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- På bølgelængde med fremtiden

Den accelerede teknologiske udviklingshastighed betyder, at der er et
stigende behov for ikke bare mere information, men også en detaljeret
viden om den digitale teknologi. Uden denne forståelse er det ikke
muligt at se de mange nye muligheder, der opstår for anvendelse af
teknologien til nye og anderledes arbejdspladser, til generel og specifik
kompetenceudvidelse, til endnu mere dansk kreativitet og ikke mindst
til at komme på forkant med udviklingen i den globale digitale
omstilling, som er mere aktuel end nogensinde før.

Næste skridt er at skabe en digitaliseret netværksstruktur,  
som skal sikre:
> alle muligheder for datatjenester
> information til/fra det offentlige
> adgang til søgemaskiner
> adgang til viden à la bibliotekerne
> folkeuddannelse
> specifik uddannelse
> og meget mere.

Kort sagt: 

Danskerne skal have adgang til al viden når som helst og hvor som helst.

Der skal være adgang til anything, anywhere og anytime på any device.
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Videnskabsministeriet, Kulturministeriet, Branche-

foreningen for Forbrugerelektronik, ITEK og

Teleteknisk Selskab sætter 17. november 2004 i en

konference hos TDC fokus på digitalt tv.

Men digitalt tv handler om meget mere end fjernsyn

og underholdning. 

Danmark går galt i byen, hvis politikerne lader sig

forblænde af fjernsynets fremtrædende position.

I stedet skal man sætte fokus på, hvordan Danmark

kommer på bølgelængde med fremtiden. Under

dække af ordet ‘digitalisering’ er en omfattende tek-

nologisk revolution i gang, og den sætter Dansk

Metal fokus på i denne rapport.

Vores vision for digitaliseringen er at vi som:

> brugere får flere valgmuligheder

> borgere får bedre og mere fleksibel kommunikation

med det offentlige

> samfund satser på, at det digitale netværk også

fører til, at Danmark får flere udviklere og igang-

sættere

Fra flere sider er man allerede i gang med byggema-

terialer til næste generations netværk: TDC laver

ADSL-forbindelser, elselskaber lægger fiberkabler og

TV2 og DR1 diskuterer at gå over til digitalt tv. 

Imens er danskerne for længst begyndt at bruge de

digitale informationskanaler:  

Man er på internettet, har en e-mail postkasse, sen-

der sms-beskeder på mobiltelefonen, ser kabel-tv

eller henter tv-signaler gennem parabolantennen.
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Politisk bør man nu varsle en dato for at slukke det

almindelige, analoge tv-signal og sikre, at digitalise-

ringen udbredes til alle hjