overordnet niveau, men dog alligevel tilstrækkelig præcist til at kontek-
sten træder tydeligt frem og påviser sammenhængen mellem anvendte begreber og 
problemstillinger. Hermed skulle indledningen i form af ”Bredbånd – hvad handler 
diskussionen egentlig om?” og den summariske oversigt af teknologiske platforme 
og status på de forskellige netværker være på plads. 

Kapitlet om konvergens og interaktivitet sætter de teknologiske begreber i 
en række politiske og samfundsmæssige perspektiver. Der opstilles forskellige sce-
narier, hvor ydre påvirkninger kan trække udviklingen i den ene eller den anden 
retning. Konklusionen på disse scenarier er altså et bud på de kendte og ikke kend-
te faktorer, der tegner fremtiden. 

Den aktuelle debat om ”bredbåndssamfundet” er altså udgangspunktet, og 
det er derfor rapportens mål at uddybe og udvide konteksten om denne diskussion, 
der mangler en hel række indlysende indfaldsvinkler.  

De pt mest aktive aktører er netværksejere og indholdsleverandører – men 
helt basalt handler det alt sammen om forbrugerens gunst. Brugere, som nødven-
digvis skal investere i diverse apparater for at kunne tilslutte/modtage, og hermed 
er diverse elektronikfabrikanter også bragt på banen. Og selv om ”kvalitet” af 
mange betragtes som smag og behag – er der i analysen tale om tekniske og leve-
ringsmæssige kvaliteter (Quality of Service), som kræver, at udviklingen vurderes i 
en samlet værdikæde.  

Digitaliseringen er også indlysende for de fleste. Bits og bytes, 0 og 1-taller, 
er nu ensbetydende med indholdets distribution på forskellige platforme – det, der 
sendes på TV-medier kan i digital form også sendes på f.eks. Internet – og om-
vendt. Sammensmeltningen af mediernes indhold samtidig med sammensmeltnin-
gen af teknologien på de transmissionsmæssige platforme, er ligeledes kendt af de 
fleste.  

Konsekvenserne af de teknologiske muligheder er derimod mindre kendte, 
og især er kontrollen over kunden endnu helt uafklaret. Politikerne har først for 
nylig opdaget, at de mangler viden og indblik i en række af de vitale elementer, der 
vil forme infrastrukturen i morgendagens kommunikationsformer – og pudsigt nok 
tror mange af dem fortsat, at det er vigtigere at kunne regulere end at drive udvik-
lingen. 

 
Carsten Corneliussen 

T. Uffe Johansen 
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Bredbånd 

Hvad handler diskussionen egentlig om? 
På en af forårets internationale konferencer ”think.tank summit” på Milia 2001 i Cannes var det tydeligt, 
at selvom ”content” stadig er både drivkraft og trækplaster for udvikling og udbredelse af det, der går un-
der navnet ”interactive new media” (på dansk ”bredbånd”) har spillerne vanskeligt ved at finde den rigtige 
plads på de forskellige platforme.  

Specielt de traditionelle medier har hidtil været varme fortalere for, at indhold skulle være omdrej-
ningspunktet for den videre netudvikling – men den traditionelle værdikæde, som især broadcast medierne 
længe har anset for at være deres, er ikke længere et monopol, og indhold skal derfor kunne distribueres 
på alle platforme – og altså også på de mange nye distributionsplatforme, som indholdsleverandørerne ik-
ke ejer.  

Det betyder, at værdikæden ejes af flere og forskellige spillere, som dog alle har samme interesse – 
nemlig at forbrugerne vil aftage og betale for deres produkter. Fra ”content creation” via pakning, control 
og branding til den egentlige distribution på de mange teknologiske platforme, er der altså mange, der nu 
skal dele omkostninger og indtægter. Og det er ikke sikkert, at den almindelige forbruger vil være fristet af 
en ”bredbåndsinvestering”, der ikke har hverken indhold eller båndbredde, hvis den skal betales mange 
gange til mange forskellige leverandører.  

I både den teknologiske udvikling hen mod en global og sammenhængende infrastruktur, og i di-
skussionen om indholdet, eksisterer der en række ”love”, der på samme måde som andre mere eller min-
dre kendte matematiske og ikke-matematiske naturlove, bør følges. I anledningen af rapportens formål – 
nemlig at udvide rammerne for den igangværende ”bredbåndsdiskussion” og samtidig prøve at give en 
anvisning på, hvad debatten i stedet burde dreje sig om, vil der spredt i rapporten blive henvist til forskel-
lige teknologiske og almene økonomiske og markedsmæssige love, som også er gældende for bredbånds-
udviklingen.  

Den første er ”Loven om den journalistiske sejr”: Økonomisk overskud vil bevæge sig i retning af avi-
ser og magasiner. I modsætning til TV udvikler aviserne allerede deres læseres evner. F.eks. kan avislæsere 
selv vælge, hvornår de ønsker at læse og gøre det i en hastighed, der passer den enkelte. De kan skrive læ-
serbreve som svar på artikler, arkivere relevant information, ignorere uønskede reklamer eller for den sags 
skyld selv annoncere, hvis de skulle ønske dette. Alle disse funktioner og muligheder vil blot blive gjort 
endnu mere effektive på Internettet. Og af disse årsager vil det blive langt lettere for aviser at tilegne sig 
den nødvendige teknologi - og kombinere denne med video – end det vil være for de fleste TV-stationer 
at producere virkelige nyheder og andet værdifuldt redaktionelt indhold. 

Der vil sikkert være TV-stationer, der ikke er enige i dette – og nogle vil endda have ret og hæve 
sig op over andre. Især skal man skelne mellem de såkaldte public service stationer - der har en politisk og 
kulturelt forpligtelse - og så de kommercielle, der ikke nødvendigvis har anden forpligtelse end at tjene 
penge til investorerne på baggrund af den underholdning, de kan sælge. 

Derfor den anden lov: ”Loven om TV’s død”. Fjernsyn - der er storforbruger af energi og kun tilbyder 
brugeren få valg – vil afgå ved døden. Allerede nu er denne informationskanal ved at tabe kampen til Internet-
tets energibesparende båndbredde, der samtidig kan tilbyde et væld af valgmuligheder. En naturlig følge af 
denne lov drejer sig også om reklame: TV-reklame er ikke annoncer, men det er de fleste internetbannere 
for den sags skyld heller ikke. Begge reklametyper vil tabe i konkurrencen med de informations- og han-
dels-orienterede reklamebudskaber, som brugerne ønsker. Internettet giver forbrugerne en hidtil ukendt 
magt, som betyder, at morgendagens virksomheder ikke længere vil slippe heldigt fra at drille eller narre 
deres kunder til at modtage deres reklamebudskaber. 

 
Dumhed vs. intelligens 
Hvilket fører den tredje lov, der relaterer sig til ”Loven om distribution og indhold”. Denne lov ud-
springer af reglen om at holde indhold og distribution adskilt. Jo mindre indhold et netværk ejer, desto mere ind-
hold vil der passere gennem det. En indholdsleverandør vil ønske at kunne bringe sit indhold på alle netværk – 
ikke bare sit eget. Og distributøren vil på samme måde ønske at bringe enhvers indhold, ikke blot sit eget. 
Virksomheder, der overtræder denne regel (som f.eks. AT&T, AOL Time Warner) vil gå i opløsning. Sagt 
på en anden måde: Jo dummere et netværk er, desto mere intelligens vil det være i stand til at formidle. 

Dette relaterer sig direkte til hele grundlaget for Internettet eksistens og unikke vækst, der som be-
kendt bygger på end-to-end princippet. Da Vincent Cerf og Robert Kahn i halvfjerdserne designede den 
pakkekoblede arkitektur, der blev til Internettet, var det med baggrund i end-to-end princippet. Ingen af 
de to ”opfindere” havde forudset, at nettet ville blive brugt til streaming af video eller f.eks. Napsters mu-
sikudveksling. Pointen var, at netværket havde en standardiseret og entydig udvekslingsprotokol af data, 
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som var ligeværdigt – dvs. den kommercielle værdi af indholdet var ikke en del af filosofien. Derfor er tid-
ligere ”monopoler” med egne ”lukkede” netværksstrukturer ikke velkomne på Internettet. De proprietære 
systemer, som forsøger at eje hele værdikæden - som f.eks. satellit-TV, kabel-TV og tjenester som f.eks. 
AOL, der opererer med såkaldte ”walled gardens”, vil blive et problem for Internettets fremtid. Hvis den-
ne model overføres til Internettet, vil fremtiden handle om ”gatekeeper”-rollen og reelt undergrave hele 
eksistensen af et globalt netværk. 

End-to-end princippet er altså afgørende for Internettets overlevelse. Der er to problemstillinger, 
der skal løses: Den ene er, at nettet er ved at løbe tør unikke for adresser, og den anden er nødvendighe-
den af en opgradering, som kan sikre håndteringen af kravet om hurtigere forbindelser. Ingen af proble-
merne er særlig vanskelige at løse, men det skal ske med fastholdelsen af end-to-end princippet og loven 
om distribution og indhold.  

Bredbåndsudviklingen er fortsat overladt til teknikere – og de har fået nye chefer: bogholderne. 
Summen af de mange bristede dot-com drømme og investorernes følelige nedtur på især teknologibørser-
ne har ikke uventet fået virksomheder og investorer til at fokusere. Hvor det tidligere var de visionære og 
de idérige, der fungerede som brændstof for accelerationen i den nye økonomi, er det nu bogholderne, 
der er kørt på plads som nødvendige bremseklodser for at sikre en genindførelse af gammel-økonomiens 
dyder.  

Ikke at det betyder, at bredbånd ikke kommer. Det gør det. Snart. Men det er ikke en diskussion 
for hverken bogholdere eller teknikere. Ligesom de tidligere diskussioner om ”bredbånd” – for der har 
faktisk været et par stykker, som har været ført på politikernes og regulatorernes præmisser - heller ikke 
bør styre udviklingen. ”Bredbånd” skal altså ikke dreje sig om båndbredde alene – hvad enten der er tale 
om ”smalbånd” eller ”bredbånd” – men om, hvad vi skal bruge det til. Teknologien er kun en faktor. Po-
litik er en anden. Udviklingen har været i gang længe, fordi det reelt er et spørgsmål om udbud og efter-
spørgsel på den båndbredde, brugerne til en hver tid efterspørger.  

 
Varieret behov 
De seneste måneder har vist et skift i interessefokus fra de tekniske drømmerier til et mere nøgternt man-
tra: Content is King. En sandhed, der specielt for medierne virker som et naturligt alternativ til massepsyko-
sens tekniske eksperimenter, der jo med al tydelighed har vist sig i stand til at tømme selv de største pen-
gekasser. Netop medierne har haft vanskeligt ved at indstille sig på den nye økonomis pengestrømme, og 
derfor er adgangen til - og rådigheden over - allerede produceret indhold deres guld i det nye verdensbil-
lede. Nyt indhold skal nu produceres til en slags ”meta-database”, som skal kunne sende det samme 
og/eller næsten det samme indhold ud på forskellige platforme til forskellige modtagesituationer. Men det 
er ikke uden problemer, og derfor diskuteres der om formater, licenser, copyright, betaling for transport 
og videredistribution via andre netværker mv.  

Der er allerede skabt en række solide teknologiske platforme, der kan distribuere indhold både til 
lands og i luften, og bredbåndsteknikken som morgendagens distributionsmotorvej er der heller ingen, der 
generelt stiller spørgsmålstegn ved. Uenigheden opstår, når der skal sættes tal på begreberne: I visse sam-
menhænge vurderes 256 Kbit som en tilstrækkelig 2-vejs forbindelse til interaktiv kommunikation, mens 
de mest ambitiøse kun vil tale om bredbånd, hvis der kan bydes på mere end 10 Mbit begge veje.  

Tidens bogholdere vil sikre, at begge parter får ret, for i realiteten varierer behovet for båndbredde 
i takt med det indhold, der fyldes i nettet. Dette afføder således også ”Loven om spildt båndbredde”: 
Informationssamfundets altoverskyggende overflod er båndbredde og dermed kommunikationskapacitet. 
Denne lov er et påbud om at spilde båndbredde. Virksomheder, der - helt uden hensyn til konsekvenser - benytter 
en overflod af båndbredde, vil ende med at tjene på det.  

Investeringen i fiberkabler og nedgravning af fiber er en fremtidsinvestering, idet indtjeningen 
først påbegyndes, når hardware-teknologien aktiveres. Så her under den almindelige dot-com nedgang er 
der blevet etableret en mængde fiberkonstellationer, der endnu ikke er aktiverede, og som følge heraf lig-
ger i reserve til det tidspunkt, hvor der måtte være brug for dem. 

Mange har valgt at lade adgangen til levende billeder være fristelsen, der skal få forbrugerne til at 
kaste sig ud i en bredbåndsinvestering, men hvad er det nu for nogle billeder, der skal få den almindelige 
familie til at afsætte en betragtelig del af husholdningsbudgettet til digitalt fjernsyn eller superhurtig edb-
opkobling? Og hvordan skal de, der producerer indholdet, finde en aftalekonstellation med andre net-
værksejere om prisen for transmission, hvis den både skal måles og betales i antal bits og i værdien af det 
indhold, det repræsenterer.  

Skal indhold være tilgængelig på on demand og/eller streaming basis i unicast, multicast og/eller 
databroadcast? Der vil tillige blive stillet krav om definition af en bestemt lyd- og billedkvalitet og en ga-
ranti for leverancesikkerhed (Quality of Service – QoS). Er indholdet interaktiv TV eller enhanced TV 
stiller det krav om båndbredde i både op- og nedadgående retning – altså en returvejskanal.  

Disse og mange flere spørgsmål er fortsat på dagsordenen, og det handler naturligvis om kontrol 
og pris - og om hvem, der skal betale. Reklamefinansiering, product placement og andre nye og individu-
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elle eksklusivitetsaftaler – som f.eks. hjemlige TvDanmarks Big Brother ”merchandising” af indhold og 
koncept, er et godt eksempel på en kommende alternativ finansiering. Og heraf afledt, at revenue sharing 
bliver et ord, man kommer til at forholde sig til i den kommende betaling for ”content”, som også kom-
mer til at handle om, hvem der i virkeligheden vil betale for et globalt distributionsnetværk. Bliver distri-
bution og indhold blandet sammen i særlige økonomiske interesser, vil der ikke blive tale om et globalt 
netværk – men om mange netværker. 

Fremtidens TV-succes’er vil kræve et samspil mellem TV, Internet og mobilnet. Fremtidens pro-
gram-succes’er vil blive skabt i en symbiose mellem den traditionelle lineære udsendelsesform og en til lej-
ligheden oprettet ”hjemmeside” med et miljø, hvor befolkningen kan engagere sig og interagere med pro-
grammets deltagere – men uanset om det så skal foregå via hjemmecomputeren, digital TV’ets dekoder-
boks eller mobiltelefonen, kræver det stor båndbredde og en sikker infrastruktur samt en leverancesikker-
hed pga. af mange samtidige brugere.  

Efterhånden som debatten vil dreje sig om, hvad vi reelt kan og skal bruge ”bredbånd” til, vil 
”Loven om den umiddelbare adgang til information” være hovedtesen. Denne lov er et krav om at 
spare tid: Virksomheder, der forstår at spare deres kunders tid, vil vinde i den ultimative konkurrence. Time to market, 
evnen til at foretage hurtige justeringer og kursændringer, søgetider, processortid, netværksforsinkelser, 
adgangstiden til lagret information osv. kan alt sammen koges ned til to nøglestørrelser: Lysets hastighed 
og menneskets forventede levetid. Der er altså tale om både en fysisk og en biologisk grænse, og det er 
kombinationen af disse, der afstikker begrænsningerne i informationssamfundet. 

Det lyder selvfølgelig flot, men det betyder i virkeligheden bare, at teknologiudviklingen vil fort-
sætte med uformindsket kraft, og at det vil ske indenfor en tidshorisont ingen endnu vil sætte en slutdato 
på.    

 
Killer-applikationer 
Flere interessenter er af den faste overbevisning, at ”killer-applikationen”, der skal sikre bredbåndsudbyg-
ningen, er musik. Napster har allerede demonstreret, at den brede befolknings ønske om adgang til down-
load af kvalitetsmusik kun overskygges af de services, der tilbydes på Internettets sex-sites – og med tiden 
vil der opstå et naturligt ønske om tilsvarende muligheder for video, hvor folk får adgang til live-
streaming, download af indspillet indhold i form af ”on demand” og muligheden for at udveksle egne vi-
deooptagelser i mange former af det, der bliver kendt som PVR – Personal Video Recording eller ”rich 
media”. 

Fælles for de nævnte muligheder er, at de alle har en eller anden form for oprindelse i de etablere-
de medier. Det er dagens bud fra traditionelle broadcastere, Internetportaler og mediekonglomerater, der 
håber, at de hermed kan få vekslet deres gamle valuta til cyber-dollars.  

Men der er også en ny type aktører på markedet, som andre vurderer vil være netop det tilbud, der 
kan overbevise familien om det attråværdige i både faste og mobile bredbåndsopkoblinger. Kombinatio-
nen af ”rich media”, ”online-gaming” og ”instant messaging” kan tilbyde både spænding, underholdning 
og informationsformidling/udveksling i en form, der vil gøre livet vanskeligt for f.eks. de traditionelle 
broadcastere – og der findes allerede let tilgængelige indtægtskanaler for disse aktiviteter i form af product 
placement i stedet for traditionel annoncering, og som brugerbetaling ved at kombinere netdelen med ad-
gangsgivende CD-ROM’er eller abonnementsordninger, der kræver løbende online-opdatering.  

De nye mobiloperatører med SMS og WAP tjenester tror, at ”her-og-nu” information vil have be-
tydning i markedsføringsøjemed. Et eksempel, som man kan forholde sig til, er tilbudet til den rejsen-
de/turisten om ved frokosttid at modtage en SMS-besked, som (kombineret med positionsbestemmelse) 
vil kunne oplyse, at hvis man drejer til højre i næste gadekryds, vil der være mulighed for at få den burger 
på McDonald’s, som man på forhånd har udtrykt ønske om!?  

Diskussionen om den interaktive markedsføring er derfor også et af tidens hovedtemaer. Især er 
begrebet Permission Marketing på dagsordenen – både fordi juraen er udlagt af EU’s regler om tilladelse – 
dvs. hele diskussion om ”opt in” og ”opt out” – jf. her bl.a. den hjemlige diskussion, hvor Forbrugerom-
budsmanden nøje overvåger e-mail og spamming – og fordi det er indlysende, at 1:1 og individualiserin-
gen bliver en kommende indtægtskilde for såkaldte ”Relationship Mediators” – dvs. informationsmæglere, 
som kender forbrugernes private data og købemønstre, der er den egentlige værdi i den begyndende loya-
litets- og dialogmarkedsføring. 

I refleksion over dette skal man iagttage ”Loven om de gule sider”: Det kommende bredbåndssam-
fund repræsenterer et generelt stigende behov for stadig bedre databaser med oplysninger i registerform. Den hardware-
baserede båndbredde resulterer i netværker med behov for stadig mere avanceret software, der kan sikre 
nye snedige måder at cache, afspejle, kopiere, sortere og søge informationer.  

Væksten omkring software i forbindelse med cookies, bots, agenter mv. til f.eks. datamining, og de 
såkaldte CRM-systmer (Customer Relation Management) - og kravet om at have kunden i centrum i en-
hver henseende er altså indlysende. 
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Den nye verdensorden – lige nu 
På trods af det milde klima i Cannes viste den omtalte Milia 2001 med al tydelighed, at der lige nu er koldt 
på direktionsgangene, og i den virkelige verden betyder det, at de kreative udviklere af ideer, systemer og 
programmer har fået økonomerne som nye chefer – og deres eneste mål er at holde alle de tossede ideer 
under kontrol – hvilket i forhold til de omtalte love måske ikke er det klogeste at gøre. 

Tidligere års udviklingsprognoser fremskrives nu nærmest pr. automatik, men det betyder ikke, at 
de hermed bliver mere rigtige eller at udviklingen i praksis sættes i stå. Uanset hvor mange virksomheder, 
der tager elevatorturen på alverdens børser, er det en kendsgerning, at der ikke findes noget reelt alternativ 
til en morgendag med bredbånd, ligesom Moores lov om den digitale kapacitets-udvikling heller ikke lader 
sig stoppe. Og netop på grund af den øjeblikkelige økonomiske hikke er der nu mere end nogensinde be-
hov for at stimulere udviklerne på deres opdagelsesrejse ind i det ukendte – og meget kan man beskylde 
dagens veluddannede og indsigtsfulde økonomer for, men at de skulle være visionære er ikke det mest 
nærliggende.  

”Loven om priselasticitet for båndbredde” lyder: En given reduktion af prisen på båndbredde vil resul-
tere i en femdobbelt efterspørgsel. Frygten for at der skal blive skabt et alt for stort udbud af båndbredde er alde-
les grundløs. Efterspørgslen på båndbredde mangedobles i takt med udbudet. F.eks. er business-to-
business båndbredden nærmest eksploderet mens bit-prisen i samme periode er faldet lige så dramatisk. 
Resultatet er, at business-to-business trafikken på f.eks. UUNet er blevet fordoblet hver 3-4 måned. 

Så selvom den nye verdensorden hedder: ”Content is Queen - Revenue is King” er ”Structure 
Everything”. Sidstnævnte er vores egen verdensberømte guru Jacob Nielsens mantra – hvis ikke websites 
og indhold er struktureret til brugerens betingelser, er anstrengelserne ligegyldige. Ingen vil bruge det, for-
di det tager for lang tid at finde, for lang tid at downloade og/eller interagere. Brugerens interesse er kun 
til stede, hvis det virker her-og-nu.  

Infrastrukturen 
Hermed er den globale infrastruktur også på dagsordenen. Er de såkaldte backbone netværk på plads. Er 
der tilstrækkelig fremkommelighed og leverancesikkerhed for alle. Er den såkaldte ”sidste kilometer” fort-
sat flaskehalsen. Disse spørgsmål forsøger rapporten også at adressere. 

Er ”ejerskab af kunden” en fysisk eller en psykologisk faktor? Er elektronikfabrikanterne og soft-
wareudviklerne på vej til et helt nyt kartel? Skal vi tro på en ”åben standard” som sikrer indhold lige plads 
på alle platforme?. Dækker tidens buzz-ord og produkt-slang over regulære teknologiske begrænsninger – 
eller er det fortsat et spørgsmål om politisk vilje og regulatorisk beskyttelse af bestemte gammel-
økonomiske spillere? 

Det handler altså om mange ting på én gang. Tidligere var det nok at tale om The Super Highway, 
Infobahn mv. – buzz-ord, som var synonymer for ét stort samlet netværk, som håndterede al trafik, uanset 
om der skulle transporteres lyd, tekst, billeder eller video.  

Sådan er det ikke længere. Ligesom den tidligere diskussion om begrebet ”multimedia” - som var 
en god konceptbeskrivelse, men som samtidig var meget lidt operationelt i forhold til konkrete anvendel-
ser – er ”bredbånd” en god kompleks beskrivelse af begrebet, men ikke vejen til at for at komme bag om 
de forskellige teknologier og sætte disse i relief til forskellige forretningsmodeller. Der findes mange for-
mer for netværker og selvom alt indhold per definition er digitalt – dvs. 0 og 1-taller – er formater og ud-
veksling ikke ens på alle netværk, og det betyder bl.a. også, at slutbrugeren skal have forskellige soft- 
og/eller hardwarekonstellationer for at kunne modtage indholdet. Og i virkelighedens verden er der en 
praktisk og uoverstigelig kapacitetsbegrænsning i det nuværende Internet, som skal løses meget snart, hvis 
drømmen om et globalt bredbånd virkelig skal realiseres.  

I første omgang handler det om antallet af unikke IP-adresser og opgradering af den nuværende 
IP-protokol (v4) til det, nogle kender som IPv6 – og det handler om QoS (Quality of Service) i form af 
leverancesikkerhed på ”live” telekommunikation og streaming, fordi nettets arkitektur bygger på pakke-
koblet datatransmission og ikke som telefonnettets fast opkoblede kredsløb – eller på broadcasttransmis-
sionens en-vejs kommunikation, og den heraf afledte returvejsproblematik. Indenfor egne netværk kan 
netværksejeren selv definere QoS - og selv definere ”kredsløb”, der sikrer kontrol over kvaliteten. Men så 
snart noget skal transmitteres via andre netværker, kræver det et aftaleforhold. 

 
Distributionsplatforme   
Tidligere var TV og Internet to distinkt forskellige platforme på samme måde som telefoni og mobiltele-
foni var distinkte platforme. Satellitter var bare satellitter – dvs. bæremedie for alle typer af trafik – lige-
som f.eks. fiber og telefoncentraler var et bagvedliggende fintmasket net, som den enkelte bruger kunne 
koble sig på.  

Den globale infrastruktur består stadig af en mængde forskellige net og netværkskonstellationer, 
men de har nu det til fælles, at de alle skal udveksle forskelligt digitalt indhold med hinanden – og i en rum 
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tid endnu også analog data – og selvom IP er blevet en de facto standard for denne trafik, er der fortsat en 
mængde problemstillinger af både teknisk og markedsmæssig karakter. 

Nu, hvor vi langsomt bevæger os over i det teknologiske univers – dels for at få historikken på 
plads og dels for at identificere de elementer, der hver for sig har en afgørende betydning for udviklingen 
af ”bredbånd” - er det på sin plads at introducere en i Europa forholdsvis ukendt ”guru”: George Gilder, 
der bl.a. er forfatter til bogen ”Telecosm”, som er hans eget ord for det univers, vi bevæger os over i. Te-
lecosm er det, vi andre kalder for ”konvergensen”, og de giver et nødvendigt afsæt for forståelsen af net-
værker. 

”Loven om Telecosm” siger: Værdien af et netværk vokser med alle de tilknyttede computeres processorkraft 
i anden potens. I realiteten er dette en variant af Metcalfes lov (Værdien af et netværk øges med antallet af tilknyt-
tede terminaler i anden potens), hvor der tages højde for, at processorkraften og lagerkapaciteten også er sti-
gende størrelser, og dermed øges værdien for dem, der er i kontakt med dem . Internettrafikken er et godt 
eksempel. En tusind-dobling af datamængden hvert femte år betyder, at dagens internetaktivitet kun er på 
en  enkelt promille sammenlignet med den potentielle daglige datamængde, der kan forventes om fem år. 
Dette fænomen gælder for både den eksponentielt stigende værdi og den til tider chokerende skrøbelig-
hed, der præger investeringer i Telecosm. 

”Gilders lov” er en variant, der hænger sammen med den mere berømte ”Moores lov”: Båndbred-
den vokser mindst tre gange hurtige end computernes processorkraft. Moores lov fastslår, at computerkraften fordob-
les hver 18. måned, men til sammenligning fordobles kommunikationskraften hver 6. måned. Som med 
Moores lov er der tale om et groft gennemsnit, da det vil tage nogle år inden det er muligt at gennemføre 
en mere præcis beregning. Båndbredden i et enkelt backbone-kabel er i dag 1.000 gange større end den 
samlede gennemsnitlige trafik i den globale kommunikations-infrastruktur for fem år siden, og i dag er det 
faktisk muligt på et sekund over et enkelt kabel at sende mere information end der samlet blev sendt via 
Internettet i en måned i 1997. 

Hvad er det så for teknologiske platforme, der eksisterer i dag? 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Distributionsplatforme 

 
Figuren om distributionsplatformene viser, hvordan de forskellige traditionelle medier hænger 

sammen, men hvor modtagesituationen er forskellig, fordi der er forskellige apparater og forskellige situa-
tioner,  men især fordi brugeren stiller krav om, at det hele skal være til rådighed overalt - og på et hvilket 
som helst tidspunkt. Figuren illustrerer på den ene side, hvordan forskellige distributionsnetværker forsy-
ner med henholdsvis TV og med Internetadgang. Terrestrisk fjernsyn er den mest udbredte platform for 
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broadcast, og har dermed den største penetration – men er som bekendt endnu i analog form. Kabel- og 
satellit-TV har betydelig større båndbreddespektrum, og kan derfor også i digitalt format tilbyde betydelig 
flere kanaler, og f.eks. anvende disse kanaler til data i stedet for fjernsyn. Telenettet - POTS (Plain Old 
Telephone System) - eller PSTN (Public Switched Telephone Network) - eksisterer i et analogt og i et di-
gitalt format. Anvendelsen af telenettet som “returvej” i forbindelse med broadcast-nettenes digitale data-
tjenester er endnu den realistiske løsning. Først med fremkomsten af trådløs mobiltelefoniteknologi er to-
vejs “broadcast” tilgængelig. Båndbredden på denne platform er dog endnu ikke tilstrækkelig til, at også 
levende TV/video kan transmitteres begge veje.  

Nye trådløse teknologier - terrestrisk såvel som fra satellit - til ”rich media” vil være en realitet in-
denfor de næste 3-5 år. Den mest interessante udlægning af dette er afledt af MIT’s nu verdenskendte 
professor Nicholas Negroponte’s berømte ”Negroponte Switch”, som allerede i halvfjerdserne spåede, at 
al personlig kommunikation vil blive luftbåren, og at al broadcast/TV-relateret kommunikation vil finde 
sted via kabler. På den baggrund er det derfor også interessant at se på ”De tomme rørs lov”, som siger: 
Netværk vil blive til tomme rør, hvor intelligensen er placeret i de tilsluttede maskiner. Fortidens netværk som f.eks. te-
lefonsystemet var ”intelligente”, men med lille båndbredde. Bredbåndets styrke er dimentral modsat. 

Med Internettets hastige internationale udvikling (der som bekendt i realiteten først regnes fra 
fremkomsten af World Wide Web i 1991) er der på mange områder tale om en total eufori i iveren efter at 
vise, hvad der teknologisk kan lade sig gøre: Musik, radio & TV, telefoni, 3D grafik, intelligente agenter, 
søgemaskiner mv. Og i mange tilfælde er der reelt tale om regulære teknologiske og markedsstrukturelle 
landvindinger, som ikke syntes mulige for blot få år siden. Samtlige virksomheder indenfor IT, kommuni-
kation og software trækker i samme retning i en erkendelse af Internettets succes og fremtidige dominans.  

På trods af Internettets altoverskyggende tilstedeværelse - i medierne såvel som i praksis - har der 
ikke desto mindre været en tilsvarende og længerevarende udvikling i gang omkring “digital TV”. Denne 
udvikling har primært fokuseret på komprimering af billeder i en form, der kan beskrives som “alminde-
ligt fjernsyn”. I de relativt få år, digital TV har eksisteret, er der dog endnu ikke opnået nogen større kun-
demasse – og spørgsmålet er, om den realistisk kan forventes indenfor de næste 3-5 år, eller om Internet-
tet reelt vil overtage rollen for ”fjernsyn”. Drivkraften for TV vil primært være en dekoder med betalings-
TV koncepter, som undervejs er blevet kaldt for mange ting: PPV (Pay Per View), VOD (Video On De-
mand), NVOD (Near Video On Demand), Movies On Demand etc. Dagens buzz-ord er nærmere ITV 
eller IDTV (Interaktivt (digitalt) TV), enhanced TV mv. 

Faktum er imidlertid, at betalings-TV - som det drivende koncept, for at få forbrugerne til at betale 
for mere TV - nok vil være en forretning for film og sport, men at det ikke vil kunne finansiere en til-
strækkelig hurtig vækst for hverken netværksejere eller indholdsejere, og derfor ikke vil blive fundament 
for en helt ny og global infrastruktur, hvor reelt interaktivt fjernsyn på “on demand” basis realiseres for 
“fjernsyn” alene. De mest markante operatører på denne arena er primært satellit-TV: BSkyB i England, 
Canal Plus i Frankrig (samt Italien, Spanien og Benelux-landene), Bertelsmann og Kirch i Tyskland og 
Canal Digital (Telenor og Canal Plus) i Skandinavien.  

I USA - såvel som i Japan - er det DirecTV (Hughes/General Motor, som nu også er på vej til at 
blive overtaget af BskyB-konsortiet) der er den væsentlige spiller. Men jokeren i det globale spil er bl.a. 
Kina, Indien og Sydamerika, hvor netop Murdoch er aktiv omkring TV/broadcast. Nye spillere med de 
senere omtalte bredbåndskonstellationer på LEO systemerne kommer fra software- og mobilindustrien, 
og de kan meget vel ændre dette styrkeforhold. 

 
Access-teknologierne 
Internettet har overhalet digital TV udviklingen indenom, og de kommercielle TV-operatører forsøger for 
fuld kraft at tiltrække kunderne med tilbud om en “digital dekoder”, der kan byde på produkter som PPV 
og NVOD, kommende Internet-adgang og det, TV-selskaberne kalder for t-commerce (til sammenligning 
med Internettets e-commerce). Indholdssiden er primært indkøbte film og sportsrettigheder, som pakkes 
til kanaler. Indenfor det seneste års tid er det dog blevet tydeligt, at Internettet med TV-relaterede tjene-
ster som nyheder og shopping også vil være en drivkraft for dekoderen, som herved får flere funktioner, 
og dermed i fremtiden får konkurrence fra nye ”stand alone” dekoderbokse - de såkaldte Web/TV-bokse. 
Selvom TV-dekoderne fysisk efterhånden er standardiseret, er diskussionen om forskellige proprietære 
adgangssystemer - og især snitfladen til tjenesterne - de største hindringer for succes. Der er her tale om 
begreber som CA, API, SMS og EPG, der beskrives senere. 

Endnu inden disse tidlige TV-spillere er kommet rigtig i gang, har Internettets succes altså betydet, 
at der nærmest er et krav om, at dekoderne skal kunne byde på ”Internetadgang”. Indholdet på det digita-
le TV er dog primært informationstjenester og kun begyndende shopping og handel, og det er de samme 
elementer, som operatørerne af digital TV har planlagt at tilbyde via den digitale datastrøm, der i fremti-
den vil udgøre TV-signalet – det, der også kaldes for “walled gardens” (lukkede systemer, hvor kunderne 
fastholdes i dekoderboksen og ikke slippes løs på Internettet af frygt for, at TV-stationen derved blot re-
duceres til ”jump station” for en billig Internet-adgang).  
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Parallelt hermed er perifere Internet-enheder (f.eks. kabel-TV modemer og satellit-TV/PC modta-
gere) begyndt at dukke op på markedet. Helt naturligt opstår derfor også begrebet “Internet TV” eller 
“Web/TV”, som både dækker over en dekoderboks og et indhold præsenteret på TV-apparatet samt et 
TV-indhold præsenteret på PC. På grund af den sparsomme båndbredde i access-nettet (de almindelige 
telefonforbindelser) har Internettet endnu ikke været i stand til at levere meget andet end “tekst og grafik” 
samt mindre eksempler på såkaldte “streamede” (komprimerede) lyd- og billedfiler, som dog hverken som 
radio, TV eller telefoni har kunnet leve op til den almindelige forbrugers opfattelse af kvalitet. På den an-
den side har millionvis af såkaldte “early adapters” på Internettet været vildt begejstrede for, at det over-
hovedet kan ske (og i øvrigt særdeles tilfredse med de fordele, som affødes heraf: primært lavere tak-
ster/priser og “on demand”-begrebet). Det anses derfor kun for et spørgsmål om (kort) tid, før der sker 
et gennembrud i resten af markedet, og med en tilnærmelsesvis årlig fordobling af Internettets brugere, vil 
der i år 2005 være mindst to milliarder mennesker online, og dermed flere brugere end på TV-platformen. 

De fleste kabel-TV operatører har for længst introduceret feltforsøg med kabel-TV modemer, og 
teleselskaberne er i gang med et større roll out af ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), som inde-
bærer, at også almindelige telefonlinier kan bære TV-signaler eller store datamængder fra Internettet (et 
digitalt TV-signal kræver f.eks. en båndbredde på 3-6 Mbit/s). Kabel-TV modemer forventes at være så-
kaldte symmetriske systemer med tovejs 34 - 56 Mbit/s hastigheder. ADSL-teknologien kan i dag kom-
mercielt håndtere signaler på 1-2 Mbit/s men tilbyder endnu kun hhv. 256 og 512 Kbit/s i handelen. Næ-
ste generation af ADSL kaldes for VDSL (V for “very high”) og forventes at kunne transmittere 6-10 
Mbit/s signaler i løbet af dette og næste år.   

 
Digitalt terrestrisk TV 
Digitalt terrestrisk TV er på vej i de samme regioner som satellit-TV operatørerne besidder (primært i 
England, hvor der allerede er en kommerciel drift af ca. 35 kanaler). Det skal bemærkes, at jordbaseret di-
gital TV også kræver en dekoder, og at netop prissætningen og funktionaliteten af denne vil få større be-
tydning for succes end tidligere dekoderdiskussioner. Det er til forskel fra de digitale satellitsystemer pub-
lic broadcasterne, der i første omgang nyder godt af dette. I England er BBC og de øvrige jordbaserede 
TV-stationer selvskrevne aktører, selvom også nye konsortier af kommercielle operatører er valgt.  
Sverige har introduceret digitalt terrestrisk TV med start i fem områder med hver otte kanaler, hvor både 
Sveriges Television og private har adgang. Spanien er i gang med en enkelt tjeneste. De øvrige nordiske 
lande er i gang i løbet af dette efterår. De store europæiske lande som Tyskland og Frankrig diskuterer 
fortsat regulatoriske aspekter.  

I USA har lovgivningen bebudet ophør af analogt fjernsyn i år 2006 og allerede nu stillet gratis fre-
kvenser til rådighed for distribution af digital terrestrisk TV – men den amerikanske opfattelse af ”digital 
TV” er væsentlig forskellig fra den europæiske, idet amerikanerne mener, at ”digital TV” er lig med 
HDTV – high definition TV.  

Samtidig er diskussionen om standarder på forskellige dekodere mellem forskellige distributions-
former ved at ende. MHP - Multi Home Platform synes som udgangspunkt nu vedtaget som de facto 
standard for at afslutte diskussionen. I praksis betyder det, at alle vil få samme adgang til det fælles distri-
butionsnet, og at de tekniske diskussioner om EPG og browsere er slut. Tilbage står så den politiske di-
skussion om ”gatekeeper”-rollen, der er et rent regulatorisk anliggende. Kunden har fået kontrollen, og 
kan selv bestemme rækkefølge og tjenester i sin egen menu og adgang.  Men tilbage står naturligvis at få 
dette implementeret i den virkelige verden.  

 
Husstandens generiske gateway 
De tidligere systemer er ikke umiddelbart kompatible, og politisk og regulatorisk er der en begyndende 
bevidsthed om konsekvenserne, som primært vil betyde, at kunden bliver sat i centrum. Ingen brugere vil 
acceptere flere forskellige dekodere til flere TV-distributionssystemer, som byder på de samme kanaler, 
programmer og tjenester. Desuden vil indholdsleverandørerne næppe heller acceptere, at skulle “kode” 
samme tjeneste til flere forskellige formater. 

Udviklingen af mobiltelefoni har understreget betydningen af det ”mobile Internet”, hvilket bl.a. er 
resulteret i en helt ny industri med udvikling af mikro-design til ”små skærme”. Endvidere vil fremkom-
sten af andre trådløse og infrarøde transmissionsformater påvirke udviklingen af de endnu manglende 
”homeLAN’s” og den generiske gateway, der skal samle husstandens elektronik i et ”personligt netværk”. 

I løbet af de næste par år introduceres også en mængde af de såkaldte LEO (Low Earth Orbit) sa-
tellit systemer, der oprindelig var tænkt som erstatning for mobiltelefoni, men som nu mere ses som regu-
lære multimedia-systemer med mulighed for distribution af både lyd og billeder til primært bærbare enhe-
der. Motorola’s Iridium var allerede i 1998 det første operative LEO mobiltelefonisystem, og selv om det 
endte som en eklatant fiasko, er forventningerne til de næste bredbåndskonstellationer (f.eks. Teledesic 
med deltagelse af bl.a. McCaw, Microsoft og Boeing) store, idet disse fra starten er baseret på multimedia-
transaktioner – jf. de senere beskrivelser.  
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Næste fokus og vækstområder 
Det bliver altså sammensmeltningen af digitalt TV, Internettet og telenettets asymmetriske kommunikati-
on, der - sammen med fokusering på kundens værdi - bliver den næste bølge. Parallelt med forbrugernes 
erhvervelse af PC’er, modem og mobiltelefoner mv., er det tydeligt, at de forskellige typer af tjenester fra 
hver sin teknologiske platform vil henvende sig til alle platforme (og dermed til slutbrugeren, hvad enten 
denne har PC og/eller TV-apparat med den ene eller anden form for signalleverance samt de såkaldte 
WID (Wireless Internet Devices) og PDA (Personal Digital Assistants) i form af Palm Pilots og nye mo-
biltelefoner med mulighed for større datatransmission). 

Udviklingen kan beskrives som på figuren herunder: 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Pervasive computing 

 
For TV-folk bliver karakteristikken fremover, at der er tale om nye data- og tillægstjenester, som 

kan leveres sammen med det digitale TV-signal. For PC-folk, at der er tale om lyd- og billedbaseret inter-
aktiv underholdning og shopping, som vha. digital komprimering tilpasses båndbredden. Og for begges 
vedkommende som såkaldt “on demand”, idet indholdet som “digitalt indhold” får samme format, der 
kan lagres og hentes på et vilkårligt tidspunkt, og det betyder for forbrugeren, at modtagelsen kan ske, når 
det passer ham/hende.  

Begrebet “broadcast” (én-til-mange) som envejs kommunikation vil forsvinde og i stedet blive re-
defineret som ny tovejs kommunikation (uanset om det så kommer til at hedde: Interaktivt TV, enhanced 
TV - eller som det kaldes i forskellige Internet jargoner: Unicast, Multicast, Webcast, Cybercast, Intercast 
o.l). Men betyder det, at traditionelt TV forsvinder, og at f.eks. betalings-TV ikke realiseres? Tværtimod. 
TV og broadcast er fortsat drivkraften for en langt større gruppe af forbrugere end PC-brugerne. På ver-
densplan er der p.t. næsten 2 milliarder TV-forbrugere i forhold til knap 4-500 millioner PC-brugere. Men 
med den fortsatte vækst på Internettet vil der i løbet af få år være ligeså mange eller flere PC-brugere. 
Samtidig tror de fleste iagttagere, at mobiltelefoni vil vokse til samme eller større volumen.  
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Dette styrkeforhold vil ændre verdensbilledet radikalt for så vidt angår produktion og distribution 

af indhold. 
 

 
Analog 

 
Fuld video kvalitet 

 
Broadcast 

(en-til-mange) 
 

 
On Demand 
(en-til-en) 

 
Interaktiv 

 
Kabel-tv 

Opgraderet koaxial kabel  
med både data og kabel-tv samtidig 
 

ja ja ja ja 

 
 
Satellit-tv 

GEO eller LEO tjenester  
modtaget på parabol  
(typisk returvej PTSN) 

ja ja begrænset hvis 
mange samtidi-

ge brugere 
 

begrænset af 
valg af retur-

vej 

 
Terrestrisk-tv 

Digital jordbaseret broadcast 
(typisk returvej PTSN) 

ja ja begrænset begrænset af 
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xDSL 
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(PTSN) 

ja på VDSL 
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(nej) ja ja 

 
Fiber/LAN 

Optiske fibre (to the home) 
eller LAN i bygninger 

begrænset, hvis 
mange samtidige 

brugere 
 

(nej) ja ja 

 
FWA 

”Line of sight” fast trådløs 
 (typisk en forbindelse til et LAN) 

ja ja – men 
begrænser over-

førsels-
hastigheder 

ja ja 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Distributionsteknologiernes forskellige egenskaber 

Udviklingen på det, der kaldes for iTV teknologi-platformen på digital basis, kan fremover principielt inddeles som hhv. 
”kabel-baseret”, ”satellit-baseret” og ”satellit eller terrestrisk-baseret” (hvor sidstnævnte kan være en kombination, idet ter-
restrisk kan være 2.platformen og opfattes som ”mobil”). 
Hvor ovennævnte begrænsninger er lige-nu, vil væksten på tovejs kabel-tv og kabel-tv modemer formodentlig stige indenfor de 
næste par år og kabel-tv modemer og Internet-adgang vil blive anvendt som returvej. Om fem år vil digitalt kabel-tv og fi-
ber/LAN være den mest udbredte anvendelse. Udviklingen af ADSL vil overtage returvejsproblematikken for digitalt sa-
tellit og terrestrisk tv. Udviklingen af VDSL vil styrke introduktionen af interaktivitet på digital satellit-tv.  
 

Forskellen på platforme/services er også, hvad man kan kalde “den mentale tilstand”. Forbrugeren 
opfatter endnu primært TV-apparatet som et underholdnings-medium - og PC’en som arbejdsredskab. 
Faktum er dog, at de to terminaler teknologisk er smeltet sammen, og adgangen/tilgangen til indholdet er 
det samme, hvorfor udviklingen af tjenester primært drives af det, der også kan kaldes for den ”generiske 
skærm”, og det er på denne baggrund, at mobiltelefoner og andre bærbare enheder skal vurderes. Samtidig 
indtræder nye begreber som Permission Marketing og en række nye spillere, der kaldes for ”relationship 
mediators” på arenaen. Disse beskrives efterfølgende for at have et udgangspunkt for at forstå de kom-
mende forretningsmodeller, som er drivkraften i den nye økonomi. 

 
Kunden i centrum 
Markedsføring, økonomi og teknologi er nu reelt den treenighed, der er nødvendig, for at kunne forstå og 
anvende den digitale teknologi. Det er ikke mere blot edb-systemer, der skal implementeres - eller varer, 
der skal sælges til en given pris. Det er nu IT, der som centrale og fundamentale byggeklodser skal kunne 
kommunikere både internt og eksternt mellem medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Det handler 
ikke bare om at vide noget - i fremtiden skal alle vide det hele! Og den enkelte skal selv finde ud af det, og 
herefter opbevare og opdatere denne viden, for i fremtidens digitale handel og kommunikation at være i 
stand til at levere præcis det, kunderne vil have. Og de vil have det hele! Hurtigt og præcist – eller som al-
ternativ finde et andet sted at handle. 

Det synes mere og mere tydeligt, at portalerne bliver fremtidens almene adgang til Internettet og 
alt indhold. Sammenlægninger, opkøb og alliancer mellem søgemaskiner og indholdsleverandører handler 
om at  levere “mest mulig information for færrest antal klik”. Det samme kommer til at gælde for den di-
gitale TV-verden, hvor ordet ”portal” kan erstattes med denne branches slang, som handler om ”walled 
gardens”, ”flow” og EPG’er.  

Kunder efterspørger helheden på en web-site på Internettet - ikke eksklusivitet! Virksomheder, der 
ikke leverer en komplet tjeneste, vil opleve, at deres forretning bliver ædt af ”digitale termitter” lyder bud-
skabet fra tidens Internet-analytikere: “Vinder er den, der kan levere den bedste information baseret på 
det laveste antal klik” er konklusionen fra Jeffrey Rayport, professor på Harvard Business School. Det ly-
der naturligvis som et noget oversimplificeret budskab, men Rayport peger på de resultater, som de mest 
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aggressive pionerer indenfor handel på Internettet allerede har opnået. Disse virksomheder har ét meget 
præcist mål - nemlig at blive kendt af deres kunder som det sted [portalen], hvor de kan finde et hvilket 
som helst produkt eller en hvilken som helst tjeneste, de måtte ønske. Når f.eks. Amazon.com konstant 
fremhæves som forbillede, skyldes det, at de er førende med denne strategi.  

Men hvis alle Internet-virksomheder i realiteten tilbyder de samme produkter eller tjenester, hvor-
dan kan de så differentiere sig konkurrencemæssigt fra hinanden?  

Endnu en lov indikerer, hvordan teknologien vil spille en rolle i denne sammenhæng. Computer-
designer Gene Amdahl’s lov siger, at ethvert systems hastighed bestemmes af den komponent i datakæden, der funge-
rer mest langsomt. Kombineres dette med Druckers lov (der siger, at det er leverandøren af den sidste (manglende) 
komponent i ethvert system, der løber med hele fortjenesten) foreligger der en klar konklusion: Dagens mangel er 
billige chips, der kan operere med lysets hastighed. Morgendagens fortjeneste vil derfor tilfalde producen-
ter af sådanne chips. Som en naturlig følge af Amdahls lov vil udviklingen kræve single-chip systemer – 
dvs. chips, der opererer med en milliard impulser i sekundet, fordi de ganske simpelt ikke vil have tid til at 
hente instruktioner og data fra andre chips. Dette er ”Loven om single-chips”, som de såkaldte semi-
conductor fabrikanter allerede konkurrerer om. 

 
Salgskanalen er nøglen 
I den digitale verden betyder det, at web-sites og kommende digitale TV sites må tilbyde kunder og besø-
gende præcis den information, de ønsker - hurtigt og uden besværlige omveje. Det handler om kontekst, 
siger Rayport - og differentiering via kontekst betyder bl.a., at man i den digitale verden f.eks. kan out-
source sit salg og i stedet koncentrere sig om sammenhængene (konteksten). Ifølge Rayport vil dette bl.a. 
betyde, at virksomhederne skal opsamle kundeinformation, som kan anvendes næste gang disse besøger 
siten - og næste gang igen  osv. - altså en spiral. 

Information og viden om kunderne bliver den mest værdifulde enkeltstående adgang til succes, 
men man kan ikke samle information om kunderne uden at kontrollere salgskanalen - og det er det, som 
gør begrebet “ portal” (eller ”community”) så vigtigt. En definition på en “portal” er i Internet-sprog ud-
trykt som følger: “En site som oparbejder en vifte af indhold og tilbyder en række tjenester for at blive 
startside for så mange brugere som muligt - for derved at tiltrække [mange] reklamekroner. ”Hvis du er 
det første sted, millioner af kunder går til for at finde information, og samtidig har du et system, som er i 
stand til at følge hver enkelt besøgendes klik, vil du sidde på en guldmine”, siger Rayport. 

Beklageligvis kan det ikke lade sig gøre at blive en portal uden, at samarbejdet med eksisterende 
parter berøres. Hvordan bliver man det firma, en kunde tænker på i relation til et bestemt produkt? For at 
blive en ”portal” må man nødvendigvis tage “værdi” fra en anden virksomhed, som sædvanligvis er en ek-
sisterende forretningspartner. Dette er der ikke nogen ny mystisk i, da f.eks. store detailkæder i årevis har 
haft dette problem tæt inde på livet. I IT- og mediebranchen forsøger alle i øjeblikket at komme direkte til 
slutbrugeren ved at tilføre deres produkter den værdi, andre p.t. leverer. Selv selskaber udenfor IT-
branchens sædvanlige værdikæde deltager i form af bl.a. postfirmaer som UPS og DHL, der tilbyder at 
samle de computere [de leverer] for deres kunder. 

CNet, som oprindelig startede på Internettet med rådgivning om hardware og software, sælger nu 
fysisk komplette systemer - ligesom de allerede nævnte eksempler fra bogbranchen med Amazon.com, 
E*Trade med deres finansielle ydelser og TV-stationernes merchandising mv. 
 
Informationsmæglere 
Det kan dog lade sig gøre at komme udenom portaler og alligevel komme tæt på kunden. En af måderne 
er at blive en ISP (Internet Service Provider) således, at kundens startpunkt er der, hvor adgangen til net-
tet finder sted. En række eksempler på dette kendes både fra teleselskaberne og nu også fra flere europæi-
ske banker, som er begyndt at etablere sig som Internet-leverandører.  

Rationalet er, at det første kunden ser, er leverandørens logo, men til gengæld får disse virksomhe-
der også den “kedelige” rolle, at skulle servicere kunderne på et område, der ikke er deres core-business. 
En anden metode er at “bytte information om kunderne”. Denne situation har for længst fået Rayport og 
John Hagel fra McKinsey & Co. til i en rapport at forudse, at der vil opstå en række “informationsmægle-
re”.  

Disse mæglere vil tilbyde information om deres kunder mod at få en kommission af transaktioner-
ne. Denne funktion kendes også i TV-verdenen fra de såkaldte SMS-systemer (Subscriber Management 
Systems). Rayport og Hagel tror, at kunderne selv vil blive mere opmærksomme på deres værdi (i form af 
den personlige information om dem selv) og derfor vil vælge at være anonyme eller krypterede, når de be-
væger sig ud på Internettet - og hermed vil virksomheder og portaler ikke være i stand til at finde informa-
tion om dem. Hvis de to forfattere får ret mht. beskyttelse af den personlige information, vil det være en 
alvorlig trussel mod portalernes indtjening, og uanset hvilken model eller metode, som slår igennem, vil 
det være indlysende, at fremtidens profitable virksomheder skal være så tæt på kunden, at de er istand til 
at opsamle den nødvendige og værdifulde information. 
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Customer Relationship Management  
I udgangspunktet er det måske på sin plads at placere begrebet Customer Relationship Management. Det 
handler om kunderne, og det handler om forretningsgange og kommunikationsprocesser i forholdet til 
kunder (det, der i IT-slang kaldes for Front Office til forskel fra Back Office). Hvor Back Office primært 
handler om de forretningsgange og processer, der finder sted som en del af virksomhedens basale struktur 
(human ressource (HR) som bl.a. løn-, ferie-, skatte- og told-systemer osv.), handler front office om de sy-
stemer og processer, der er vendt mod markedet og kunderne. 

Mens det har taget det meste af et tiår at udvikle software og applikationer til databaser, forskellige 
back office-systemer, der nu kendes som ERP (Enterprise Resource Planning), er udviklingen af CRM-
systemer (der dækker alle aspekter af kunderelationer som bl.a. salgs- og marketing-automation, kundeser-
vice og call centre) ret beset sket på kun et par år. 

Det tog f.eks. softwarefirmaet Baan ca. ti år at udvikle og markedsføre en velegnet finanspakke - 
og det tog PeopleSoft nogenlunde lige så lang tid at tilføje en fabrikations-komponent. På samme måde er 
det først nu lykkedes ERP-leverandørerne at fremstille standardiserede softwarepakker til et vertikalt mar-
ked. Overfor denne udviklingstakt står CRM-leverandørerne, der i løbet af det sidste års tid har fremstillet 
standardløsninger, der dækker brancher fra den finansielle sektor over dagligvarer til telesektoren m.fl. 

Denne hastige udvikling har dramatisk ændret konkurrencesituationen blandt CRM-
leverandørerne. På samme måde som ERP typisk kan tage årevis at implementere, er kravet til CRM an-
derledes kontant: at nye systemer er implementeret og i brug indenfor 3-6 måneder. Det er i øvrigt en fæl-
lesnævner for alle CRM-leveandører, uanset størrelse, at deres kunder har nået to vigtige erkendelser: 

 
* at deres fremtidige forretningseksistens afhænger af en øget kunderelation, og  
* at automatisering af kundedialogen skal ses i en større helhed, hvis den skal have nogen effekt. 
 
Ovennævnte lyder rimelig banalt, men kunsten er naturligvis at være istand til at levere varen, da 

de fleste systemer til automatisering af en blot en enkelt af processerne sælges med et løfte om en tilbage-
betaling af investeringen på mellem 40 og 50 %. Hvis flere processer samtidig automatiseres, vil tilbagebe-
talingen kunne komme op på  2½ -3 gange. Men man kan ikke nøjes med kun at automatisere én proces - 
kunden skal sættes i centrum og alle processer indrettes herefter. Processerne har imidlertid ikke den 
samme vægt for hhv. den salgsansvarlige ledelse og de salgsudøvende medarbejdere, og derfor er der visse 
af applikationerne, som historisk set ikke har haft stor succes.  

Gartner Group har f.eks. foretaget målinger, som viser, at mere end 50% af alle salgsautomatise-
ringsprojekter er mislykket. Hertil siger branchen, at selvom det indledningsvis opfattes som en ekstra ar-
bejdsbyrde at bruge tid på at tilfredsstille nye systemer [frem for selve salget], opdager sælgere hurtigt, at 
den forbedrede logistik og information om kunderne giver dem et langt bedre værktøj til selve salget.  

 
Massemarkedet er historie 
I dag er alle marketingværkstøjer individuelt baserede - men dette kan naturligvis kun lade sig gøre, hvis 
man ved alt om kunden - og behovet for disse personlige data er nødvendige, hvis marketing og salg skal 
gøres personligt og individuelt. Mere korrekt og mere beskrivende er der dog nok tale om informations-
drevne markedsføringsteknologier i en on-line verden, hvor netop e-t-m-commerce, bedre kundedata og 
flere skræddersyede produkter, vil erstatte den traditionelle massekommunikation overfor en ny slags in-
dividuel elektronisk køber. 

De sidste par år har vist, at det er muligt at kommunikere anderledes og individuelt med kunder og 
leverandører. Call centre, databaser, Internettet og de kommende digitale og interaktive TV-tjenester er 
nogle af eksemplerne. Typen af information, der indsamles, er socio-demografiske oplysninger om livsstil, 
adresser, kredit og købeadfærd mv., som giver et mere præcist billede af målgruppen - og dermed gør det 
muligt at ramme kunden med det rigtige budskab på det rigtige tidspunkt.  

Denne type af data-indsamling (og anvendelse) vil måske give bagslag, fordi flere og flere individer 
bliver opmærksomme på behovet for beskyttelse af personlige data og privatliv, og vil kunne resultare i 
regulatoriske indgreb, hvis der sker en overdreven registrering og samkøring af diverse databaser.  

Hvis vi et øjeblik sammenligner de to store platforme – TV og Internet/PC – på figuren herunder, 
er der dels unikke applikationer og dels fælles applikationer: 
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 Unikke tv anvendelser Fælles for begge Unikke PC anvendelser 

 
 
Type  
af indhold 

 
”Tilbagelænet” – underholdning 
Begrænset interaktion 
Masse konsumering 
On Demand 

 
”Foroverbøjet” – arbejde 
 og underholdning 
Informationstunge 
Individuel forbrug 
Fokus på interaktion 
og kommunikation 

 
Type af  
applikation 
 
 

 
Høj billedkvalitet 
Tidsforskudt ”live”-tv 
Video On Demand 
Interaktive programmer 

 
Åben Internet-adgang 
Tekstbaserede e-mail 
Commerce  
Musik On Demand 
Informationskanaler 
Interaktive reklamer 
Interaktive spil 
 

 
Multimedia e-mail  
”Rich media” 
Fil-udvekslinger 
Software distribution 
Streaming 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  TV/PC brugerens situation 

 
Det individuelle er det nye paradigme, og det er her, nye marketingstrategier kommer ind i billedet 

baseret på bl.a. “følelser”. Det er klart, at det er forskellige følelser, der er forbundet med det at gå i en bu-
tik for at købe tøj, frem for at bestille det via et trykt katalog eller elektronisk - men “følelsen” opstår igen, 
når pakken kommer (hvis ellers leverandørerne formår at bibringe distributionsformen tilstrækkelig ekstra 
værdi). Behovet for information i den ny verden af direkte salg er steget voldsomt. Hver kommunikation 
med en kunde skal - for at blive en succes - supporteres af individuelle data om produktet, kunden og 
kundens købeadfærd. Men hver kontakt giver også virksomheden mulighed for at tilføre nye data om 
kunden, som bl.a. kan anvendes til at skræddersy nye tilbud og produkter. 

Marketing og salgsmetoderne har altså ændret sig. Kun få virksomheder vil på sigt kunne produce-
re et standard produkt til et massemarked eller en gruppe. Alle andre vil fremover være tvunget til at pro-
ducere et individuelt produkt til en individuel kunde. Data, der understøtter dette, er nødvendige - og 
denne type af information er derfor blevet en del af kerneprocessen i produktion og salg. 

På Internettet og på det digitale TV kan information skabe et nyt billede af kunden og dennes kø-
beadfærd/mønster - og anvendes til skabe et “made-to-measure” (skræddersyet) produkt til den enkelte - 
produceret i det tidsrum, der går fra bestilling til levering. Den samme information kan også anvendes til 
at afgøre en individuel pris og en individuel promovering. Antallet af hits kan ikke isoleret bruges som 
målestok for effektiviteten af marketing på en web-site. En sådan måling kræver en kombination af hits 
(information), antallet af e-mails (kommunikation), salg (e-commerce) og omkostningsreduktioner i for-
hold til kommunikation og direct marketing i øvrigt. Ultimativt vil [browser]teknologien dog formodentlig 
medvirke til, at det bliver kunden selv, der kommer til at bestemme, hvilke personlige data, som vil kunne 
anvendes til hvilke formål - og af hvem. 

 
Den digitale forbruger 
For virksomhederne er der ingen vej udenom. De virksomheder, som ikke forstår den digitale udvikling, 
og som derfor ikke kobler sig på “nettet” og tilbyder fuld kommunikation i en dialogform, vil ikke overle-
ve. Ingen virksomhed kan i fremtiden undvære denne informationsintensive micro-marketing. Tiden er nu 
inde til at skifte strategi, da markedspladsen og kunderne skifter hurtigere, end de fleste kan forestille sig, 
og nye fremgangsmåder kan fremvise væsentlige resultater.  

Realiteten af e-commerce - selv på dette tidligere niveau - er klar: ”Gammeldags marketing-
teknikker og ny teknologi kan bare ikke mikses”, siger bl.a. Cor Molenaar, som er direktør for Ogilvy One 
Worldwide i Amsterdam og forfatter til 12 bøger om IT’s betydning for handel. 

Internet-reklame viser ikke overraskende de samme tegn, som da TV reklame første gang blev in-
troduceret i begyndelsen af 50’erne, og Internet reklamebudgetterne er nu på vej til at blive opdelt på 
samme måde som radio og TV. Med til billedet af ”e-marketing” hører naturligvis, hvordan man opsamler 
og registrerer data, trafik mv. Indledningsvis må det derfor også konstateres, at der - på trods af adgangen 
til teknologiske værktøjer - endnu ikke er opnået den ønskede 1:1 marketingsituation i forhold til alle for-
ventningerne om præcise målgrupper, købeadfærd mv. Reklamekøbere må fortsat acceptere, at de ikke er 
bedre stillede med hensyn til nøjagtighed end i f.eks. specialblade og – magasiner. Men de kommende ”in-
fomediares” eller Relationship Mediators vil kunne tilbyde langt mere specifik information og ”value for 
money” via deres kundeforhold, som bygger på en helt anden loyalitetsgrad. 

Forbrugere vil være bedre informerede, mere kyniske og forlange en større grad af relation og 
samhørighed med det mærke eller det produkt, de køber. Sådan siger bl.a. Ira Matahia og Marian Salzman 
i en bog om fremtidens trends i menneskelig adfærd. Parallelt hermed siger Hugh Davidson, bl.a. forfatter 
til Offensive Marketing bogserien og stifter af Oxford Corporate Consulting, at det er lige meget, hvordan 
du segmenterer markedet - det handler om at levere overlegen værdi (value for money).  
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Kunderelationer er tovejs - og med mindre der er en indlysende fordel for kunden (privat eller 
som firma) har en virksomhed ingen som helst grund til at forvente hverken loyalitet eller yderligere for-
retning. F.eks. er det at tilbyde noget særligt baseret på historiske forbrugsmønstre også en vanskelig vur-
dering. Man kan måske sige, at det er i orden, hvis det handler om indkøb af varer på en bestemt fabrik,  
men hvad nu, hvis det er en kunde på et hotel, der har registreret og kan huske, hvad kunden drak i baren 
eller bestilte via room service? Det kunne være en overvejelse værd, om dette nu også er en værdifuld 
form for information, eller om denne registrering risikerer at få kunden til at overveje at benytte et andet 
hotel i fremtiden.  

Sidstnævnte er eksempler fra Hugh Davidson’s undersøgelser, som bl.a. pointerer, hvor vanskeligt 
det er at opdyrke eller indgå i et mere “intimt” kundeforhold - og hvor lidt der skal til for at miste det. Og 
det er naturligvis interessant i lyset af, hvordan Internet-teknologi og bl.a. adresserbare TV-dekodere i den 
digitale verden kan samle og opbevare sådanne og lignende informationer. 

Så længe forbrugerne blev ved med at tænke og opføre sig på samme måde, kunne virksomheder 
anvende teknologi og information til at forbedre de samme metoder til at gøre samme forretning. Men 
forbrugerne ændrer sig. Først og fremmest er det opfattelsen af den personlige information, som de kun 
giver fra sig, hvis de bliver belønnet for det - dvs. at de anvender en regulær værdi-betragtning. Det gør 
dem naturligvis også mere kyniske, og “what’s in for me”-tanken er blevet fuldstændig legaliseret. Kynis-
men er ligeledes udtalt, fordi forbrugerne er blevet meget mere bevidste og meget mere vidende om pro-
dukterne. De tænker på tværs af kulturer - og “køb dansk”-mentaliteten er for længst slut. 

Den økonomiske magt skifter fra virksomheden til kunden - og de nye “digitale forbrugere” for-
står, hvordan teknologiskiftet foregår - og de vil forlange at få tingene leveret hurtigere og bedre end før. 
Dette er i virkeligheden, hvad man kan kalde et individualiserings-paradoks, for hvis man beder en kunde 
om at definere kvalitet, er svaret traditionelt ”individuel tilpasning” og ”skræddersyet kommunikation”. 
Men spørger man herefter om, hvordan kunden har det med, at virksomhederne faktisk ved en masse om 
dem, får man traditionelt et svar i retning af, at virksomhederne ”faktisk ikke ved ret meget - hvis noget 
overhovedet - der har med deres privatliv at gøre - og skulle det alligevel være tilfældet, vil det blive vurde-
ret som værende utilstedeligt. 

De nye ”informationsmæglere” har uden tvivl en stor fremtid foran sig. På den ene side har de 
forbrugerne, som ønsker at være anonyme af frygt for at blive oversvømmet med junk-mails (også kaldet 
for SPAM) og på den anden side annoncørerne, som via et organiseret ”filter” får tilbudt interesserede 
kunder. En række af disse nye virksomheder tilbyder endog deres medlemmer penge for at modtage in-
formation og reklame (disse findes også i forskellige varianter: nogle der betaler pr. e-mail og andre der 
betaler medlemmerne en del af omsætningen). Med ”informationsmæglerne” er vi vidner til en opbryd-
ning af grænserne mellem de etablerede (og ofte statslige) forbruger-repræsentationer og nye private for-
brugerorganisationer. 

Analysevirksomheden Dataquest er ude med en katalogisering af denne udvikling. De siger i rap-
porten: ”E-Model Breakers: Driving the future of B2C e-commerce”, at der indtil nu er foregået en natur-
lig udvikling med følgende overskrifter: 

 
• E-tailers: innovative sælgere af varer og tjenester 
• Portaler: som driver køberne til bestemte websites (varer, mærker mv.) 
• Metamediaries: løsninger for store forbrugerbegivenheder 
• Community Makers: aggregering af købere og/eller sælgere 
• Relationship Mediators: en brugerorienteret agent (og et filter) som  

                                      faciliterer online transaktioner. 
 
Det store og radikale gennembrud på e-handel i B2C-markedet kommer fra de sidstnævnte, siger 

Dataquest – og der er ingen tvivl om, at det er forbrugeren, som er indgangsvinklen – og i alle henseender 
vinderen. 

Forbrugerne vil i fremtiden også handle indbyrdes uden om virksomhederne. Faktisk tror For-
rester Research, at det, der fremover vil blive kendt som C2C (dvs. auktions-sites a la ”den blå avis”) vil 
være en af vinderne i e-t-m-handelsdefinitionerne. Dette kunne indikere, at platformene fremover skulle 
fokusere på chat-fora og communities. 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Consumer-to-consumer (C2C) auktioner 

 
Den åbne platform 
Nye elementer, der kan og vil blive anvendt i disse portaler/communities, vil f.eks. være afstemninger i 
form af forbrugerundersøgelser, som yderligere understreger fordelen ved at anvende datakraften og logi-
stikken i Internettets og digital TV’s mulighed for individuel adressering og registrering. Udviklingen indi-
kerer også tydeligt, at der er tale om at forholde sig brugerens ”mentale” situation. Ingen af de teknologi-
ske trends og de mange eksperimentelle tjenester på Internettet har endnu et niveau, der (mentalt) kvali-
tetsmæssigt kan måle sig med den almindelige TV-skærm eller med hi-fi, da Internet-sidernes layout i dag 
ikke er specielt velegnede til TV-skærmen. Omvendt har TV-skærmens kvalitet ikke et format, der kan 
sammenlignes med pc-platformens interaktivitet. Skal eksisterende Internet-tjenester i dag integreres med 
de kommende digitale TV-tjenester, skal de kodes i en særlig standard. Selvom det teknisk godt kan lade 
sig gøre, er der en økonomisk omkostning, som er højere end almindelig Internet-programmering.  

Det regulatoriske aspekt og diskussionen om betaling og sikkerhed afventer en afklaring. Teknolo-
gisk er der intet i vejen med sikkerheden. Politisk er der til gengæld mange skjulte dagsordner. Især ban-
kerne skal vurdere, hvilken rolle de skal spille. I den forbindelse skal de bl.a. tage højde for, at konkurren-
cen kan komme fra forskellige netværksejere og andre med ekspertise i transaktionsbehandling - f.eks. te-
leoperatører og supermarkedskæder - som vil kombinere kundernes loyalitet med købekort, dividende og 
en egentlig bankforretning, som det allerede er set i flere europæiske lande.   

Det bliver afgørende at forholde sig til “den åbne platform” og til forbrugerens udtrykte præferen-
cer. Isolerede tjenester/services som shopping, underholdning, information mv. eksisterer allerede. Stort 
set alle radio- / TV-stationer og netværksejere har længe eksperimenteret med dette. På TV-stationerne i 
form af tekst-TV, på Internettet med indholdsleverandørernes stærkt voksende antal Web-steder, og på 
digital TV med udgangspunkt i kabel- og satellit-TV operatørernes såkaldte EPG’er (elektroniske pro-
gramguider), som er brugerens kommende navigationsværktøj.  

Branding og kvalitet af produktet er én ting, men at få kunden “i butikken” i en verden uden strin-
gent reklame og promotion, er som at vente på, at kunderne tilfældigt opdager butikken på gaden. Den ny 
teknologi giver dog heldigvis andre muligheder, da logistik og kundekendskab kan anvendes sammen med 
loyalitet og præference og dermed binde kunde og leverandør sammen på en ny måde. Argumentet om at 
en teknologisk platform/leverandør ved hjælp af specifikke tjenester/ydelser vil kunne vinde kunden eks-
klusivt, gælder ikke, hvis det samtidig betyder, at der skal anskaffes eller betales for ny hardware/software. 
Forbrugeren vil forlange teknologisk gennemsigtighed og kun forholde sig indholdet og den fordel, det 
giver ham/hende.  

 

2000              2001              2002              2003              2004               2005

Euro 10.000 
 
 

8.000 
 
 

6.000 
 
 

4.000 
 
 

2.000 
 
 
 
 
 

C2C      706               1.154            1.965               2.694            3.509             4.203 
B2C      421                  765            1.141               2.269            3.302             4.509 
 
I alt     1.127               1.919           3.406                4.964            6.811             8.752 

B2C

C2C

Total værdi for auktion (millioner euro)
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Nye værdier - nye værdikæder 
I den simplificerede media-værdikæde: Indhold  pakning  distribution  forbrug  vil netværksejerne 
søge eksklusivitet til bestemte indholdsleverandører. De forsøg og eksperimenter, der foregår netop nu, 
bygger alle på denne værdikæde. Modellen er regulær nok, og det handler præcis om at identificere, hvor 
man vil placere sig, og hvor mange af kædens led, man vil kontrollere. Indenfor betalings-TV har de store 
internationale spillere sikret sig hele kæden. Indkøb og ejerskab af rettighederne pakkes til TV-kanaler og 
forsøges distribueret over så mange platforme som muligt - og afsluttes med, at kunderne kun kan opnå 
adgang, hvis der indkøbes en bestemt dekoderboks (og et smartcard). Fremover vil denne værdikædebe-
tragtning blive noget mere kompleks. Figuren herunder indikerer, hvordan flere forskellige spillere kom-
mer til at forholde sig til forbrugerens krav om samme indhold på forskellige platforme: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Værdikæderne 

 
Konkurrencen mellem indholdsleverandører og distributørerne er altså en konkurrence om for-

brugeren, som vil skulle vælge “bookmarks” på samme måde som det sker ved valg af TV-programmer, 
avis mv. - og de vil derfor kun forholde sig til “en håndfuld” udvalgte udbydere (kanaler) og ikke de “tu-
sindvis af muligheder”. Dette er ikke betinget af en bestemt teknologi, men af en værdimæssig opfattelse. 

Internettet vil kunne defineres efter samme målestok og samme værdikæde som TV. Pr. definition 
er alting dog endnu gratis, mens virksomhederne forsøger at finde ud af, hvordan der kan tjenes penge på 
indhold. Betaling for browsere er “gratis” i den forstand, at man kan downloade gratis eksemplarer af ind-
til flere forskellige modeller. Betaling for særlige plug-in’s (supplerende speciel software) vil ikke blive ac-
cepteret af forbrugeren, hvilket blev understreget af kampen mellem Netscape og Microsofts Explorer.  
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Startende bagfra i værdikæden vil betaling for adgang til Internettet indtil videre blive accepteret, 
fordi forbrugeren ret beset får en ydelse – man betaler for tiden man er opkoblet på Internettet. I USA er 
dette i langt de fleste tilfælde gratis (pga. gratis lokale samtaler). Prisen og betalingen for “tid” vil i Europa 
meget hurtigt ændre sig, fordi andre adgange (f.eks. via kabel- og satellit-TV) tilbydes gratis - eller langt 
billigere end teleselskabernes takster. På Internettet er adgang til størsteparten af Web-sites gratis, primært 
fordi der endnu er tale om markedsføring og “offentlig” tilgængelig information. Kun i ganske få tilfælde 
er der tale om en slags “betalings-TV” eller “PPV” (f.eks. download af rapporter, analyser mv.) samt i ud-
præget grad for pornografi. Betaling for varer af denne karakter vil naturligvis være accepteret - især hvis 
tjenesten er sammenlignelig med et fysisk produkt som f.eks. aviser, magasiner mv. En nylig undersøgelse 
fra Forrester Research indikerer i hvilket omfang: 

 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Hvad vil brugerne betale for? 

 
For værdikædens distributører er udnyttelsen af nettets infrastruktur en investering, som skal rela-

teres til brugernes villighed til at anvende dem som adgang til Internettet. Distributørerne - også de nye 
ISP’er (Internet Service Provider) - kan dog ikke forvente andet end gennemgang, hvis der ikke også til-
bydes indhold. En række distributører og ISP’er er på vej opad i værdikæden med egne kanaler og rettig-
heder til at pakke og kreere kanaler (f.eks. America Online (AOL Time Warner) og herhjemme Tele 
Danmarks Opasia m.fl.) og hvor der endvidere spilles på fordele som billig eller gratis opkoblingstid samt 
større båndbredde. Dette vil indledningsvis være attraktivt for en række “superbrugere”, som indtil videre 
er hæmmet af sparsom båndbredde via telenettet, men det vil fortsat være “indholdet”, der er den egentli-
ge værdi. Pakning af indhold er på Internettet pr. definition kun muligt, hvis der etableres en “kanal” eller 
en web-site, der fastholder kunden, og herefter enten får kunden til at betale for at være på platformen, 
eller lader kunden blive eksponeret for udbyderbetalt reklame.  

Internettets reklameindtægter opgøres på mange måder af forskellige interessenter. De fleste iagt-
tagere er dog enige om, at det er et eksplosivt marked, som i år 2001 vil udgøre alt mellem 800 mio. $ 
(Simba) og 9 mia. $ (Internet Advertising Bureau, Veronis Suhler – Economist, feb. 2001) – se figuren 
herunder for den seneste opgørelse.  

Banner-reklamerne har gennemgået en dramatisk udvikling, og spås af flere analytikere at være på 
vej ud som indtægtskilde. Problemstillingen er i virkeligheden meget simpel: For mange sider og for få 
annoncører. Nedgangen i dot-com betød nemlig også, at mange investorer mistede troen på reklameind-
tægterne, og priserne for ”impressions” er derfor raslet ned. Andre iagttagere mener dog, at det kun er 
midlertidigt indtil der opstår nye spændende ”rich media” reklametyper. 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Væksten i Internet reklame  

 
De mobile platforme er fortsat en uafklaret faktor. Forventningerne til den nye 3. eneration ”stan-

dard” er lige nu ”hot”. Den nylig afholdte CeBIT-2001 messe i Tyskland har aldrig før haft så mange an-
nonceringer og forventninger til applikationer. Begrebet m-commerce er for alvor kommet på forsiderne 
og volumen og vækst i SMS-beskeder blandt ungdommen bruges til at understøtte spådommen om denne 
udvikling.  

På sigt er det transaktionerne, der er den egentlige pengemaskine. Bankerne vil naturligvis gerne 
beholde det “monopol”, de har skabt, og har derfor brugt megen tid på at henvise til bestemte sikker-
hedsprotokoller (SET) som det eneste sikre. Der findes dog allerede andre sikre protokoller, og alle er i 
fuld gang med at finde udnyttelse i det enorme potentiale, der ligger i den elektroniske handel – hvad en-
ten det hedder e-commerce, t-commerce eller m-commerce. Der mangler dog endnu en udvikling af det, 
der kommer til at hedde ”micro payment”, og som skal danne standard for opkrævning af nye afregnings-
former som f.eks. ”pay per click” – og som skal kunne kombineres med både ”digital signatur” og de for-
ventede clearingcentre for autorisation af betalinger. 

Historisk kan det siges, at 1994 var året for e-mail, 1995 for introduktionen af søgemaskiner og 
Publishers (udgivere), 1996 bød på “push”-teknologien, mens 1997 var året for on-line tjenester med spil, 
aktier, auktioner mv. 1998 var e-commerce og 1999 repræsenterede dot-com bølgens højdepunkt. År 
2000 var starten på streaming og bredbånd – og i 2001 er det indtil videre mobilt Internet, som er på 
dagsordenen. 
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Netværker og teknologier 
Ved at benytte topologien er det muligt at adskille typen af netværker og netværkede multimedia applika-
tioner (til forskel fra stand alone). Denne metode betyder, at man ser på kapaciteten for hhv. upstream og 
downstream kanaler til og fra en server, og her er returvejs-problematikken ofte den faktor, som skaber be-
grænsninger, og dermed er barrieren i den fulde anvendelse af netværkstjenester.  

Figur 9 illustrerer i en simpel modelform, hvordan et TV-signal via forskellige platforme transmit-
teres frem til en dekoder og brugerens fjernsynsapparat. Returvejen, som består af brugerens kommando-
er for fremkaldelse af nye data- og informationsstrømme (i form af video - eller f.eks. meget store data-
mængder fra Internettet) sker via forskellige tilgængelige netværker. Det er karakteristisk, at datastrømmen 
til brugeren er meget stor - og datastrømmen fra brugeren er meget lille. 

  

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Upstream og downstream data 

 
De forskellige tekniske udtryk i denne figur forklares nærmere i det efterfølgende. 
Som det fremgår, er der store forskelle i den overordnede infrastruktur på hhv. telenettet og TV-nettet (el-
ler broadcastnettet, som er en mere præcis betegnelse). Telenettet er, som det vil fremgår mere detaljeret 
siden, en ægte tovejs kommunikation. Det betyder, at der eksisterer et fysisk trådpar med en linie 1 og en 
linie 2, som i gammeldags forstand helt banalt anvendes til at “tale den ene vej” og “høre den anden vej”. 
Over for dette står broadcast, som transmitterer (udsender) et signal fra ét sted (senderen) til modtagelse 
af det samme signal hos mange samtidige modtagere (radio og fjernsyn). Broadcast dækker i denne sam-
menhæng også transmission via satellit og transport via fællesantenneanlæg (kabel-TV).  

Satellitter blev oprindeligt anvendt til global telekommunikation mellem verdensdelene (hvad de i 
øvrigt fortsat også anvendes til). Kommende nye satellitsystemer vil også blive anvendt til global kommu-
nikation, men som noget nyt også til “trådløs personlig kommunikation” – og hermed altså med en indi-
viduel telenetstruktur á la mobiltelefoni.  

Transmission af TV via satellitter var oprindeligt forbeholdt de nationale public service broad-
castere. Først med fremkomsten af nye Direct To Home satellitter i 80’erne og med digitaliseringen og 
den efterfølgende komprimering af lyd og billeder, er dette også blevet en selvstændig infrastruktur, hvor 
især downstream kapaciteten (båndbredden) kan anvendes til meget store datamængder fra Internettet (jf. 
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f.eks. DirecPC i USA og Canada som allerede længe har tilbudt dette, og f.eks. Astra-konsortiet og Tele-
nor, som tilbyder dette i Europa). 

Mobiltelefonien er hermed ved at udvikle sig fra at være landbaseret til også at blive distribueret 
via satellitter, og det er hele denne omstilling af “personlig kommunikation” fra fast landbaseret telefoni til 
satellitbaseret som sammen med almindelig mobiltelefoni benævnes som “Negroponte Switch”. 

På samme måde som radio- og TV-stationer (og andre som f.eks. fly og skibstrafik, rumfartsindu-
strien m.fl.) indbyrdes må koordinere anvendelsen af de frekvensområder, de beslaglægger (for ikke at for-
styrre hinandens sendere), må også de nye trådløse operatører koordinere frekvensområder for den type 
af “radiokommunikation”, som den trådløse teknologi nu benytter. Den afgørende forskel ligger i, at den 
kommende trådløse teknologi er tovejs, og dermed har en indbygget “returvej”. 

Uden i øvrigt at involvere teknikken, kan “frekvenser” omsættes til båndbredde. Båndbredden kan 
på samme måde omregnes til, hvor megen plads, der er til rådighed til at sende (og modtage) en vis 
mængde data, som i den digitale form udelukkende består af 1-taller og nuller, men som indholdsmæssigt 
kan være både lyd, tekst og billeder eller andet. 

Anvendelsen af det frekvensspektrum, der definerer en tjeneste (tele, radio, TV mv.) afføder en 
række koordineringsopgaver, som naturligvis handler om at skabe ensartede standarder for brugen. Det er 
absolut hverken nemt eller hurtigt at opnå enighed om standarder. En række internationale organer (ISO, 
ETSI, ITU m.fl.) – som her ikke præsenteres nærmere) samarbejder om dette, og definerer visse spillereg-
ler, som indlysende er til fordel for alle parter - og på det seneste har også industrierne selv vist initiativer, 
og dermed sikret en hurtigere ekspeditionsgang og ultimativt altså en hurtigere introduktion. 

DVB (Digital Video Broadcast) er indtil videre det bedste eksempel på, hvordan en række private 
virksomheder selv har taget initiativ til en fælles industristandard, der bl.a. rummer en fælles accept af 
MPEG-kompressionsteknologien som ny global standard for digitalisering af billeder og video. CD-
formatet er også et eksempel på et industri-initiativ, hvorimod DVD har vist, at det ikke altid er muligt at 
skabe enighed om en global standard. UMTS (Universal Mobile Telephone System) er et andet eksempel 
på, at parterne har vanskeligt ved at blive enige om en standard. UMTS er ikke, som de fleste fejlagtigt 
tror, en standard, men fem forskellige standarder. Andre eksempler på ”standarder” er f.eks. Napster, som 
har vundet indpas hos brugerne, fordi det er intuitivt og nemt, men som nu er blevet forbudt af domsto-
lene med henvisning til de udøvende kunstneres krav om betaling af copyright.  

Så selvom der allerede er sket en teknologisk sammensmeltning af TV og PC (og deres respektive 
“netværker” til bestemte distributionsplatforme for levering af lyd, tekst, data og billeder til den enkelte 
brugers skræddersyede behov) kan der først forventes et massemarked, når der også sker en egentlig inte-
gration af de juridiske og sociale faktorer. Set med dagens øjne vil dette formentlig vare op til 10 år, når 
der tages højde for, at den nye teknologi i en årrække skal sameksistere med den analoge teknologi, som 
efter alle tegn at dømme først udfases ud i årene 2005 - 2010. 

Der er båndbredde nok 
Det handler altså også om at forstå forskellen på netværkernes konstruktion og struktur (og det, der i fag-
sproget kaldes for hhv. kredsløbskoblet og pakkekoblet). Grundliggende er det forskellen mellem analog 
og digitalt, men samtidig også en definition af, hvordan digitale signaler bæres af analoge frekvenser. Ikke 
nemt for lægfolk, hvilket bl.a. den igangværende diskussion om ”bredbånd” bærer tydelig præg af, men 
måske er det heller ikke nødvendigt, hvis det blot er den basale forståelse for de forskellige teknologier, 
der har betydning for konkurrencesituationerne. 

”Loven om båndbreddens effektivitet”: Båndbreddens anvendelighed målt i digital effektivitet vokser 
kvadratisk i takt med valget af højere frekvenser. Kapaciteten på både kabeloverført og trådløs kommunikation 
vokser således, når transmissionen flyttes fra langbølge og lave frekvenser til kortbølge og høje frekvenser. 
I det trådløse univers er båndbredden flyttet fra 900 megahertz analoge mobiltelefoner til 2 gigahertz digi-
tale personlige kommunikationssystemer (PCS) med Internetadgang og til 24 og 38 gigahertz trådløse tje-
nester, der tilbyder ekstremt effektive opkoblinger af beboelsesejendomme - og som toppen af kranseka-
gen f.eks. TeraBeam’s fiberløse optik, der benytter de samme infrarøde lysfrekvenser, der i dag benyttes i 
lyslederkabler. 

Det vil senere fremgå, hvordan denne meget tekniske lov får betydning for udviklingen af den 
trådløse teknologi. 

 
Globale fiber backbone 
Det er karakteristisk, at de fleste tror, at teleselskaberne ejer “back bone” netværkerne. Det er bestemt ik-
ke tilfældet. Historisk er det selvfølgelig teleselskaberne, som har opbygget både den nationale og den in-
ternationale infrastruktur, men over de næste 5-10 år vil der være en endnu større kapacitet til rådighed på 
en række nye satellitsystemer.  
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For de fleste vil systemer, protokoller og teknologier som f.eks. SDH (Synchronous Digital Hiera-
cy) og ATM (Asynchronous Transfer Mode) sikkert være helt fremmede. Disse er overordnede systemer 
og teknologier til tele- og datatrafikken. Det er helt andre begreber og en helt anden teknologi, der anven-
des i den internationale trafik, men dybest set er der er tale om “bredbåndskommunikation”, som måles i 
hundredvis eller tusindvis af Mbit/s. Det er formodentlig også forståeligt, at der mellem lande og ver-
densdele nødvendigvis må være tale om sø-kabler eller om satellittransmission. 

Trafikken afvikles i dag udelukkende som datatrafik. Der findes altså ingen “regulære” analoge 
trådpar i den internationale trafikafvikling. Telefonsamtaler, som de tidligere er beskrevet med en linie 1 
og 2, eksisterer altså ikke på dette niveau. Fra “centralen” er samtalen omsat til digitale signaler, som sen-
des i forskellige transmissionssystemer med bestemte tilhørende protokoller for datakommunikation. Ud-
gangspunktet for omsætning af analoge signaler til digitale signaler er PCM-systemer (Pulse Code Modula-
tion) og som navnet antyder, handler det om, at talen (impulserne, der i analog form optræder som en si-
nuskurve) kodes i en binær form.  

Det er netværker som disse, der bærer den internationale telefon- og datatrafik - og herunder altså 
også Internet-trafikken – og som er garant for, at der er tilstrækkelig med båndbredde. 

 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  De globale motorveje 

 
Det handler i bund og grund om, hvordan man kommer “af og på” denne nye kraftige infrastruk-

tur, som teknisk er i stand til at transportere milliarder af bits i sekundet - og som uanset afstand kan leve-
re data i form af et nyt begreb “pay by the click”, som både dækker over “on demand”-begrebet og over 
det forhold, at det er selve transaktionen, der tæller - ikke mængden af data eller afstanden, de transporte-
res over.  

I en større analyse fra det engelske konsulent- og analysefirma Ovum er det beregnet, at grossist-
salg udgør ca. 30% af Europas samtaleminutter om året. Det opgøres endvidere, at der er ca. 120 milliar-
der (telefon)samtaleminutter om året. Allerede i 1997 var datatrafikken dog større end teletrafikken. Væk-
sten i IP-baseret telefoni via Internettet var i 1997 på 60 millioner minutter, som er vokset til 3,4 milliar-
der minutter i år 2000. Lidt simpel hovedregning indikerer hurtigt, at det er en stor kage som, selvom der 
bides til bolle, alligevel vokser år for år. Faktisk er denne type forretning allerede den hurtigst voksende 
for spillere som AT&T, BT og Deutsche Telekom.  

For hvad man kan kalde “cross-border”-leverandører, er der tale om et helt nyt og lukrativt mar-
ked. Aktørerne er f.eks. Interroute (London) og Star (Miami, Florida), som dog fortsat ser en kerneforret-
ning i selv at være i detailleddet. For andre som Viatel (New York) og Esprit (England) er det en blan-
dingsforretning, der består af udbygning af netværket for eget salg samt et videresalg af ekstra kapacitet. 
Og for andre igen er det alene videresalg (Hermes (Bruxelles) og Carrier1 (Zurich) og WorldPort (Atlanta, 
USA)). 

Spillereglerne for køb - eller rettere leje - af kapacitet er komplekse, idet de konstant skal vejes op 
mod selv at bygge (og evt. (re)definere forretningsidé med kortere og kortere tidsintervaller) eller søge at 
få fat i såkaldt “sort fiber” (f.eks. el-selskaber, jernbaner m.fl.), eller forhandle IRU’s (Indefeasible Rights 
of Use) dvs. fast båndbredde på fast termin eller indgå andre lejebetingelser. 
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Simultane transmissioner 
Konstruktion af nye såkaldte WDM systemer (Wavelength Division Multiplex) er utrolig kompleks - men 
princippet er lige så let fatteligt som den komplicerede teknologi. Det handler om at kunne sende simulta-
ne transmissioner af flere signaler gennem en enkelt fiber, og ved at multiplexe signaler på forskellige bøl-
gelængder af lys at opnå meget højere hastigheder. 

Den eksisterende fiber-teknologi bruger mindre end 1 % af kablets kapacitet. Hertil kommer, at  
den traditionelle TDM (Time Division Multiplex) teknologi ikke kan håndtere simultane og flere bit-rater 
eller forskellige frame-systemer og protokoller. Eller med andre ord: Ganske vist går det hurtigt - men 
med kun én datastrøm ad gangen. 

WDM systemerne tillader flere datastrømme på samme tid, og der er allerede en ny variant - 
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex) - på vej, hvilket gør det muligt tifold at forøge hastighe-
den på de eksisterende fibre. I laboratorier - f.eks. hos Ciena (som for nylig blev købt af Tellabs) - er der 
systemer, som tillader 40-kanaler på samme fiber. Pirelli har systemer, som tillader 80 Gbit/s i sekundet 
på 32 bølgelængder. Og begge har planlagt at fordoble og yderligere fordoble deres systemers kapacitet 
indenfor de næste par år. 

Ultimativt kan man sige, at WDM i kombination med optiske routere og switches (og andet pho-
tonisk udstyr) kommer til at danne det 21.århundredes transparente telekommunikationsnetværk. I en me-
re teknologisk anskuelse af båndbredde og effektivitet kan ”Shannons lov” anvendes: Effektiviteten af den 
digitale kommunikation falder i takt med en forøgelse af kraften, hvormed den sendes. Eller sagt på en anden måde: 
Effektiviteten stiger i takt med at styrken svækkes. Øget elektrisk kraft giver øget spredning og flimmer i 
fibre og mere interferens i transmissionsbølger. Ved at reducere mængden af energi per bit åbnes der mu-
lighed for at øge bit-raten. Øget digital effektivitet kræver derfor konstant fokus på en reducering af ener-
giforbruget i alle dele af informations-infrastrukturen. Fremtidens netværk vil derfor være baseret på små 
langtidsholdbare batterier, der leverer energi til mange apparater, der samles i massive netværk. 

Som en naturlig følge af Shannons lov kan båndbredde erstatte energi. Med tilstrækkelig bånd-
bredde er det muligt for kommunikations-ingeniører at konstruere enhver tænkelig netværks arkitektur. 
Optisk båndbredde vil uvægerligt fordrive de elektroniske switchere og routere fra netværkerne, hvor de 
bare er i vejen og sinker transporten af de mange bits. Den øgede båndbredde sikres ved at benytte mere 
af det i realiteten uendelige elektromagnetiske spektrum og mindre elektrisk energi, og i både kabler og 
trådløst vil en øget båndvidde sikre en tilsvarende øget kommunikationseffektivitet.  

 
Flaskehalsen 
Når vi er på Internettet, skal det gå hurtigt. Helst rigtig hurtigt, men det gør det ikke altid. Men det er ikke 
Nettets skyld, for de ønskede informationer må siges at være der. Til overflod endda. Og firmaerne har 
for det meste sørget for, at informationerne kan komme hurtigt til og fra deres servere. Selve Nettets tek-
nik fejler som regel heller ikke noget. Nye og gamle teleselskaber har i det store hele sørget for, at hastig-
heden på dataforbindelser mellem de større og mindre centraler har holdt trit med 90’ernes eksplosion i 
datatrafik. 

Problemet opstår, når trafikken skal ind og ud af hjemmene på den almindelige telefonledning. Det 
sidste stykke fra ledningen ude i vejen og ind til pc’en bliver en flaskehals. En smal forbindelse, som data-
trafik er alt for længe om at presse sig igennem. Skal det gå hurtigere, skal forbindelsen gøres bredere. I 
alle byområder kan hverken kobber eller radiobølger stå mål med lysledere som transportkanal. Lysleder-
fibre har en kapacitet og pålidelighed, der er omkring 10 milliarder gange bedre end både kobber og luft. 
Der findes adskillige virksomheder, der tilbyder ”kobber-fibre” eller satellittransmission i konkurrence 
med lydlederkabler. Uanset hvilke specielle fordele disse systemer ellers kan byde på – let installation, mo-
bil adgang eller dækningsområde i forbindelse med radiobølger – er der ingen af dem, der er bare tilnær-
melsesvis konkurrencedygtig med hensyn til båndbredde. En enkelt optisk fiber rummer 100 gange mere 
båndbredde end alverdens satellitter tilsammen. Til gengæld er satellitdækning velegnet i tyndt befolkede 
områder, hvor det vil være alt for kostbart at fremføre lyslederkabler. 

En bredbåndsforbindelse er hurtigere, fordi datatrafikken også det sidste stykke kan transporteres 
hurtigt frem og tilbage. Men hvordan måler man det? Al data består af digitale nuller og ettaller. Hvert nul 
er en bit, hvert ettal er en bit. Tusind bit kaldes kilobit (Kbit), en million bit hedder megabit (Mbit). Data-
hastighed måles i bit per sekund og skrives som f.eks. 64 Kbit/s eller 2 Mbit/s. Dette kaldes også kapaci-
tet. Den Internationale Telekommunikations Union (ITU) har defineret bredbånd som en forbindelse, 
hvor datakapaciteten er 2 Mbit/s. 
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Plads til begejstring 
Ret beset drejer en bredbåndsforbindelse sig ikke kun om hurtigere Internetadgang. Netop fordi den er 
bred, er det en forbindelse, der kan klare al husstandens kommunikation, og hermed også telefon, TV og 
radio. Den første form for bredbåndsforbindelse var fiberoptiske kabler, lysledere. Det var og er bred-
bånd med plads til begejstring. Internet-data kan sagtens køre side om side med masser af TV- og radio-
kanaler samt telefoni i et lyslederkabel, for kapaciteten er oppe i et både to og trecifret antal Mbit/s. 

Teleselskaberne havde neterfaringer med lysledere fra de tidligere nævnte meget trafikerede for-
bindelser mellem centralerne, og i flere lande begyndte man at føre lydlederkabler helt ind i de private hu-
se og boligblokke -  såkaldt Fiber To The Home (FTTH). Problemet med FTTH var, at lyslederne skulle 
nedgraves det sidste stykke ind til hvert eneste hus. I gamle dage, mens telefonselskaberne havde monopol 
på tele- og datatrafik, var den slags arbejde dyrt. Så dyrt, at man begyndte at se nærmere på de kabler, der 
allerede var ført ind i huset: Telefonledningen, som næsten alle havde, og kabel-TV-ledningen, som en hel 
del også havde. Det viste sig, at hvis man adskilte data, telefoni, TV-billeder og radiolyd i separate såkaldte 
frekvensbånd, kunne alle tre godt overføres på en og samme telefonledning eller kabel-TV-ledning, men 
det krævede specielt udstyr i begge ender af ledningen, dvs. i hjemmene og i teleselskabernes net.  

Udvikling af udstyr og teknikker har sat kapaciteten i vejret således, at det i dag er muligt at sende 
data med bredbåndhastighed på “den ledning, der allerede er der”. Når det foregår via telefonledningen, 
hedder det bredbånd ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Via kabel-TV-ledningen hedder bred-
bånd ikke noget specielt. 

Samtidig er lyslederne kommet tilbage på banen fordi de gamle telemonopoler har fået ny konkur-
rence fra visse nye teleselskaber, som gerne graver lysledere det sidste stykke ind til huset.  

Der findes altså tre jordbaserede former for bredbåndsforbindelse og tre måder at distribuere 
bredbånd gennem luften, og de er alle eksempler på, at teleselskaberne hele tiden leder efter nye veje for 
at komme uden om flaskehalsen. Den ene er satellitbaseret og findes allerede - der sendes ganske enkelt 
Internet-data til og fra hjemmets eventuelle TV-parabol. Den anden teknik kaldes FWA (Fixed Wireless 
Access) og er så småt ved at være tilgængelig i isolerede områder. FWA bygger på et net af mange, strate-
gisk placerede radiomaster, der dækker et helt land – på samme måde som det sker inden for mobiltelefo-
ni. Datatrafikken løber så mellem den nærmeste sendemast og en lille antenne på taget. Den tredje og sid-
ste er de kommende lavthængende bredbåndssatellitter. Og skal billedet gøres komplet vil den almindelige 
mobiltelefoni via 3.generation formodentlig også kunne levere en grad af bredbåndsforbindelse.  

 
Et par nødvendige definitioner 
Ved at sammenholde Shannons lov med loven om båndbreddens effektivitet skabes visionen om fremti-
dens netværk. Peter Huber kalder dem ”geodesic” baseret på loven om den korteste afstand mellem to 
punkter på enhver matematisk defineret overflade. Dette giver ”Hubers lov om geodesic netværk”: Jo 
højere frekvens desto kortere bølgelængde, desto bredere båndbredde, desto mindre energi, desto mindre antenne, desto tyndere 
informationsceller, desto billigere og bedre båndbredde. 

Inden der gives en beskrivelse af de netværkede multimedia applikationer og de forskellige netvær-
ker, er det relevant at se på den overordnede allokering af frekvensområder med eksempler på VHF og 
UHF frekvenser, som sandsynligvis kendes af de fleste i forbindelse med fjernsyn og fællesantenneanlæg, 
samt de bånd, der anvendes i forbindelse med satellitter. 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Frekvensbånd og båndbredde 

 
Figuren taler principielt for sig selv, og illustrerer meget simpelt, hvordan frekvenserne er systema-

tiseret og opdelt i forskellige bånd (eller bølger) til specielle formål.  
Over “TV-båndene” ligger mobiltelefoni og satellitter. Mobiltelefonien vil formodentlig af de fle-

ste være kendt som GSM (og DCS 1800, som er den nye overbygning til GSM). GSM betyder Global Sy-
stem for Mobile Telephones (DCS betyder Digital Cordless Services) og er den europæiske standard, som 
anvender 900 MHz-båndet. Astra-satellitterne til “almindelig” satellit-TV anvender f.eks. frekvenser i om-
rådet 11 GHz. De kommende nye såkaldte LEO - Low Earth Orbit - satellitter til trådløs datakommuni-
kation og multimedia anvender forskellige frekvenser til up- og downlink i det område, man fælles beteg-
ner som “28 GHz” Ka-båndet, og som man for nylig har udvidet til også at omfatte frekvenser fra 40 
GHz i det næste bånd, man kalder for V-båndet. Dette frekvensområde er dog også tænkt anvendt til 
jordbaserede Fixed Wireless Access systemer – og under alle omstændigheder er det endnu et af de områ-
der, hvor regulatorerne har kontrol via lovgivningen. 
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Andre områder end lige telefoni og underholdning skal også placeres i bestemte frekvensbånde. 
Tabellen herunder indikerer hvilke:  

 
Telekommunikation 

Telefoni GSM, DCS, DECT, S-PCS, IMT2000/UMTS, WLL, CB 
Personsøgning ERMES, Pocsag, FLEX 
Trådløs multimedia/Internet UMTS, bredbånds satellit, LMDS, MMDS 
Datatransmission GSM, IMT2000/UMTS, bredbånds satellit, FS 
Private (erhvervs)radio PMR. TETRA 

Broadcasting 
Terrestrisk TV analog/digital - gratis, betalings-tv 
Satellit-tv analog/digital - gratis, betalings-tv, NVOD 
Hjælpetjenester tekst-tv, home banking, shopping mv. for digital tv 
Radio analog/digital 

Transport 
Lufttransport trafikkontrol, navigation 
Søtransport GMDSS, VTMIS 
Vejtransport RTT systems 
Jernbaner og kanalsystemer lokalisering 

Regering 
Forsvar kommunikation og kontrol, radar 
Nødhjælp politi, brandvæsen 
Politiarbejde TETRA, jordobservation 
Rumvidenskab f.eks. jordobservation, radioastronomi, radionavigation 
Internationale applikationer navigationsværktøjer, positionering og timing, miljø mv. 

Udviklingsarbejder (R&D) 
Jordobservationer  
Radioastronomi  

 
Kilde: EU’s grønbog om politik for radiospektrum - COM  (1998) 596 Final (9.december 1998) 

Der findes ingen EU-samling eller samlet beskrivelse af hvor og på hvilken båndbredde de forskellige  tjenester 
befinder sig. Denne information er p.t. kun til rådighed på individuelt nationalt plan.  

 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Frekvensbåndenes anvendelser 

 

Teknologiske platforme 
Set fra et netværkssynspunkt kan de teknologiske platforme opdeles i følgende typer: 

 
Telenettet 
Telekommunikationsnettet er det allerede etablerede “almindelige” telefonnet, der ved hjælp af bl.a. mo-
dems også kan benyttes til at overføre digitale data. Dette net har dog en begrænset hastighed og kapacitet 
- lav båndbredde - og kan endnu kun i begrænset omfang benyttes til “real time” overførsel af multimedia 
produkter og video helt ud til forbrugeren.  

Telenettet er som nævnt et tovejs netværk - dvs. at alle brugere er forbundet med et fysisk trådpar 
(en linie 1 og en linie 2) hvor hver linie repræsenterer en fuld kanal af en vis båndbredde i begge retninger. 
Helt banalt kan man sige, at man taler på den ene linie og hører på den anden.  

Alle teleabonnenter er forbundet individuelt til en telefoncentral, hvis eneste opgave er at switche 
(omstille, forbinde) de forskellige abonnenter. Telefoncentralens kapacitet er dimensioneret på baggrund 
af en bestemt trafikbelægning, og det betyder f.eks., at ikke alle kan tale på én gang. Telestrukturen er et 
såkaldt hierarkisk netværk, hvor det nederste lag er abonnentcentralen, som opad er forbundet til såkaldte 
hovedcentraler eller interurbancentraler, som igen er forbundet til en national central, der udgør det øver-
ste lag.  

Al trafik mellem abonnenter foregår via centralerne. I det samme geografiske område (ca. 5 kilo-
meters radius fra centralen) foregår det indenfor samme central. Over længere afstande foregår det via 
hovedcentraler (eller interurbancentralerne - som oprindelig hed mellembyscentraler) - og til og fra udlan-
det foregår trafikken naturligvis via den nationale central.  

Internationalt er landene bundet sammen via nationalcentralerne i et ikke-hierarkisk netværk, men 
principielt som et såkaldt stjernenet, hvor alle er forbundet med hinanden. I praksis er det naturligvis ikke 
tilfældet. Forskellige lande har i forvejen kabelforbindelser til bestemte andre lande, ligesom de internatio-
nale organisationer Eutelsat og Intelsat har satellitter, der dækker det meste af kloden. Flere lande - her-
iblandt Danmark - har indgået specielle aftaler med andre lande om særlige forbindelser (fiberoptiske sø- 
og landkabler), som de lejer ud til international trafik til og fra andre lande.  
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Internettet undergraver trafikindtægterne 
Fordelingen af indtægterne fra den internationale trafik “cleares” mellem teleselskaberne i særlige aftaler. 
De nye operatører, der er opstået på baggrund af teleliberaliseringen, deltager i denne “clearing”, og både 
de operatører, som bygger egne net og dem der ikke gør det (de virtuelle mobiloperatører) skal endvidere 
sikre sig “interconnect-aftaler” med de eksisterende teleoperatører. Dels for at trafikken kan switches eller 
routes til andre - og dels for at få andel i de internationale trafikindtægter.  

Hele dette meget komplekse aftalesystem undergraves nu af Internettet, og med den nye åbenhed 
er det blevet synligt for enhver, at de tidligere monopoler ikke har haft en omkostningsægte prissætning. 
Resultatet er, at princippet om at en samtale skal prissættes på basis af den geografiske afstand mellem de 
talende parter, hører fortiden til. Priserne på telefoni vil de næste fem år undergå flere betydelige foran-
dringer. Ikke blot pga. konkurrence, men også fordi opkøb og alliancer i andre brancher vil sikre en alter-
nativ infrastruktur, som vil tilbyde telekommunikation og netværksforbindelser efter andre principper end 
dem, teleselskaberne har haft monopol på i over hundrede år.   

De fysiske ledninger fra abonnentcentralen til forbrugerens telefon er almindelige tynde kobber-
kabler (< 0,5 mm). Mellem centralerne er der meget store ledningsbundter, som er dimensioneret efter 
trafikbelægning, og som de fleste steder efterhånden er udskiftet med optiske fibre, som i realiteten har 
ubegrænset kapacitet. Fibrene nødvendiggør, at der er et særligt udstyr til at omsætte den gammeldags 
analoge tale til digitale signaler, som de digitale telefoncentraler kan forstå. 

Selv om hver kunde har sit eget trådpar og sin egen “tovejs kanal”, er der alligevel en begrænsning 
i båndbredden. Telefoni kaldes for lavfrekvent (1 MHz-båndet) og båndbredden pr. samtale ligger typisk 
indenfor 4.000 Hz. I praksis betyder det, at “tale” kan overføres i en kvalitet, som sædvanligvis kan beteg-
nes som ganske fremragende.  

 
Pakkekobling 
Dårligere samtalekvalitet skyldes flere faktorer, hvoraf den væsentligste er den støj, der fremkommer i 
kablerne afhængig af afstand og den eventuelle forstærkning, der sker undervejs, da samtaler over lange 
afstande skal forstærkes mange gange. I de analoge kabler sker denne forstærkning ved hjælp af diverse 
elektromagnetiske foranstaltninger, som retter de efterhånden dårlige kurver på svingningerne op til det 
niveau, de oprindeligt havde.  

I det digitale univers er det også nødvendigt med forstærkning, men til gengæld er opretningen kun 
et spørgsmål om at genkende værdien for to størrelser - nemlig signal eller ikke signal (dvs. 1 eller 0). Det 
gør kvaliteten og sikkerheden for genkendelse meget bedre.  

Datatrafik består af “pakker”. Pakkekobling er en teknologi, som anvendes til at adskille store da-
tamængder i mindre “pakker”, som registreres og transmitteres separat over et eller flere net for herefter 
igen at blive samlet til den oprindelige mængde og størrelse. Til forskel herfra er kredsløbskoblet teknologi 
som nævnt et fast kredsløb, der er opkoblet og dedikeret den trafik, der ønskes mellem to punkter.  

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Forskellen på kredsløbskoblet og pakkekoblet transmission 
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Fremover handler det også om, hvorvidt (tale)telefoni kan omsættes til datatrafik på pakke-basis 
(altså uden huller i lyden). Det er bl.a. det, Internet-telefoni i øjeblikket er ved at have styr på. Blandt fag-
folk (tele vs. data) er der opstået næsten religiøse holdninger om, hvorvidt det ene er bedre end det andet. 
Det efterfølgende sammenligner teknologierne, og giver en “for og imod” karakteristik, som dog efter-
hånden må anses for afsluttet, idet størsteparten af tele- og dataingeniørerne er enige om, at Internet Pro-
tokollen (IP) vil blive en de facto standard. Ikke desto mindre er det væsentligt at kende disse forskelle, 
fordi teknologierne eksisterer side om side i mange år endnu.  

 
Kredsløb Pakkekoblet 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Sammenligning af kredsløbs- og pakkekoblede netværker 

 
ISDN eller Integrated Services Digital Network er højhastighedstelefonlinier med stor kapacitet. 

Der har pga. Internettets eksplosive vækst været mange forventninger til, at ISDN ville brede sig kraftigt 
både i forretningsverdenen og blandt de private forbrugere. Hidtidige barrierer for udbredelsen har været 
de høje tariffer. I stedet er udviklingen af analoge modemer gået stærkt. Hastigheder på 56.000 bit/s har i 
flere år været tilgængelige som alternativ til teleselskabernes digitale 64.000 bit/s ISDN-linier. Andre typer 
af digital teknologi til modem- og datakommunikation er hastigt på vej – jf. bl.a. senere om ADSL-
teknologien (Asymmetric Digital Subscriber Line), der lover hastigheder på downstream på 1,5 - 9 Mbit/s 
i løbet af de kommende år. 

 
“Bredbåndsnettet” er det oprindelige udtryk, teleselskaberne anvendte for en type af højhastig-

hedskommunikationsnet, der har langt større kapacitet end ISDN, og som derfor også kaldes for B-ISDN 
(B for Broadband). Via dette net kan man f.eks. sende videosignaler af en meget høj kvalitet direkte til den 
enkelte husstand - eller man kan tilbyde forskellige interaktive tjenester.  

Etablering af bredbåndsnet helt ud til forbrugeren kræver store investeringer og blev længe omtalt 
som “Fibre to the Home” - men det er nu blevet suppleret med adskillige alternative teknologier. “Bred-
båndsnettet” anvendes i dag af telefonselskaberne til trafikken mellem centralerne og til afvikling af den 
internationale trafik med forskellige transmissionssystemer og protokoller - ligesom det anvendes som 
“back bone” netværk for Internettet.  

  
Internettet 
Internettet skal her udelukkende omtales i relation til de begreber, der har interesse i denne sammenhæng: 
Multimedier, interaktive medier og hypermedier (hvor det indledningsvis synes relevant at give en defini-
tion eller en forklaring på “hyper”). 

Begrebet “hypertekst”, der blev lanceret af amerikaneren Ted Nelson allerede i 1965, refererer til 
tekster, der ikke som almindelige skrevne tekster er organiseret lineært og sekventielt med en begyndelse, 
en midte og en slutning, men derimod er organiseret non-lineært eller associativt. Princippet er, at bestem-
te enheder i teksten - det være sig enkelte ord, sætninger, afsnit, sider eller hele dokumenter - defineres 
som “nodes” (punkter) og dermed gøres “aktive” således, at de via links kan forbindes til andre ord, sæt-
ninger, afsnit, sider eller dokumenter. En hypertekst er således en tekst, der er organiseret via nodes og 
links som informationsenheder og indbyrdes relationer mellem disse enheder. Og med computeren og 
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dermed muligheden for at understøtte links pr. maskine, er hypertekst som begreb og som fænomen i dag 
blevet identisk med Internettet. 

Mens traditionelle tekster som bøger, artikler og pjecer er designet som enheder, der skal læses li-
neært og sekventielt for at give mening, er hypertekster kendetegnet ved deres ikke-lineære, ikke-
sekventielle struktur. Og mens traditionelle medier som radio, TV og film er kendetegnet ved, at modtage-
ren er forholdsvis passiv, så er hyperstrukturen kendetegnet ved at læseren tilbydes en række aktive valg i 
forhold til, hvordan der associativt navigeres gennem teksten og materialet. Og mens de traditionelle me-
diers publikum stort set modtager det samme indhold i den samme orden på den samme måde, er modta-
gelsen af hypertekster kendetegnet ved en åben, fleksibel, individuel interaktion, hvor det samme indhold 
bliver læst af forskellige brugere på mange forskellige måder. 

Nelson talte kun om sammenkædede nodes til tekst, og her kan det være meningsfuldt at reservere 
betegnelsen hypertekst. Det er imidlertid i dag muligt at sammenkæde nodes, der rummer såvel tekst som 
billeder, lyd, animationer, video osv. I disse tilfælde - hvor nodes ikke eksklusivt udgøres af tekst - men af 
mange forskellige medier, kan det omvendt være meningsfuldt at benytte betegnelsen hypermedia. Man 
får således en relation mellem begreberne, hvor “Hypertekst + Multimedie = Hypermedia”. Hyper-
begrebet refererer således først og fremmest til en bestemt måde at organisere og præsentere informatio-
ner på - og dermed til en bestemt måde at designe multimedie produkter på. 

 
Internettets decentrale struktur 
Internettet har i dag en udpræget decentral struktur: En art netværk af net eller en sammenkobling af 
mange forskellige enkeltnet. Dette decentrale netværk er gradvist blevet udvidet ved tilkoblingen af andre 
allerede etablerede lokale net - i første omgang lokalnet på universiteter og andre forskningsinstitutioner, 
og senere også lokalnet omkring statslige institutioner, kommercielle firmaer m.m.fl.  

Som en direkte følge af denne specielle tilblivelse er der i dag en generel opfattelse af, at Internettet 
er et selvstændigt netværk. Og det er ikke tilfældet. De separate net ejes og finansieres af de respektive in-
stitutioner og firmaer, hvorfor brugen af Internettet og de fleste databaser er gratis. Det eneste man er 
fælles om, er overholdelsen af en bestemt standard for udveksling af data (den såkaldte TCP/IP - Trans-
mission Control Protocol/Internet Protocol).  

Etableringen af interne datanet (LAN - Local Area Network), der i stigende grad også anvender 
TCP/IP-protokollen, gør disse netværk til små “lokale internet”, der kaldes for Intranet. Sammenkoblin-
gen af de mange Intranet og Internettet er – kombineret med væksten af e-mail og den begyndende elek-
troniske handel - en af de væsentligste årsager til den hastige vækst. Internettet har ingen “ejer”, intet cen-
trum, ingen styring, intet hierarki. Alle - både enkeltnet, databaseværter og brugere - kan frit koble sig på 
det store net, hvorfor det også er umuligt at kontrollere eller censurere informationsflow og trafik – om 
end dette aspekt vil komme på dagsordenen i de kommende år. 

Trafikken på Internettet opleves som datatrafik, der afviklingsmæssig er meget forskellig fra al-
mindelig telefoni. Datatrafik er opdelt i ”bit-pakker”, som ikke nødvendigvis sendes i en sammenhængen-
de streng af data, men som derimod deles op i pakker, der sendes og modtages via modem og routere. In-
denfor et eget netværk kan der skabes ”kredsløb”, som sikrer en bestemt kvalitet – men når en samta-
le/transmission skal føres over flere netværk, er den samme garanti ikke til stede med mindre netværks-
operatørerne har indgået en aftale om dette.  

På toppen af Internet Protokollen er teleselskaberne begyndt at operere med en ny protokol, der 
kaldes for SIP (Session Initiation Protokol), som ultimativt betyder, at brugeren vil kunne opstille og ænd-
re kriterier for opkald via Internettet – altså på niveau med det, teleselskaberne i dag tilbyder som digitale 
tjenester, hvor brugeren selv kan omstille, viderestille, etablere konferencer, definere et globalt nummer 
mv. Dette vil betyde en revolutionerende ændring i opfattelsen af ”telekommunikation”, og giver - fordi 
det er en web-baseret protokol, der er udviklet på http-princippet - bl.a. mulighed for at telefonnummer 
og e-mailadresse er enslydende. Et eksempel på denne fremtidige mulighed kan allerede ses i den japanske 
”i-mode” tjeneste. 

 
Trådløse netværker 
Mobiltelefoni har på kort tid opnået en eksplosiv vækst, og er uden tvivl den hidtil største revolution in-
denfor telekommunikation. Det er den ultimative form for personlig kommunikation, som teknologisk 
bygger på en tovejs radiobaseret cellestruktur, hvor en sendemast dækker en bestemt radius som en cirkel, 
hvorefter den næste celle tager over. Kommunikationen mellem cellerne sikrer forbindelsen, når man be-
væger sig. Globalt findes der flere forskellige mobiltelefonisystemer– jf. et senere afsnit. Mobiltelefoni 
blev (i analog form) introduceret på det danske marked så langt tilbage som i 1982. Det fællesnordiske 
mobiltelefonsystem (NMT) blev udviklet af Post- og Telegrafvæsenet i fællesskab med de øvrige nordiske 
lande.  
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Udviklingen på mobiltelefonområdet blev fortsat med anvendelsen af GSM og DCS til datakom-
munikation, som indtil videre har været begrænset af hastigheder på 9.600 bit/s. ETSI (det europæiske 
standardiseringsorgan) godkendte allerede i 1997 to nye protokoller - GPRS og HSCSD - som skal sikre 
højere transmissionshastighed. Alle er enige om, at datahastigheden skal hæves fra de tidligere 9,6 Kbit/s 
til 384 Kbit/s og senere til 2 Mbit/s (indledningsvis når terminalen er stationær), og det betyder, at det 
nye UMTS (Universal Mobile Telephone System) bliver en alvorlig konkurrent til fastnettet.  

Det er en udbredt misforståelse, at UMTS er en standard. UMTS består faktisk af fem forskellige 
standarder, og der er blandt fabrikanterne stor uenighed om den opnåelige hastighed. Flere har annonce-
ret, at der allerede i 2001 vil blive introduceret 2 Mbit/s. Det vil dog næppe ske. De fleste er af den opfat-
telse, at der i indeværende år maksimalt vil blive tale om 120 Kbit/s hastigheder – netop fordi mobiltele-
foni også er etableret med pakkekoblet transmission. Andre fabrikanter – især i USA – påstår, at 2 Mbit/s 
bliver en realitet indenfor de nærmeste par år. Flere påstår endda, at de kan opnå højere transmissionsha-
stigheder.  

Diskussionen handler lige så meget om det ”mobile Internet” som om de mange nye håndholdte 
ikke-pc enheder, der smelter sammen med de traditionelle mobiltelefoner. Og det handler om udviklingen 
af FWA-teknologien som en mulig adgang til det ”mobile Internet”. I alle tilfælde har det en indflydelse 
på Internettet som global infrastruktur, idet disse enheder fremover vil skulle have egen IP-adresse i en 
stadig mindre pulje af ledige adresser, hvorfor også diskussionen om opgradering af nettet fra det nuvæ-
rende IPv4-protokol til IPv6 er en del af dagsordenen.  

Satellit- og anden trådløs kommunikation - som primært består af de eksisterende globale satellit-
systemer – udgør sammen med de fiberoptiske sø- og landkabler det internationale netværk. Men de pri-
vate satellitnetværker - herunder bl.a. de tovejs netværk, der kaldes for VSAT (Very Small Apparature 
Terminal) bærer også stadig mere datatrafik og TV-transmission. De allerede eksisterende trådløse person-
lige og satellit baserede kommunikationssatellitter udvikler sig i hastigt tempo: Geostationære systemer 
som Inmarsat til global maritim kommunikation og lavthængende satellitsystemer, der kaldes for LEO 
(Low Earth Orbit) er på vej til brug for multimedia anvendelser.  

Indenfor kabel-TV distribution er der også forskellige trådløse systemer, der kendes som MMDS 
(Microwave Multimedia Distribution System) og som fremover kan ventes anvendt som alternativ til ka-
belnedgravet kabel-TV.  

Og endelig er der hele ”broadcast”-begrebet, som er det jordbaserede radio- og TV-sendenet, der 
også kendes som terrestrisk transmission. 

 
Broadcast (terrestrisk, kabel- og satellit-TV)  
Radio- og TV-stationernes terrestriske sendenet er opbygget på baggrund af den historiske udvikling - 
dvs. som såkaldte VHF- og UHF-sendere. Signalerne, som distribueres i kabel-TV nettene, er også VHF 
og UHF signaler, hvorimod TV-signaler fra satellitter udsendes som superhøje signaler i Gigahertz-båndet 
- SHF signaler.  

Overgangen til digitale transmissioner er et spørgsmål om at udnytte frekvensområdet og den 
båndbredde, dette repræsenter. Båndbredden er et udtrykt for, hvor meget data, der kan sendes. Dette 
kombineret med komprimeringsfaktoren for hhv. terrestrisk digital TV og digitalt kabel- og satellit-TV gi-
ver et forskelligt antal nye kanaler: P.t. mindst en faktor 1:4-8 for terrestrisk, en faktor 1:10-24 for kabel-
TV og en faktor mindst 1:10 for satellit-TV. I alle systemer er der dog tale om et fortsat stigende antal 
pga. den kontinuerlige udvikling af MPEG-teknologien. 

Nedenstående figur søger at sammenstille de forskellige transmissionsformers infrastrukturer ek-
semplificeret i den nordiske region. Der er en række tekniske begreber, der samtidig forklares: 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: TV-platforme 

 
Som det fremgår, er der tale om en sammenligning mellem analog og digital TV, og modtagelsen 

via kabel-TV eller satellit-TV (altså via en kabel-TV head end eller som DTH (Direct To Home)  med 
egen parabol). En satellit-TV station uplinkes til en satellit, som principielt “spejler” signalet i en såkaldt 
transponder, og returnerer det til jorden til modtagelse på en parabol. TV-stationen kan være en såkaldt 
tematisk, eller det kan være en jordbaseret station, der (også) udsendes via satellit.  

Broadcast netværkerne er opbygget som et etvejs transmissionsnetværk, der betyder, at det samme 
signal udsendes fra et sted til samme modtagelse af alle brugere. Signalet fremsendes terrestrisk i et net-
værk af sendemaster med en ganske bestemt effekt (en geografisk bestemt dækning, som afhængig af sen-
destyrken giver dækning i ca. 10-30 km radius), hvorfra almindelige antenner opsat ved husstandene kan 
modtage disse signaler. Signalerne omsættes via en modtager (tuner) i TV-apparatet. 

Det siger sig selv, at der i broadcast systemer ikke findes en returvej for hver enkelt modtager, men 
der findes teknologi, som kan adskille frekvensområder og “vende dem om” således, at de anvendes til 
modtagelse i stedet for broadcast. 

 
Lokale private netværk 
De første fællesantenneanlæg opstod i 60’erne, hvor signalet fra én antenne på taget i en beboelsesejen-
dom - eller en gruppe parcelhuse – kunne fordeles via kabel til en stikdåse i hver bolig. Denne forsyning 
af signaler skete på samme tid, og var derfor også karakteriseret som sløjfeanlæg (hvor alle stikdåser var 
opsat i serie - den ene efter den anden). Den internationale betegnelse for denne type antenneanlæg er 
MATV (Master Antenna TeleVision). 

I 70’erne og begyndelsen af 80’erne blev der etableret flere fjernsynsstationer både på nationalt og 
lokalt plan, og for at skaffe den fornødne plads blev de enkelte landes frekvensplaner på VHF-basis udvi-
det ligesom en højere båndbredde i UHF-båndet blev taget i anvendelse. VHF betyder Very High Fre-
quency. UHF betyder Ultra High Frequency. UHF er principielt ikke anderledes end VHF, men kræver 
blot andre tunere og andre antenneforhold.  

Introduktionen af satellit-TV i midten af 80’erne (med anvendelse af kommunikations-satellitter til 
transmission af fjernsyn for individuelle parabolmodtagere) krævede, at hver modtager/bruger skulle inve-
stere i egen parabolantenne og en tuner til modtagelse af satellit-TV signalerne, som lå i andet frekvens-
bånd.  

I begyndelsen var dette udstyr forholdsvis dyrt, men som tilfældet var med almindelig terrestrisk 
VHF-fjernsyn, blev fællesantenneanlæggene hurtigt udvidet til at kunne håndtere både UHF-signaler og 
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satellitsignaler. Betegnelsen for et fællesantenneanlæg, der er udbygget til at håndtere satellit-TV er 
SMATV (Satellite Master Antenna TeleVision). 

Med introduktionen af satellit-TV kom også kodet betalings-TV, der ligeledes krævede en særlig 
“tuner” til modtagelse af selve satellitsignalet og som samtidig fungerede som en dekoder til genopretning 
af de krypterede signaler.  

Fællesantenneanlæg var fra starten baseret på den såkaldte sløjfeteknologi, som indebar at alle 
modtog samme signaler. Betalings-TV derimod var en indlysende individuel foreteelse, som primært byg-
gede på individuel betaling 

De først anvendte satellitter til fjernsyn (Intelsat og Eutelsat) var teleselskabernes og TV-
stationernes geostationære kommunikationssatellitter, dvs. satellitter på faste positioner, som gav de så-
kaldte “foot prints” (dækningsområder) på jorden.  

Sendestyrken fra disse satellitter var indledningsvis temmelig begrænset, og krævede derfor para-
bolmodtagere af en vis størrelse. Senere kom nye og private satellit organisationer (f.eks. Astra), der ude-
lukkende distribuerede TV-signaler (og altså ikke tele- eller datakommunikation). De transmitterede signa-
lerne med større sendestyrke, og det gav mulighed for modtagelse med meget små private paraboler. Hvor 
60 cm var normen for Astra’s første analoge satellitsystemer, er 20-30 cm paraboler nu almindelige i for-
bindelse med de nye digitale transmissioner. De nye kommende LEO-systemer vil kun kræve en alminde-
lig antenne a la mobiltelefonen. 

 
Individuel TV-distribution 
Omkostningerne til produktion af “fjernsyn” er de samme uanset markedsstørrelse. Da distributionsom-
kostningerne med satellit i starten var høje - og uden national tvangsopkrævet licens til dækning af om-
kostningerne - var satellit-TV nødvendigvis af kommerciel karakter, og her var reklamer i første omgang 
den primære indtægtskilde.  

Reklamerne var indledningsvis af paneuropæisk karakter, fordi de skulle ramme så bredt og inter-
nationalt som muligt, men de fleste satellit-TV stationer måtte dog hurtigt konstatere, at brugerbetaling 
var nødvendig - og i takt med betalings-TV begrebet opstod krypteringen (kodningen) som eneste kon-
trolparameter. Denne udvikling betød, at udsendelserne forsætligt blev forvrænget, og at de kun kunne 
genoprettes ved hjælp af en særlig dekoderboks.  

For den individuelle forbruger med egen parabolmodtager var dette kun et spørgsmål om hvorvidt 
de tilbudte programmer var pengene værd, men for fællesantenneanlæggene var det et større problem. 
Hvis signalet kun skulle dekodes, var det naturligvis ikke noget problem at indkøbe en enkelt dekoder til 
at dække hele fællesantenneanlægget. Tilbage var så betalingsspørgsmålet: På grund af sløjfeanlæggets sær-
lige opbygning modtog alle forbrugere i et fællesantenneanlæg det samme signal - men ikke alle var enige 
om “værdien”, og flere ønskede derfor ikke at betale og/eller modtage kanalen. 

På dette tidspunkt opstår stikledningsanlægget, som i modsætning til sløjfeanlægget er baseret på 
individuelle stikkontakter til TV. Ombygningen af antenneanlæggene til stikledninger var kostbar, men 
faldt i Danmark sammen med introduktionen af hhv. TV 2 og Hybridnettet, og resultatet blev, at Dan-
marks forbrugere i dag principielt alle er individuelle husstande i TV-mæssig henseende. (Et forhold som 
senere skal vise sig at give et klart forspring i anvendelsen af TV-anlæggene som distributionsplatform for 
interaktiv TV og f.eks. højhastighedsforbindelser til Internettet).  

De individuelle stik til TV betød tillige, at foreninger og forbrugere overfor udbyderne kunne afta-
le individuelle kontrakter. For satellit-TV udbyderne var dette et regulært markedsmæssigt gennembrud, 
som satte skub i udviklingen af diverse kunde- og serviceforanstaltninger, og som kendes som SMS 
(Subscriber Management System),  hvor kundedatabaser kobles sammen med den teknologi, der åbner og 
lukker for dekoderne 

Antallet af kunder på tværs af mange landegrænser betingede samtidig, at operatørerne skulle kun-
ne åbne og lukke for dekoderne i forhold til betaling. Et SAS (Subscriber Authentic Authorization Sy-
stem) blev udviklet således, at disse operationer kunne ske direkte via satellitsignalet, og hermed blev indi-
vidualiseringen yderligere accentueret, idet hver dekoder (kunde) nu blev kendt og direkte adresserbar. 

Hermed var grunden lagt for en udvidelse af betalings-TV til individuelt betalings-TV på Pay Per 
View basis, hvor den enkelte seer selv kan bestille og modtage en bestemt begivenhed (film, sport e.a.). 
Behovet for at sikre en kritisk kundemasse affødte hurtigt en kvalitetsudvikling af især Pay Per View be-
grebet, der især kom til at omhandle de nyeste film og særlige sportsbegivenheder. I kølvandet på denne 
udvikling opstod “pirat”-begrebet, som udbyderne så på deres side forsøgte at dæmme op for ved at for-
bedre teknologien på kryptering og kodning.  

På grund af de efterhånden mange udbydere af satellit-TV - og de heraf følgende mange kunder 
fordelt på mange geografier - var det indlysende, at fabrikanterne af dekodere ønskede en standardisering 
af selve boksene, og at overlade det til hver enkelt udbyder af “indhold” at udvikle sin egen særlige krypte-
ringsteknologi, der kunne adskille konkurrenterne fra hinanden.  
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Video On Demand  
Det var også på dette tidspunkt at forbrugerorganisationer og politiske regulatorer for alvor begyndte at 
interessere sig for teknologien. Hvis hver TV-station skulle have sin egen dekoderboks med sit eget unikt 
udviklede krypteringssystem, var resultatet naturligvis, at hver forbruger, som ønskede mere end en TV-
station, også skulle have mere end en dekoder.  

Kabeloperatørerne kunne være mere rationelle. Da fællesantenneanlæg opererer ud fra en såkaldt 
hovedstation (head end), var det kun nødvendigt at have én antenne og/eller parabolmodtager med diver-
se tunere til at opsplitte kanalerne til videre distribution til de enkelte forbrugere. Kabel-TV anlæggene in-
troducerede derfor en egen kodningsstandard og dekoder gældende for samtlige kanaler. 

Begrebet kabel-TV - CATV (Community Antenna TeleVision) – er baseret på en sammenlægning 
af teknologi, administration, programforhandlinger, kundeservice etc. indenfor et større geografisk områ-
de med mange beboer-repræsentationer og/eller grundejerforeninger. 

Forholdet til VOD (Video On Demand) og interaktivt TV bygger principielt på on-line begrebet. 
Mens VOD indtil for blot er par år siden var udråbt som den type teknologi, der ville skabe fremtidens 
TV-infrastruktur, var Interaktivt TV tilsvarende tjenesten, som ville revolutionere TV-mediet. Dybest set 
handlede det imidlertid om, at både kabel-TV og teleselskaberne ønskede at anvende deres respektive in-
frastrukturer til en ægte tovejs kommunikation, som integrerede telefoni, datakommunikation og video.   

En række storstilede - og temmelig mange forskelligartede - forsøg, hvoraf Orlando-forsøget for-
modentlig var det mest afgørende, afgjorde forholdsvis hurtigt, at selve teknologien var for dyr. Video-
servere (harddiske) med den fornødne hukommelseskapacitet var ikke tilgængelige, switching (omstilling) 
af videosamtalernes kolossale datamængder (på grund af de levende billeder) var ikke udviklet, og bruger-
udstyret til håndtering af de enorme båndbredder var ikke til rådighed. Kort sagt: Det blev ikke til noget - 
den gang for 10 år siden.  

 
Assymetrisk signaloverførsel 
Men det satte gang i udviklingen - og det satte frem for alt visionerne i perspektiv. Forestillingen er mu-
ligheden for “frit valg” fra et bibliotek på hundredvis eller tusindvis af filmtitler - nøjagtig på det tids-
punkt, hvor det passer brugeren. Der kan være tale om film, men også koncerter og store sportsbegiven-
heder, undervisningsudsendelser af enhver tænkelig art (lær f.eks. om ny teknik, bliv efteruddannet inden-
for faget, lær sprog inden ferien, se hvordan man skifter bremseklodser på bilen eller bestil køreskole-
teorien på video etc).  

VOD blev til “næsten” - Near Video On demand - som ikke var afhængig af en fuld tovejs kom-
munikation, men kunne leveres via de eksisterende distributionsteknologier på en måde, der lignende et 
frit valg. Et meget stort antal TV-kanaler (hundredvis) er nu til rådighed pga. af den digitale komprime-
ring, og ved at anvende 5-6-10 kanaler til f.eks. at vise den samme titel er det muligt at lade en film starte 
med f.eks. 5-10-15 minutters mellemrum, og dermed til en vis grad illudere, at bestillingen er “on de-
mand”. 

Begrebet “Interaktivt TV” byggede på forestillingen om, at shopping kunne foregå som en billed-
telefonsamtale. De indledende forsøg blev kendt som Videotex, der var forløberen for on-line tjenesterne, 
som i Danmark hed Teledata og som f.eks. i Frankrig hed Minitel (og som var det største enkeltstående 
system før Internettet opslugte det). I USA var der allerede flere andre hybridløsninger med Infomercials 
og foto-slynger på kabel-TV nettene, og tekst-TV var og er en særlig variant af begrebet interaktivitet. 

Uanset navn og begreb kræver downstream signalet en forholdsvis stor båndbredde, mens returve-
jen kun kræver en lille båndbredde. Denne type af topologi er asymmetrisk, og et af resultaterne af denne 
udvikling var fremkomsten af transmissionsteknologierne ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) og 
ATM (Asynchronus Transfer Mode), som begge prioriterer en eller flere kanaler til downstream signal-
overførsel og kun en minimum upstream kapacitet.  

 
Terrestrisk digital TV 
Affødt af den teknologiske udvikling, komprimeringsteknologien og digitaliseringen som proces, er terre-
striske digitale lyd- og billedtransmissioner en naturlig udvidelse i brugen af det jordbaserede sendenet. 
For radio blev det til DAB (Digital Audio Broadcast) og digital TV er blevet til DVB-T (Digital Video 
Broadcast – Terrestrical).  

Alt indikerer, at jordbaseret digitalt TV (DVB-T) vil få en langsommere udbredelse på det konti-
nentale europæiske marked, end det har været tilfældet i England - og det er der flere årsager til. 

 Primært har England haft en historisk og enestående hastig vækst med dækning af satellit-TV (jf. 
Rupert Murdoch og hans BSkyB konsortium). Desuden har England haft en tidligere teleliberalisering end 
resten af Europa, hvor bl.a. opbygning af alternative kabel-TV og teleleverancer har været beskyttet af en 
politisk regulering. Der eksisterer en betydelig konkurrence mellem kabel- og satellit-TV, og introduktion 
af digitalt terrestrisk TV har dels været et politisk ønske om at øge konkurrencen på TV generelt – og dels 
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at give de jordbaserede nationale broadcastere og andre nye spillere et regulært værktøj i den nye konkur-
rencesituation.  

De øvrige europæiske lande har meget forskellige konkurrencesituationer. Benelux-landene har hi-
storisk en stærk kabel-TV penetration. Tyskland har indtil for nylig været domineret af teleselskabets ejer-
skab på kabel-TV. Frankrig har været domineret af en stærk jordbaseret privat operatør. Italien har indtil 
for nylig knap nok haft kabel-TV. Spanien har haft en mængde små usammenhængende fællesantennean-
læg. De nordiske lande er delt mellem Danmark-Sverige med stærke kabel-TV operatører, Norge med en 
stærk satellit industri og Finland med mange jordbaserede stationer. Fremkomsten af satellit-TV på det 
europæiske kontinent har udviklet sig meget forskelligt i de forskellige regioner – men har primært været 
en konkurrence om at eje eller kontrollere distributionsplatformen og dekoderteknologien. 

England etablerede digitalt TV i foråret 1999 – lidt før Sverige lagde ud i efteråret 1999. Spanien 
kom i gang i maj 2000 med én landsdækkende tjeneste.  

Når jordbaseret digitalt TV i England er en succes (med knap 1 million bokse på markedet), skyl-
des det bl.a., at ”time to market” var mere rigtigt under de givne forudsætninger (op til starten i 1999): 
Antallet og variationen af spillere. Viljen til den styrede regulering i forhold til konkurrencen mellem de 
forskellige distributionsteknologier. Adskillelsen af ”free to air” og nye kommercielle spillere. Samling af 
alle interessenter i et fælles forum (ONdigital), som havde den nødvendige finansielle styrke til at bringe 
dekoderboksene på markedet.  

Når Sverige har oplevet en mindre succes (estimeret 100-150.000 bokse i midten af i år), skyldes 
det primært, at forudsætningerne for ”time to market” ikke var til stede: Det var en forceret og poli-
tisk/regulatorisk styret beslutning, der stillede krav om, at sendetilladelser blev tildelt de enkelte broad-
castere på baggrund af ”politisk/kulturelle hensyn”. Netværket var et teknisk isoleret transmissionsnet-
værk. De tekniske formater for indhold/tjenester skulle koordineres af en ”teknokratisk” instans.  

Den spanske situation har andre forudsætninger, som hviler på en politisk vilje til at introducere 
digitalt TV sammenholdt med en afklaring af anvendelsen af frekvensspektrum til ophør for analoge TV 
sendinger samt fornyelser af sendetilladelser. Platformene er fordelt mellem forskellige interessenter på 
både national og regional basis – men kun Quireo TV har indtil videre være operationel siden maj sidste 
år. Der er ingen sikre oplysninger om antallet af solgte bokse (i oktober sidste år var der solgt 4.000 bok-
se). To nye aktører forventer at etablere sig på markedet til sommer. De analoge broadcastere – herunder 
public service TVE – forventer at starte i marts 2002.  

Finland forventer i august 2001 at gå i gang med en løsning for hele landet (70% dækning). Deko-
derbokse er baseret på en opnået enighed om MHP (Multi Home Platform) specifikationer og dækker bå-
de kabel- og jordbaseret digital TV. Norge vil på samme måde gå i gang i august 2001. For Tyskland og 
Italien er frekvensallokering og regulatoriske aspekter fortsat til diskussion. Frankrig diskuterer også regu-
latoriske aspekter om ejerskabsstrukturer. Holland starter formodentlig i 2.-3.kvartal 2001 – og Irland har 
udskudt introduktionen til slutningen af 2001. 

 
Modulær industri specifikation 
Når Sverige valgte at introducere jordbaseret digitalt TV, var det principielt af samme årsag som England, 
nemlig at skabe balance mellem kabel- og satellit-TV operatørerne i forhold til de jordbaserede broad-
castere – og ikke mindst for at styrke public service TV i denne konkurrence. Og når den nordiske situati-
on er forskellig fra de øvrige landes stillingtagen til jordbaseret digitalt TV, skyldes det primært to magt-
fulde konsortier: Telenor og MTG, som dog er meget forskellige i struktur og ejerskab. Telenor har stats-
lig opbakning på grund af den norske satellit industri, og MTG er et mediekonglomerat med rod i en tidlig 
start på kommercielt betalings-TV.  

Danmark og Finland har meget forskellige situationer i forhold til Norge og Sverige – og i forhold 
til hinanden. Danmark har en stærk kabel-TV operatør og en stærk public service tilstedeværelse. Finland 
har en løsere og mere kommerciel struktur, der bygger på jordbaseret distribution. 

Den meget tidlige diskussion om dekoder-bokse og fælles/ikke-fælles standarder i England har væ-
ret domineret af den kommercielle spiller BSkyB og den bagvedliggende primært engelske elektronik- og 
software-industri. Denne diskussion var, set i tilbageblik, kun kommercielt styret i en kort årrække, hvor-
efter den – som nu – må siges at være afklaret, og delt mellem en engelsk og en kontinental og mere pan-
europæisk opfattelse. Belært af industriens initiativ omkring DVB og EU’s embedsmænds support af ”en 
fælles og åben standard” er denne diskussion de facto mundet ud i en ”modulær industri specifikation”, 
som en række europæiske elektronikfabrikanter forholder sig til i forhold til markedsopfattelsen af deko-
der-bokse og de konkurrerende access-teknologier til andre platforme, der fremover også er i stand til at 
levere ”fjernsyn” – og herunder specielt den igangværende debat om ”bredbånd” og Internettets IP-
protokol. 

Den altoverskyggende diskussion for DVB-T er netop nu API (Application Programming Interfa-
ce) migreringen til anvendelse af MHP standarden. Det er altså fortsat en teknisk diskussion, men med et 
overskueligt slutmål: at der bliver accept af en åben standard. Det vil også sige, at den ”teknologiske” di-



 

Time & Space – En analyse af de teknologier og modeller,  
der er grundlaget for bredbåndene i morgendagens interaktive kommunikationssamfund.  

Udgivet af A/S Brandts.com – april 2001 © Carsten Corneliussen & T. Uffe Johansen 

44 

skussion om CA (Conditional Access), API (Application Programming Interface ) og EPG principielt er 
overstået, mens den ”politiske” diskussion om den såkaldte ”gatekeeper”-rolle er aldeles uafklaret. I virke-
ligheden er dette essensen af markedskræfternes frie spil, som politikerne dog fortsat har kontrol over, 
fordi de udsteder sendetilladelser og fortsat ønsker at beholde kontrollen over public service stationerne. 

Det handler altså på den ene side om forskellige platforme og access-teknologier, og på den anden 
side om forbrugerens interesse og investeringsvillighed i de nu meget forskellige adgange til samme ind-
hold. Der er ligeledes to forskellige spillere omkring værdikæden – nemlig operatører og netværksejere - 
hvor disse ikke er sammenfaldende. Operatørerne er primært indholdsleverandører, der hhv. er public 
service broadcastere og kommercielle private broadcastere. Netværksejerne er hhv. jordsendenettet, kabel- 
og satellit-TV og kommende også Internettet og andre nye ”bredbåndsnetværker” på nye teknologiske 
platforme som f.eks. trådløse net via mobiltelefoni, FWA og nye satellitkonstellationer – og en forventet 
kombination heraf. 

 
Time to market 
Liberaliseringen af telenettene, koordinering af frekvensallokeringer, fremkomsten af Internettet og den 
fælles accept af IP-protokollen som de facto standard for transmission af indhold på tværs af alle teknolo-
giske platforme, er således også en fremtid elektronikfabrikanter, operatører og netværksejerne må forhol-
de sig til. Specifikt indvirker dette på dekoderboksens funktionalitet og dennes position som adgang til 
forskelligt indhold og parallelt som husstandens ”gateway” til forskellige apparater. Som situationen er lige 
nu, er en dekoderboks udelukkende én boks, der giver ét apparat adgang til fjernsyn via en bestemt plat-
form. Dette er markedsmæssigt uholdbart da forbrugeren hermed skal vælge mellem flere ”bok-
se”/adgange til flere og forskellige netværker og disses tilbud/udbud af indhold. Dette tvinger både ope-
ratører og netværksejere til at ændre strategi med hensyn til indholdsproduktion og distribution.  

Der kan tegnes forskellige scenarier med hensyn til hastighed og gennembrud på forskellige plat-
forme og den evidente konvergens fra et teknologisk og markedsmæssigt synspunkt. ”Time to market”  
opfattelsen bliver derfor en afgørende faktor, og denne forudsætning hænger uhjælpeligt sammen med de 
politiske og regulatoriske rammer.  

Erfaringerne fra de seneste års meget hastige udvikling og udbredelse af hhv. Internet og mobilte-
lefoni kan generelt summeres op til et spørgsmål om og en sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. 
Brugerne efterspørger nye tjenester med en opfattet nytteværdi til en opfattet markedspris, men dekoder-
bokse til digitalt TV har generelt ikke været en succes på disse præmisser i forhold til Internet og mobilte-
lefoner. Når digitalt TV fra hhv. kabel- og satellit alligevel har opnået en vis udbredelse, er det pga. af et 
større kanaludbud og betalings-TV for udvalgte filmkanaler og sportsbegivenheder. Overfor dette står det 
”gratis” og jordbaserede TV, som nu på færre kanaler skal levere nye programtyper og nye tjenester for at 
fange forbrugerens opmærksomhed og betalingsvilje. Konkurrencen skal her – såvel som på kabel- og sa-
tellit – tillige ses i forhold til Internettet både med hensyn til distribution og indhold.  

Public service TV-stationerne står i en særlig situation, hvor de skal tage stilling til de forpligtelser, 
som de er blevet pålagt fra politisk hold. De skal på den ene side være til stede på flere platforme, og på 
den anden side skal de udvikle nye koncepter og tjenester sammen med og parallelt til eksisterende tjene-
ster. De skal forholde sig til den specifikke distributionsplatform og ejerskab af dette net – alene og/eller 
sammen med andre operatører og netværksejere. Og de skal forholde sig til udbredelsen af dekoderbokse 
isoleret eller i et joint venture med andre operatører og/eller netværksejere og/eller nye og andre service- 
og tjeneste providers, som f.eks. banker, finansielle institutioner m.fl. 

Den eneste part, der ikke er med i denne diskussion, er forbrugeren. Denne forudsættes at være in-
teresseret ud fra en markedsmæssig priselasticitet omkring selve dekoderboksen og prisen for for-
brug/pakning af indholdet, som altså skal ses i konkurrence med alle de andre mulige platforme og ad-
gange til hhv. underholdning, information og viden mv. 
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I Europa er der ingen forud definerede eller faste terminer for digital TV. De enkelte lande lovgi-
ver selv om tidspunktet for overgang til digital distribution så længe der er tale om public service og der-
med terrestrisk digital TV.  

 
 Forventet start af digital tv Forventet stop af analog tv sendinger 

   
England 1998 >2010 
USA 1999 2006 
Canada 1999 2007 (2004) 
New Zealand 1999 >2010 
Spanien 1999 2010 
Sverige 1999 2010? 
Singapore 1999 >2010 
Kina 2001? >2010 
Finland 2001 3.kvt. >2010 
Frankrig 2001 2010 
Hong Kong 2000 >2010 
Irland 2001 3.kvt >2010 
Holland 2001 3.kvt. >2010 
Portugal 2001 >2010 
Danmark 2002 >2010 
Norge 2001 3.kvt. >2010 
Australien 2001 2008 (2005) 
Korea 2001 >2010 
Taiwan 2001 2006 
Belgien 2001 ? >2010 
Tyskland 2001 ? 2010 (2003) 
Mexico 2001 >2010 
Østrig 2002 ? >2010 
Italien 2002 ? 2010/2006 
Schweiz 2002 ? >2010 
Japan 2003 2010 

 
Tal i parentes er tidspunktet for en besluttet overvejelse om at ændre stoppet for analog TV

Kilde: Screen Digest, Digital Terrestrial Global Television Report,1998 (rev. 2001)

 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Overgang fra analog til digital TV i Europa 

 
Kabel- og satellit-TV er i spørgsmålet om overgang til digitale systemer principielt ureguleret. De 

meget store spillere på denne arena har været i gang længe – jf. det senere afsnit om nye bredbåndskon-
stellationer og konvergens.  

USA opfatter digitalt TV som HDTV, og selv om Europa har samme slutmål, har fokus her længe 
været på formatet 16:9 (widescreen) som en slags drivkraft for digitaliseringen. Europa har et MoU, flere 
TV-direktiver og adskillige flere støtteordninger til fremme af produktion og indhold i 16:9, multimedia 
og digital TV. Både public service og kommercielle TV-stationer har accepteret 16:9 som fremtidens for-
mat. 

 
Kabel-TV  
Anvendelsen af kabel-TV infrastrukturen til f.eks. telekommunikation og datatjenester har været på dags-
ordenen i mange år. Teknisk er et kabel-TV anlæg bygget op omkring en “head end”, der modtager og di-
stribuerer radio- og TV-signaler via såkaldte koaksialkabler, som er meget tykke kabler med kun én kerne. 
Disse kabler har en meget stor kapacitet (båndbredde) og kan i analog form bære hundredvis af radio- og 
TV-kanaler. 

I analog form “fylder” et TV-signal 7-8 MHz. Med det frekvensområde, der er til rådighed mellem 
de i figur 17 indikerede 47 og 862 MHz, er der således plads til 30-40 TV-kanaler. I USA findes der mange 
kabel-TV anlæg med kapacitet på 70-100 TV-kanaler. En del af frekvensområdet er reserveret andre for-
mål, og kan derfor ikke benyttes til radio og TV. Nogle af disse frekvenser er anvendt til andre radiobase-
rede tjenester og en udstråling fra TV-kabler vil kunne forstyrre disse tjenester (og omvendt). 

Anvendelse af digital TV i kabel-TV anlæggene er principielt kun et spørgsmål om at omsætte de 
analoge signaler til digitale signaler. Konverteringen af TV-signalerne kan ske fra centralt hold i udsendel-
sesøjeblikket eller det kan ske undervejs – jf. hertil figur 15. Uanset hvor det sker, vil signalerne skulle 
gennem head end-udstyret i kabel-TV anlæggene. For netværksejeren er det derfor et spørgsmål om, hvor 
stor en båndbredde, der anvendes, idet båndbredden omregnet i “digitale kanaler” giver den nye totale 
kapacitet. 

Hver af de nævnte 7-8 MHz er således en “kanal”, der kan omsættes til en båndbredde, som nu 
beregnes i bit/s. En digital TV-kanal fylder i komprimeret form mellem 3 og 6 Mbit/s afhængig af ind-
holdet. Komprimeringsteknologien kan godt presse videosignalerne til lavere båndbredder, og forskellige 
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forsøg har vist, at 1,5 Mbit/s er næsten umulig at skelne fra f.eks. 3 eller 6 Mbit/s, men da lyden også 
komprimeres, vil f.eks. tale og mundbevægelser ikke være fuldstændig synkroniserede. Det nuværende 
krav fra programleverandører indikerer, at 4-6 Mbit/s er en “standard”, som gengiver TV i en sammen-
lignelig kvalitet med PAL/VHS-standarderne, som er det, de fleste forbrugere kender fra et almindeligt 
TV-apparat. Andre forbrugere vil acceptere kvaliteter på lavere båndbredder – dog næppe på niveau med 
de bestående Internet-adgange på hhv. 64/128 Kbit/s ISDN eller 256/512 Kbit/s ADSL – men formo-
dentlig på 1-2 Mbit/s, hvor kvaliteten reelt kun kan skelnes af professionelt måleudstyr. 

En analog TV-kanal kan som et minimum bære 8-10 digitale kanaler. Lidt hovedregning viser altså, 
at båndbredden på den gammeldags TV-kanal kan omregnes til ca. 70 Mbit/s. En del af denne kapacitet 
anvendes dog til det, der i fagsproget kaldes for “forward error correction” - altså kvaliteten lig med “tab 
af data”. Det, der bliver tilbage, er i praksis lig med de ca. 8-10 nye digitale kanaler. Bedre komprimerings-
faktorer kan forventes - f.eks. er der i USA allerede opnået et forhold på 1:24 baseret på 3 MHz “kanaler”. 

Kabel-TV og fællesantenneanlæggene kan altså pludselig rumme hundredvis af nye digitale kanaler, 
som dog også er datakanaler i den forstand, at de er kodet binær information, som kræver en omsætter, 
der kan konvertere dem til almindelige analoge TV-signaler, som kan opfattes af TV-apparaterne (som 
endnu ikke er digitale). 

 
Uudnyttede frekvenser 
Denne konvertering kræver en mere avanceret dekoder end den, der anvendes til betalings-TV for almin-
delige krypterede TV-signaler. Dels skal den kunne modtage de digitale signaler, dels skal den kunne afko-
de den indlagte kryptering, og endelig skal den kunne omsætte koderne til analoge fjernsynssignaler.  

Dekoderen, der også kaldes en STB (set-top boks) eller en IRD (Integrated Receiver Decoder) er 
avanceret med komponenter på niveau med en PC og en dermed tilsvarende pris om end der ikke er be-
hov for en skærm. 

Udover at kabel-TV anlægget nu rummer en mængde nye TV-kanaler, har digitaliseringen af an-
lægget betydet, at det i virkeligheden er blevet til et datanet, der kan anvendes til regulær datatrafik. Denne 
datatrafik kan være på niveau med et LAN, eller det kan være interaktive datatjenester - eller det kan være 
kapacitet for data modtaget fra f.eks. Internettet. 

I alle tilfælde skal brugeren have en “dekoder”, som i forbindelse med datatrafik naturligvis ikke er 
en TV-dekoder - men et modem. Enten et almindeligt datamodem til LAN - eller et specielt kabel-TV 
modem til Internet. 

Anvendelse af visse uudnyttede frekvenser i området før “bånd 1” - dvs. 5 - 30 MHz - og mellem 
“øvre TV mellembånd” og ”bånd 4,5” - dvs. omkring 450 MHz - er det forhold, der giver mulighed for 
datatransmission og telefoni. Disse frekvenser kan naturligvis også opdeles i kanaler, og de kan “vendes 
om” således, at der er tale om en returvej. En typisk konfiguration i et kabel-TV anlæg fremgår af figuren 
herunder: 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Disponering af frekvenser, båndbredde til digital kabel-TV 

 
Kabel-TV er udviklet til at skulle levere stor båndbredde til TV. Denne båndbredde kan anvendes 

på digital basis, og dermed skabes endnu større båndbredder, som bl.a. kan anvendes til datatjenester i al-
mindelige husstande - men den kan f.eks. også anvendes til telefoni - og især videotelefoni. Variationen i 

Returvej Fremad

5 MHz 30 MHz 47 MHz 860 MHz450 MHz

Telefon Data Interakt iv TV

2-vejs On demand Analog Digital

Telefon
DECT Data

30 “basic” 
TV-kanaler
Pay Per View
DMX

80 “a la carte” 
TV-kanaler
komprimeret

VOD, spil,
musik, video

Digital Analog/ digital

Broadcast On demand
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nye tjenester via kabel-TV fremgår af figuren. Det siger sig selv, at denne uudnyttede kapacitet i fremtiden 
vil få betydning for konkurrencen på telefoni - og herunder også datakommunikation som alternativ til te-
lenettets modemer. På en anden front er anvendelsen af kabel-TV kommunikation i form af nye og speci-
elle kabel-TV modemer udviklet med det formål at udnytte den ekstra kapacitet, der er til rådighed i koak-
sialkablerne. Et kabel-TV modem, som kan tilsluttes en almindelig PC, kan levere downstream data på ha-
stigheder på mellem 10 og 50-60 Mbit/s.  

Overfor denne klassiske kabel-TV konstruktion står en række nye spillere – bl.a. Bredbandsbolaget 
- som tror, at fremtiden skal baseres på datakommunikationsbaseret LAN med en båndbredde på mellem 
10-100 Mbit. I praksis er der her tale om en central server, der rummer et videobibliotek og en usædvanlig 
potent Internet-adgang. En konstruktion af sådanne ”bredbåndsselskaber” må dog også have en egen in-
frastruktur som kan binde de mange LAN (Local Area Network) sammen. Dette kan ske på mange måder 
– f.eks. via egne kraftige WAN (Wide Area Network) forbindelser, eller via lejede forbindelser hos eksiste-
rende operatører, som så hedder PVN (Private Virtual Network), eller via satellit til decentrale servere. 

Kabel-TV, fællesantenneanlæg eller ”bredbåndsanlæg” kan også anvendes til opbygning af de by-
net, der allerede eksisterer i mange danske kommuner. Formålet er at sikre en mere planøkonomisk lokal 
infrastruktur, som kan indeholde en strategi for f.eks. fjernundervisning i skoler, som det fremgår af ne-
denstående illustration fra et kommunalt ejet fællesantenneanlæg: 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Regional anvendelse af fællesantenneanlæg 

 
Ovenstående illustration er en eksemplificering af en konkret kommunes anvendelse af et fællesan-

tenneanlæg, som indeholder alle komponenter, og som naturligvis stiller store krav til kommunens tekni-
ske forvaltning som netværksejer og en ikke ubetydelig rolle som ”indholdsleverandør” i kommunikation 
med brugerne/borgerne om anvendelse og prissætning. 

 
Digitale TV systemer og formater 
Afsnittet her handler om digitale systemer og formater - ikke om de digitale TV-platforme, som tidligere 
er beskrevet. For først at tale om digital TV på skærmens og brugerens konditioner, vil alle, der har set 
TV på en PC-skærm, omgående forstå forskellen på de to skærme. TV på en PC-skærm er “flimmerfrit” 
og krystalklart.  

Omkostningerne til at få ”fjernsyn” på PC’en er ganske små. Faktisk kan man købe adskillige ind-
stikskort for under 1.000 kroner. Sådanne kort indeholder en tuner for samtlige TV/video-formater (PAL, 
SECAM, NTSC mv.) med plads til over hundrede kanaler. En særlig chip omsætter signalerne fra analog 
til digital og overfører dem til PC-skærmen uden at belaste PC’ens CPU. Et TV-system på en PC er altså 
en fuldstændig selvbærende enhed. Det er en hardware funktion, som fremviser “video” (TV-billeder, 
fjernsyn) fra videomaskiner, videokameraer og TV-kanaler på skærmen ved at konvertere videosignaler til 
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en digital form. En proces, der også kaldes “digitizing”. Når video omdannes til digital video kan det: 
fremvises billede for billede (frames) på en PC’s VGA skærm, det kan optages og lagres som individuelle 
frames på harddisken, og det kan optages og lagres som en sekvens af videoframes på harddisken – lige-
som det kan transporteres som en video frame til et videokonferenceprogram på en anden PC via Inter-
nettet eller telefonnettet. 

Når en frame er digital og lagret på harddisken, kan den bearbejdes af andre programmer. Lagrin-
gen kan finde sted som BMP, TIFF, GIF og JPEG formater (de gængse og de factor anvendte billedfor-
mater). Jo større et videobillede er - jo længere tid tager det at konvertere det til et af de ovenstående 
standardformater.  

Digital video kan altså opdeles på enkeltbilleder (frames) og sættes sammen igen til levende video-
sekvenser. Enkeltbillederne kan have forskellig størrelse og forskellige antal frames afhængig af, hvordan 
de er lagret og specificeret i forskellige horisontale og vertikale pixels samt antallet af billeder pr. sekund. 
F.eks. vil en videosekvens i størrelsen 320x240 have 320 horisontale pixels og 240 vertikale pixels i hver 
billedramme. En videosekvens på 25 billeder i sekundet (som er standarden i Europa) vil således have 25 
enkelte billedrammer for hver sekund. 

Denne beskrivelse af billedet i pixels er anderledes end den traditionelle TV-terminologi, som sæd-
vanligvis beskriver billederne i linier. Den væsentligste forskel på en PC-skærm og en TV-skærm er, at 
PC’en håndterer skærmens billeder separat, hvorimod TV-apparatets skærm modtager al information 
pakket i ét signal - dvs. TV-signalet indeholder oplysninger om farve mv., hvilket vil blive uddybet senere i 
beskrivelsen af Internt/Web/TV.  

For fuldstændighedens skyld skal bemærkes, at digital broadcast er standardiseret i det, der kaldes 
for DVB/MPEG-2 formatet. DVB står for Digital Video Broadcast, som er den europæiske standard for 
digital TV. Den amerikanske standard for digital TV hedder ATSC (Advanced Television System Com-
mittee), som også bygger på MPEG, og som også er godkendt af ISO/IEC. 

Det skal også bemærkes af DAB (Digital Audio Broadcast) kan anvendes til både lyd og billeder.  
 

HDTV 
Europæiske TV-skærme anvender 625 linier til billedopbygningen til forskel fra USA og Japan, hvor der 
anvendes 525 linier. Det europæiske HDTV-system (High Definition Television) er derfor forskelligt fra 
både det japanske og det amerikanske HDTV. Det europæiske HDTV bygger på en gruppe, der kaldes 
Vision 1250 Group, hvorimod Japans HDTV, der kendes under navnet HiVision, er udviklet alene af den 
statslige broadcaster NHK. Japans HDTV anvender 1.125 linier. I USA bygger standarden for HDTV nu 
på ATSC’s standard. 

I 1997 blev der vedtaget en ny global standard for fremstilling og produktion af HDTV-apparater. 
Den nye standard, der kaldes for HD-CIF, er kulminationen på 15 års arbejde, og vil blive anvendt som 
byggeklods for HDTV-systemerne. HD-CIF er karakteriseret ved at anvende en single matrix (1080 x 
1920 pixels) uden hensyn til frame og formater. Denne matrix er unik for “capture” (fastholdelse) af high 
definition billeder.  

Amerikanerne, som i højere grad opfatter digital TV som HDTV, introducerede i 1997 planer, 
som bl.a. indebærer, at analogt TV forventes indstillet i år 2006.  

Samtlige landets ca. 1.600 TV-stationer er gratis blevet tildelt en ekstra kanal til det digitale format 
selvom kritikere har påpeget, at der er tale om en foræring af værdier til 70 mia. $ - ca. 10 gange mere end 
det beløb FCC fik ind på f.eks. salg af licenser til de mobile telefonsystemer, og som kun er overgået af de 
seneste handler med UMTS licenser til 3.generations mobiltelefoni.  

 
3D fjernsyn 
Udviklingen af fjernsynet som medium har til alle tider været på broadcasternes ønskeseddel. Især udvik-
lingen af en billedkvalitet til noget, der ligner filmkvalitet, har længe været drivkraften hos TV-folkenes in-
geniører. Fremkomsten af HDTV (High Definition Television) har givet anledning til også at gå i gang 
med 3D fjernsyn - vel at mærke uden brug af briller. 

De eksisterende versioner af HDTV virker ved at man “fordobler” antallet af de horisontale linier.  
I Japan har HDTV i mange år eksisteret som “HiVision”, men nu har Japans største private TV-

station - Nippon Television Network - fundet på et system, der arbejder efter progressive-scan digital TV 
princippet.  

Forskellen på progressive-scan TV og almindelig TV er, at det transmitterer de fulde 525 linier - 
dvs. en hel billedramme (frame) - hver 1/60 sekund. Den almindelige teknologi, som kaldes for interlaced 
signaler, sender normalt kun det halve antal linier i hver billedramme. Først de lige-nummererede og der-
efter de ulige-nummererede for hver 1/60 sekund. Øjet opfatter en optisk illusion med det, der kaldes for 
“interlacing” - dvs. sammenblanding eller miksning af de to signaler/linier. 
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Når signalerne transmitteres på denne måde, skyldes det at kravet til båndbredde hermed reduce-
res – og det betaler seerne for i form af et “sløret” billede med en anelse rysten eller “flimmer”. Til forskel 
fra de analoge signaler er signalerne på digital basis meget lettere at komprimere, og efter en komprime-
ring kan signalet sendes indenfor den bestående båndbredde og derved også i fulde rammer.  

Derfor kan den japanske 525 linier progressive-scan tilbyde billeder med den dobbelte opløsning 
svarende til 1.050 linier interlaced TV - som ikke ligger langt fra den eksisterende HDTV standard på 
1.125 linier. 

Nippon Television Network regner med at prisen kun kommer til at blive ca. 10% højere end for 
et almindeligt wide-screen (16:9) TV. Typen af TV-apparater, der modtager både progressive-scan og in-
terlaced signaler er allerede annonceret af hhv. Sony, Matsushita og JVC.  

Nippon Television og Sanyo Electric samarbejder også om en 3-dimensionel udvikling. Denne 
udvikling baseres også på progressive-scan teknikken og bygger på i studiet at anvende to tæt placerede 
kameraer, der samtidig føder et stereoskopisk signal til encoderne, som herefter komprimerer og samler 
signalet. 

For at presse de to signaler sammen til ét enkelt signal, må de begge først halveres (bredden forbli-
ver den samme). Den nemmeste måde at gøre dette på, er ved at benytte interlacing teknikken. På en må-
de ligner det almindelig broadcast, men pga. af komprimeringen kan der sendes dobbelt så meget infor-
mation i en given billedramme (frame) - i en slags venstre øje perspektiv og et højre øje perspektiv. Hos 
modtageren bliver det samlede signal igen opsplittet i et venstre/højre øje signal. Disse signaler sendes nu 
som om de var almindelige interlaced signaler - men i realiteten er der tale om to forskellige sæt af signa-
ler. 

For at se dem i 3D må seeren benytte et par særlige briller. Linsen på disse briller indeholder ke-
mikalier, der vha. en elektrisk strøm fungerer på samme måde som “lukkeren” i et kamera. Når et billede 
kommer på skærmen, vil en infrarød stråle fra TV’et i et kort øjeblik sørge for at lukke for det øje, der ik-
ke skal modtage. Dette sker ved at kemikaliet i brillens linse bliver hvidt, og derved lukker af for lyset. 

På sigt regner Nippon og Sanyo med, at brillerne bliver overflødige, da den samme ”linse-teknik” 
kan påføres skærmen, som derved kan sende billederne til det “rigtige øje” - dvs. at vinklen på billedet kan 
manipuleres. 

Prisen for disse TV-apparater er meget høj - ca. 250.000 kroner - men ikke desto mindre har Sanyo 
i årevis solgt 100 cm skærme til 3D formål. Ikke til TV, fordi der ikke har været produceret TV på denne 
måde - men til video arkaderne, som bl.a. har udviklet et holografisk program, hvor folk kan tage et kort 
fra en spåkone, som læner sig ud af skærmen. 

Det er et åbent spørgsmål, om publikum er parat til 3D fjernsyn, men der synes at være en række 
specielle programformer, som vil være oplagte ”prøveklude” – f.eks. vurderes det at natur- og sportspro-
grammer vil kunne byde på fantastiske 3D oplevelser. 

 
VBI-linierne (Tekst-TV) og Internet/Web-TV og streaming  
Ved at anvende den del af et TV signal, som bruges til billedsynkroniseringen (vertical blanking) til også at 
overføre data signaler, er det muligt på samme tid at sende data uden at forstyrre TV-billedet. Normalt 
anvendes op til 20 TV-linier til overførsel af data i form af bl.a.. tekst-TV.  Disse linier kan også betragtes 
som datakanaler, der hver har en kapacitet på 128 Kbit/s. Typisk er der 20-25 linier á 128 Kbit/s til rå-
dighed på et TV-signal, og lægges disse sammen, kan der komme en forholdsvis stor båndbredde ud af 
det. Denne båndbredde kan også benyttes til andet end tekst-TV, idet det i realiteten blot er en datakanal 
med en given båndbredde. Og kommunikationen behøver ikke nødvendigvis at være via fjernbetjeningens 
infrarøde kommunikation. Den kan f.eks. finde sted i et kabel mellem TV-apparatet og en PC. 

Ingen af de europæiske spillere på TV-siden har ytret ønske om at anvende VBI-linierne til data-
transport. I stedet satser de alle på digital terrestrisk TV, hvor tekst-TV kommer til at eksistere som inter-
aktive datatjenester i og/eller uden for den datastrøm, der karakteriserer EPG’en – dvs. den elektroniske 
programguide. 

Udviklingen af tekst-TV bygger på en engelsk opfindelse oprindeligt kendt som  Ceefax. Systemet 
bygger på den originale ASCII-kode, som omsætter data til grafik. Anvendelsen af denne simple datakode 
betyder, at bogstaver og tegn er begrænset til den temmelig (bogstaveligt talt) firkantede grafiske fremstil-
ling, der kan ses på enhver TV-skærm. Tekst-TV er i dag en såkaldt 2. generation, hvilket dog ikke bety-
der, at grafikken er bedre. Der findes 3. generationssystemer med en noget større opløsning, men det er 
på bekostning af kapaciteten i antal sider og transporttid.  

Lovgivningen har defineret, at tekst-TV er at betragte som bagsiden af et TV-billede, og dermed 
ikke er en selvstændig programvirksomhed. Dette synes i lyset af den digitale udvikling og Internettets 
udvikling med bl.a. WebTV at være en noget mærkværdig beslutning. I digital TV, hvor der ikke teknolo-
gisk kan skelnes mellem forside og bagside, vil tekst-TV lignende tjenester blive betragtet som selvstændi-
ge tjenester, og her skal man så skelne mellem, hvad der er regulært tekst-TV, og hvad der er datatjenester. 
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Hvad skete der med Web-TV og Microsoft? 
Knap 30 millioner europæiske husstande vil have adgang til Internettet i år 2005, siger 
konsulentvirksomheden Vision Consulting i en ny rapport. “Internet @ Digital TV”. 

Forfatterne er meget entusiastiske med hensyn til potentialet for adgang til Internettet via TV. De 
mener, at det vil blive den foretrukne tilslutning for de fleste seere. Tiden vil medvirke til at “træne” bru-
gerne i mange forskellige adgange til Internettet, men digital TV vil være en vigtig og relativt billig adgang. 
Vision Consulting argumenterer for vækst i det, de kalder for “digi-web” (som de altså definerer som ad-
gang til Internettet via TV - uanset boks) ud fra tekst-TV forbruget. Det forhold, at tekst-TV ret beset re-
præsenterer et interaktivt forbrug betyder, at forbrugeren vil anvende det, hvis tjenestens indhold har en 
værdi - f.eks. rejser mv. 

Der er en afgørende forskel på det amerikanske og det europæiske marked, når det gælder TV-
stationer og Internettet. I USA er TV-stationerne primært kabel-TV - og tekst-TV eksisterer ikke i samme 
omfang som i Europa, hvor stort alle TV-stationer har en tekst-TV tjeneste. De fire store amerikanske 
netværker (ABC, NBC, CBS og Fox) har alle både horisontale og vertikale værdikæder, og er derfor alle-
rede meget langt integreret i Internettet. De europæiske TV-stationer er nationale public service og kom-
mercielle TV-stationer, der konkurrerer på forskellige distributionsplatforme, men med samme teknologi-
ske slutprodukt, hvor tekst-TV er en integreret del. De europæiske public service TV-stationer har været 
hurtigere på Internettet end de kommercielle - om end man endnu ikke kan sammenligne disse initiativer 
med de amerikanske.  

WebTV - det amerikanske netværk, som ejes af Microsoft - har en relativ succes i USA, men pri-
mært fordi opfattelsen af digital TV er anderledes end i Europa. Med andre ord består den første udfor-
dring for de europæiske “WebTV”-initiativer i at udvikle den grad af interaktivitet, der gør seerne interes-
serede i at skifte fra tekst-TV til web-sites, ligesom det ikke være tilstrækkeligt at kopiere TV-fladen i digi-
talt format ved f.eks. at tilbyde seerne “on demand”-lignende genudsendelser. Det vil kræve tjenester som 
et “add on” (direkte på eller i forbindelse med TV-fladen) på samme kommercielle niveau som tekst-TV 
udnyttes i dag. Og det skal kunne betale sig!  

For TV-stationerne vil det bl.a. betyde, at de skal anskue Internettets åbne struktur ud fra TV-
broadcasts lukkede natur, og samtidig sikre sig, at seeren ikke “smutter videre” ud på Internettet og der-
med væk fra TV-stationen. Det er denne problemstilling, som har givet anledning til både TV-stationernes 
og kabel- og satellit-operatørernes vaklen i spørgsmålet om, hvorvidt der skal være Internet-adgang via 
dekoderen. Adgangen til TV-stationens web-site er p.t. på dial up basis - dvs. at kunden selv initierer et 
besøg - men når stationen bliver digital, skal der tages stilling til, hvad “bagsiden” af signalet skal bruges 
til. Bliver TV-stationen også en ISP? - eller vil man søge at afgrænse adgangen til tjenester vha. af “ca-
che’de” informationer, og dermed blive en gatekeeper og agere i det, der kaldes for ”walled gardens” (til 
forskel fra Internettets åbne struktur).  

 
Sådan fungerer WebTV  
WebTV fungerer ved hjælp af dekoderbokse (såkaldte Web/TV-bokse), som med indbygget modem til-
sluttes telefonlinie og fjernsyn, og som er udstyret med en trådløs fjernbetjeningsenhed, der fungerer som 
en mus samt evtuelt et trådløst tastatur.  

Tilbage i 80'erne spenderede en vis Steve Pearlman måneder i Apple Computers laboratorium for  
at finde en løsning på Macintosh-skærmens flimren. Resultatet blev billige og pålidelige skærme. Det var 
denne erfaring, som Pearlman anvendte, da han kreerede virksomheden WebTV med det formål at få 
web-sider til at se godt ud på TV-skærmen. TV-skærmen har aldrig været designet til at vise skarpe bille-
der - for slet ikke at tale om at vise tekst. PC-skærme derimod var fra starten designet til skarphed, og især 
ved visning af tekst i en arbejdsafstand på knap 1/2 meter, hvorimod TV-skærmen ses på en afstand af 
flere meter.  

Nøglekomponenterne i en TV-skærm og en PC-skærm er de samme. De er begge afhængige af 
elektronrøret i billedrøret, som danner billederne ved at scanne (stråle) elektronstrømme på tværs af glas-
pladen. Strålen får små felter på glasset til at fluorescere i forskellige farver. Men her ender ligheden også. 
TV-apparater "opfrisker" skærmen med 25 billedrammer pr. sekund. (I USA med 30 billedrammer). Ser 
man TV-skærmen meget tæt på, er det ikke hurtigt nok, og derfor flimrer billedet. PC-monitorer opfrisker 
skærmen mindst dobbelt så hurtigt.  

Et andet problem er farverne. Da farve-TV blev opfundet i 50'erne, skulle det være kompatibelt 
med de sort/hvide apparater. Ingeniører fandt derfor på en billig metode til at "kramme" farver ind i 
samme båndbredde som s/h-signalet. Omkostningerne var, at de kodede instruktioner om farve og lys-
styrke - som PC-monitorer håndterer separat - ofte karambolerer med hinanden og skaber "krydstale", 
som får dele af skærmen til at ligne en regnbue.  

Pearlman's løsning på dette er et softwarefilter, der kaldes for TVLens, og som undersøger alle vi-
suelle elementer på en Web-side, og ændrer enhver konflikt i forhold til farve, flimmer og "krydstale". 
Bogstavet T er f.eks. et af problemerne. Den tynde horisontale streg på T'et forsvinder, fordi TV-
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skærmen sender linierne i lige og ulige numre, hvorved stregen henholdsvis er der og ikke er der. TVLens 
viser T'et en smule anderledes vha. alternative linier, hvorved det forbliver synligt. På samme måde sender 
bogstaverne M og W farvesignalerne samtidig, hvilket giver den omtalte regnbue-effekt. TVLens genteg-
ner simpelthen bogstavernes skarpe kanter og bløder dem op. At forbedre den totale opløsning på et al-
mindeligt fjernsyn er mere vanskelig, idet antallet af linier er fastsat som en standard. Pearlman løste pro-
blemet ved at tilføre et støjfilter på samme måde som f.eks. NASA anvender i en metode, der renser satel-
litfoto. Uden egentlig at tilføre nye billedelementer eller "pixels" forøger metoden kontrasten i billedet.  

 
Begrebet ”streaming”   
Streaming af indhold betyder, at det bliver sendt "live" fra en server. I stedet for at skulle downloade en 
film, lyd eller andet indhold, inden det kan afspilles, kan indholdet altså ”streames”, så det bliver sendt i et 
langt ubrudt signal. Streaming bliver i dagens debat om ”bredbånd” ofte omtalt af lægfolk som en tekno-
logi, der er færdigudviklet, men der kommer til at gå endnu nogen tid inden ”streaming media” for alvor 
får den store betydning for netvirksomheders indtjening på indhold.  

Først skal MPEG4 standarden færdigudvikles. MPEG betyder Moving Pictures Expert Group og 
som omtalt tidligere er DVB etableret omkring MPEG2 standarden, der samtidig er de facto standard for 
digital TV/video. MPEG4 er en ny ISO-støttet standard for transmission af TV, video og lyd over nettet 
til brugerens pc eller TV. Standarden vil utvivlsomt få de facto udbredelse, og websites vil hermed kunne 
levere alt indhold, da MPEG4 er kompatibel med alle almindeligt brugte programmeringssprog - html, ja-
va, flash osv. En anden fordel ved MPEG4 er, at indholdet fylder langt mindre end ved den nuværende 
standard for levende billeder (DVB) og den leverer næsten DVD-kvalitet ved 1 Mbit/s, hvor MPEG2 skal 
bruge mindst 2,7 Mbit/s for at give en bare nogenlunde billedkvalitet over nettet. 

Af de forskellige såkaldte ”playere”, man skal bruge til at se mediefiler med, er det kun Microsofts 
MediaPlayer 7, der i øjeblikket understøtter MPEG-standarden. Men de øvrige playere på markedet - ek-
sempelvis RealPlayer fra RealNetworks og Quicktime fra Apple forventes at kunne håndtere MPEG4 in-
den længe. Kodningen af videostrømmen i MPEG4 sikrer endvidere, at kun de, der har betalt for en film 
eller et musiknummer, kan komme til at se eller høre det. MPEG4-strømmen giver nemlig mulighed for 
”Digital Rights Management”, der er. et stykke software, der kan kontrollere brugerens tilladelse til at 
streame/downloade via nettet. Dette foregår ved at man kontakter en såkaldt ”license”-server, som i da-
tabase form holder styr på, hvilke brugere, der har lovformelig adgang indhold. I ”license”-serveren indta-
ster brugeren oplysninger om sig selv, og ordner den eventuelle betaling. Når det er gjort, downloader 
man et certifikat til sin pc - en form for digital signatur – som bevis for, at man har ret til at se/bruge den 
pågældende film/musik mv. Certifikatet bliver udstedt til engangsbrug, men kan til tider bruges til at an-
vende materialet flere gange. Det er op til udbyderen af materialet, hvor mange gange et certifikat kan 
bruges. Indtil videre er DRM kun integreret i Microsoft MediaPlayer 7. 

 
Modemer – analoge og digitale 
Modemer og transmissionshastigheder har udviklet sig parallelt med Internettet udbredelse. Modemer var 
i starten eksterne bokse, som med deres beskedne hastigheder kunne tilsluttes de første eksternt placerede 
ikke-pc terminaler (dvs. udenfor lokalnetværket mellem mainframe og terminaler). Disse såkaldt ”dum-
me” terminaler fandtes i tidlige varianter også som telefoner med en indbygget papirstrimmel og telefoner 
med et s/h-skærmdisplay med hastigheder på 300 – 1.200 bit/s. Det er faktisk ”kun” 25 år siden, at dette 
var ”bredbånd”. Fremkomsten af pc’en i samme periode stillede krav om kommunikation til mainfra-
mes/databaser via telefonnettet og var starten på udviklingen af det analoge modem.  

Det analoge modem-marked var længe præget af konkurrence mellem Motorola, 3Com/US Robo-
tics, Rockwell og Lucent. Oprindelig var der et veritabelt slagsmål om at få godkendt hver sin slags ikke-
kompatible 56 Kbit/s modemer - en såkaldt K56flex-standard og en x2-standard. Den nuværende stan-
dard – og højst opnåelige analoge hastighed – er på 56.000 bit/s og benævnes nu V.90 efter en ITU stan-
dardisering. Modemer er i udpræget grad blevet overladt til chip-industrien, og stort set alle pc’er leveres i 
dag med indbygget analogt modem.  

ISDN-boksene med 64.000 bit/s fra telefonselskaberne kom meget sent på markedet, og når alt 
kommer til alt egentlig kun fordi det lykkedes ITU at få standardiseret 56 Kbit/s modemerne. 128 Kbit/s 
anvendelsen af ISDN var næste bud fra de etablerede teleselskaber, som dog hurtigt fik alvorlig konkur-
rence fra en anden digital teknologi – nemlig det, der kaldes for ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line). 

Lige nu handler det meste om ADSL – og det er virkelig blevet (mis)markedsført af alle parter, 
som hhv. den ultimative løsning til ”bredbåndssamfundet” til bare at være et modem, der kan lidt mere 
end det sædvanlige. ADSL er hermed også årsag til, at diskussionen om ”det rå kobber” har været så lang-
strakt. Specielt da alle påstande, på hver sin måde, er rigtige.  
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Skemaet herunder prøver at gøre op med diskussionen om ”båndbredde” og ”hastigheder”. Flere 
teknikere vil sikkert mene, at det er mangelfuldt og at der er et par varianter, der ikke er nævnt (det er kor-
rekt , og derfor er det også udelukkende medtaget for ”gradbøjningens” skyld). 

 
 

 Betyder Hastighed Mode Anvendelse 

V.22 Talebånds-modemer 1.200 - 28.800 bit/s Duplex  Datakommunikation 

V.32 do do       (33.600 bit/s) - dvs.  do 

V.90 do 56 Kbit/s fuld tovejs do 

     

IDSL ISDN abonnentlinie 128 Kbit/s   

CDSL Digital abonnentlinie 1 Mbit/s Downstream ISDN - lyd og tale 

HDSL Høj bit rate DSL 1,544 Mbit/s 

2,048 Mbit/s 

Duplex 

Duplex 

T1/E1, LAN, WAN server-adgang 

SDSL Single linie DSL do   

ADSL Asymmetrisk DSL 1,5 - 9 Mbit/s 

16 - 640 Kbit/s 

Downstream 

Upstream 

Internet, VOD, simplex video, remote 
LAN-adgang, interaktive multimedia 

VDSL Meget høj bit rate DSL 12,9 – 52,8 Mbit/s 

1,5 - 2,3 Mbit/s 

Downstream 

Upstream 

som ADSL + HDTV 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Datakommunikation og hastigheder på analoge og DSL-
modemer  

 
Det er værd at bemærke den voldsomme stigning i hastighed, når vi ser på den digitale modemud-

vikling. Og som det tidligere er beskrevet omkring opbygning af telenet og transmission af signaler, er der 
også her en afstandsbegrænsning, da der fortsat er problemer med at fastholde kvaliteten over afstand. Fra 
den spæde start blev signalets styrke faktisk typisk forringet over 3-400 meter, hvorefter det skulle for-
stærkes. Dette krævede en kraftig investering i selve infrastrukturen af telefonnetværket på den sidste del 
af ledningerne fra telefoncentral til abonnent. Nu kan signalerne genereres over 3-4 kilometer, og det re-
ducerer udgiften til forstærkerudstyr betragteligt, da den traditionelle afstand fra central til abonnent ligger 
indenfor en radius af 3-5 kilometer. 

ADSL tillader envejs (simplex) downstream datatransmission på mellem 1,5 og 9 Mbit/s, og i 
sammenhæng med højhastighedsmodemer er det muligt at opnå hastigheder op til 52 Mbit/s. Dette giver 
bl.a. mulighed for at levere HDTV og videokonferencer - og naturligvis også mulighed for multimedia 
applikationer og interaktivitet for on-line udbydere og Internet. 

Båndbredden på ADSL opnås ved at udnytte en teknologi, der kaldes multiplexing. Multiplexing 
består i at opdele den til rådighed værende båndbredde i distinkte sektioner og tillade forskellig type af da-
ta at udfylde eller anvende forskellige “bånd”. Upstream transmissionen er en del af en duplex kanal med 
hastigheder på 16 - 640 Kbit/s, som er information i form af kommandoer og instrukser i retning mod 
serveren. Upstream og downstream kanalerne tildeles enten ved at bruge en frekvensdeling (det, der også 
kaldes for Frequency Division Multiplexing (FDM) hvor de enkelte bånd er eksklusive) eller ved at benyt-
te metoden Echo Cancellation, hvor de tildelte bånd overlapper hinanden. Time Division Multiplexing 
(TDM), hvor pakkerne prioriteres i forhold til deres oprindelse (og baseret på et globalt fælles tidssystem), 
er også muligt. 

ADSL’s største fordel ligger i, at telefonsystemerne kan opgraderes uden at skulle nedgrave en helt 
ny infrastruktur som f.eks. optiske fibre. xDSL-teknologierne kommer til at konkurrere med ISDN, satel-
lit-TV modemer og med kabel-TV modemer.  

Overfor telefonselskabernes brug af almindelige telefonlinier står kabel-TV operatørerne med en 
helt anderledes slags kabler, som i forvejen bærer meget store datamængder.  Kabel-TV modemer med 
hastigheder på 50-60 Mbit/s har eksisteret i mange år, men til priser som ingen forbruger har villet betale. 
Af indlysende årsager forsøger kabel-TV industrien i USA at opnå status som fremtidens forbindelsesled 
til Internettet. De typer af modems, der anvendes på de fleste kabel-TV systemer, ligner LAN-modemer, 
og har typisk hastigheder på 10 Mbit/s. Man skal dog være opmærksom på, at kabel-TV strukturen er 
”broadcast”, og at mange samtidige brugere vil sænke hastigheden betragteligt – jf. hertil tidligere figurer 
om kabel-TV. Modemer til pc-anvendelse fra satellit ligner på grund af broadcast strukturen til forveksling 
kabel-TV situationen. 
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Trådløse teknologier 
AT&T afskrev i firserne mobiltelefon-teknologien, som de ikke mente, ville udvikle sig tilstrækkeligt til at 
den kunne anvendes til noget. I midten af halvfemserne fortrød AT&T dette, og købte selskabet McCaw 
Cellular Communications for 12,6 milliarder $ (den gang en af de største handler indenfor telekommuni-
kation), og er nu den største mobiltelefonoperatør i USA.  

I USA anvendes to mobiltelefonsystemer: ADC (Advantage Digital Communication system) og 
AMPS (Advantage Mobile Phone Service). USA har udviklet sit eget digitale mobiltelefonsystem ADC 
som skal sameksistere med det analoge AMPS. Nye mobiltelefoner skal kunne anvende både de analoge 
og de digitale kanaler. USA kalder nu under ét mobiltelefoni for PCS (Personal Communication System). 
Mobiltelefoni er en kommerciel og principielt ureguleret forretning, og det har bl.a. givet sig udslag i, at 
frekvensspektrum til brug for mobiltelefoni i 1996 blev solgt på auktion for 7 mia. $. 

Den digitale version af det engelske mobiltelefonsystem bliver kaldt for DCS (Digital Communica-
tion System), men er i realiteten blot et andet navn for GSM, idet systemet bygger på GSM-1800 og PCN-
1800 (PCN står for Personal Communication Network). Allerede i begyndelsen af halvfemserne valgte al-
le netoperatører i England med udgangspunkt i GSM-systemet at åbne det første DCS-system i storbyer-
ne. Udviklingen på mobiltelefonområdet fortsætter med anvendelsen af GSM og DCS til datakommunika-
tion, som indtil videre har været begrænset af hastigheder på 9.600 bit/s. ETSI - det europæiske standar-
diseringsorgan - har for længst godkendt to nye protokoller - GPRS og HSCSD - som skal sikre højere 
transmissionshastighed.  

Japan har også udviklet sin egen version af et digitalt mobiltelefonsystem. Oprindeligt hed det 
JDC, men nu kaldes det for PDC (Personal Digital Cellular system). Japan har desuden en ny form for 
mobiltelefoni, der er langt billigere end det nuværende system. Dette system kaldes for PHS (Personal 
Handy Phone system) og er en mellemting mellem en trådløs telefon og en mobiltelefon. Systemet er ba-
seret på “celler”, som har en mindre radius end normale mobiltelefoner. Systemet er derfor bedst i tæt be-
folkede områder. PHS kan også bruges til multimedier (lyd, tekst og billeder) og vil blive anvendt til tråd-
løs kabel-TV. Det seneste mobile system, som verdens største mobiloperatør DoCoMo har introduceret, 
er det såkaldte ”i-mode”, der er en blanding af telefoni, web og multimedia og tillige et godt eksempel på 
den udvikling, der er i gang med det ”mobile Internet”.  

Alle er enige om, at datahastigheden kan hæves, men ikke hvor meget. Det meget omtalte UMTS 
(der også kendes som IMT2000) er ikke en global standard – men fem forskellige standarder. Her er målet 
2 Mbit/s for det såkaldte 3.generationssystem, men teknisk kan dette endnu kun opnås, når man er ca. 30 
meter fra en antenne. En mere generel anvendelse giver formentlig en øvre grænse for  hastigheden på 
400 Kbit/s og kun ca. 150 Kbit/s, hvis der er tale om det, der kaldes ”hand over” – dvs. når en transmis-
sion flyttes fra celle til celle. Det er også værd at gentage, at mobiltelefoni afvikles som pakkekoblet trafik, 
hvorfor der ikke over flere netværker er garanti for den samme kapacitet – altså det tidligere omtalte kvali-
tetskrav (QoS).  

Kabel-TV operatører i England og i USA har også længe anvendt betegnelsen PCN - Personal 
Communication Network - for et særligt “lokalt” mobilt telefonsystem. Princippet i dette system bygger 
på en anden europæisk standard DECT (Digital European Cordless Telephone), som har vundet indpas i 
kontormiljøer og private hjem som trådløse telefoner indenfor et mindre geografisk område – men ikke i 
kabel-TV operatørernes koncessionsområder, og de fleste iagttagere mener da også, at DECT næppe bli-
ver et selvstændigt system, fordi udbygningen af generel mobiltelefoni for længst har overhalet sådanne 
lukkede systemer indenom.   

Andre typer af trådløse tjenester er personsøgning. Det digitale fælleseuropæiske personsøgenet 
kaldes for ERMES (European Radio Message System). De første net blev sat i drift i 1995, og herudover 
findes yderligere et mobiltelefonnet, TETRA (Trans European Trunked Radio), som på trods af evnen til 
at kunne sende både data, video og tale ikke forventes at udgøre nogen væsentlig konkurrence til GSM-
systemet, hvis ellers GSM får styr på datakommunikationen. 

 
Digital Audio Broadcast 
Radio er ikke behandlet som et selvstændigt emne, og det kan virke mærkelig ustringent, da radio ikke ba-
re er et medie, men base for udvikling af de radiofrekvenser, der bærer trafik og samtaler i hele den nye 
udvikling af trådløse teknologier.  

Radioen er dog primært et broadcast-medie, der i sin analoge form kun tjener dette formål, hvor-
imod det i den digitale form som DAB (Digital Audio Broadcast) også kan anvendes til både lyd og bille-
der. Men på trods af de mange udviklingsmuligheder er DAB ikke slået igennem som hverken teknologi 
eller tjeneste. 
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Satellitsystemer  
Hvor det foregående kapitel primært har beskrevet de almindeligt kendte og bestående teknologier, vil 
dette kapitel beskrive en række af de - for de fleste - ukendte teknologier og bredbåndskonstellationer. 
Kapitlet vil dels handle om de nye såkaldte Low Earth Orbit satellitter og dels om den industri, der pri-
mært er vokset ud af den amerikanske rumfart, og som indenfor de næste fem år kan ventes afgørende at 
forandre opfattelsen af, hvad satellitter kan bruges til.  

EU introducerede allerede i midten af 90’erne en grønbog om “Satellite Personal Communications 
Services in Europe” (COM (95) 529 Final). EU erkendte allerede på daværende tidspunkt, at emnet skulle 
behandles globalt, idet USA var begyndt at frigive frekvenser og licenser til globale satellitoperatører som 
Iridium, Globalstar, Odessey og Orbcom.  

Der findes 40-45 andre konsortier, hvoraf nogle allerede er i gang med datatrafik, og de fleste har 
planer om introduktion af globale tale- og datatjenester. Af disse er der kun få rene europæiske initiativer 
(som i øvrigt er domineret af tyske og franske interesser), ca. en tredjedel er russiske initiativer - og resten 
(størsteparten) amerikanske. 

Siden den navnkundige science fiction-forfatter Arthur H. Clarke første gang i 1945 beskrev satel-
litter – og det amerikanske forsvar og især CIA bad ham om at realisere at realisere sine bskrivelser – har 
de fleste hørt om begrebet geostationære satellitter. Disse satellitter ”hænger” omkring ækvator i ca. 
36.000 km højde i en stationær position i forhold til jordens rotation, og er dermed i stand til at give et 
permanent ”aftryk” (et såkaldt footprint) på jordens overflade. Det betyder i praksis, at et signal fra en sa-
tellit kan opfanges af en parabol, idet satellitten fungerer som en form for rumplaceret sendemast til f.eks. 
TV-signaler.  

Dybest set er satellitter blot en del af infrastrukturen, og kan derfor direkte sammenlignes med 
kabler (nationale og international tele- og fiberkabler). Og der er i og for sig intet teknologisk mærkeligt i 
satellittransmissioner. Et signal ”skydes” op fra jorden og rammer en såkaldt transponder (et ”spejl” – 
dvs. ”bent pipe”), som returnerer signalet til et antal modtagere på jorden. Altså en distributionsform, der 
ligner broadcast – og derved også definitionen ”en-til-mange” – eller hvis det udelukkende er direkte mel-
lem to punkter – ”en-til-en” – hvorved det blot ligner kredsløb, som det netop kendes fra kablerne. 

 
Bend pipe-teknologien 
Den hidtidige ”bent pipe” teknologi adskiller sig fra en nyere teknologi i ikke-TV satellitter, der anvender 
”spotbeam” til at afsætte et mindre antal footprints indenfor samme område. De nye og lidt senere omtal-
te LEO satellitter anvender tillige ISL (Intersatellite links) mellem satellitterne. Sidstnævnte ISL var oprin-
delig radiobaserede som f.eks. Iridiums såkaldte cross links. I dag arbejdes der udelukkende med laser for 
at opnå højere båndbredde. 

Oprindeligt var satellitsystemer designet og anvendt til telekommunikation, og til særlige udveks-
linger af TV-transmissionen mellem de nationale broadcastere - som f.eks. EBU (European Broadcasting 
Union) - og i USA til distribution af de store nationale TV netværker til de mange kabel-TV anlæg. 

Det siger sig selv, at fremkomsten af nye satellitsystemer, der indgår i en global infrastruktur, resul-
terer i nye regulerings-vilkår. De nationale teleregulatorer har længe været under pres fra bl..a.. EU og 
WTO om den endelige liberalisering af taletelefoni – som trådte i kraft i 1998 – og som bl.a. har medført, 
at der ikke er nogen egentlig international reguleringsinstans i forbindelse med anvendelsen af frekvenser i 
det meget høje område for nye satellitter. Den internationale teleunion ITU har indtil videre forsøgt at 
koordinere dette spørgsmål via internationale forsamlinger i World Radio Committee, men den egentlige 
aktør er i virkeligheden den amerikanske FCC (Federal Communication Committee), som har et tilladel-
sessystem, hvor operatører ansøger om anvendelsen af frekvenser til det amerikanske område. Pointen er, 
at satellitter benytter sig af up- og downlink, hvorfor aftaler om downlink må diskuteres med de modta-
gende nationale stater, og hvor anvendelsen af bestemte frekvenser i forvejen kan være anvendt til andre 
formål. F.eks. som det er tilfældet med FWA og det kommende V-bånd der ligger i 40 GHz området. Og 
mange iagttagere vil mene, at netop dette område er bedre anvendt til FWA end til satellit. 

 
Først til mølle 
Det er altså karakteristisk, at USA har tilladt de amerikanske satellitoperatører at operere i USA (eller ret-
tere fra USA), hvorefter de som “først i køen” er i færd med at forhandle “downlink”-aftaler med andre 
lande, som ønsker at gøre brug af deres tjenester. Når alt kommer til alt, handler det om princippet “først 
til mølle”, og når det gælder rumfartsindustri har amerikanerne et forspring i alle henseender. Samtidig har 
amerikanerne en industri, hvor f.eks. militære opfindelser og patenter meget hurtigere introduceres og 
kommercialiseres til forbrugerne end det er tilfældet i Europa og resten af verden. 

Udviklingen af satellitter har været ekstrem hurtig, og teknologien anvendes ikke blot til radio og 
TV, telekommunikation og datatransmissioner – men også til f.eks. overvågning med mulighed for optage 
billeder af objekter på jorden, til positionsbestemmelse helt ned til 1 meters nøjagtighed – og til mange 
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forskellige militære formål. Det militære rumkapløb er for længst overstået, og kommercielle kræfter har i 
stadig større udstrækning overtaget udviklingen af satellitternes anvendelsesområde. 

Der findes mange varianter af satellitkonstruktioner og satellitnetværker, der er skræddersyet til be-
stemte formål. Fra det oprindelige formål med telekommunikation og TV-transmissioner mellem forskel-
lige lande, er fokus flyttet til spørgsmålet om ”kraften” af signalet. Et svagt signal kræver enorme para-
bolmodtagere, hvorimod et kraftigt signal kan modtages af langt mindre paraboler. Initiativet til kommer-
cielt satellit-TV baseret på små og prisbillige paraboler med en diameter på op til 60 cm til modtagelse af 
TV-signaler, kan med rimelighed tilskrives Astra-gruppen i Luxembourg, der blev etableret i slutningen af 
firserne. Selvfølgelig havde satellitkommunikation og også privat kommercielt satellit-TV været kendt an-
dre steder i verden – især i USA – men gennembruddet kom med de små parabolmodtagere. Kun af 
”nød” eller ekstrem interesse for særlige TV-kanaler ville husstande investere i paraboler med en diameter 
på 1-2 meter.  
 
Nye bredbåndskonstellationer 
Satellitter er i princippet opdelt i to systemer. Det ene system rummer de såkaldte LEO (Low Earth Or-
bit) og  MEO (Medium Earth Orbit) satellitter. Begge hører til under betegnelsen GSS (Global Satellite 
System) og forskellen på de to er deres afstand fra jorden. LEO er placeret i en højde af ca. 700 km i 
modsætning til MEO, der placeres i en afstand af op til 7.000 km. Over for dette står GEO (de geostatio-
nære satellit systemer) som er placeret i en afstand af 36.000 km, og derfor har faste dækningsområder på 
jordens overfalde – i modsætning til LEO og MEO systemerne, der befinder sig i forskellige kredsløb, og 
som derfor kræver flere satellitter til at udgøre et samlet system (hvad der i fagsproget også kaldes for 
konstellationer). 

Satellitter sender på forskellige frekvensbånd - f.eks. Ku, Ka, C-bånd mv – jf. figur 11. Betegnelsen 
relaterer sig til bestemte frekvenser, som bliver stadig højere og allerede nu befinder sig i GHz-området. 
Det er karakteristisk, at hver generation af nye satellitter udnytter et højere frekvensbånd end det foregå-
ende system. Bredbåndssatellitter er i dag defineret som Ka- bånd, som bruger frekvensspektrum 18 - 30 
MHz , der rummer masser af båndbredde.  

En række nye satellitkonstellationer har allerede søgt om tildeling af frekvenser i V-båndet – dvs. 
40 GHz – fortdi de høje frekvenser tillader mange såkaldte fokuserede “spot-beams” (hvad man populært 
kan sammenligne med meget små “foot-prints”, og som bl.a. betyder større systemkapacitet og genbrug af 
signaler). 

Der er naturligvis også en ”Lov om satellit-baner”: Satellitter vil blive flyttet fra at være langt væk og i 
høj hastighed til at blive lavtflyvende i langsom hastighed. Fra at befinde sig i et geostationært kredsløb 36.000 ki-
lometer over Ækvator til et langsomt kredsløb 50 gange nærmere jordens overflade. 

Det varer et kvart sekund at sende signaler til de geostationære satellitter, og det er for lang tid, 
hvis signalet skal bruges til interaktiv kommunikation. Lavere kredsløb sikrer derimod, at signalerne bevæ-
ger sig hurtigt nok til at kunne konkurrere med lyslederkablernes fotoner. 

På grund af tidsforskydningen er satellitter derfor ikke specielt velegnede til overførsel af tale – her 
er de store søkabler overlegne - men der er masser af Internet trafik, som ikke forstyrres af tidsforsinkel-
sen. Tjenester og ydelser fra de nye operatører tilbyder “multimedia” i bredeste forstand. Eksempler på 
anvendelsesområder er: 

 
• Internet-adgang 
• Desktop-til-desktop videokonference 
• E-mail og fax 
• Telemedicine 
• DTH video 
• Elektronisk handel - dvs. transaktioner 
• Fjernundervisning og virksomhedstræning mv. 
• Nyhedsindsamling mv. (som erstatning for nuværende VSAT) 

 
Internet via satellitter bevæger sig af indlysende årsager hastigt op i værdikæden. Der har i fagpres-

sen omkring satellitsystemer været en del debat om, hvorvidt TCP/IP (Internet protokollen) fungerede 
via satellit. Diskussionen har primært været taktisk, fordi de forskellige systemer er i konkurrence med 
hinanden. Teknikere har forsøgt at argumentere, at buffer-størrelsen for protokollen ikke var tilstrækkelig, 
og at det derfor begrænsede transmission i form af tidsforsinkelse. Det er ikke tilfældet. TCP/IP fungerer 
fint via alle typer satellitter, og der er intet, der forhindrer mange små TCP forbindelser via en satellit 
bredbåndsforbindelse – ligesom i kablerne.  
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Lige nu handler ”satellit”-dagsordenen om: 
 

• Udvikling af et integreret satellit netværk: Kommercielle analyser, juridiske aspekter, 
operative løsninger 

• To-vejs-Direct to home (DTH) bredbånds satellitter: Forretningsmodeller, applikationer 
• Indholdskontribution og -distribution: Markedssegmenter, platforme,  centrale vs.  

decentrale leverancesystemer 
• Streaming media: Virksomhedernes anvendelse, uddannelse, VOIP og video 
• TCP protokol til satellitter: Caching, multicasting og protokol gateways 
• Distribueret caching: Nye tekniske løsninger og forretningsmodeller 

 
Og herefter handler det om, hvordan satellit operatørerne kan tilføre mere værdi til applikationer-

ne med det formål at skabe yderligere basis for indtægter. Der kan dog stilles et afgørende spørgsmålstegn 
ved den teknologiske udviklings love på satellitområdet. Fungerer Moores lov f.eks.? Hver 18. måned for-
dobles kapaciteten på landjorden – men satellitterne befinder sig jo i luften, og når de først er deroppe, 
skal de være der i lang tid. Uanset resultatet af disse overvejelser vil de nye LEO/GEO-konstellationer 
dog være interessante, fordi de ultimativt vil være globale.  

 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Satellit-konstellationer 

 
Figuren viser de geostationære ringe. Ringene indikerer højder, men de er generelle og kredsløbs-

ringene er ikke vist med deres respektive vinkler (dette er specielt vigtigt for de viste elliptiske kredsløb, 
der er vist). På grund af solvind-effekten på jordens magnetfelt er Van Allen bælterne ikke perfekt 
symmetriske, og er her kun inkluderet for at vise deres nogenlunde placering. 
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Der eksisterer allerede en række operative konstellationer, en lang række projekter og en endnu 

større gruppe af business cases, der alle er oplistet i et bilag bagest i analysen.. Listen skal betragtes som et 
hurtigt overblik, hvor der ikke er taget højde for finansielle betragtninger. Det er dog evident, at priserne 
for satellitter i LEO størrelsen er langt billigere end de geostationære, og at opsendelse til mindre højde 
gør det billigere at konstruere og operere et satellitnetværk.  

 
Satellit-konstellationerne (uagtet deres definitioner som hhv. LEO, MEO og GEO) inddeles pri-

mært efter deres anvendelse: 
 

Tale-anvendelse: 
Aktørerne på dette marked er de senere beskrevne Iridium, Globalstar, ICO, Inmarsat Mini-M og GAN, 
Super GEOs, Ellipso Constellation, ECO-8, Courier, Odessey m.fl. 

Alle disse satellitprojekter var oprindeligt tænkt anvendt til talekommunikation, men som bekendt 
har landbaseret mobiltelefoni overtaget denne rolle, og Iridium’s fiasko har fået en række af disse spillere 
til at redefinere forretningsområdet til f.eks. data tjenester – jf. de tidligere eksempler på anvendelsesom-
råder. 

 
Bredbåndsnetværker og –operatører: 
Teledesic, SkyBridge, Sterling, Orblink, Pentriad, Virtual Geo/Virgo, @contac, M-Star, Celestri, GIPSE, 
Rostelesat, Spaceway, Astrolink, Cyberstar, Euroskyway, GESN, WildBlue/iSky/KaStar, Worldspace, 
Aster, SWANsat, V-Stream, West, Voicespan, SkyStation, HALO, Platform International, Skysat m.fl. 

De fleste af projekterne er på planlægnings- og papirstadiet, og flere af dem vil få konkurrence fra 
globale søkabler og stratosfæriske ballonprojekter – jf. bilag. 

 
Personsøgning og “telefonsvarer”: 
Orbcomm, Final Analysis, Leo One, E-Sat, KITComm, GONETS, LeqO, Picosat, Starsys m.fl 

Orbcomm er allerede aktiv, men får ikke den samme publicity som de store LEO projekter. Dels 
er personsøgning og beskedtjenester som ”store and forward” (telefonsvarer) afløst af Internettets e-mail, 
men kommunikation med f.eks. transportvirksomheders lastbiler er fortsat anvendelig.  

 
Positionsbestemmelse: 
GPS, Glonass, Galileo 

Alle har efterhånden hørt om GPS – global positioning system – der på sigt åbner mulighed for i 
detaljer at registrere og følge biler, skibe og/eller mennesker. 

 
Fjernovervågning: 
FUEGO, RapidEye, Skymed-Cosmo, Tsinghua m.fl. 

Disse satellit-systemer benyttes til overvågning: af globale økologiske faktorer, af storbrande og na-
turkatastrofer, i forbindelse med redningsaktioner mv. – og så selvfølgelig til en række militære formål. 

 
Radio  
Andre radio satellitter inkluderer ækvatoriale  XM satellitter og 3-satelit konstellationen Tundra/Molnya 
fra Sirius Satellite Radio (tidligere kendt som CD Radio). Begge satellitkonstellationer er rettet mod bilin-
dustrien - XM har indgået en aftale med GM og Sirius med Ford. 

I et bilag er der efterfølgende en kort beskrivelse af de enkelte satellitsystemer og de mange projek-
ter og satellitkonstellationer, som enten er operative eller på planlægningsstadiet. Alene mængden indike-
rer, hvad det er for en fremtid, der tegner sig indenfor de næste 3-5+ år. Men denne status indikerer også, 
hvor komplekst og hvor ambitiøst og måske endda opportunistisk mange af projekterne er.  

Investeringerne er for nogle systemer kolossale, og spillerne er de helt store: Microsoft, Boeing, 
Hughes, GM, nationalstater, bankkonsortier m.fl. Andre investeringer er i virkeligheden ganske små, og 
handler om isolerede systemer til f.eks. målinger og rapporteringer fra rummet om magnetiske udsving el-
ler andre videnskabelige projekter – jf. f.eks. den danske Ørsted satellit (som ikke er nævnt yderligere i 
denne sammenhæng). 

 
Fixed Wireless Access 
For fuldstændighedens skyld nævnes også FWA (Fixed Wireless Access), som er en ny teknologi, der byg-
ger på fiberoptik kombineret med radiobølger det sidste stykke vej fra en radioantenne til en slags para-
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bolantenne placeret hos modtageren. Med FWA kan der sikres rigtigt bredbånd med hundredvis af milli-
oner bit/s. Der er diskussion mellem teknikere om, hvorvidt anvendelse af høje frekvenser – 40 GHz er 
bedst egnet til denne form for datatransmission - udelukkende bør forbeholdes f.eks. de nye LEO-
satellitter. Et FWA net med tilhørende licens bygger på et net af mange strategisk placerede radiomaster, 
der dækker et helt land – på samme måde som det sker inden for mobiltelefoni. FWA vil utvivlsomt 
fremover blot blive kendt som trådløst bredbånd.  
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Konvergens og interaktivitet  
Konvergens og Interaktiv er to af tidens absolut mest brugte og misbrugte ord, som dog alligevel er reelle 
ord med en utvetydig betydning. Konvergens betyder: to liniers nærmen sig hinanden – og i diverse bøj-
ninger: sammenløbende, nærme sig hinanden, være rettet mod samme punkt. Interaktiv er oprindelig et 
edb-udtryk, som er en betegnelse for arbejdsprocesser (med vekselvirkning mellem bruger og datamat).  

I den egentlige betydning har den teknologiske konvergens således længe været en realitet. Sam-
mensmeltningen – eller sammenblandingen – af telekommunikation, datanetværker, TV/broadcast trans-
missionsveje, komponenter i IT’ens hardware og software mv., er nu kommet så vidt, at de ikke længere 
kan adskilles fra hinanden – hverken som teknologier eller som selvstændige brancher og forretningsom-
råder.  

De seneste 5-10 år har dog vist, at tid (i alle betydninger) har været den vigtigste enkelte faktor for 
udviklingen. Men tid er et begreb og en størrelse, som har mange betydninger.  

”Time to market” for virksomhederne i konkurrencen om den teknologiske udvikling. For den 
enkelte i den personlige tid mellem arbejde og fritid.  

Tid er også blevet et værdi-begreb og en succesfaktor. At have tid til… - såkaldt ”kvalitetstid” med 
f.eks. familien eller en hobby – og det modsatte, at bruge alt for megen tid på job og karriere. Tid er sam-
tidig blevet målestok for ”behagelighed” og ”nærhed”. Tid til at handle ind, når det passer den enkelte. 
Tiden det tager at vente på f.eks. ekspeditioner. Tiden man ”spilder”, når tingene ikke lige former sig som 
planlagt. 

 
The Digital Divide 
”Triumph of the individual” og ”Personal empowerment” er også nye begreber, der anvendes i forbindel-
se med omtale af effekten af informationssamfundet, netværksøkonomien, globaliseringen etc. Det for-
hold, at den enkelte nu kan gøre ”anything, everywhere og anytime” er mantraer for de virksomheder, der 
leverer adgang og teknik til Internet, TV og mobilnet. Og det er blevet den højeste målestok for personlig 
succes: at kunne gøre hvad man vil, når man vil.  

I praksis er det dog endnu ikke blevet en selvfølgelig ”menneskeret” at betragte denne udvikling 
som den ultimative frigørelse både intellektuelt og fysisk. Det er endnu forbeholdt de få og typisk de rige i 
de vestlige lande. De fattige i Tredjelandene er fortsat langt fra målet. For dem har tid sradig en helt anden 
betydning. Og konvergens og interaktivitet er ikke begreber, der ligger lige for, selvom verdens rige lande 
og organisationer som f.eks. FN’s UNDP forsøger at gøre op med ”the digital divide”. 

Når der i denne rapport er fokuseret på fremtidens bredbåndsnetværker og den personlige kom-
munikation, er det vel vidende, at det stadig er forbeholdt de få, men at det meget hurtigt kunne udbredes 
til et globalt netværk. Den trådløse kommunikation kunne springe generationer af teknologi over i de 
knap så udviklede lande og regioner i verden. Og det kunne gøres uden tidligere tiders kostbare infra-
strukturer i form af kobberbaserede telefonkabler. Dette hører med i perspektiverne af den nye bred-
båndsteknologi og de nye personlige kommunikationsnetværker.  

“The Internet shakeout has changed the rules of engagement. Speed and cooperation are out; pa-
tience and ruthless competition are in”. Nicholas G. Carr, Executive Editor, Harvard Business Review står med 
denne udtalelse i nogen grad i kontrast til de netop udtrykte tanker om at dele den nye økonomis værdier i 
form af information og viden, og derfor skal politikernes nye engagement i IT-verdenen med erklæringer 
om bedre uddannelser og lettere adgang til viden hilses så meget desto mere velkomment.  

 

Forretningsmodeller og forudsætninger 
Den teknologiske beskrivelse af platformene er i nogen grad givet i tidligere afsnit, så her er det karakteri-
stikken af forretningsmodellerne, der behandles. Hvad er det, der skal drive penetrationen? Hvad vil det 
kræve for at forbrugerne vil investere i teknologi og betale for indhold? Hvad er ”killer-applikationerne”? 

For lige at adressere ”hypen” indledningsvis, er dette ikke en bevidstløs fremskrivning af, hvad der 
teknologisk kan lade sig gøre, eller hvad man kunne tænke sig, hvis der var frit valg på alle hylder. Der er 
tilstrækkeligt med visioner og farvestrålende brochurer og websites om dette. Hvad der ikke findes umid-
delbart tilgængeligt er en kølig analyse af, hvad der er, brugerne vil have og betale for – og hvornår.  
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Det gælder altså om at finde en timing og en balance i den traditionelle produktcyklus, som lidt 
forenklet kan beskrives således:  

Udgangspunktet er innovatorerne, som opfinder og anvender nye applikationer eller nyt hardware. 
Dernæst de såkaldte early adaptors, som først finder value for money – f.eks. i sparet tid eller i bekvem-
mere udnyttelse af tid (som den højeste værdifaktor for individet). Først herefter vil et produkt eller en 
tjeneste være parat til at blive præsenteret på massemarkedet, for til sidst at blive erstattet af et nyere eller 
bedre produkt.  

De økonomiske konsekvenser i denne cyklus er ret indlysende. Udvikling af et produkt koster me-
get, når kun få anvender det. Fremstilling og markedsføring er initialomkostninger. Når flere anvender 
produktet, opnås economy of scale i alle processer. Først i forbindelse med massefremstilling og de heraf 
følgende lavere omkostninger pr. enhed, er det muligt at sikre en større indtjening baseret på volumen. 
Men er dette også en sandhed for informationssamfundets Internetbaserede tjenester og for den kvali-
tetsprægede opfattelse af f.eks. TV og adgangen til information via alle platforme ud fra devisen om: 
anything, everywhere og anytime? 

Det siger sig selv, at en tese om, at alt skal leveres på alle platforme til alle tider, er den ultimative 
løsning. Det er bl.a. dette hype-folkene anvender, når de skal beskrive konvergensen. Teknikerne sukker 
også efter dette , når de skal have forskellige formater og protokoller til at passe sammen. Og det er det, 
markedsfolkene lover forbrugerne, når de skal have solgt nye modeller. 

Men sådan er det bare ikke – endnu. De forskellige spillere på de forskellige platforme er hæmme-
de af fortiden, og selv de nye spillere skal nødvendigvis også forholde sig til denne selvom de i mange til-
fælde ikke behøver at investere i den. I virkelighedens verden er der kun ganske få eksempler på tiger-
spring, som uden hensyn til fortidsrelaterede begrænsninger har formået at holde sig i front over en læn-
gere periode. Og selv i disse tilfælde er det ikke sket uden at fortiden på en eller anden måde er taget i ed.  

 
e-commerce 
Det stadig mest omtalte eksempel i new economy og dot-com markedet er fortsat Amazon.com, som re-
volutionerede handel og loyalitetsopbygning og dermed branding i markedsføringsmæssig forstand via In-
ternethandel – altså e-commerce. Men den egentlige forretningsmæssige succes ligger i ”back office” og 
logistikken, hvor virksomheden anvender fortidens postvæsen og pakketransport. Søgemaskinen Yahoo! 
er ligeså omtalt og innovativ som forretning, men har gennemgået mange transformationer for at blive til 
det, der i dag kendes som en ”portal” - og de har stadig ikke fundet en indtjeningsmodel, der kan tilfreds-
stille investorerne.  

Et nyere eksempel er Napster, som reelt har undergravet musikindustrien, som vi kender den. De 
har måske tabt slaget – men de har vundet krigen. Og musikselskabernes modvillige holdning til at accep-
tere Napster er i virkeligheden kun et udtryk for deres ønske om at beskytte deres gamle forretningsmo-
del. Brugere verden over har på meget kort tid demonstreret, at Napsters model er det, de vil have. To 
nye virksomheder, der anvender samme forretningsmodel, er BearShare og Gnutella. Hvorvidt de alle ek-
sisterer om en rum tid, er mindre sikkert. Hvem husker navnene på de mange søgemaskiner, der blev til 
portaler, og som nu er lukkede eller opkøbt! Forskellige analytikere vurderer samstemmende, at der kun er 
plads til 4-5 portaler på det globale marked – og at disse er geografisk uafhængige. Det betyder f.eks., at en 
europæisk portal ikke nødvendigvis er placeret i Europa. 

 
Content is King 
Hvad er der så på vej af nye modeller, som med samme effekt og tydelighed viser, hvor vi skal hen? Her 
er tesen om Content is King stadig det eneste, der holder liv i de adskilte platforme. I denne sammenhæng 
er det værd at bemærke, at selvom teknikerne gerne ser et samlet globalt netværk, og at politikerne nærer 
de samme globale netværksønsker, vil indholdsleverandørerne faktisk hellere se lukkede netværker, fordi 
de hermed har kontrol over den samlede værdikæde (og hermed ultimativ kontrol over kunden, der er 
bundet til en bestemt teknologi). 

Figur 21 indikerer med al tydelighed, at der er introduceret mange nye produkter og tjenester, og at 
det også er lykkedes at komme tættere på kunden. Men indtil videre er det fortsat uafklaret, hvordan det 
er muligt at sikre sig kontrollen over kunden.   
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Indhold kommer tættere på forbrugeren 

 
Forskellige forretningsmodeller med bundling og pakketilbud af indhold via kabel- og satellit-TV 

platformene viser ingen reel succes, fordi adgangen foregår via en bestemt leverandørs dekoder og/eller 
boks. Spørgsmålet er så, om en åben global standard og en billig (hvis ikke gratis eller massivt subsidieret) 
og massefremstillet boks - kombineret med en individuel afregning af eget forbrug – vil få forbrugeren til 
at være villig til at betale for selve indholdet - jf. bl.a. tidligere udsagn om, at ingen brugere endnu vil beta-
le for content på individuel basis. Alligevel er svaret sandsynligvis et ”Ja”. Individuel brugerbetaling vil 
være en model, som vil kunne fungere, men kun under forudsætning af, at alle andre betalinger som f.eks. 
licens og copyrights mv. ikke samtidig skal betales som en skat eller en ekstraordinær afgift – og at de 
samlede udgifter står i rimeligt forhold til det rådighedsbudget, en familie har til f.eks. underholdning, 
information, uddannelse mv. 

At fjerne disse afgifter er i sig selv nærmest utopisk - og i hvert fald kætterisk i forhold til de politi-
ske og juridisk regulatoriske resultater, der tidligere er blevet opnået. På den anden side er det netop dette, 
konvergensen antyder, og som de seneste års succesrige forretningsmodeller har indikeret. Med andre ord 
handler det nu om revenue sharing. Værdikæden er ikke længere et monopol. Et samarbejde mellem man-
ge forskellige bidragsydere i forbindelse med at levere varen, vil kræve alliancer og intern afregning parter-
ne imellem – med forbrugeren som end-user og kunde.  

Revenue sharing er bare et andet ord for markedsøkonomi, men det er nødvendigt at regulatorer 
og politikere åbner op for fri konkurrence om indhold. Men her røres der ved noget, som ikke lige lader 
sig udviske. Politiske røster vil tale om demokrati og nye monopoler, om åbenhed og menneskerettighe-
der, om kontrol og standard, om kvalitet og egenskaber i kulturelle værdier etc.. Alle disse elementer er en 
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del af en politisk debat – og den har ikke det mindste med den teknologiske udvikling at gøre. Regulatorer 
og politikere vil beskylde forskellige virksomheder for at blive til nye monopoler – i visse tilfælde til nye 
diktaturer – og i værste fald til skade for menneskeheden. Det er altså den personlige integritet og den 
grundlovsfæstede demokratiske ret, der her røres ved. Forretningsprincipper og økonomi spiller i denne 
sammenhæng ingen rolle. Eller sagt på en helt anden måde: Den distribuerede kommunikation er den sid-
ste politisk regulerede bastion. Den personlige kommunikation er for længst liberaliseret. 

Postulatet om at ”uendelig båndbredde vil revolutionere måden vi lever og tænker på” kan enten 
opfattes som filosofisk ønsketænkning eller som en beskrivelse af en forandringsproces, der reelt vil ven-
de op og ned på vores dagligdag. Som ønsketænkning ligger det helt på linie med andre pseudoudtalelser, 
som forskellige interessenter gerne afleverer, og som pressen finder stor fornøjelse i at referere, men for at 
sikre det jordnære perspektiv er det nødvendigt at se på helheden i hele den række af enkeltelementer, der 
resulterer i den postulerede revolution. 

Ved at eksemplificere udtalelsen og opstille nogle universelle betragtninger er det i en række scena-
rier muligt at afstikke forudsætningerne for hele vor fremtidige måde at leve og tænke på.  

En af de fundamentale teser er, at al viden er tilgængelig for alle platforme og apparater - hvor som 
helst, og når som helst – og det forudsætter, at viden sidestilles med digitalisering af alle data uanset før-
format. En sådan proces kræver:  

 
• Konvertering 
• Lagring 
• Søgning 
• Levering 
• Forbrug 

 
Konvertering – fra eksisterende format til et nyt universelt format – er en format diskussion. Internettets 
HTML format er allerede universelt, men det er på vej til at blive erstattet af en bedre og mere fleksibel 
tværgående platform: XML formatet.  

Lyd og billeder har forskellige formater. Stillbilleder anvender typisk .jpg eller .gif formater (men 
findes i et utal af forskellige andre formater) og det åbner op for en diskussion om at kunne anvende det 
samme materiale til alle præsentationsmedier: print, foto, film mv.  

Lyd er bl.a. musik og tale, og kampen har længe stået omkring den type af software, som også an-
vendes som plug-in’s til forskellige browsere. Der er p.t. den samme kamp om standard som i browserkri-
gen mellem Netscape og Explorer. Det handler om Windows Media og Real playerne. Microsofts produkt 
er gratis, mens Real’s er en kompliceret og dyr licens konstruktion. Den samme problemstilling og fore-
stående ny versionering af softwaren handler om MS’ .NET og gammelkendte Java, der er anført af Sun 
Microsystem.  

Her handler det om udvikling af applikationer og fælles protokoller for sømløs udveksling af data 
via Internet. Lyd og video findes også i Quicktime format og i en lang række andre såkaldte players, som 
indbyrdes er inkompatible. Der skal altså også her skabes en universel verdensstandard på samme måde 
som tidligere komprimeringsteknologier samlede sig omkring MPEG - og den heraf afledte anvendelse til 
DVB video/TV og MP3 musik mv. 

 
Lagring – opbevaring af data på harddiske eller andre tilgængelige lagringsmedier i digital form. I dag 
sker det allerede på både harddiske og eksterne medier, og denne ”storage”, som det kaldes i fagsproget, 
er der allerede en række virksomheder, der har specialiseret sig i. De benytter enorme harddisk-anlæg, CD, 
DVD og andre eksterne lagringsmedier, der betegnes som offline medier til forskel fra de centrale databa-
sers online definition. Både udvikling og vækst på dette område er indlysende, da mængden af data er 
nærmest uendelig og adgangskravet vil være globalt.  

 
Søgning – da data skal kunne findes igen. Og gerne på en intuitiv og for brugeren nem og tilgængelig 
måde via browserfunktioner.  

De fleste kender de store portalers søgemaskiner. Og hermed også den manglende træfsikkerhed, 
der resulterer i hundrede tusinde hits på en simpel emnesøgning. De fleste kender også virksomhedernes 
interne søgemaskiner, som er mere strukturerede fordi data ligger i en ensartet databasestruktur.  

Netop nu er udviklingen i gang med nyt software til såkaldt data mining – dvs. en intelligent og til  
en vis grad intuitiv kobling af forskellige parallelle søgeprocesser, der kan give mening i den enorme 
mængde af data, virksomhederne samler om transaktioner mv. Også agenter og robotter til personligt 
brug for opdatering, shopping mv. på Internettet er på vej. De fleste portaler benytter sig af offline robot-
ter og såkaldte crawlers og spiders til at finde, hente og lagre information på egne databaser således, at en 
given søgning faktisk ikke er i realtid, men kan være flere uger gammel, fordi visse søgemaskiner opererer 
på det, der kaldes cache’s – dvs. en slags mellemlager.   
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Levering – da data skal kunne leveres uanset netværkernes arkitektur. I praksis betyder dette, at  de skal 
kunne distribueres på en fælles platform via et globalt sømløst net. Kun hermed er det muligt at opfylde 
ønsket om adgang fra hvor som helst og når som helst.  

Og i dette ligger både søgning og præsentationsformater, da skærmen hidtil har været udviklet fra 
TV-skærm over PC-skærm til display i PDA og mobiltelefoner mv. Størrelsen – dvs. det visuelle display af 
data og lignende – har sin begrænsning alene i skærmens fysiske størrelse – men så sandelig også i den 
kontekst en søgning og de genfundne data skal leveres. Og det nuværende visuelle display kunne princi-
pielt tænkes afløst af lyd i form af stemmestyring.  

Det er klart, at film eller video kræver en vis billedkvalitet, der dog kan være afhængig af apparatets 
fysiske udformning og brugerens forskellige mentale tilstande. Forskellen er f.eks. 2½ meter, når vi sam-
menligner det at se på et TV apparat og en PC – dvs. at vi accepterer den kendte VHS kvalitet i sofaen og 
forventer en knivskarp digital gengivelse på computerskærmen. I virkeligheden burde begge skærme ope-
rere med den højeste kvalitet, når der er tale om præsentation af levende billeder. 

Området ”levering” dækker også transmission og protokolomsætning via en række separate net-
værk, der udefra set er ens, men som i virkeligheden består af en mængde mindre forskellige net. IP-
protokollen har vundet indpas som standard for al kommende transmission af både lyd og video (og altså 
også telefoni), men i virkeligheden kan et signal risikere at blive konverteret mange gange undervejs i de 
forskellige netværker selv om det ender i IP format via browseren. Tidligere var det teleselskaberne og 
udviklingen omkring datatransmission og computere, der satte denne dagsorden via diverse internationale 
standardiseringsorganer (f.eks. IEEE, ISO’s syvlagsmodel m.fl).  

I dag er det alene IP, der udvikles på, og den udgave, vi kender i dag, er på vej til at blive afløst af 
nyere versioner som f.eks. IPv6, som oven i købet er afgørende for, at Internettet også eksisterer om få år. 
Teleselskabernes accept af IP har tillige affødt yderligere en teknologi for anvendelse af telefoni via Inter-
nettet. Denne ny type protokol kaldes for SIP, og vil lade brugerne få kontrol over både nummer og mail 
adresse uden om de etablerede traditionelle teleselskaber. 

 
Forbrug – når brugeren beder om og forbruger (læser, downloader og gemmer) data..  

Dette kræver logning, registrering og afregning, og det er slutbrugeren, der som sidste led i fø-
de/værdikæden efter de hidtidige økonomiske modeller har betalt de mange led, en kæde bestod af. I dag 
er leverancesystemerne elektroniske, og det medfører, at andre afregnings- og finansieringsmodeller duk-
ker op.  

Værdikæderne er af-monopoliserede, og virksomhederne må indbyrdes finde nye up- og down-
stream indtægter i forhold til hinanden og i forhold til slutbrugeren. Et af de første eksempler på denne 
udvikling vil være teleselskabernes mangeårige opgivelse af afregning baseret på tid og afstand, der vil bli-
ve afløst af faste takster for antal bit og bytes, og som senere vil overgå til en regulær indholdsafregning –
en film vil f.eks. ikke være interessant at afregne i antal bits, idet prisen ud fra en brugervinkel ville afholde 
alle fra at benytte tilbudet. En film-kunde vil betale et sammenligneligt beløb i forhold til køb eller leje af 
video.  

Tvangslicensen, der er pålagt brugeren i forbindelse med public service TV, er et andet forhold, 
der skal findes en løsning på. Licens tankegangen er allerede mentalt erstattet af brugerbetaling – men op-
retholdes endnu regulatorisk som en skat på TV-apparatet ligesom de andre skatter, der er pålagt bære-
medier som kassettebånd og Cd’er. 

Hele dette skattesystem vil utvivlsomt blive afløst af en copyrightbetaling, der vil gå direkte til in-
dehaveren af ophavsretten. Det er i dette perspektiv, at også mikro payment vil vinde indpas, og hermed 
gøre registrering/logning af indhold til en ny abonnementsbetragtning baseret på det direkte forbrug og 
den direkte anvendelse af noget specifikt.  

I praksis vil dette betyde, at grossistledet vil forsvinde i disse værdikæder. Registrering og opkræv-
ning er principielt en bankforretning, men funktionen kan lige så godt udføres af clearingcentre baseret på 
anden teknologi – f.eks. routere og databaser – hvorfor det vil være naturligt, at netværksejere og instituti-
oner håndterer denne funktion. Parallelt hermed må det også antages, at betydningen af den digitale signa-
tur vil blive eskaleret - og hermed også, at personlige data kan både lagres og holdes af den enkelte, eller 
hentes i fælles databaser så længe brugeren har kontrollen over egne data. Hermed får både persondatalov 
og registertilsyn en ny og anderledes aktualitet.  

Uanset om man ønsker at kalde det for liberalisering eller privatisering, vil der ske en outsourcing 
af infrastrukturen, der vil åbne vej for andre begreber som ASP – applikation service providers – som dy-
best set er enorme datalagre med krypteret adgang for hhv. virksomheder og individer. 

 
Individualiseringen 
Baseret på dette overblik er det muligt at vurdere de forskellige processer og på denne baggrund forholde 
sig til den igangværende debats overskrifter, der i stor udstrækning relaterer sig til teknologiske begreber, 
men som ofte anvendes helt ukritisk. 
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Arkivering, infrastruktur og arkitektur i netværkerne handler om håndtering af store mængder af 
film, personoplysninger, dokumentationer, geodata og realtids sammenhænge mellem databaser og deres 
lagring af rå data, der skal være både synkroniseret og tilgængelig. Alle, der har prøvet at søge og oplevet 
ventetider på aldeles uanvendelige resultater, vil frustreres på et endnu højere plan, hvis man projicerer og 
ekstrapolerer denne oplevelse i en altomfattende infrastruktur. Båndbredder på de i dag såkaldte ”bred-
bånds” hastigheder - 128, 256, 512 Kbit/s - er med antallet af samtidige brugere af en eller flere databaser 
en flaskehals, der ikke bare løses ved at brugerne erhverver et modem med en større download kapacitet. 
Databasernes modem-pool skal samtidig opgraderes, ligesom switching/routere skal kunne håndtere en 
stigende trafikmængde. Alt dette betyder, at backbone netværket vil blive yderligere belastet. Og læg så 
hertil drømmen om levende film på on demand basis i en DVD kvalitet med en always on tilslutning i en 
gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn, der til sammen kræver en 50-100 gange større båndbredde, 
og som under ingen omstændigheder vil tilfredsstille den almindelige forbruger, hvis han/hun fortsat skal 
betale for det på de nuværende kendte vilkår med både tilslutningsafgift, trafikbetaling og afregning for 
indhold i form af abonnementsordninger.  

Anvendelsen af ”bredbånd” til andre tjenester og applikationer som f.eks. uddannelse, hjemmear-
bejde eller f.eks. fjern diagnosticering i forbindelse med sundhed er også eksempler, der kan trækkes frem. 
Skal dette foregå online via den eksisterende infrastruktur, må kapaciteten være til stede, ligesom det skal 
være muligt at kredsløbskoble vitale forbindelser. Forskellen vil være forståelig for de fleste, hvis de blot 
en gang har prøvet at streame live fra en af de store begivenheder på Internettet. Fejltolerancer, genop-
kobling og ventetid vil kræve en enorm Quality of Service sikring på tværs af mange del-operatører, hvil-
ket straks får tanken hen på monopolisering – dvs. sikring indenfor egne rækker – og et af de sandsynlige 
scenarier vil derfor være fokuseret på, hvem der kan/vil garantere denne QoS - og til hvilken pris. 

 
Det personlige netværk 
Det personlige netværk er en frase med mange betydninger. I dette tilfælde handler det om Personal Area 
Network, som ikke bare er forestillingen om, at diverse dimser i hjemmet og på kontoret kan personifice-
res. De skal rent faktisk også kunne fungere sammen og trådløst udveksle forskellige data med hinanden. 
Der er næppe nogen, der forestiller sig, at lejligheder og huse skal udstyres med nye kabler parallelt med 
el, TV og telefon, og derfor går udviklingen nødvendigvis mod en trådløs løsning i enhver henseende. 
Ved hoveddøren vil der være en router – en privat gateway – som har kapacitet på niveau med en PC, og 
den vil styre alle husholdningens basale applikationer og give hvert familiemedlem både trådløs og stem-
mestyret adgang til at kunne bede om dataudveksling mellem fjernbetjening og et valgt on demand TV 
program baseret på kalender funktioner og sammenstilling af data - dvs. datamining - i fortidens arkiv og 
fremtidens planlægning af rich media, hvor billed- og lyd filer på harddisk og/eller håndholdte enheder 
kan findes, afspilles og evt. sendes til andre via mail. 

Dette og sikkert mange flere situationer skal foregå i det, der kaldes for always on – dvs. en kom-
bination mellem interne og eksterne databaser, som kræver båndbredde til kommunikation ind og ud af 
huset i det personlige netværk. En forsmag på denne teknologi findes under navnet Bluetooth, som netop 
er en kontinuerlig alway on dataudveksling på trådløs basis i mikrocellestrukturer (altså ikke i globale roa-
ming systemer, som det kendes fra mobiltelefoni) – et mikrokosmos, hvor det vil være muligt at genfinde 
historik og logistik.  

Beskyttelsen af private data og andre data på PAN vil af gode grunde være helt afgørende. De pa-
ranoide vil insistere på et endog særdeles højt sikkerhedsniveau som en beskyttelse af privatlivets fred, 
men paradoksalt nok vil det være dimentralt modsatte krav, der skal opfyldes for at få systemer og arkitek-
turer til at levere de beskrevne faciliteter og scenarier. Resultatet af alt dette vil være, at kryptering helt au-
tomatisk vil blive et ultimativt krav. Allerede nu eksisterer PGP (pretty good privacy) i en 128 bit kode, 
som betyder, at intet enkelt computersystem vil kunne bryde en transmission. Men samtidig kræver det 
også standardisering og enighed om protokol og udveksling, der så igen må holdes op mod en autorisati-
on i et clearingcenter. 

 
Micro datamining 
Yderligere paradokser handler om commerce. Vogtere af privatlivets fred vil stille krav om garanteret 
anonymitet – men Permission marketing og 1:1 dialog med kunden er yderligere et paradoks. For at kun-
ne skræddersy og levere individuelle varer, skal virksomheder have adgang til og mulighed for at logge og 
lagre personlige data og købemønstre – dvs. mikro datamining. Uanset om man vil kalde disse udvekslin-
ger for clearing eller infomediaries, er der behov for online-udvekslinger på kontinuerlig basis. Tesen lød: 
Ingen ventetid. Ingen køer. Ingen accept af at skulle være på et bestemt A eller B hold pga. økonomisk 
formåen. 

Er det muligt at forestille sig en minimumsgrænse for god-nok-service til lavpris hos f.eks. det of-
fentliges uddannelsessituationer? Selvfølgelig ikke – og hvis det så alligevel skulle vise sig at være muligt, 
er det derfor noget, der behandles i den efterfølgende ekstrapolering af scenarier. 
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Et parallelt paradigmeskifte i menneskers opfattelse af værdi bygger på mange faktorer, og uden en 
egentlig diskurs på dette område kan forskellige psykologiske test og grupperinger indikere, at vi lige nu 
for det meste er i ”what’s in for me” samfundet. Uagtet at vores systematiske infrastruktur og udvikling 
bygger på en holistisk opfattelse af fordelingen af rigdomme ud fra både humanitære og globale politiske 
synspunkter, er vore basale regler og love udtryk for et rigidt samfund, hvor rigtigt og forkert er defineret 
på et historisk moralsk grundlag. 

Fragmenteringen af subkulturer og andre sociologiske betragtninger kan på forskellig vis indikere 
en udvikling, hvor det enkelte individ opfatter sig selv først og dernæst samfundet. Naturligvis er mikro-
grupper i familiemæssig eller arbejdsmæssigt forstand anderledes. I praksis betyder dette dog blot, at til-
hørsforholdet og identifikationen med rollemodeller skifter afhængig af den valgte fokus. 

Der er opstået en ny gruppe af medarbejdere, der fungerer som frie agenter eller ”mig selv A/S”. 
Virksomhedernes ledere er enten sådanne entreprenører eller det modsatte: Næsten usynlige og ydmyge 
fordi de er med i old boys netværker. 

 
Det ultimative folkestyre 
Statistisk er den seneste generations mest succesfulde leder af de mest succesfulde virksomheder hvid, 50 
år og mand. Så på trods af kvinders anderledes livssyn og feminine kvaliteter, er det fortsat revenue og 
gruppen af de samme 50 årige hvide mænd, der sidder i bestyrelser og beskytter investorernes kapital. 

Den menneskelige dimension er altså også af vital betydning, når fremtidens teknologiske kurs skal 
afstikkes. Mennesker og dermed ledelse ændrer sig, men hvad betyder dette for helheden? Er demokrati 
f.eks. et overstået kapitel?  Vil fremtidens samfund baseret på bredbånd og instant information ikke i sig 
selv undergrave demokratiets oprindelige styrke: at nogle få folkevalgte på Tinge styrer og træffer beslut-
ninger.  

På samme måde som virksomhedernes mellemledere er elimineret som informationsformidlere, er 
politikernes tilsvarende rolle for længst et overstået stadium. Nationens ledelse i den nuværende treenig-
hed synes hellig, men Internettet har vist, at folkeafstemninger kan gøres til det ultimative folkestyre. 
Nogle vil mene, at dette ud fra en dialektisk opfattelse er et enten eller. Andre, at det er på tide, at der sker 
en forretningsmæssigt udvikling af landets ledelse. Fortidens debatter i teknologiråd og andre rådgivende 
debatskabende fora har vist, at ingen i virkeligheden ønsker at diskutere dette til bunds. Man vil kun dis-
kutere form og principper – men herefter forsvinder interessen fordi den ultimative styring fortsat finder 
sted på kapitalens grundlag.  

Dagens diskussioner altså ikke anderledes end tidligere tiders debatter, og forsøg med bredbånd, 
Orlando og hybridnettet er sammenligneligt, og derfor er det for kynikere også forudsigeligt, at denne de-
bat meget vel ender i et status quo scenario.  

Den lidt populære numeriske fremskrivning af udviklingen med Gutenberg (for 500 år siden), 
fjernsyn (for 50 år siden), og Internettet (for 5 år siden) betyder, at der indenfor de næste 5 måneder skal 
komme en epokegørende og revolutionerende opfindelse, der med ét ændrer alt – og set i historisk lys er 
alle den slags hændelser altid tidligere sket over årtier. 

 
Personal rich media 
På et område er en lille fremskrivning af personlig ”rich media” således meget interessant. Figuren på den 
næste side prøver at tage pulsen på anvendelse af ”det digitale medie” som udtryk for, at grænser brydes i 
mange generationer på én gang – og dette paradigmeskift skal altså også ske hurtigt og parallelt til udvik-
lingen af ”bredbånd”. 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  "Rich media" 

Udviklings-drivere 
Nedenstående figur viser fire scenarier og forudsætningerne for de kræfter, der potentielt har indvirkning 
på deres succes. Scenariernes indbyrdes placering og forholdet mellem dem er afhængig af fire eksterne 
retninger og spændvidden mellem disse. 

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Fire forskellige udviklingsscenarier 

 
Digital TV 
Forudsætningen for dette scenario er, at Content virkelig er King – dvs. leverandørerne af primært under-
holdning, viden og information mv. har alt i digitaliseret form, at copyright er afklaret og at indhol-
det/varen kan leveres/tilbydes på en prismæssig fornuftig måde. 

Forudsætningen er ligeledes, at ”bredbånd” er defineret med udgangspunkt i leverance på tværs af 
alle TV platforme – dvs. samtidig og med ensartet adgang via en dekoder på både terrestrisk-, kabel- og 
satellit-TV. Dekoderboksene er standardiserede og universelle – dvs. at elektronikfabrikanterne har afkla-
rede specifikationer og et massemarked dermed kan adresseres (a la mobiltelefonudviklingen). Netværks-
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operatører og indholdsleverandører er enige om de såkaldte EPG (den elektroniske programguide), CA 
(conditional access systemet) og API (Application Programming Interface) – dvs. at diskussionen om ”ga-
tekeeper”-rollen er afklaret.  

Der er altså tale om et regulært ”åbent system”, hvor kryptering er teknologi og indholdsleveran-
dørerne har samme protokol og snitflade til at komme på distributionsplatformen og brugerne samme ad-
gang til programmer og tjenester. Dette skal ses i modsætning til de nuværende og hidtidige proprietære 
(lukkede) systemer, hvor den enkelte operatør har sit eget ”dekoder-system”. 

Sandsynligheden for dette scenario bygger på en fortsættelse af kabel- og satellit-TV’s succes og 
den snarlige introduktion af terrestrisk digital TV, hvor det for jordbaseret TV er evident, at markedsdæk-
ningen er noget nær 100 %. Hvorvidt et jordbaseret digital TV kan skaffe kanaler (båndbredde) nok , og 
samtidig introducere de nødvendige killer-applikationer for at få brugerne til at investere og/eller leje en 
sandsynlig/nødvendig subsidieret dekoderboks for hurtig markedspenetration, er naturligvis det gyldne 
spørgsmål.  

I en situation, hvor båndbredden alene anvendes til at dublere eksisterende kanaler, vil dette scena-
rio ikke overleve. Spørgsmålet er dog aktuelt fordi den jordbaserede transmission af analog TV skal ophø-
re og overgangssituationen afhænger af regulatorerne og politikernes opfattelse af public service begrebet. 
For at accelerere dette scenario kan en hurtigere afslutning af analog TV-sending fremskyndes, men det vil 
formodentlig tage 2-3 år at opbygge sendenet og infrastruktur til et jordbaseret digitalt TV. Hvis denne 
konstellation yderligere suppleres med subsidierede dekoderbokse, som ligner den udvikling mobiltelefo-
nien har haft – altså en form for ”afbetalingsordning” – vil udbredelsen af dekoderboksen kunne ske på 
én gang. 

 
t-commerce 
Brugeren vil sandsynligvis opleve dette som et udtryk for, at fjernsyn stadig er fjernsyn, og at der supple-
rende hertil så kan opleves adgang til Internettet og de heraf afledte shopping- og informationstjenester. 
Betaling og transaktioner foregår i et sikkert miljø. Reklamefinansiering og supplerende indtjening via i 
dette tilfælde t-commerce sker i et kontrolleret miljø via dekoderboksen, som er adressérbar og med den 
nødvendige logistik til hhv. handel og permission marketing elementer, der kan styres centralt via de så-
kaldte SMS/SAS /subscriber management og subscriber authorization systemer, som hurtigt vil kunne 
udvikle sig til regulære og nødvendige clearing-centre. 

Hvorvidt operatører og indholdsleverandører skal drive disse, eller f.eks. banker og/eller netværk-
sejerne skal have ansvaret, er en overkommelig politisk regulatorisk diskussion. 

Overgangen til Internettet – som jo ikke forsvinder – bliver til en diskussion om ”walled gardens” 
og fri adgang. Walled gardens er den situation, som de nuværende digitale TV-stationer oplever. Hvis en 
dekoderboks har fri adgang til Internettet, er boksen ret beset blot et modem, og TV-skærmen er monito-
ren. Diskussionen om web/TV (og heraf afledte bokse som f.eks. WebTV m.fl.) er teknologisk afklaret, 
og vil i et digitalt miljø være uinteressant. 

Samtidigheden mellem TV-transmission og Internet-tjenester – såvel som bl.a. tekst-TV lignende 
tjenester – vil give forbrugeren opfattelsen af interaktivitet og det, der i fagsproget kaldes for enhanced 
TV. On demand begrebet er ikke anderledes i dette scenario end i de øvrige. Det handler dybest set om 
tilstrækkelig storage (lagringskapacitet) på et antal harddiske og den samtidige adgang hertil. Dvs. at distri-
bution af data er et spørgsmål om båndbredde og det samtidige antal brugere på serverne. Den noget tek-
nologiske diskussion om begreberne ”multicast” og ”unicast” er naturligvis til afklaring. Multicast betyder 
(ligesom broadcast) en-til-mange: at det fra en server er det samme indhold, der udsendes til alle. Mange 
samtidige brugere vil nedsætte hastigheden for overførsel, hvis ikke Backbone får en enorm båndbredde. 
Samtidig skal det erindres, at kundens båndbredde skal være tilstrækkelig til at håndtere enten download 
eller live streaming – dvs. at modem-diskussionen også bliver et spørgsmål om kapacitet. 

Unicast betyder, at distribution foregår en-til-en og er således indeholdt i ovenstående betragtnin-
ger om serverkapacitet og båndbredde. Mange andre varianter af dette – f.eks. databroadcast – er således 
specifikke fagudtryk for, hvordan man kan løse den essentielle problemstilling: Antallet af samtidige bru-
gere i forhold til båndbredden og den heraf afledte kvalitet.  

Kvalitetsmæssigt er on demand og streaming på nuværende tidspunkt defineret som ”god nok” 
baseret på de mest innovative og early adoptors opfattelse af, at noget er ”godt nok” så længe det er tek-
nisk gennemførligt. Til musik vil en overførselshastighed på mellem 20-100 Kbit/s være tilstrækkelig, 
mens video vil kræve minimum 400 Kbit/s under forudsætning af, at komprimeringsteknologien er 
MPEG4 – og at der er leverancesikkerhed i et ubrudt ”kredsløb” via Internettet.  

For at opnå den ultimative bredbåndsoplevelse med video i fuld DVD-kvalitet, er det dog helt af-
gørende med en tilstrækkelig høj båndbredde – dvs. at der skal være 5-10-20 Mbit/s til rådighed hos bru-
geren, hvis både far, mor og to børn samtidig skal kunne se hver sit favoritprogram.  

Dette scenarium forudsætter politisk opbakning - og handling – i forbindelse med de politiske løf-
ter om vidensamfund og bredbånd til alle, der allerede er givet. Regulatorerne skal derfor tage stilling til de 
tidligere nævnte lovgivningsaspekter ligesom Staten skal i gang med at digitalisere den danske kulturarv, 
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mens juristerne får afklaret copyright og rettighedsspørgsmål med hensyn til bl.a. DR’s arkiver, bibliote-
kernes arkiver, stats- og kommunale arkiver og databaser, sundhedsvæsenets journaler, sikkerhed, transak-
tioner, identifikation, digital signatur mv. 

Skønsmæssigt vurderes det, at kulturarvens digitalisering vil koste et betragteligt milliardbeløb – og 
så er der ikke taget stilling til formater, licenser, brugerbetaling mv. 

Scenariet kan ligne en planøkonomisk løsning. Nogle vil elske den, og andre vil på stedet afskrive 
muligheden, fordi der netop ikke vil kunne opnås enighed blandt de kommercielle spillere, ligesom Staten 
ikke vil kunne gennemføre den nødvendige regulering. 

 
PC/Internet 
Baseret på de samme ydre omstændigheder – dvs. at Content is King – vil en konstellation med frem-
skrivning af PC/Internet scenariet se således ud: 

For at Internettet kan få status af at være en forbrugsvare på linie med el, vand, telefon, TV osv. 
kræves det, at Nettet udvikles til at blive den foretrukne distributionskanal for alle former for elektroniske 
ydelser, og det vil kræve opfyldelse af en række forudsætninger. Den helt primære forudsætning vil være, 
at brugerne vænner sig til hele tiden at have PC’en tændt – og at nye applikationer og fysiske enheder ud-
vikles til samme niveau som dagens radio- og TV-apparater befinder sig på – dvs. at de skal fungere i 
samme øjeblik, der tændes for dem. Mange undlader i dag at benytte PC’er til opslagsværk, arkivering og 
søgning - eller for den sags skyld at bruge elektroniske huskesedler - alene fordi opstarten af disse applika-
tioner simpelthen er for langsom.   

For denne udvikling taler også den igangværende gadget-bølge – dvs. mængden af nye spændende 
enheder til PC-markedet: Digitale kameraer, fotoprintere, rich media, e-mails med stumper af lyd og video 
og/eller billeder fra de erhvervede nye og billige digitale videooptagere.   

Netop nu er der en ny bølge af elektroniske forbruger-fristelser på vej. Hvor Japan de sidste 20-30 
år suverænt har siddet på markedet for videobåndoptagere og afspillere, walkman’s, TV-apparater, dik-
termaskiner mv., er det nu engelske og amerikanske virksomheder, der de seneste fem år har været mest 
innovative, og de er nu på vej til at overtage den del af forbrugerelektronikmarkedet, som har relation til 
PC’erne – jf. de nævnte software og hardware konstellationer.  

De mest kendte såkaldte ”Internet devices” – som også kendes som ikke-PC’er - er lommecompu-
tere, palm pilots, mobiltelefoner, digitale kameraer mv. Det er virksomheder som Motorola, Intel, 3Com, 
Casio, Nokia og andre, der har udviklet og introduceret disse produkter. De kaldes i visse sammenhænge 
for ”Internet appliances” og i andre for ”wireless Internet devices”, men essensen er den samme – de an-
vendes i en kombination med PC’en.  

 
Video-telefon 
Til dette scenarium hører også den ultimative og meget længe ventede videotelefonsamtale. Denne ventes 
at slå igennem samtidig med IP protokollens gennembrud for telefoni – dvs. når kvaliteten af en samtale 
opfattes som værende lige så god som en ”almindelig samtale”. Dette vil kræve udvikling af routere og af-
regningsform (som alternativ til de gamle teleselskabers registrering af a- og b-brugere i den kredsløbskob-
lede telefoni). Det er også i forbindelse med denne udvikling, at ideen om indholdsbestemt betaling duk-
ker op. Når man er i stand til at logge parterne, og indholdet i forvejen er defineret (film, grafik, tekst i di-
verse download formater osv.) kan betalingen også baseres på indholdets art i stedet for mængden af 
bits/afstanden, der sendes over. I dette ligger også udviklingen af det såkaldte watermark, der er en digital 
identifikation, som kan anvendes til afregning af copyright. Og naturligvis vil brugerne acceptere en an-
derledes prissætning for sådanne elementer, hvis afregningen bliver i form af brugerbetaling. 

I dette scenarium vil e-commerce fortsat vokse efter den skabelon, der allerede er lagt. 
Reklamefinansiering i form af bannere vil fortsætte, men selve annonceringen vil udvikle sig til rich 

media typen (dvs. at banner reklame vil udvikle sig til den reklameform, der kendes fra TV). Herudover 
kræver e-commerce den samme form for registrering, distribution og levering som de øvrige medier. 

PC/Internet scenariet stiller samme krav til båndbredde og transmission i forhold til antallet af 
samtidige brugere som digital TV, og det er derfor de samme forhold, der skal vurderes. I betragtning af, 
at markedspenetrationen for jordbaseret TV er næsten 100 % med ca. 2 milliarder TV-apparater, og der 
endnu kun er knapt 500 millioner PC’er, kan man undre sig over, at den digitale udvikling ikke for længst 
er slået igennem på TV-platformen. Forklaringen skal ses i sammenhæng med historie og regulering. PC 
industrien har ikke været reguleret, og udviklingen af Internettet er stadig uden for reguleringskontrol. Det 
har betydet, at innovative og kreative virksomheder og personligheder har kunnet udvikle et forretnings-
område på regulære markedsvilkår uden indblanding fra politikere. Det var det samme Hollywood og spil-
lefilmindustrien kunne - og fortsat kan – og selvom der har været forsøg på at regulere indholdet, er det 
lykkedes at undtage distribution og leverancesystemet til biografer mv. 
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Mobile/wireless 
På overfladen synes udviklingen omkring mobiltelefoni også at dreje sig om distribution af underhold-
ning, information og viden – altså endnu et content is king scenarium – men i virkeligheden er det teknik-
ken, der driver mobiludviklingen frem. SMS-beskeder har opnået fantastisk succes og opmærksomhed 
hos især de unge, som har udviklet en hel subkultur omkring den nye kommunikationsform, hvorimod 
SMS blandt voksne i professionelt øjemed mere svarer til den gammeldags personsøger/telefonsvarer 
funktionalitet. WAP-forsøget, der fandt sted som en overbygning, er reelt ikke slået an. Det kommercielle 
islæt af SMS og WAP anvendelse har endnu ikke medført hverken et specifikt mikro design eller en mikro 
browser, der er anvendelig på højere niveau end en temmelig dårlig tekst-TV kopi via en diminutiv skærm. 

På en anden front har skærmudviklingen i forbindelse med både mobiltelefoner og PDA’erne op-
nået en tilsvarende succes blandt roamers og professionelt rejsende forretningsfolk. Meget små software 
applikationer med kalender, telefonnumre, små dokumenter og fax-lignende beskeder for ikke glemme e-
mails, er slået rigtigt godt an, men her er det mobiliteten, der en den afgørende succesfaktor – ikke nød-
vendigvis kvaliteten af denne software. 

Forudsætningen for en succes i dette scenarium vil være bedre display i mobiltelefoner og 
PDA/WID, mere computerkraft og større båndbredde til mere data til levende billeder – og en skærm-
størrelse, der også vil yde f.eks. nyheder og streamede videooptagelser retfærdighed.  

På privatfronten vil rich media med instant information være det store trækplaster. 
Selvfølgelig dur det lille display ikke til at vise film og anden kvalitativ underholdning som f.eks. 

sport, men udstyret vil kunne fungere som personlig remotekontrol og fjernbetjening til bestilling af f.eks. 
download til generiske skærme – dvs. hverken PC-skærme eller TV-skærme - men blot monitorer og/eller 
skærme, der styres af den tidligere omtalte gateway i hjemmet. Denne boks&router/dekoder vil være lag-
ringsmedie for det bestilte, og senere afspilningsenhed til en eller flere af husets skærme. 

 
Pervasive computing 
Udviklingen af især datakapacitet kan aflæses af GPRS og det kommende UMTS (det såkaldte 
3.generations system). Det har taget lang tid at nå hertil, og det vil måske tage yderligere et par år inden en 
egentlig ”bredbånd” definition kan siges at være klar. 
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) udviklingen er jokeren i dette 
scenarium. Med et PCMCIA kort på størrelse med en 10-20-50-100 Mbit harddisk, som er udskifteligt og 
som kan tilbyde en båndbredde på op til 2 Mbit/s på trådløs basis, vil det faktisk være muligt at få unicast 
til at fungere. Men prisen er et yderligere indhug i IP-adresserne og introduktionen af IPv6 på Internettet. 

Udviklingen er altså baseret på devices og generiske enheder, der alle har det til fælles, at der sigtes 
på pervasive computing – dvs. allestedsnærværende – og i dette scenarium har også en række kreative re-
klamefolk forsøgt sig med m-commerce. Definitionen af disse er indtil videre en række rædsels scenarier, 
hvor brugeren bliver SMS- eller WAP adviseret på bestemte tidspunkter med et ”husk lige”, eller kørsels-
instrukser i kombination med GPS systemer. 

Mobile/wireless scenariet passer ekstremt godt sammen med den kommende personlige satellitba-
serede kommunikation, hvor always on og positionering i cellestrukturer gør det muligt at følge individet, 
hvor som helst og når som helst. Multimediaanvendelse fra de kommende platforme vil være i samspil 
med cached lagre på jorden, og derfor vil både multicast og unicast være realiserbart. 

Lige nu er situationen, at ”Revenue is king”, og derfor er der flere, der - i forbindelse med det 
kommende UMTS og den generelle økonomiske afmatning - forsøger at finde en 2½ generation i form af 
GPRS datatransmissioner på 144 Kbit/s. Dette er næppe bredbånd i gængs opfattelse, men en række af 
de beskrevne anvendelser af WDI/PDA terminalen kunne indikere, at det vil være tilstrækkeligt til at ud-
veksle alle former for data så længe der ikke er tale om levende video. 

Eksempler på både musikanvendelser, radio kombination og endda levende billeder i mikroceller i 
det japanske ”i-mode” system indikerer en vis interesse for den PCN/PAN filosofi, som driver udviklin-
gen af alle scenarier – hvor individet sikres adgang hvor som helst og når som helst. 

De tekniske og markedsmæssige elementer, der endnu ikke har bundet dette sammen, har fortsat 
ikke deltaget i debatten, fordi det er elektronikindustrien, der er driver - og det betyder, at det er deres 
gammeløkonomiske metode, der fortsat danner basis for salg af produkter med en vis fortjenstmargen. 
Retfærdigvis skal det dog siges, at det også var denne industri, der indførte en ny subsidieringsmodel, hvor 
hardwaren foræres væk baseret på udsigten til at tjene penge på softwaren: dvs. en gynger-og-karrusel si-
tuation. 

 
Status quo 
Status quo er den ultimative hæmsko for bredbåndsdebatten. Holdningen er principielt den samme, som 
den har været det i de sidste 10-15 år: Lad os se tiden an - og det vil næppe ændre sig de kommende 10-15 
år. Basalt er den politisk styret og uden betydning for udviklingen i de enkelte nicher og brancher. Alt vil 
forblive som det plejer at være. 
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Forskellige systemer og platforme vil eksistere side om side, og det kan godt være, at udviklingen 
vil være repræsenteret af maksimale markedskræfter, men i forhold til regulatorerne vil de have vanskeligt 
ved at få overtaget, og derfor bliver resultatet balance og status quo.  

Den globale udvikling er kun global på det økonomiske område, og den generelle politiske marke-
ring er præcis, hvad den giver sig ud for at være. Magten er fordelt, og der er ikke ønske om at skabe 
hverken nye vindere eller tabere i forhold til det bestående. 

Fremskrivningen i dette scenarium er derfor forudsigelig, og den økonomiske vækst vil ikke være 
baseret på hverken dot-com og/eller netværk. Hensigtserklæringer, bøger og konferencer om fagre nye 
verden vil dukke op med passende mellemrum – og virksomheder vil vokse i det isolerede økonomiske 
klima, fordi det er af nationaløkonomisk interesse. 

Verdenssamfundet og potentialet vil ikke udvikle sig med samme hast, som mediernes interesse og 
spekulationer. Public service vil ikke være truet af en ukontrolleret teknologisk udvikling. Indholdet vil 
fortsat være koncentreret omkring generel underholdning og pornografi. 

Undervisningen vil fortsat finde sted i isolerede fysiske klasseværelser og med karakter efter 13-
skalen. 

Verdens største ressource - menneskehedens samlede kreativitet - vil kun komme de rige til gode. 
De fattige vil forblive fattige, og hvis vi et kort øjeblik skulle få samvittighedskvaler, kan vi jo altid lade 
dem overtage vore aflagte maskiner i stedet for at smide dem ud. 

 

De nye bredbåndsselskaber? 
Kan telekommunikationsmarkedets forandring vurderes i samme lys som et paradigmeskift? De eksiste-
rende teleselskaber oplever primært en konkurrence på tre hovedområder: udsalgspriser, grossist-salg og 
på netværks-arkitektur. Selskaberne skal derfor repositionere sig - og gør det. Nogle med en defensiv stra-
tegi - og andre med en markant aggressiv strategi. Under alle omstændigheder er truslen fra Internettet på 
både kort og lang sigt den vigtigste udfordring. Teleselskaberne kan enten købe eller selv etablere en ISP 
forretning og tilbyde Internet-telefoni - eller de kan blive back bone leverandører for andre og mindre 
ISP’er.  

Den største trussel ligger dog i selve prisstrukturen - og i princippet om tid & geografi. Dette af-
regningsgrundlag er for længst udhulet af Internet-telefoni, og forbrugerne vil snart forlange en anderledes 
og sammenlignelig prispolitik for almindelige telefonsamtaler. Og vel at mærke på niveau med lokal-
taksten på samme måde som de oplever internationale opkald gennemført til lokaltakster via Internettet.  

Analyserer man trusler og muligheder, er det tydeligt, at teleselskaberne er under stærkest pres fra 
de nye spillere, som tilbyder telefoni via Internettet og andre platforme. Det er altså markedet for data og 
tekstbaseret kommunikation samt den internationale trafik, der i første omgang bliver angrebet. De nye 
spillere angriber både andele af de eksisterende markeder, men samtidig også de kommende markeder: 
Markedet for elektronisk handel, indholdsleverance af film, musik og “on demand” - dvs. lagring og ad-
gang til information og underholdning. 

Herunder er givet tre mulige scenarier, som Dr. Tim Kelly fra ITU ser udviklingen. Overskrifter 
og modeller står for Kelly’s egen regning, og er ikke nødvendigvis ITU-politik. 

 
Første scenario kalder han for “Integration by osmosis”, som forudser en evolutionær udvikling, 

hvor de rige teleselskaber langsomt opkøber flere og flere Internet-aktiviteter, herunder IPS’er, portaler 
og/eller infrastruktur nodes (tilslutningspunkter) således, at Internettet langsomt bliver uadskilleligt fra te-
le-infrastrukturen, og dermed blot en del af telenettet. 

 
Det andet scenario er “Death by packet-switching”, som indikerer, at IP-protokollen overtager 

rollen som den dominerende standard - også på det eksisterende telenet. Båndbredde bliver frit tilgængelig 
for en hver i en sådan grad, at “tale” blot bliver en del af den samlede tjeneste, man for et fast månedligt 
beløb køber hos en ISP. Båndbredden er for billig til at det vil kunne betale sig at registrere samtaletider, 
og hos de store udbydere af f.eks. video og datatunge tjenester vil det blive betragtet som en loss leader. 

 
Tredje scenario er “Content is king” og det forudser en fremtid, hvor den fysiske transport af 

bits er en commodity tjeneste - og hvor de virkelige penge tjenes via det indhold, der leveres ved hjælp af 
den billigste transportvej. I dette scenario har hverken tele-selskaber eller nye Internet-spillere kontrol 
over markedet. 

 
Unikt amerikansk marked 
Det er ikke tilfældigt når AT&T, der oprindelig var et internationalt teleselskab med fokus på udlandstele-
foni, spenderer 56 mia. $ på at komme ind på det amerikanske kabel-TV marked for ad den vej at forsøge 
at konkurrere med de amerikanske telefonselskabers lokale adgang til kunden. Derfor er det også relevant 
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at diskutere, om netop en spiller som AT&T vil have styrken til at udvikle en fælles adgang af tjenester til 
den amerikanske husholdning, der kan byde på både bredbånd, telefoni og underholdning.  

Kabel-TV industrien i USA vil kunne overtage førerrollen over teleselskabernes DSL roll out med 
tilbud om hurtigere Internetadgang og tilbud om telefoni via Internettet. Og selv om den hurtigt voksen-
de DTH satellit distribution vil levere endnu flere programmer til forbrugeren, så kan de endnu ikke leve-
re kombinationen af TV og Internet adgang. Kun America OnLine (AOL) har opnået over 30 millioner 
abonnenter baseret på en kombination af ISP, portal og community – og har med sammenlægningen af 
Time Warner (der både har indhold og netværker) opnået en særstilling, som i virkeligheden er særegen og 
unik i forhold til andre markeder.  

På de øvrige markeder i Europa og Asien eksisterer sådanne konstruktioner ikke. Kun det europæ-
iske Vivendi er bare nogenlunde sammenligneligt. Det er altså en model, der handler om en forretnings-
konstellation, der ligger tættest på det ovenfor beskrevne ”Content is King”-scenarie. Men den karambo-
lerer med den rendyrkede tekniske model af Internettet som fælles bæremedie og et samlet globalt net-
værk. Hvis ”content”-modellen skal have succes, skal den også kunne indsætte ”filtre” for afregning og 
kundeforhold. Og det svarer helt til diskussionen om digital TV – både med hensyn til kryptering, adgang 
og afregning og især i forbindelse med definitionen af ”gatekeeper”-rollen. 

 
Satellit-TV er jokeren  
Internettet er som nævnt ikke designet til dette. Det er og bliver et ”dumt” netværk, der bare flytter ”pak-
ker” – jf. hertil ”Loven om indhold og distribution”.  

I sammenligningen mellem USA og Europa er det vigtigt at erindre, at den reelle forskel på opfat-
telsen af TV ligger i, at USA ikke har en næsten 100% terrestrisk dækning sådan som det er tilfældet i Eu-
ropa. Når amerikanerne derfor afviser DVB-T bør det bekymre europæerne, fordi den teknologiske ud-
vikling af satellit og kabel-TV modemer, der skal sikre adgangen til bredbånd, vil foregå meget hurtigere 
på dette (det amerikanske) marked. Og da markedet for underholdning reelt er globalt, vil denne teknologi 
ikke kunne bremses af regulatorerne, som det tidligere er set omkring det jordbaserede TV.  

Standardiseringen og markedets volumen vil pr. automatik blive udvidet af den teknologi, der 
kommer først - og som giver brugeren den nytteværdi, som er det egentlige omdrejningspunkt i det globa-
le spil. Jokeren er satellit-TV, som over de næste par år vil vokse ekstremt, og som meget vel kan overtage 
førerrollen fra den kabel-TV dominerede distribution, når det alene handler om at levere digital TV.  

Den allestedsnærværende Rupert Murdoch planlægger at sammenlægge Sky og DirecTV for at 
danne det ultimative Sky Global. Og det bliver dekoderboksene, der vil komme til at drive denne udvik-
ling, da satellit-TV vil levere bokse med PVR kapacitet – Personal Video Recording – og som derfor vil 
overskygge efterspørgslen på video on demand fra kabeloperatører.  

Med udgangen af 2004 vil der ifølge en global analyse fra Cahners-In-Stat Group være 95 millioner 
digitale satellitmodtagere og 48 millioner digitale kabel-TV modtagere i hele verden. Med udgangen af 
2000 var der globalt 36 millioner digitale satellit modtagere mod 11.7 millioner digitale kabel-TV modtage-
re.  

 
Fun money & games 
Underholdningsbranchen har i nyere tid ret beset altid været associeret med teknologi - fra de tidlige film, 
radio og TV, video og musik CD’er til fremtidens 3D VR (virtual reality) og kraftfulde bredbåndsforbin-
delser - og fra det trykte medie til elektronisk publishing. Bortset fra krigssituationer - som gennem alle ti-
der har været først med anvendelsen af ny teknologi - er udviklingen gået hånd i hånd med underhold-
ningsbranchen, som altid har været først til at profitere på de teknologiske spring. Dog ikke uden “jam-
mer” fra den stadig mere excentriske gruppe af elitære og/eller stenrige moguler, der i dag repræsenterer 
toppen af underholdningsbranchen. 

Vor tids moguler er verdenskendte - Ted Turner og CNN - Murdoch og News Corp./BskyB - 
Berlusconi, Kirch m.fl. Men gruppen rummer også Bill Gates og Larry Ellison. Og prøv så at komme i 
tanke om, hvem det egentlig var, der skabte Internettet? Prøv også at spekulere på, hvad forskellen på 
navne og firmaer betyder. Når f.eks. Turner, Murdoch og Gates er genkendelige som personer, er det for-
di de som ejere er i stand til enevældigt nu-og-her at træffe en beslutning - dvs. at indgå en handel.  

Når måske mægtigere og mere magtfulde virksomheder skal gøre det samme, skal de have besty-
relsens eller generalforsamlingens godkendelse, og er dermed ofte afhængige af en række juridiske forspil, 
som involverer en tidsfaktor. Det er f.eks. tilfældet med Time Warner, Bertelsmann, Seagram, Disney 
m.fl. - som jo ikke er mindre væsentlige spillere, og hvor “bossen” også indtager mogul-status.  

Hvor det tidligere alene var “egoerne” som oftest udgjorde forskellen, er det nu mere end nogen-
sinde blevet teknologierne, der udgør en slags “joker”. Den digitalisering, vi alle er udsat for, kommer fra 
flere sider, og det gør underholdningsbranchen særlig udsat. Tesen synes at være, at graden af usikkerhed 
er proportional med ønsket om ejerskab i værdikæden. Og ejerskab er den eneste vej til at opnå kontrol. 
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Værdi-kæden i underholdning 
Underholdning - entertainment - er en magtfuld branche. I år 2000-størrelse udgjorde den knap 600 milliar-
der dollars - eller det samme som hhv. telekommunikations- og IT-brancherne - og det er derfor heller in-
gen tilfældighed, at der i en tidligere analyse af fremtidens infrastrukturer nævnes scenarier, hvor under-
holdningsbranchen overtager rollen som dominerende leverandør til forbrugeren - og hvor telefoni mv. 
bare er et biprodukt på den båndbredde, en kunde alligevel betaler for i forbindelse med leverancen af 
“fjernsyn”.  Sandsynligheden i dette scenario afhænger af mange faktorer: 

Den teknologi, der understøtter dette, vil de flest formodentlig blot karakterisere som digitaliserin-
gen. Og det er naturligvis ikke forkert, men der er voldsomme nuancer, når man ser hvert område isoleret 
- og når man ser på værdikæden. Den simple værdikæde er som tidligere nævnt: ejerskab eller kontrol af 
indhold (copyrighten), der kan pakkes og brandes som et produkt (typisk TV-kanaler, film, video, musik 
etc.), og distribueres via flere forskellige platforme (biografer, video, CD, DVD, kabel- og satellit-TV, ter-
restrisk TV, Internettet, telenet etc.), for ultimativt at ende som et forbrug (dvs. kontrol over adgang, 
kryptering, opkrævning af betaling, markedsføring, logistik, adfærd mv.). Værdikæden er, som det også er 
vist tidligere, i en række situationer mere kompleks og nuanceret end i den simple udgave – og  bl.a. tek-
nologiens hastige udvikling gør det i morgendagens marked endnu mere vanskelig at sikre sig fuld kontrol.  

I dagens Internet-verden med daglige nye buzz-ord for global netværksøkonomi, er det næsten 
umuligt at tale om de gode gamle strategier, men én af dem er fortsat gældende - nemlig vertikal integrati-
on. Det var Sony, der i 80’erne startede opkøbet af film- og musik-selskaber i Hollywood, for - belært af 
krigen om videobåndsformaterne - bl.a. at sikre sig indhold til nye produkter. Sony dannede skole for en 
række andre brancher, som ønskede at kontrollere hele eller i det mindste så meget af værdikæden, at de 
ikke blev angrebet på deres core business. Som et interessant kuriosum for det efterfølgende er det dog 
interessant at konstatere, at Sony er den eneste af de syv store, der ikke har kontrol over hele værdikæden, 
fordi de efter amerikansk lovgivning ikke har mulighed for eje TV-stationer og kabel-TV netværker i 
USA. 

Den lektie, underholdningsbranchen har lært, giver sig udslag i, at de ikke taler om vertikal integra-
tion, men om “wheel of fortune”. Årsagen er, at de sammenligner værdikæden med et hjul, hvor egerne 
repræsenterer de forskellige forretninger (som brands). Disney er særlig markant i denne måde at tænke 
på, da de var først med begrebet merchandising, som sikrer dem formuer ved at udnytte de oprindelige 
tegneseriefigurer i deres tema-parker og butikker. Man kan ud fra tabellen konstatere, at der er variationer 
af ejerskaber i den vertikale strategi eller “wheel of fortune” strategien, men dybest set har alle spillere 
samme vilkår - og alle er det, der kaldes for globale oligopolister. 

Denne betegnelse indikerer, at underholdningsindustrien - på samme måde som f.eks. benzin-
industrien - er blevet et spørgsmål om opbygning af globale varemærker (brands). Den mindst kendte af 
de nedenstående er formodentlig Seagram - en canadisk virksomhed, hvis formue stammer fra salg af spi-
ritus - som ønskede at indtræde i underholdningsbranchen, og derfor købte Universal Studios. Det er der-
for også karakteristisk, at de gamle velkendte amerikanske studier og filmselskaber ikke længere er selv-
stændige virksomheder, men dele af de store mediekonglomerater. Ligesom det også er iøjnefaldende, at 
ud af de syv største mediekonglomerater er kun tre amerikanske, en er canadisk, en er australsk, en er ja-
pansk, og en er tysk – og heraf er de fleste repræsenteret med hovedkontor indenfor nogle få husblokke 
fra hinanden i New York.  

 
Lukrativ branche 
Disse virksomheder repræsenterer enhver form for underholdning - med undtagelse af pornografi, som 
udgør en ukendt økonomisk størrelse, og som, hvis den blev lagt til den samlede omsætning, formodentlig 
ville gøre underholdningsbranchen til den største og mest lukrative branche af alle. F.eks. udgør markeds-
værdien af Time Warner 52 milliarder $ (uden AOL’s værdi), hvilket sammenlignet med f.eks. Exxon 
(benzin) på 180 milliarder $ og Merck (medicin, apoteker mv.) på 173 milliarder $ måske ikke synes af 
meget - men som dog alligevel er på niveau med f.eks. de største teleselskaber i verden. 

News Corp. - Murdoch’s selskab - er den enkeltstående mest kendte og mest globale af de syv 
kæmper. Murdoch er indbegrebet af “multi channel”-TV på trods af, at æren egentlig burde tilfalde de 
amerikanske kabel-TV operatører, som startede længe inden satellit-TV. Murdoch har ultimativt dyrket og 
plejet værdikæde-begrebet. Foruden en fuldstændig dominerende position på det engelske marked med 
BSkyB, hvor hele værdikæden er under kontrol, er han engageret i samtlige verdensdele.  

 
I Asien er hans Star TV fortsat en dårligere forretning end andre steder - men dog med potentiale 

til at kunne dominere både Indien og Kina’s kommende markeder. I Japan er han partner med bl.a. Sony 
om SkyPerfecTV - og i Australien er han ejer af adskillige TV-netværker såvel som aviser, forlag mv. I 
USA har han haft succes med at etablere det fjerde “network” - Fox - som sammen med studier og TV-
produktion nu benyttes til at gentage “multichannel” konceptet i konkurrence med de allerede etablerede 
store amerikanske spillere - DirecTV, Echostar m.fl. Og som nævnt er han i forhandlinger om at overtage 
DirecTV. 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  De store i underholdningsindustrien 

 
Teleselskaberne 
De seneste år - i særdeleshed 1998 - har vist mega-mergers mellem de store nationale teleselskaber med 
det formål at sikre størrelse og kontrol over markedsområder. De fleste vil mene, at dette var et fornuftigt 
skridt i en liberaliseret konkurrencesituation, men drivkraften har bl.a. været telefoni via Internettet, der i 
stadig større udstrækning er blevet en bombe under de bestående store spillere.  

For at forstå denne udvikling, kan det være formålstjenligt at se nærmere på ”Loven om network 
computing”: I den nye bredbåndsverden bliver selve netværket til en computer.  

Tesen er baseret på, at computerkraften deles i nettet og at softwaren bliver en del af alle nettets 
tilsluttede komponenter. På den ene side betyder VoIP (Voice over Internet), at forbrugerne mere end 
nogensinde bliver opmærksomme på de faktiske priser for telefoni, og derfor vil gennemtvinge prisfald, 
hvad der allerede kan ses hos de fleste udlandsoperatører. På den anden side betyder VoIP, at ISP (Inter-
net Service Provider) vil skulle redefinere deres rolle - er de blot tilslutningspunkt for adgang til Internet-
tet, eller er de ved at blive et nyt telefonselskab (jf. de tidligere globale scenarier). 

Det interessante i denne overvejelse er begrebet ”unbundling”, som resulterer i yderligere konkur-
rence i telesektoren. Som det fremgår af illustrationen herunder, drejer denne diskussion sig om det, der i 
fagsproget kaldes for LLUB (The Local Loop Unbundling) – et begreb, der også kendes som ”the last mi-
le” (den sidste kilometer) eller ”det rå kobber”. I relation til teleselskabernes indbyrdes afregning (inter-
connection) kommer dette til at handle om bundling og unbundling. Det synes evident, at bundling udgør 
forretningen for både fastnetoperatør og mobiltelefonoperatør – at samle flest mulige tjenester og tilbud 
til en samlet kundeydelse. Netværk, der skal sælge ydelser - dvs. ledninger, båndbredde, trafikkapacitet mv. 
- er i en anden situation: De har en engros-funktion - og deres forretning er naturligvis baseret på un-
bundling. 

Unbundling har allerede vist sin effekt ved bl.a. at bidrage til etablering af en række nye backbone 
infrastrukturer i både USA og i Europa, og foreløbig har en del lande vedtaget en lovgivning, som sikrer 
nye operatører adgang til to meget vigtige elementer hos den bestående fastnetoperatør: Adgang til selve 
kobberkablet mellem central og kunde og til det operationelle udstyr på fastnet-operatørens telefoncentral 
- jf. figuren herunder 

Det norske teleselskab Telenor har opfundet sin egen særlige model for unbundling, som tydeligt 
viser, hvad det er for praktiske elementer, der skal skilles fra - og dermed også, hvad ydelsen skal koste, og 
hvad det skal koste at vedligeholde. Flere iagttagere er med rod i de norske erfaringer kommet til den 
overbevisning, at unbundling på det rå kobber kan vise sig at være meget dyrere end regulatorerne fore-
stiller sig - og at det i sidste ende kan være temmelig lidt attraktivt at eje kunden på disse vilkår. Telenor’s 
erfaring er nemlig, at den faktiske omkostning ved LLUB er på mellem to og fire gange den pris, det ko-
ster at leje ledningen, og at det vil derfor vil være billigere at give en ny operatør direkte adgang til den 
yderste switch (central) og hermed outsource kundesnitflade og service.  
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Hvem ejer kunden og hvordan 

 
Under alle omstændigheder er diskussionen om ejerskabet og ”det rå kobber” årsag til, at bl.a. det 

hjemlige TDC (Tele Danmark) har annonceret den meget hurtige roll out af ADSL tilslutninger. De øvri-
ge operatører kan selvfølgelig købe ejerskab og tilbyde de samme ADSL-ydelser, og set fra et forbruger-
synspunkt er det en ideel konkurrence om billigere priser. Pointen er dog blot, at det i et større perspektiv 
ikke er ”bredbånd”, der leveres – selvom både teleselskaber og politikere gerne vil have det til at lyde så-
dan. Det er flere gange omtalt, at en definition af ”bredbånd” er på min. 2 Mbit/s – og de nu lovede dæk-
ninger på hhv. 256 Kbit/s for 95% af landets forbrugere, 512 Kbit/s for 90% og 2 Mbit/s for 70% af alle 
forbrugere på TDC’s net, ser godt nok imponerende ud, men i virkeligheden er der kun tale om en hurti-
gere Internetadgang, der slet ikke vil kunne dække behovet for vilkårlig on demand, levende streaming af 
musik, film og TV på en always on forbindelse til en almindelig dansk husholdning bestående af to voksne 
og to børn.  

Alt andet lige vil det samtidig kræve, at der er et udbud af indhold, og at dette indhold er i et for-
mat, der kan streames og modtages under forudsætninger, hvor bl.a. rettigheder og betaling er overstået. 
Indtil disse forhold er bragt på plads, er det business-as-usual – bare med et lidt hurtigere modem – og det 
har vel ikke meget med ”bredbånd” at gøre?  

Grænserne for telefoni og data er primært styret af udviklingen omkring Internettets anvendelse 
som “telefoninetværk” (dvs. anvendelse af Internet Protokollen) - det, der også kaldes for VoIP (Voice 
over IP). Med indtrædelsen af de traditionelle “gamle” telefoni-fabrikanter (AT&T, Nortel, Lucent Tech-
nologies m.fl.) på datanetværksudviklingen er udviklingen eskaleret voldsomt med det resultat, at kvalite-
ten på tale-telefoni nu er blevet acceptabel, og at koblingen mellem Internettet og det traditionelle tele-
fonnet er blevet “sømløst”. Teoretisk fungerer det som ét stort netværk, men som nævnt er der væsentlige 
problemer i leverancesikkerheden, når trafik afvikles ud over eget netværk. 

For blot et par år siden var det utænkeligt at et teleselskab og et datanet selskab ville slå pjalterne 
sammen. Det var to adskilte verdener baseret på to fuldstændig forskellige teknologier. På linie med de 
andre store 1998-opkøb besluttede Nortel at købe Bay Networks for 9,1 milliarder $, og det var dengang 
den største handel nogensinde mellem telefoni og data. Det repræsenterer også - iflg. Nortel’s direktør 
John Roth - det første forsøg på at redefinere IT-branchen og bemægtige sig den plads eller position, hvor 
taletelefoninetværker og datanetværker forventes at ville konvergere. 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  IP 

 
Ovenstående figur er Bay og Nortel’s vision for at nedbryde barriererne. Det centrale er altså IP 

(Internet Protokollen), som bliver omdrejningspunktet for den kommende kommunikation. Det afgøren-
de element kommer dog til at handle om QoS (Quality of Service) - dvs. den garanti, der skal kunne stilles 
for prioritering af samtaletrafik (foran f.eks. almindelig surfing) og samtalekvaliteten i form af hurtigere 
transmission af Internettets pakkekoblede format (i modsætning til de faste kredsløb, som telenettet re-
præsenterer). Dette har betydning for, at ISP’erne kan tilbyde taletrafik og garantere samtaler foran almin-
delig Internet-opkobling. Det vil også kræve introduktion af IPv6 protokollen bl.a. fordi antallet af IP-
adresser i det nuværende IPv4 netværk er begrænset til 4 milliarder adresser, fordi der anvendes en 32 bit 
kode. IPv6 vil anvende en 128 bit kode, hvilket teoretisk vil sikre den uendelige kapacitet, der er en abso-
lut nødvendighed for det ”mobile Internet”, idet den nye “gruppe 3”-standard for den næste generation af 
de universelle mobiltelefoner baserer sig på IP. 

VoIP kan principielt deles i to områder. Det ene kan defineres som bestående af virksomheder el-
ler brugere, der anvender Pc’er og PC-baserede opkoblinger til at (tele)kommunikere via nettet i form af 
kontrollerede IP-netværker med dedikerede multimedia-terminaler. Det andet område af VoIP består af 
de netværksejere og operatører, der leverer adgang til Internettet - altså ISP’erne i form af traditionelle el-
ler nye teleselskaber. Herudover er der virksomhederne, som sigter på at kunne smelte deres tele- og data-
trafik sammen - både lokalt og globalt - og anvende LAN, WAN og Intranet med tele. 

Dette og sidste år har budt på en regulær byge af annonceringer om forskellige samarbejder om 
udvikling af trådløs datatransmission og trådløs adgang til Internettet. I sig selv er de enkelte annoncerin-
ger måske ikke så epokegørende, men samlet betyder de, at et halvt dusin af verdens førende elektronik, 
software og televirksomheder på samme tid påbegynder sidste fase i Negropontes Switch.  

Belært af historien og sunde markedsmekanismer er diskussionen om den næste generation af mo-
biltelefoner et spørgsmål om at finde én verdensstandard. Uagtet den tekniske diskussion vil det dog være 
væsentligt at se på, hvad det er, markedet vil efterspørge. Der er ingen ende på forudsigelser om trådløs 
datatransmission til Internettet, såvel som til multimedie-applikationer i displayet i mobiletelefonen. Og 
flere af spillerne har allerede forskellige versioner på markedet, der kan tilbyde “billeder” og datatransmis-
sion, men foreløbig kun i beskedne hastigheder. En opgradering fra 9.600 bit/s til 14.400 bit/s er en sim-
pel opgave, men er det markedsmæssigt tilstrækkeligt? Og hvorfor investere i “gammel” teknologi, hvis 
fremtiden er lige om hjørnet? Og uanset valg koster det investering i anlægsudstyr.  

Det er et par år siden, at der blev introduceret to nye trådløse protokoller, som skulle sikre en hø-
jere datatransmission: HSCSD (high-speed circuit switched data) og GPRS (general packet radio service). 
I mellemtiden er SMS og WAP blevet daglig tale – i det mindste i annonceringer fra operatører og detail-
led. Flere iagttagere mener, at Europa vil springe HSCSD og den lidt hurtigere GPRS over, og i stedet af-
vente UMTS. Andre tror ikke på, at UMTS vil blive til noget de første 2-3 år - og da slet ikke med hastig-
heder på 2Mbit/s.  
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I diskussionen indgår også kampen mellem det af Psion udviklede 32-bit operativsystem til termi-
nalerne, som støttes og ejes af de tre største terminalfabrikanter: Nokia, Motorola og Ericsson i selskabet 
Symbian. Men også Microsoft’s Windows CE-system er på banen. Microsoft har en bredere approach end 
mobiloperatørerne, idet Gates’ “Windows Everywhere”-strategi også handler om dekoderbokse og kom-
mende andre håndholdte Pc’er, ligesom distributionsplatformen efter hans mening ikke nødvendigvis be-
høver at være begrænset til jordbaserede sendemaster, men f.eks. også kunne være Teledesic projektet.  

I dag er næsten 40 % af den vestlige verden mobil, og ønsket om at kunne kommunikere med In-
ternet og Intranet i forretningsmæssig sammenhæng er evident, hvilket betyder, at IP og trådløs vil smelte 
sammen. De sidste måneders annonceringer om trådløs data & Internet taler sit eget tydelige sprog: Den 
næste generation af personlig kommunikation bliver trådløs - og brugerens terminal bliver ikke én, men 
mange. Oversigten herunder indikerer, hvordan en forbruger vil opfatte teknologien baseret på, hvor lang 
tid det tager at sende f.eks. en e-mail, en rapport, et foto, et videobillede eller information til og fra en 
webside.  

Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Hastigheder på dataoverførsel på mobiltelefoni 

 
Gadgets: PDA, WID – elektronik- og softwareindustrien 
Det er ikke nemt at finde rundt i de mange nye produkter, navne, begreber og forkortelser, som introdu-
ceres næsten dagligt. De mange nye PDA’er og WID er eksempler på to sådanne nye begreber, og de eksi-
sterer begge på baggrund af ”Loven om håndholdte apparater”: Uendelig båndbredde og netværksadgang uden 
begrænsninger vil sikre den digitale bærbare ”teleputers” sejr over konkurrerende systemer, fordi netop disse vil stille færre 
krav til både energi og computerkraft.  

Netop energi og computerkraft fandtes i overflod i tidligere tiders teknologi, hvor energien kom 
fra el-udtag i væggen og chips i store mængder var en naturlig del af computernes bagpaneler og mother 
boards. I dag vurderes begge dele til at være en mangelvare. 

WID betyder Wireless Information Devices, og er introduceret af Nokia., som har en drøm om et 
kommende trådløst informationssamfund, hvor mobiltelefoner, bærbare og almindelige computere efter-
følges af forskellige håndholdte “lommestørrelses-enheder”, der alle kaldes for Wireless Information De-
vices. Disse WID’s spænder fra intelligente mobiltelefoner (PDA’er) til, hvad der indtil videre kaldes for 
“communicators”. WID-enhederne vil ikke bare kunne håndtere almindelige telefonsamtaler, men også 
adgang til Internettet, og dermed e-mail samt f.eks. adgang til virksomhedernes databaser - alle steder og 
på alle tidspunkter. Nokia forestiller sig, at sekretærer anvender sådanne WID-enheder til remote at syn-
kronisere chefens kalender, at håndværkere kan checke lagerstatus i egne eller leverandørers databaser, og 
at f.eks. medarbejdere på fabriksgulvet kan inputte realtids-information i en fremstillings-proces i virk-
somhedens eller kunde/ leverandør databasen - en såkaldt supply chain.  

Dette vil indlysende betyde udviklingen af et mobilt Internet og nedenstående figur indikerer, at al-
le prognoser om at udviklingen på den mobile adgang til nettet vil overstige den traditionelle web-
baserede adgang. Det anslås, at væksten i datatrafikken på de globale netværker er 50% om året sammen-
lignet med at tele (taletelefoni) kun vokser med 8%. Operatørerne af de mobile udbud har derfor travlt 
med at udvikle applikationer til sammensmeltningen af tale og data. 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Mobilt Internet 

 
For at kunne håndtere dette er WAP (Wireless Application Protocol) introduceret. Det er også navnet på 
endnu et Forum, der på tværs forsøger at opstille en fælles standard for trådløs adgang til Internettet. 
Formålet for dette forum er at udvikle en standard, der kan sikre, at de eksisterende Internet-protokoller - 
IP og HTTP - udvikles til den mest effektive adgang for trådløs adgang til information på nettet. Allerede 
i juni 1997 startede Nokia, Ericsson og Motorola sammen med softwarefirmaet Unwired Planet dette ar-
bejde, og i dag er denne gruppe vokset til over 80 deltagende medlemmer og inkluderer bl.a. virksomhe-
der som IBM, Intel, Oracle, Nortel Networks og AT&T.  

En anden gruppe med det eksotiske navn “blåtand” (Bluetooth) er et konsortium med mere end 
250 medlemmer, der har til formål, at anvende en radiofrekvens teknologi, der vil gøre det muligt at opnå 
en sømløs og sikker (trådløs) kommunikation mellem beslægtede enheder/devices.  

Microsoft’s “Windows everywhere” strategi og de seneste tiltag på f.eks. kabel-TV fronten med 
positionering for TV-dekoderen såvel som kampen på operativsystemer på mobiltelefoni er beskrevet 
mellem Symbian (Psion’s EPOC) og WinCE. Symbian er primært et fælles initiativ og selskab mellem 
Nokia, Ericsson og Motorola med det formå at udvikle et EPOC 32 (bit) standard operativsystem. Sym-
bian’s mål er at udvikle, hvad man også kan kalde for en microbrowser for den næste generation af 
WID’er. 

Da de store mobiltelefonfabrikanter Nokia, Ericsson og Motorola, der til sammen repræsenterer 
80% af verdensmarkedet, tog beslutning om en fælles software platform, udviklet af det engelske Psion, 
betød det intet mindre end en de facto standard - og en bet til Microsofts Windows CE operativsystemet. 
Der er selvfølgelig ingen garanti for, at Psion’s operativsystem EPOC opnår markedsstandard, for Micro-
soft og andre kan komme igen inden de første 3.generationstelefoner forventes på markedet - sandsynlig-
vis i Japan allerede i år 2001, hvor DoCoMo allerede har en egen version af fremtidens telefon på marke-
det: den såkaldte ”i-mode”.  

Hastigheden for udvikling af nye teknologier har nået et punkt, hvor det er svært at følge med. De 
gammeløkonomiske produkt-cyklusser er ikke til at styre, fordi det går så stærkt – og fordi så mange alter-
native muligheder dukker op fra alle sider. Et eksempel er de nye ”gadgets”, som meget vel kan ændre på 
forbrugerelektronikbalancen mellem USA og Japan. Det handler ikke bare om mobiltelefoner, men i lige 
så høj grad om f.eks. digitale kameraer, der både kan anvendes som almindelige kameraer og som add on 
til pc’erne til brug for det, der går under betegnelsen ”rich media” og PVR. Det handler om fotoprintere, 
MP3 spillere, om game-bokse, web-bokse osv. Det er virksomheder som Intel, Microsoft og 3Com, der 
styrer denne udvikling, hvor japanerne tidligere styrede udviklingen omkring enheder som Walkman, TV-
apparater og dekodere.  

 
 
 

 

 

1995       1996       1997       1998       1999       2000     2001      2002       2003       2004       2005 

250 
 

200 
 

150 
 

100 
 

50 
 

0 

Udgangen af 2000:
72 mio. PC-Web 
europæiske brugere
Tid: > 6 år 

Midten af 2001: 
72 mio. mobile 
europæere bruger WAP 
Tid: < 3 år 



 

Time & Space – En analyse af de teknologier og modeller,  
der er grundlaget for bredbåndene i morgendagens interaktive kommunikationssamfund.  

Udgivet af A/S Brandts.com – april 2001 © Carsten Corneliussen & T. Uffe Johansen 

78 

A- og B-holdet 
Det er således også en betragtning i diskussionen om ”bredbånd”, at den enkelte husstand nu i langt høje-
re grad har meget mere ”elektronik”, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt blot at fokusere på TV-apparatet og 
pc’en. Den tidligere omtalte gennemsnitlige danske husstand bestående af to voksne og to børn har f.eks. 
et 16:9 TV/video i stuen, et surround-anlæg og et stort antal cd’er i reolen. Sandsynligvis ejer husstanden 
også en bærbar computer, og måske har forældrene en PDA – om ikke andet så indtilo videre som status-
symbol. Husstanden har kabel- eller satellit-TV, men kun stuens TV-apparat er tilsluttet. I soveværelset er 
der et antal købte videofilm, egne optagelser og et digitalt kamera. Måske et videokamera og en ekstra 
skærm til fjernsyn og pc/printer. Hver af ungerne har egen pc/printer ligesom hver af dem måske har en 
spillekonsol og et lille TV/video, et minianlæg og et stort antal cd’er. I alrummet er der et hi-fi anlæg og 
en ghettoblaster, og alle har naturligvis en mobiltelefon. Fastnettelefonen er af mærket B&O, men bliver 
ikke brugt til at snakke i, da den konstant er optaget af Internetopkoblingen. Der er ikke nogen, der ser 
TV samtidig - og da slet ikke samme program. 

Udenfor på gaden står familiens nye MPV af mærket Volvo, Audi, BMW eller Mercedes, fordi de 
er udstyret med Motorolas nye teknik, og som betyder, at man f.eks. kan tale til den elektroniske vejviser, 
der finder vej via Global Positioning Satellite Systems (GPS). 

Undervejs gør en computerstemme føreren opmærksom, hvis motoren mangler olie - og fortæller 
samtidig, hvor den nærmeste benzintank ligger. Måltider fås på de restauranter, computeren finder under-
vejs. Bilen er udstyret med flere chips end alle hjemmets mange apparater tilsammen – herunder ikke at 
forglemme køleskab, opvaskemaskine, komfur, mikroovn og vaske- / tørresøjlen på badeværelset, som 
alle kan fjernstyres og kontrolleres via mobiltelefon og Internet.  
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Konklusion 
Time & Space er en tværgående analyse, der giver et overordnet overblik over de forskellige teknologier 
og distributionsplatforme, der indgår i den aktuelle bredbåndsdebat. 

Sammenligningerne er ikke foretaget for at give en vurdering af, hvad der er godt eller dårligt, men 
er udelukkende en illustration af, at flere platforme reelt eksisterer parallelt, og at de alle principielt kan le-
vere den samme ydelse – i dette tilfælde altså i forbindelse med ”bredbånd”. 

I præsentationen af dagens problemstillinger er der lagt vægt på den historiske udvikling, men det 
bør ikke forlede nogen til at tro, at der hermed er tale om en underforstået værdimæssig klassificering af 
de forskellige teknologier. Det er ikke tilfældet.  

Markedets beslutningstagere kan naturligvis ikke ignorere bedre og billigere tekniske opfindelser 
ud fra et teknologisk synspunkt – men det er i høj grad muligt at blokere eller forsinke introduktionen af 
en bestemt teknologi med henvisning til beskyttelse af forskellige interesser, som sædvanligvis er økono-
misk og/eller politisk betingede, og derfor vil det være særinteresser af denne karakter, der er den virkelige 
faktor i valg af fremtidens teknologi.  

Det er netop denne problemstilling, der både nu og tidligere har præget debatten om ”bredbånds-
samfundet”. Da ”hybridnettet” for mere end 15 år siden kom på dagsordenen, udviklede det sig til en 
kamp mellem det jordbaserede radiokæde-sendenet og de optiske fibre. Som bekendt vandt teleselskaber-
ne med deres storstilede plan om opbygning af et landsdækkende fibernet, som gav anledning til diskussi-
onen om ”Fibre To The Home” (FTTH), som i første omgang var et tilbud om ægte bredbånd til er-
hvervslivet og siden et løfte om mere TV til den almindelige forbruger.  

Virksomhedernes visioner om anvendelse af bredbånd var den gang ikke-eksisterende. Generel da-
takommunikation, EDI (elektronisk dokumentudveksling) og tidlige mail/post systemer som X.400 var på 
grund af lange og besværlige godkendelses- og standardiseringsprocedurer den væsentligste blokering. Og 
på grund af IT-industriens den gang meget lukkede udviklingsmiljøer og til tider direkte karteldannelser 
med de facto monopoler, blev der givet mange gode eksempler på, at det var økonomi og politik, der sty-
rede udviklingstakten.  

 
Brugervenlig snitflade 
I det historiske lys er det også interessant at konstatere, at fax-maskinen vandt over andre meget teknisk 
komplicerede systemer. Ikke på grund af kvalitet, men udelukkende fordi dette system kunne tilbyde en 
indlysende og intuitiv brugersnitflade: ”What you see is what you get”. Udviklingsmæssigt kan dette side-
stilles med Mac’ens simple grafiske interface i forhold til de tidlige tekstbaserede DOS-systemer – og nu-
tidens Napster-succes med udveksling af musik.  

Den daværende bredbåndsdiskussion endte med etableringen af et avanceret kabel-tv system, der 
alene havde til formål at betjene underholdningsindustrien. Regulatorerne havde kontrollen, og kunne 
dermed lovgive ud fra et overordnet ønske om pluralisme i medierne – og var hermed samtidig i stand til 
at beskytte det statsligt finansierede public service netværk.  

Teleliberaliseringen blev angiveligt gennemført af hensyn til forbrugeren, fordi teleselskaberne 
over årene - på et lovligt grundlag - havde skabt et globalt kartel uden konkurrence, og dermed opbygget 
en veritabel pengemaskine, der dog ikke bidrog med værdier til samfundsudviklingen. Det var således ikke 
de gamle telefonselskaber, der opfandt Internettet – men derimod en række private netværker, som med 
udgangspunkt i uddannelse og viden på et interesse-frivilligt grundlag udviklede den arkitektur og den 
teknologi, der nu er kimen til den fornyede diskussion om bredbåndssamfundet.  

Internettets etablering og udvikling har primært været af teknisk karakter, og bygger på en filosofi 
om, at netværket skal være så ”dumt” som muligt. Nettet er baseret på end-to-end princippet, og det be-
tyder, at det kun skal kunne transportere rå data – altså ”pakker”, som består af 0 og 1-taller i en særlig 
protokol, som er entydig uanset indholdets art og værdi. Pakkerne repræsenterer i denne form både lyd, 
tekst, data og billeder mv. Internettet var derfor ikke fra starten designet til at overføre hverken telefoni 
eller ”broadcast” i form af streaming af musik og film. Det var softwareindustrien, der opfandt browseren 
og dermed startede udviklingen af de såkaldte plug-in’s i form af bl.a. media players, som netop kan hånd-
tere afspilning af musik og video på baggrund af den komprimeringsteknologi, der blev udviklet af tv-
industrien. 

 
Quality of Service 
De seneste få års udvikling har til fulde vist, at komprimering og transport af både telefoni, musik og vi-
deo sagtens kan lade sig gøre i ”pakke”-formatet. Der skal ganske vist etableres et ”kredsløb”, som sikrer 
kvaliteten – populært sagt for at der ikke skal opstå ”huller” i lyden eller i en kontinuerlig afvikling af mu-
sik og videostrømmen, men denne garanti for kvalitet (QoS – Ouality of Service) er ikke mindst en koor-
dineringsopgave mellem de mange forskellige netværker, som Internettet reelt består af. Det er en tekno-
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logisk opgave, der involverer opgradering af de millionvis af routere, der udgør bindeleddene mellem net-
værkerne, men heller ingen af disse routere har tidligere været designet til at håndtere en prissætning, der 
har med indholdets forbruger- og markedsmæssige værdi at gøre. Teknologisk kan det naturligvis sagtens 
lade sig gøre at introducere denne funktionalitet.  

Parallelt med udviklingen af både digital tv/video og lyd/audio - og Internettets anvendelse til 
transport af dette kombineret med en billigere samtaletelefoni - har udviklingen af mobiltelefonen, som 
den personlige kommunikator slået alle tidligere penetrations-rekorder. Udviklingen af nye håndholdte og 
intelligente enheder er hastigt på vej, og alle trådløse Internet enheder vil i fremtiden kræve en unik Inter-
net-adresse – dvs. en identifikation, der bygger på den nu de facto accepterede IP-transmission. Antallet 
af IP-adresser er p.t. begrænset til 4 milliarder, og i praktiske termer er opgraderingen af Internettet derfor 
en umiddelbart forestående nødvendighed. 

I opgraderingen skal der skelnes mellem den tekniske opgradering (som sikrer det nødvendige an-
tal IP-adresser) og den forretningsmæssige opgradering (som handler om at anvende Internettet som 
transportnet for den hastigt stigende anvendelse af streaming og den deraf affødte QoS – og især om nye 
brugerbetalingsmodeller). Både som erstatning for de nuværende abonnementsordninger, der kendes fra 
betalings-tv, og så den regulære og individuelle brugerbetaling, der kommende også vil inkludere det, der 
vil blive kendt som micro payment). Dette inkluderer således også en lang række juridiske overvejelser, så-
som identifikation af udbyder og modtager, sikkerhed for økonomiske transaktioner, fordeling og afreg-
ning af copyright – hvilket indlysende så netop handler om økonomiske og politiske interesser mere end 
det handler om teknologiske muligheder.      

 
Hvad skal det bruges til? 
Når det herefter står klart, at der er en væsentlig forskel på, hvad der teknologisk er gennemførligt, og 
hvad der er knap så indlysende gennemførligt i økonomisk og politisk-regulatorisk forstand, ender vi med 
det store spørgsmål: Hvad er det egentlig, at vi skal bruge bredbåndsnettet til? 

Med anvendelsen af ordet ”vi” er fokus ændret til primært at se på forbrugerens og borgerens situ-
ation. Det er ret indlysende, at det er forretningsmæssige og økonomiske visioner, der er virksomhedernes 
og nationalstaternes incitament i det globale handels- og styrkeforhold, og det er tilsvarende mindre indly-
sende, hvor stor politisk vilje, der i virkeligheden er til at styrke nationalstatens vigtigste ressource: Indivi-
dets kreative og intelligente formåen i bestræbelserne på at skabe et bedre økonomisk og menneskeligt 
samfund. 

Statens rolle har tidligere været afgørende for opbygning af nødvendige infrastrukturer. Omkring 
Internettet kan det konstateres, at staten for første gang ikke har førerrollen og heller ikke kontrollen – og 
derfor heller ikke reelt kan gennemføre sanktioner for regulatoriske indgreb, selvom forskellige eksempler 
omkring indholdsregulering allerede har været prøvet.  

Hvad er så statens rolle i og omkring Internettet?  
Først og fremmest er det en afklaring af, hvorvidt Internettet er en infrastruktur, og dernæst om 

den skal reguleres eller om den skal holdes på markedskræfternes hænder. Dette spørgsmål har både EU 
og USA allerede besvaret i form af hensigtserklæringer om at holde Internettet og handel via Internettet 
udenfor en særlig regulering. De internationale verdensorganisationer har samstemmende udtrykt, at de vil 
søge mod en udbredelse af ”digital divide” således, at også verdens fattige lande vil få glæde af den tekno-
logiske udvikling, den nye økonomi og det kommende netværkssamfund, som er den egentlige målsæt-
ning for det samfund, der efterfølger industrisamfundet.  

Informationssamfundet er således blot et skridt på vejen, som nu afløses af det vi kan kalde for vi-
den- og kommunikationssamfundet før det egentlige mål med det globale netværkssamfund er realiseret. 
Hermed er vi så tilbage til, hvad vi skal bruge ”bredbåndssamfundet” til?  

Ingenting. Det er blot en teknologisk diskussion om kablernes og radiobølgernes båndbredder, og 
den deraf affødte markedsbetingede diskussion om salg af access-teknologi i form af diverse bokse og ap-
parater. 

Bredbåndssamfundet eksisterer altså lige så lidt i dag, som det gjorde for 15 år siden - og som det 
vil gøre om yderligere 15 år.  

 
Statens rolle 
Det er indholdet i form af viden, adgang til viden og deling af denne viden, der er det afgørende. Og det 
er dette, debatten i stedet burde handle om. Denne ”viden” handler fremover i langt højere grad om sta-
tens rolle som indholdsleverandør – dvs. statens vilje og forpligtelse til at al viden (det, der af flere popu-
lært er kaldt for ”den danske kulturarv”) bliver tilgængelig på både Internettet og de andre teknologiske 
platforme.  
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Staten skal ikke blande sig i bredbåndsteknologien og beskytte eller fremme særlige spillere. Det er 
og har til alle tider været umuligt effektivt at regulere eller forhindre teknologisk innovation, og med In-
ternettets globale kommunikation må selv de sidste ”lukkede” lande som f.eks. Kina give op. Hermed bli-
ver staten selv en spiller i den værdikæde, der er beskrevet i analysen. Og staten må derfor - som alle andre 
- finde sine alliancepartnere i og på tværs af værdikæden. Hvis staten vil forbeholde sig retten til eksklusi-
vitet (som det er tilfældet med opretholdelsen og beskyttelsen af public service området) vil dette ske på 
bekostning af målet om et viden- og kommunikationssamfund. Hvis staten af denne eller andre årsager 
derfor ikke vil medvirke til at åbne arkiver, biblioteker og anden information og viden for borgerne, kan 
det udelukkende skyldes politiske og økonomiske særinteresser. 

Er det på denne baggrund overhovedet sandsynligt, at staten vil medvirke som indholdsleveran-
dør? Det politisk-økonomiske usagt – hvad vil det i givet fald så koste? Uden at foregøgle en eksakt vi-
denskabelig beregning lyder kvalificerede gæt på milliarder af kroner - altså beløb, der kan sammenlignes 
med anlægsudgiften til  f.eks. en motorvej i det vestjyske. Og så kan man jo i den forbindelse lufte forskel-
lige scenarier om fjernundervisning og hjemmearbejde i forhold til fysisk transport, miljøbelastning mv.  
Mange vil sikkert trække på smilebåndet og mene det er en naiv og urealistisk forestilling, at staten skulle 
engagere sig i denne rolle – men hvis politikernes løfte om et ”bredbåndssamfund” skal stå til troende, 
kræver det mere end banal teknologi og underholdning. 

Men hvad er det så man kunne forestille sig at bruge bredbåndet til, når og hvis teknologien kom-
mer på plads?  

Af gode grunde kan man ikke spørge forbrugeren, da sådanne spørgerunder aldrig vil afsløre det 
innovative og uventede kvantespring. Det er således ikke en ”folkeafstemning”, der skal afholdes. Histori-
en viser, at al udvikling og alle nye teknologiske opfindelser helt naturligt finder sin egen anvendelse, når 
de først er tilgængelige.  

 
Komprimeringen af tid 
Diskussionen om ”bredbånd” bør ikke dreje sig om specifikke båndbredder, men om de mange mulighe-
der, der knytter sig til anvendelsen af ”uendelig båndbredde”. Her er ikke bare tale om underholdning i 
form af film, nyheder og sport, men om at gøre viden i bred forstand tilgængelig for alle. Som ”instant in-
formation”, hvor og når den enkelte har brug for den. Hermed vil vi blive dygtigere og bedre på både in-
dividuelt og kollektivt plan. Det vil resultere i kontinuerlig uddannelse af den enkelte og sikre bedre be-
slutningsgrundlag og mere tid til udvikling af individuelle værdier. Det vil også give frihed til at engagere 
sig i communities på tværs af verden - og mulighed for at få større og mere direkte indflydelse på lokale, 
regionale, nationale og internationale beslutninger.  

Mange af forfatterne til de referencer, som har været anvendt til at foretage denne analyse, forsø-
ger at udødeliggøre sig selv eller bestemte personer som ophavsmænd til ”loven om…”. I sær den ameri-
kanske mentalitet, og dermed litteraturen herfra, er spækket med sådanne love. George Gilder’s bog ”Te-
lecosm – uendelig båndbredde vil ændre vores måde at leve på” har samlet og anvendt en del af disse lo-
ve. George Gilder er ikke nær så kendt som f.eks. Moore og Nicholas Negroponte for ikke at nævne Bill 
Gates og andre af de dominerende spillere på det nu globale marked for IT og underholdning. Når disse 
love citeres i ”Time & Space” er det udelukkende fordi anvendelsen af disse love indikerer en række for-
udsætninger, som synes at være et mønster på hastighed, tid og energi.  

I teknologisk forstand er der således peget på, hvad der skal til, og hvad der indlysende sker uagtet 
politiske og økonomiske særinteresser. Komprimeringen af ”tid” er den enkeltstående mest signifikante 
faktor, og i den anledning er det derfor interessant at se nærmere på, hvad der er virkelighed, og hvad der 
er ”hype”. At tage pulsen på betydningen af nye teknologier, hvor langt de er - og om de overlever.  

Til det formål introduceres bl.a. en “hype”-kurve, som Jackie Fenn - en af udviklingsdirektørerne i 
det anerkendte Gartner Group - har forsøgt at opstille som en parallel til andre lignende kurver - f.eks. en 
livscyklus for et  produkt. 
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Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.:  Hype-kurven 

 
Det er ganske interessant at betragte interessen for bestemte teknologier ud fra “hype”-kurven. 

Det synes universelt, at en ny teknologi starter en hastig opstigning til toppen af  forventningskurven for 
næsten lige så hastigt at falde ned i en bølgedal af bristede illusioner - oftest dog på baggrund af nye tek-
nologiers opståen - for herefter langsomt at arbejde sig op ad bakken mod en egentlig anvendelse, for til 
sidst at nå et niveau, hvor teknologien reelt betyder en øget produktivitet. Formodentlig har det altid væ-
ret sådan - også inden den intensive informationsudveksling, vi i dag er vidne til - men tidligere gik det  
langsommere, og typisk har det taget generationer 

Men i et historisk tilbageblik skal vi måske ikke være så stressede. En af århundredets måske mest 
kontroversielle økonomer — den østrigske Joseph Schumpeter (der døde i 1950) — var foregangsmand 
for at forstå, hvilken betydning og effekt den teknologiske udvikling havde på den økonomiske vækst. 
Schumpeter er bedst husket for sine teorier og synspunkter om “kreativ ødelæggelse”, som var bundet op 
på de 50-60 årige industri-cyklusser. Han var den første, der udfordrede den klassiske økonomi, som for-
søgte (og vel stadig forsøger) at optimere de bestående ressourcer ved at fastholde stabile omgivelser, da 
alle påvirkninger eller afbrydelser opfattes som en trussel på niveau med “pest og kolera”. Schumpeter 
mente, at en normal sund økonomi ikke var fastfrosset, men derimod udsat for konstant at blive afbrudt 
af nye teknologiske innovationer. Efter hans mening var hver cyklus unik, drevet frem af bestemte tekno-
logisk betingede udviklinger. Andre økonomer havde også før Schumpeter registreret “lange bølger” - 
bl.a. den russiske økonom Nikolaai Kondratieff, som allerede i 1925 pegede på dette fænomen - men det 
var Schumpeter, der gik i dybden med studierne af  “bølgerne”. Efter Schumpeter erindrer nogle måske 
også Alvin Tofflers ”bølger”: Fremtidens ny virksomheder (og altså ikke bare dot-com virksomhederne) 
vil udspringe af Schumpeters “femte bølge” om ”new media”, der indikerer opfattelsen af både de tekno-
logiske platforme og distributionsformerne – og dermed selve mediernes forandring.  

Et andet aspekt af udviklingen, og det paradigmeskifte, der sker under en sådan bølge, handler om 
de menneskelige ”kompetencer”, der af de fleste anses for det vigtigste element i det 21-århundredes vi-
densamfund. Først sent i halvfemserne er Danmark så småt begyndt at tage fat på opgøret med den øde-
læggende passive forsørgerfilosofi. Vinderne i viden-økonomien bliver de personer, virksomheder og na-
tioner, som bedst forstår at realisere menneskets fulde potentiale. Statsministerens ønske om, at Danmark 
bliver det land i verden, der er bedst rustet til det 21-århundredes vidensamfund, er således i tråd med an-
dre lederønsker i den vestlige verden.  
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Spørgsmålet er imidlertid, om statsministeren så vil tillade de store armbevægelser og langtrækken-
de visioner, der er en forudsætning for at række lidt længere end hastigheden på forskellige modem-
teknologier. Hvad andelsbevægelsen i sin tid blev for udviklingen af dansk landbrug, bør en “kompeten-
cebevægelse” blive for Danmarks indgang i vidensamfundet. 

 
Kejserens nye Klæder 
”Content is King” tesen blev gennemhullet i analysens indledning med henvisning til, at det lige nu er 
”Revenue”, der sidder på tronen. Dette er selvfølgelig endnu en sandhed med modifikationer. Penge og 
kapital har altid spillet en afgørende rolle, og dot-com boblen beviste velsagtens bare endnu en gang, at 
der kontinuerligt vil komme opfindelser og udviklinger, som flytter tingene i store ryk. Lige nu er diskus-
sionen altså om teknik og teknologiens påvirkning af samfundet. Tidligere tiders oplevelse af transport 
(biler, fly mv.) og broadcast (radio og fjernsyn mv.) har rykket menneskeheden tættere på hinanden. Lige-
som Internettet (e-mail og digitaliseringen af indhold) har fordelt adgang til information, kommunikation 
og viden på en bedre og ikke mindst hurtigere måde end den første telekommunikation. Men hvad er der 
ellers sket? Der er fortsat en koncentration af kapital og rigdom på meget få hænder – og der er i høj grad 
endnu forskel på rige og fattige lande og regioner.  

Den næste diskussion – som vi altså så småt er begyndt at tage hul på – handler trods alt stadig om 
”indhold”, men mest fordi indholdet er adgang til viden og ikke kun lyd og billeder, film og tv i forbindel-
se med underholdning. Indhold er meget meget mere og information, viden og kommunikation til bedre 
uddannelse, bedre sundhed, bedre levevilkår er et globalt anliggende – men for en pris. Den, der sidder på 
rettighederne, vil og kan også profitere af dem. Gratis deling af viden er ikke endnu på dagsordenen – og 
har ikke været uden for universiteterne på noget tidspunkt i dette århundrede.  

Hvad er de konkrete initiativer? Skolerne har nu langt om længe fået lidt penge til pc’er i klassserne 
– men lærerne kan ikke undervise eleverne, da de ikke selv er uddannede. Eleverne kan ikke finde relevant 
information om viden – men til gengæld masser af underholdning. Tilskudsordningen til hjemme pc’er 
var en kort overgang en slags god vilje - og endnu et eksempel på velfærdssamfundet laveste fællesnævner. 
Sundhedsvæsenet og de administrative rutiner er endnu ikke et landsdækkende system. Borgerkortet kom 
ikke. Den digitale signatur og bankernes rolle er fortsat uafklaret. Bankerne dominerende fuldstændig e-
commerce diskussionen, da det var muligt at sige god for den. Landets højere læreanstalter får ikke midler 
til at forske på niveau med resten af verden. Kun nogle få danske entreprenører har formået at hævde sig 
internationalt i private virksomheders regi.  

Netop nu har debatten om bredbånd en umiskendelig lighed med eventyret om ”Kejserens nye 
klæder”. Vi beundrer mulighederne, men mangler modet til at kontrollere kvaliteten af ”beklædningen”, 
for det er fortsat netværksejere, elektronikfabrikanter, grossister, rettighedsholdere m.fl., der på kendte og 
gammeløkonomiske vilkår dominerer udviklingen. 

 
Det har vi lært af dot.com 
Hvad kan man så lære af dot-com bølgens boble? At der er en underliggende systemisk sammenhæng i, at 
de første innovative personer og virksomheder fik lov til at udfolde sig. At det, der er rigtigt for de få pio-
nerer, ikke nødvendigvis er rigtigt for de efterfølgende copycats. At dot-com er resulteret i en række in-
formations- og indkøbsportaler med velfungerende leverancesystemer. At Internettet blot er en infra-
struktur, hvor det på kort tid lykkedes at opnå enighed om et sæt af protokoller, der viste sig universelle til 
at bære og route en standardiseret trafik bestående af data i form af bit og bytes. At handel, transaktion og 
kommunikation på elektronisk basis er hurtigt og effektivt. (Mobiletelefonien lærte os, at den personlige 
kommunikation sætter nye standarder for opdatering af viden og information). At måden at kommunikere 
på ligeså vel kan være skriftlig som mundtlig – blot den sker her-og-nu. At sammensmeltningen og udvik-
lingen af nye håndholdte enheder, som sømløst kommunikerer med faste enheder, har skabt en form for 
community, der spænder fra det personlige netværk til en global adgang til ligesindede overalt i verden. At 
information ikke mister værdi ved at blive delt med andre. 

Netop dette sidste punkt er måske den aller vigtigste læresætning: At sharing giver synergi, og at 
2+2 derfor kan være mere end 4.  

Når ”e-commerce” endnu ikke er kommet rigtigt i gang, skyldes det, at den fysiske verden fortsat 
sætter grænser for denne udvikling. Bankernes skræmmekampagner om manglende sikkerhed er for-
stummet i takt med, at bankerne selv har introduceret handels- og markedspladser. I dag er det indlysen-
de, at deres sikkerhedsbekymringer ikke var på kundernes vegne - men udelukkende skyldtes deres ønske 
om at skabe sikkerhed for, at de selv kunne beholde kundernes transaktioner indenfor deres eget lukkede 
system.  
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The consumer is King 
I de fleste virksomheder opfattes leverancesystemerne som en support funktion – en rutine for de admi-
nistrative medarbejdere – og med mindre noget går rigtigt galt, er det en funktion, der bare bliver taget for 
givet. I et e-handels perspektiv er leverancesystemet unikt, og vil derfor fremover blive opfattet som virk-
somhedens kerne-kompetence. Hastighed, kvalitet og fleksibilitet bliver de afgørende faktorer. Og det er 
kun meget få virksomheder, der er forberedt på dette, siger bl.a. Peter Drucker. 

Principielt kan det postuleres, at f.eks. broadcasterne er i samme situation som bankerne med de-
res åbne og lukkede systemer til at fastholde kunderne. Det foregik tidligere i form af de krypterede beta-
lings-tv tjenester og ses nu i definitionen af såkaldte walled gardens og de åbne Internetadgange via deko-
derbokse. Begrebsforvirringen mellem e-commerce og t-commerce er således et slående eksempel på, 
hvordan markedsførere vildleder forbrugerne – og på hvordan grådigheden trives blandt indholdsleveran-
dørernes købmænd, der ønsker eksklusivitets aftaler med bestemte købedygtige befolkningsgrupper. 
Fremtiden vil ophæve disse kunstigt skabte vægge og mure. Kvalitet vil sikre, at kunderne nok selv skal 
finde de ønskede varer.  

Auktionsmaskiner mellem forbrugere vil vokse ekstremt, fordi der ikke er behov for mellemmænd 
– hverken i form af banker eller informationsmæglere. Forbrugerne vil slutte sig sammen og udgøre den 
ultimative individuelle størrelse, hvortil virksomhederne vil blive tvunget til at skræddersy ethvert produkt 
- og prissætte det i en individuel dialog med kunden.  

På denne baggrund kan man så endnu en gang spørge sig selv om, hvorfor netop debatten om 
”bredbånd” er så interessant, og fylder så meget i mediebilledet og i de forskellige interessenters bevidst-
hed?  

Svaret er egentlig meget simpelt: Der er tale om en helt ny æra – nogle vil sige intet mindre end en 
revolution og et regulært paradigmeskift i kommunikationsformen. Synonymet for dette er ordet og be-
grebet ”bredbånd” – og alt tyder på, at udviklingen går mod uendelig båndbredde, som uvilkårligt vil re-
volutionere hele den måde, vi tænker og lever på. 

 
Borger og stat vil bytte rolle 
Mest interessant i denne globale revolution er nok, at der i virkeligheden er fuldstændig enighed om, at det 
sker. Snart. Og for første gang i historien sker det uden, at de nationale stater styrer og betaler for opbyg-
ningen af en helt ny infrastruktur. Faktisk sker udviklingen koordineret af private virksomheders fælles in-
teresse i at kunne kommunikere på tværs af de bestående og kommende nye distributionsplatforme. Nati-
onalstaterne er naturligvis interesserede i samme mål – men de betaler ikke for det.  

Nationalstaternes politikere har en indlysende interessere i, at der etableres spilleregler, som ikke 
ødelægger grundlaget for staternes mulighed for fortsat at kunne opkræve skatter, sikre ytringsfriheden 
osv. De ønsker med andre ord fortsat at kunne regulere. Og naturligvis vil nationalstaterne komme til at 
spille en rolle i udviklingen og i fremdriften af den ny infrastruktur – men det vil ske på nye vilkår. For 
første gang bliver staten nemlig indholdsleverandør i stedet for netværksejer.  

Statens serviceforpligtelser på områder som information og kommunikation vil få form af en ny 
individuel dialog med borgeren, som vil vende op og ned på det eksisterende magt- og styrkeforhold mel-
lem borger og stat. 

 
Tid bliver den ultimative målestok 
Netværkernes tekniske opbygning og indbyrdes sammenhæng har til alle tider været fuldstændig uinteres-
sant for den enkelte bruger. Sådan vil det også være i fremtiden. Brugeren vil som i alle andre forhold kun 
forholde sig nytteværdien og til den eventuelle udgift, der vil være forbundet med de nye tiltag. Også her 
er der et paradigmeskift på vej. Den enkelte borger/forbruger har ændret værdiopfattelse. Selvom det 
fortsat er nytteværdien og betalingen, som er i den enkeltes fokus, er vægtningen blevet anderledes. ”Tid” 
er f.eks. blevet en ultimativ målestok. Borgeren, forbrugeren vil ikke mere finde sig i at skulle vente, at 
skulle stå i kø osv.  

Tjenester, serviceydelser og kommunikation er blevet et commodity-begreb: Det er bare til rådig-
hed, og så skal det virke – her-og-nu. Et nyt begreb, som introduceres her, og som kan ventes at ramme 
hype-vokabulariet inden så længe, er ”instant information”. Hvor aktiviteten tidligere har fundet sted på 
teknikkens præmisser, er det nu indholdet, der er kommet i fokus. Men umiddelbart herefter bliver ind-
hold også legio – dvs. al viden og adgang til viden er til stede – det derfor vil det næste krav være adgang 
til at få den når som helst, hvor som helst – og absolut uden ventetid. Altså ”instant information”. 

Hvordan ”indhold” er produceret, lagret og hvad det kræver af båndbredde for at få adgang til det, 
er forbrugeren helt uvedkommende selvom prisen for alt dette selvfølgelig vil komme til at spille en ikke 
ubetydelig rolle. 
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Kunstig høne og æg situation 
Netop nu er det markedsførerne, som forsøger at uddanne og opdrage forbrugere og politikere. På gam-
melkendte vilkår sælger de ”produkter”. Og med en vis rimelighed påpeger de, at tingene tager tid, at det 
går for stærkt osv. Det rimelige ligger i, at den teknologiske udvikling ret beset foregår i et så hastigt tem-
po, at investeringer i opbygning af infrastruktur bliver overhalet indenom af nye teknologiske landvindin-
ger og produkter, der gør det vanskeligt at tjene pengene hjem på gårsdagens teknik.  

Praktiske eksempler på dette i forbindelse med ”båndbredde” er slutbrugernes modem-
hastigheder, hvor virksomhederne bevidst har skabt en kunstig ”høne og æg” situation med det formål at 
forlænge livscyklus for gårsdagens produkter og hermed sikre tid til indtjening på disse teknisk aoudatede 
produkter.  

Men sådan har teleselskaberne opereret i mange år. Den første digitale teknologi er faktisk 15 år 
gammel, og kendes som ISDN. Tidligere prissatte teleselskaberne denne teknologi på monopolets præ-
misser, og besluttede derfor, at ”bredbånd” skulle være for de udvalgte og de velhavende. De nye digitale 
modemer, der kendes af de fleste som ADSL, har eksisteret de sidste 5 år, og når de ikke blev tilbudt på 
markedet, skyldtes det en erkendelse af, at overgangen fra monopol til fri konkurrence ville betyde, at de 
gamle teleselskaber skulle slippe kundeforholdet til andre operatører.  

 
On demand er ikke noget nyt 
Parallelt hermed har andre distributionsplatforme som f.eks. kabel- og satellit-tv opnået en lukrativ mar-
kedsandel baseret på tilbud af tv-underholdning som et alternativ til de nationale public service tv-
stationers programtilbud. Begrebet ”broadcast” – en-til-mange – har undergået mange teknologiske for-
andringer, ligesom opfattelsen af tv (fjernsyn) nu mere handler om såkaldte flow-kanaler end ”narrow-
cast” – dvs. enkeltstående kanaler eller programmer, som er skræddersyet til et bestemt fag- og interesse-
område.  

Både de traditionelle broadcastere (de kommercielle radio- og tv stationer) og de nationale public 
service broadcastere har fået konkurrence om seerens tid og interesse, og teknologisk nu også på selve di-
stributionsformen. Begreberne ”on demand” og ”interaktivitet” betyder, at der stilles krav om at kunne se 
og høre nyheder, sport og film mv. på de tidspunkter, der passer den enkelte. Der er intet teknologisk nyt 
i dette. Det er for længst opfundet, og har kunnet gennemføres de seneste 10-15 år. 

 
Alt her og nu 
Internettets massive ”world wide web”gennembrud i midten af halvfemserne ændrede fuldstændig for-
brugerens opfattelse af, hvad der rent faktisk var teknologisk muligt, og hvad der var de reelle priser for 
specielt telekommunikation og underholdning. De tidligere forretningsmodeller, som for telefonsamtaler-
nes vedkommende byggede på afstand og tid, blev skudt i sænk, og licensen for radio og tv blev under-
gravet af muligheden for individuel brugerbetaling. 

Men det var den næste udvikling på kommunikationsområdet –den personlige og trådløse kom-
munikation via mobiltelefonen – der resulterede i formuleringen af ønsket og kravet om, at have alt til rå-
dighed - når som helst og hvor som helst. Denne udvikling følges nu naturligt op af kravet om, at også 
billeder skal kunne transmitteres trådløst til den stadig stigende mængde af håndholdte terminaler. Sam-
mensmeltningen af bærbare PC’er, mobiltelefoner, bærbare radio- og tv-apparater – og selvfølgelig også 
de stationære – og den totale mulighed for udveksling af kommunikation på tværs af alle teknologiske di-
stributionsplatforme er således den ultimative personlige kommunikationsform. 

 
Satellit-netværker 
Når geografi og tid skal ophæves i det ekstreme, er der behov for, at alle eksisterende og kommende infra-
strukturer og netværker gnidningsløst skal kunne spille sammen. Den næste generation af trådløst kom-
munikationsudstyr vil derfor være baseret på et netværk af satellitter, der ophæver geografien og dermed 
sikrer adgang for brugere, der befinder sig i områder uden en kablet eller landbaseret trådløs infrastruktur. 

Begyndende eksempler på disse kommunikationsnetværker er allerede set i eksemplet med det 
globale LEO system Iridium, som ganske vist blev en økonomisk fiasko i konkurrencen med den landba-
serede trådløse udvikling – men som i de næste generationer i form af f.eks. Teledesic bliver til mere end 
telekommunikation.  

Disse satellitnetværker både kan og skal rumme distribution af en hel række services spændende 
fra positionering og overvågning til bredbåndskommunikation til et stigende antal af håndholdte personli-
ge kommunikationsapparater med always-on adgang til indhold fra alverdens databaser på et hvilket som 
helst netværk. 
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Kontrolleret hastighed 
Når diskussionen fortsat mere handler om teknik og hastigheder end om kreative kvalitetskrav til lyd, bil-
leder, video og indhold, er der ikke noget nyt i dette. Kommercielle interesser og investorer har til alle ti-
der ønsket at sikre sig en vis profit, og på gammeløkonomiske vilkår forsøgt at styre og introducere pro-
dukter i en kontrolleret udviklingshastighed. De nationale og internationale politiske interesser - og den 
hermed forbundne regulatoriske kontrol - har hjulpet virksomhederne med at sikre denne udvikling, mens 
forbrugere og borgere har været indstillet sig på at affinde sig med de ståsteder, der blev afstemt med den 
økonomiske og markedsmæssige formåen.  

Nu ser det imidlertid ud til, at definitionen af de såkaldte a, b og c-hold er blevet til en global be-
kymring, og specielt de vestlige lande har indset, at nye investeringer i form af uddannelse og kompetence 
indenfor fremtidens økonomi er blevet en nødvendighed. Derfor ser vi pludselig nationale politikere en-
gagere sig i informationsteknologien - og dermed også i tidens diskussion om ”bredbånd”. De tidligere re-
gulatoriske præmisser som f.eks. at kunne bestemme frekvensanvendelser og muligheden for egenrådigt at 
kunne definere kulturarven i form af public service information og undervisning, vil blive opgivet. Udbud 
af frekvenser mod betaling til staten vil ligeledes blive opgivet fordi især televirksomhederne har købt sig 
til fallit i en misforstået monopolopfattelse af at kunne styre den teknologiske og markedsmæssige udvik-
ling af nye produkter. Konkurrencen fra andre områder er simpelthen blevet for stor - og så går det for 
stærkt.  

 
Vil ikke betale flere gange for det samme 
Fastholdelsen af tvungne præferencer og stavnsbindingen af brugerne med et krav om at de skal betale for 
information og viden via TV og Internet vil blive opgivet. De nationale institutioner vil få nye konkurren-
cevilkår, og deres viden og kompetence vil blomstre i en rendyrket brugerbetalingsmodel. Hvordan det så 
påvirker den gamle økonomi og det skattemæssige billede er endnu uafklaret – men det må forudses, at 
borgerne ikke fremover vil betale for det samme indhold til flere forskellige teknologiske distributions-
formater. 

Billing – dvs. afregningssystemer for indhold - vil afløse de kendte abonnementsordninger og li-
censer mv. Det rejser naturligvis straks spørgsmål om copyright og fordeling af denne i et globalt system, 
hvis der ikke eksisterer en egentlig central kontrol. Men også dette vil blive afløst af en certificering og en 
ensartet udveksling af pengestrømme på basis af selvregulering og selvansvar. Bankernes rolle vil i denne 
forbindelse blive redefineret, og en begyndende konkurrence på dette område ventes at skabe grobund for 
en række nye clearings- og formidlingscentre. 

 
Manglende komponenter 
Der er mange bøger, rapporter og analyser – denne ingen undtagelse – samt en hel del konferencer, som 
lige nu beskæftiger sig med begrebet ”bredbånd”. De fleste af dem handler om infrastruktur og adgang til 
netværker – ligesom nærværende. Og i virkeligheden er det en ret kedelig diskussion, som gennemføres på 
teknikkens præmisser.  

Selvom denne rapport i teknologisk henseende ikke er nogen undtagelse, rummer den dog det 
usædvanlige perspektiv, at den én gang for alle forklarer, hvad der er teknologi og hvad der er forretning, 
og hvorfor/hvorfor ikke disse to størrelser trives i samdrægtighed. Når alt kommer til alt, er der ingen, der 
tvivler på, at ”bredbånd” vil blive en realitet. Det er kun et spørgsmål om, hvor lang tid, det vil tage.  

Bredbåndsdiskussionen er imidlertid meget forskellig fra vurderingen af andre infrastrukturer som 
f.eks. trafikken i form af vejnet, tog- og flyruter, kloaksystemer og andre basale og nødvendige ”netvær-
ker”, som ingen ville drømme om at debattere og stille spørgsmålstegn ved. Men på trods af, at der stadig 
mangler en del af disse teknologisk vigtige komponenter på bredbåndsområdet, deltager alle med mange 
spørgsmålstegn og stor iver i netop denne debat…!  
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BILAG: Et kort signalement af Internettet 
 
For at give et indtryk af Internettet som medie skal der i det følgende gives et ultrakort signalement af de 
faciliteter for kommunikation og informationssøgning, der er stillet til rådighed: 
 
E-mail betyder elektronisk post og er en kommunikationsfacilitet til elektronisk overførsel af breve og 
andre dokumenter, data mv. via nettet. En e-mail kan sendes til en enkeltperson eller til større definerede 
grupper. Dette er fortsat den mest udbredte anvendelse af Internettet, og der forudses en vækst, der 
kommer til at stille ekstremt store krav til “back bone”-nettene. 
 
News er en kommunikationsfacilitet, der er struktureret omkring interesse- og/eller nyhedsgrupper. Over 
nettet kan man via News udveksle informationer, erfaringer og nyheder med andre brugere af nettet, der 
har samme interesse. Dette kaldes i dag også “chat-rooms” eller “chat-forums” og er bl.a. grundlaget for 
on-line spil mv. 
 
Word Wide Web (WWW) er et navigations- og informationssystem, hvor man ved hjælp af linkede hy-
pertekster kan navigere rundt på Internettet. WWW er med andre ord en global hypertekst. Det var 
CERN-instituttet i Schweiz, der så sent som i 1991 første gang definerede World Wide Web. Og det var 
den unge amerikanske studerende Marc Andreesen, som umiddelbart herefter præsenterede en grafisk 
browser med navnet Mosaic. Siden er Netscape’s Navigator og Microsoft’s Internet Explorer blevet de 
mest anvendte grafiske browsere (eller klienter, som man formelt måske burde kalde dem), som anvendes 
til at se og klikke på tekst, ikoner, billeder, landkort mv. Via disse klienter bliver WWW også det første 
globale hypermedie-netværk.   
Før fremkomsten af WWW og de grafiske browsere, som i dag har udviklet sig til egne software pro-
grammer med et væld af indbyggede og integrerede funktionaliteter, var det mere vanskeligt at manøvrere 
på Internettet. Browserne i dag erstatter de tidligere anvendte funktionaliteter og muligheder som: 
 
FTP (File Transfer Protocol) er en funktion, der anvendes til at transportere filer. Med denne kan man 
via nettet hente filer - alt fra computerprogrammer, artikler, billeder, lyd til multimediaprogrammer mv. - 
fra en fjerntliggende datamaskine til sin egen computer. Det er det, der også kaldes for download, og som 
i de nye grafiske browsere er en indbygget funktionalitet. 
 
TELNET er en facilitet, der bruges ved terminaladgang. Fra ens egen computer kan man via nettet kalde 
og koble sig direkte op til en værtsmaskine således, at ens egen maskine i praksis bliver en terminal til den 
kaldte vært. Mens man er logget ind, arbejder man på den fremmede værtsmaskine og bruger dens pro-
grammer. 
 
Gopher er betegnelsen for et efterhånden glemt menustyret navigerings- og informationssøgningspro-
gram, hvor man - uden at kende computernes elektroniske adresser - kan søge rundt på Internettets for-
skellige servere og bladre sig frem til emner, information, tekstdokumenter eller edb-programmer. I dag er 
denne funktion overtaget af de mange søgemaskiner - Yahoo, Alta Vista m.m.fl 
 
WAIS (Wide Area Information Servers) er et søgesystem, der giver mulighed for at lave emnesøgning på 
den fulde tekst i bøger, dokumenter, aviser og lignende inden for en forud defineret base. 
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Bilag: Beskrivelse af sø-kabelprojekter 
 
Blot for at understrege forholdet mellem faste kabler og de tidligere omtalte satellit-systemer, gengives her 
en oplistning af diverse sø-kabel projekter: 
 
TPC-6 
AT&T og KDD (Japan) står for dette projekt. Kapaciteten er på 100 Gbit/s, hvilket f.eks. svarer til 1,2 
mio. telefonsamtaler eller 2.000 TV-kanaler.  
 
APAN - Asia-Pacific Advanced Network 
Korea Telecom tog initiativet til dette kabel, som skal dække trafikken mellem USA, Japan og Kina. 
Transmissionskapaciteten er 45 Mbit/s. 
 
US/China Fiber Cable 
Et 27.000 km langt kabel mellem USA og Kina. Det bygger på såkaldt SDH teknik med en kapacitet til at 
klare op til 80 Gbit/s .  
 
MAYA 
Et kabel-projekt, der dækker Latinamerika. Kapaciteten er 2,5 Gbit/s. 
 
Atlantis-2 
Et 12.000 km kabel mellem Sydamerika, Afika og Europa. Det anvender SDH og har en kapacitet på 10 
Gbit/s. 
 
Colombus III 
AT&T og en række europæiske teleselskaber er fælles om dette kabel mellem USA og Sydeuropa. Det an-
vender en såkaldt WDM teknologi med kapacitet til mellem 10 og 40 Gbit/s. 
 
Gemini 
Det er WorldCom/MFS Communications og Cable & Wireless (i øvrigt begge private teleselskaber) som 
bygger dette kabel primært til brug for trafik fra Internettet og Intranet. Det har en kapacitet på 10 Gbit/s 
baseret på SDH. 
 
Orient Express 
Privat kabelsystem som bygges af Neptune Communication fra Virginia i USA. Systemet forventes udlejet 
til private virksomheder. 
 
Pangea 
Pangea startede som et projekt på et MBA-studium i USA i 1997. Fire studerende, heriblandt danskeren 
Christian Jepsen, lavede på Georgetown University et projekt om fremtidens bredbåndsnetværk. Projektet 
har ført til, at investorer har skudt 470 millioner dollar, eller ca. 3,9 milliarder kroner, i at føre projektet ud 
i livet. Det nye telenet, der primært skal bruges af teleselskaber og Internet-udbydere, forbinder en række 
byer i Nordeuropa. Det gælder de største byer i Norden og Tyskland samt Amsterdam, Bruxelles, Paris og 
London. Nettet på i alt 11.500 kilometer er bygget op i løbet af et år af selskabet Pangea Ltd. med hjem-
sted på Bermuda. 
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BILAG: Beskrivelse af de enkelte satellitsystemer 
 
Efterfølgende beskrives kort de mange projekter og satellitkonstellationer som enten er operative eller på 
planlægningsstadiet. Alene mængden indikerer, hvad det er for en fremtid, der tegner sig indenfor de næ-
ste 3-5+ år. Men denne status indikerer også, hvor komplekst og hvor ambitiøst og måske endda oppor-
tunistisk mange af projekterne er. Investeringerne er for nogle systemer kolossale og spillerne er de helt 
store: Microsoft, Boeing, Hughes, GM, nationalstater, bankkonsortier m.fl. Andre investeringer er i virke-
ligheden ganske små, og handler om isolerede systemer til f.eks. målinger og rapporteringer fra rummet 
om magnetiske udsving eller andre videnskabelige projekter – jf. f.eks. den danske Ørsted satellit (som ik-
ke er nævnt i denne sammenhæng). Der henvises endvidere til de officielle websites for yderligere og de-
taljeret information om disse projekter og systemer. 

Super-GEO 
 - den tunge ende med de geostationære satellit-systemer:  

 
Inmarsat 
Verdens første operationelle globale system til trådløs (tale og tekst) telekommunikation, der består af 
Inmarsat-systemerne C og M.  
Inmarsat C overfører tekst til mobile terminaler. Systemet blev etableret i 1991 og udvikledes først og 
fremmest til skibe, men anvendes også af f.eks. lastbilchauffører.  
Inmarsat M er en udvikling af C-systemet, som fra 1994 har overført tale på kommerciel basis.  
Inmarsat er via Telenor i gang med udrulning af et Mini-M system – det første Global Area Network 
(GAN) – på 64 k basis til en laptop størrelse terminal. Systemet er et GEO system, og der er et kvart se-
kund forsinkelse på tale (som altså ikke er nær så brugervenligt som de nyere LEO/MEO systemer).  
Et antal projekter, der bygger på meget kraftige geostationære systemer til håndholdte telefoner, er under 
konstruktion i Østen, og de tager Inmarsat-M konceptet til den yderste grænse. 

 
AceS  
AceS, der er konstrueret af Lockheed-Martin, er det førende projekt indenfor de geostationære satellitsy-
stemer. Oprindelig skulle AceS have været opsendt i 1998, men pga. de asiatiske markeders kollaps blev 
opsendelsen udskudt til februar 2000. Systemet er netop nu i testfasen. 

 
Andre super-projekter inkluderer Satphone, ASC (Agrani) og Thuraya, APMT og Matra Marconi 
Space’s EAST (som forventes at være operationelt i 2002).  
Et konsortium mellem EAST og AceS har for nylig annonceret en fælles Geostationary Mobile Satelite 
Standard.   

 

LEO konstellationer: 
 

Low Earth Orbit satellites er forholdsvis små og lavtflyvende satellitkonstellationer, der primært er an-
vendelige til personlig kommunikation. Interessen for LEO-teknikken har været i ekstrem hastig udvikling 
siden den kommercielle start på mobiltelefoni i begyndelsen af firserne, og siden ikke mindst på grund af 
uenigheden om en fælles global standard for mobiltelefoni. Tydeligvis er en del af de tidlige satellit syste-
mer blevet overhalet indenom af den hastige jordbaserede udvikling på området – men samtidig er Inter-
nettets udbredelse og kravet om global her-og-nu information og kommunikation med til at varsle en nye 
æra for de efterfølgende projekter. 

 
Iridium 
Systemet var i 1998 det første operationelle, globale og kommercielle system for satellittelefoni. Oprinde-
ligt planlagt og ejet af Motorola som et LEO system med 66 satellitter á la GSM mobiltelefoniarkitektu-
ren. Konkurrencen med den landbaserede mobiltelefoni gjorde projektet til en fiasko. Prissætningen på 
terminaler og samtaler var ganske enkelt for høj. Iridium ejes i dag af det amerikanske forsvar. 

 
Teledesic 
Et bredbånds-LEO til tele (tale) og data (multimedia) med en planlagt kapacitet på 1 Mbit/s fuld duplex 
(altså tovejs) og en “gigalink” med download af data på 155 Mbit/s – 1,25 Gbit/s. Det er Microsoft, 
MacCaw og Boeing, der står bag dette projekt som har været forventet påbegyndt siden år 2000 og  
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operationelt i 2002. Systemet består af 288 satellitter – og som det første med inter-satellit kommunikati-
on, der flytter “samtalerne” fra satellit til satellit. Oprindelig var Teledesic et LEO system med 840 aktive 
satellitter (924 i alt) i 21 baner om jorden i en højde af ca. 700 km til en omkostning på 9 mia. dollars. Nu 
er systemet reduceret til 24 satellitter i 12 baner – 288 – i en højde af 1.350 km. 
Teledesic er det mest ambitiøse projekt og tilbyder en mængde forskellige terminaler og bit-rater fra min 
16Kbit/s for en almindelig telefon op til en 2M (128 kanaler a16K) for telefoni. Et antal fixed-site termi-
naler vil kunne håndtere 155M og 1.2G. Hver satellit har kapacitet til at håndtere ca. 100.000 16kbps ka-
naler. Jordens overflade er kortlagt til ca. 20.000 superceller (spotbeam) som hver er opdelt i 9 celler. En 
supercelle er en firkant på 160 km på hver side. Et footprint fra satellitten dækker max 64 superceller, sva-
rende til et areal, der er 37 gange større end Danmark. 

 
Globalstar 
Dette er et LEO system med 48 satellitter i otte baner. Op til tre satellitter vil kunne anvendes til at gen-
nemføre en transmission. Globalstar har valgt Qualcomm’s CDMA system. Globalstar vil tilbyde dataha-
stigheder på 1.200, 2.000, 4.800 og 9.600 bps. Globalstar benytter direkte kobling på PSTN via jordstatio-
ner. 

 
ICO 
Projektet er et MEO system baseret på 10 satellitter og 2 reserve satellitter. Mindst to af satellitterne ville 
være synlige for terminaler på jorden og det er satellitternes opgave at være relæ mellem terminaler og i alt 
12 jordstationer, som er forbundet i et netværk sammen med databasen af kunder. Terminaler vil være 
både single mode og dual mode – dvs. de kan fungere sammen med jordbaserede mobiltelefonsystemer 
(GSM i Europa, JDC i Japan og DAMPS i USA). Systemet er planlagt placeret i ca. 10 km højde. Satellit-
konstellationen sigter på mobiltelefoni i områder, hvor der ikke er dækning af andre systemer – vejtrans-
port, søfartstrafik og i en vis udstrækning i uudviklede lande. Systemet bygger på TDM. 

 
Odessey 
Projektet eksisterer ikke mere – men indgår nu i ICO. Oprindelig var Odessey tænkt som MEO system i 
Ka-frekvensområdet i konkurrence med Iridium. 

 
Ellipso 
Konsortiet er sammen med Virtual GEO ved at investere i en Internet tjeneste ved navn Ineva, der mål-
retter deres kapacitet mod satellit radio markedet med Penguin Radio. Ellipso har opgivet en global dæk-
ning, og leder derfor nu efter markeder. Systemet anvender bent pipe princippet, og er således i princippet 
ikke andet end et spejl i rummet.  

 
Constellation (Aries) 
Et LEO system, som består af syv baner med seks satellitter, der kombineres med 12 ækvatoriale satellit-
ter. Systemet er af Brasiliansk oprindelse og skal dække dette område. 

 
ECO-8 
Ligner Constellation med 11 ækvatoriale satellitter. Hed tidligere ECCO. Systemet er tidligere associeret 
med Constellation, og kan derfor opfattes som et brasiliansk projekt.  

 
Courier 
Et 72 satellits LEO system fra det tyske Satcon GmbH (der ikke må forveksles med et russisk projekt af 
næsten samme navn – Courier-1/Konvert messaging system). Projektet er kun på projektstadiet og vil 
sandsynligvis ikke blive bygget. 

 

Ikke-GEO bredbåndskonstellationer. 
 

Det er et spørgsmål om der er plads til konkurrenter til Teledesic – og i så fald om de vil blive bygget? 
Motorola er nu med i Teledesic, hvilket betyder at Celestri og M-Star ikke bygges. Celestri var oprinde-
ligt et Motorola bredbånds-LEO system med 63 satellitter som til forskel fra Iridium primært skulle an-
vendes til multimedia.  
De fleste af de følgende systemer anvender Ka- båndet til land-til-satelit kommunikation. Nye ansøgnin-
ger over Ka-båndet – det såkaldte V-bånd for anvendelsen af 40 GHz og mere er startet i USA. Disse in-
kluderer Hughes Expresway, Starlynx og SpaceCast, TRW’s GESN, Loral’s CyberPath, Inmartsat’s 
Horizon, GE Americom’s GE*StarPlus, Orbital Science’s Orblink (tilføjelse til Ellipso), PanAmSat’s V-
Stream og et system fra Lockheed-Martin. Iagttagere af satellitmarkedet tror dog ikke, at alle disse projek-
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ter bliver bygget. Flere mener endda, at netop 40GHz området er bedre egnet til trådløs landbaseret mo-
biltelefoni. 

 
SkyBridge (Sativoid) 
SkyBridge er et europæisk projekt med bredbånds-LEO. Det hed tidligere SATIVOD og ligner den ene-
ste konkurrent til Teledesic. Sativoid betyder ”satelitte video on demand”, men blev senerne ændret til 
SkyBridge. Det var oprindeligt Alcatel som foreslog dette LEO system, der bygger på 64 satellitter i Ku-
båndet. De har nu annonceret, at de planlægger at udvide til 80 satellitter. Systemet skal bruges til Internet 
og videokonferencer. De første satellitter blev taget i brug i år, og konsortiet planlægger at koordinere ind-
satsen med Loral’s Globalstar. 

 
Sterling Satellite Communications (s2net) 
Satellitter med IP switching. Strømforsyningen sker på ruten gennem jordens magnetfelter. 

 
Orblink 
Det første kommercielle MEO bredbåndssystem på linie med Spaceway. Det skal placeres i ca. 9.000 km 
højde. 

 
Pentriad 
System baseret på V-bånd konstellation med 13 satellitter i markante elliptiske baner (også kaldet HEO) 
over den nordlige hemisfære. Ventes at tilbyde den trådløse infrastruktur til det senere omtalte HALO. 

 
Virtual GEO/VIRGO 
Se Ellipso. 

 
@contact  
er indføjet i Teledesic projektet. 

 
M-Star 
Var oprindelig opfølgningen af Iridium indtil Celestri blev annonceret. Begge er opgivet og indføjet i Te-
ledesic. 

 
GIPSE 
Projekt fra Surrey Universitet. 

 
Rostelesat 
Russisk projekt med en kombination af både LEO og MEO konstellationer. 

 

Bredbånd fra GEO-konstellationer: 
 

Forskellen på GEO og LEO er at GEO er stationære med et fixed footprint på jorden til forskel fra f.eks. 
Teledesic’s mange overlapninger mellem satellitter i forhold til de terrestriske terminal-antenner. Som flere 
gange nævnt er der også en tidsforsinkelse i GEO i forhold til LEO og MEO, som måske får betydning 
for interaktive multimedia applikationer. Der foreligger en række forslag og projekter, som ikke nødven-
digvis kan kaldes konstellationer - og i nogle sammenhænge end ikke bredbånd - men som alligevel plan-
lægger at tilbyde Internet via satellit. Disse inkluderer bl.a. DirecPC fra HOT Telecommunications, Gi-
lat-to-home (også kendt som Straband), Web-Sat, Internet via the Sky (tidligere Internet in the Sky) fra 
Europe Online, Tachyon og NetSat 28. 

 
Spaceway (Galaxy) 
Hughes er i forvejen den eneste operatør, der opererer et satellitsystem - DirecPC - til individuel Internet-
anvendelse med meget store downlink hastigheder. Spaceway er også et Hughes projekt baseret på i alt 16 
globale satellitter til brug for datatransmission med hastigheder på 384 Kbit/s, 1,5 Mbit/s eller 6 Mbit/s 
og downlink hastigheder på 92 Mbit/s.  
Hughes har også et projekt under navnet Expressway med 14 GEO satellitter på ti lokationer med ISL, 
og selvom det lyder lidt a la Spaceway, er der her tale om Ku-bånd og V-bånd i stedet for Ka-båndet. 

 
Astrolink 
Et GEO-system fra Lockheed-Martin med 9 satellitter, der bruges til datatransmission med hastigheder 
fra 16 Kbit/s - 9,6 Mbit/s, som kan modtages på en lille parabol. 
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Cyberstar 
Cyberstar fra Loral består af tre GEO-satellitter til bredbåndstjenester, som vil blive markedsført ved si-
den af SkyBridge, og dermed sammen med Alcatel. Cyberstar/SkyBridge/Globalstar er i konkurrence 
med Iridium/Celestri/Teledesic, og mange mener, at de to bredbåndssystemer vil blive slået sammen i et 
selskab. 

 
Euroskyway 
Et 5 GEO system fra Alenia Aerospazio, der ejes af Finmeccanica.  

 
VIP-Ten 
Et lokalt projekt, som vil anvende VoIP i forbindelse med Euroskyway 

 
GESN 
Et 4 GEO system kombineret med 5 MEO system, der planlægges at være operationelt i 2005. TRW var 
ikke istand til at rejse tilstrækkelig kapital til Odessey, og flere mener, heller ikke dette projekt vil kunne 
tiltrække den nødvendige kapital. Arbejdstitlen er Global EHF Satelite Network.  

 
WildBlue/iSky/KaStar 
Et 2 GEO system med samme ejere som @Contact, der nu er i Teledesic regi. 

 
Worldspace  
Oprindelig en digital satellit radio rettet mod uudviklede lande, der fungerede som propaganda station for 
Voice of America. Nu gør Internettet et bedre job med at promovere den amerikanske drøm -  og projek-
tet er derfor ændret til at omfatte en Interne service. 

 
Aster 
Et 5 GEO system fra Spectrum Astro Inc. 

 
SWANsat 
3 satellit GEO i New Zealand 

 
V-Stream 
Fra PanAmSat 12 GEO i V-båndet 

 
WEST 
Kombineret MEO/GEO Ka-bånd fra Matra Marconi Space. Da Matra oprindelig skulle bygge Celestri, 
men nu i stedet hjælper med at bygge Teledesic, synes WEST at have en mildest talt usikker fremtid. 

 
Voicespan 
AT&T projekt, der nu er annulleret 

 

Andre bredbåndsanvendelser: 
SkyStation 
Udover de nævnte satellit-projekter findes der et spændende - næsten sci-fi agtigt - projekt, som bygger på 
kæmpestore varmluftsballoner, der placeres i 10-20 kilometers højde. “Kæmpestore” betyder i denne 
sammenhæng, at platformen mellem ballonerne er på størrelse med en fodboldbane! Det amerikanske 
FCC - regulatorernes i USA - har godkendt 47 GHz til stratosfærisk transmission - altså endnu højere fre-
kvensspektrum end de nye LEO-satellitter. SkyStation forventes snart at komme i drift og de skal primært 
anvendes til Internet-trafik med download på 1,5 Mbit/s til PC’er eller bærbare video, WebTV mv. 

 
SkyStation Africa 
Selskabet blev etableret i 1999 

 
Luftskibe 
I Japan har regeringen for nylig arrangeret en workshop om stratosfærisk kommunikation baseret på luft-
skibe.  

 
RotoStar 
Ballonbaseret telekommunikation. 
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Platform International 
Ubemandede fly til kommunikation og militære formål. 
Højtflyvende alternativ til bredbånd. Det amerikanske Angel Technologies, der tilbyder højhastighedsin-
ternet, har fundet en ny alternativ måde at sende data gennem luften.  Planen er, at et soldrevent fly skal 
svæve over større byer i en højde af cirka 18 kilometer - tre kilometer over normal flyvehøjde for passa-
gerfly. Det er meningen at flyene skal erstatte satelitter, og sende information ned til brugerne, der vil 
modtage den ved hjælp af en lille antenne, skriver New York Times.  For øjeblikket har man rettet blikket 
mod 200 byer rundt om på kloden, og man mener at produktet, som bliver testet i løbet af næste år, kan 
være i luften i år 2003.   For at få netværket til at virke kræver det tre fly samt to piloter til hver fly.  Flyene 
vil hver tage en tur på otte timer for at dække hele døgnet. Det er en kompliceret plan, men koncernchef 
Marc E. Arnold, Angel Technologies, er overbevist om idéen, som man seriøst arbejder videre med 

 
HALE 
High Altitude Long Endurance fra ESA (European Space Agenecy) 

 

Messaging konstellationer  
- primært til personsøgning, store-and-forward og overførsel af målinger: 

 
Orbcomm 
Det til dato mest avancerede og aktive messaging-system. 

 
LLMS/Iris 
Oprindelig designet til store-and-forward for andre satellitter. 

 
Leo One 
Planlægger et 48 satellit LEO system med store-and-forward 

 
E-sat 
Aktivt 6 satellit system med fokus på fjernaflæsning 

 

Navigation: 
 

GPS 
Det mest kendte og mest funktionelle system til positionering. Det er ikke et Leo system. GPS er bygget 
af Boeing.  

 
Glonass 
Den russiske variant af GPS. 

 
EGNOS 
Et geostationært navigationssystem, der anvender Inmarsat 3 satellitterne. 

 
Galileo  
Den europæiske pendant til GPS og Glonass. Europas erhvervsliv vil ikke investere sin del af det tocifre-
de milliardbeløb, systemet koster. EU skal investere knap 25 milliarder kroner i projektet, når erhvervsli-
vet har afvist at løfte sin del. EU-kommissionen har Galileo højt på ønskelisten, og arbejder ihærdigt på at 
opnå enighed om at give grønt lys for projektet. Galileo skal bestå af 30 satellitter og et net af jordstatio-
ner i og udenfor Europa. Galileo skal som GPS blandt andet bruges af private til positionering.  

 

Remote sensing  
- anvendes både privat og militært: 

 
FUEGO 
Et 12 satellit system, der har til formål at opdage brande i øde områder. ESA kalder det for Forest Earth 
Fire Watch 
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Rapid Eye 
Planlægger 4 polbaserede satellitter. 
 
Skymed-Cosmo 
Et foreløbigt studie med græske partnere. Systemet skal anvendes til at overvåge middelhavsområdet.  
 
Tsinghua 
Lokalt forslag til system, der skal kunne forudsige katastrofer. Surrey satellite technology står bag. 
 
Rocsat-3 
6 satellit konstellation fra Taiwan. 
 
Cospas-Sarsat 
Inmarsat search and rescue. 

 
På Internettet findes der en lang række rapporter fra bl.a. www.unterberg.com  og www.skyreport.com, 
som kan anvendes til reference for den økonomiske diskussion.  


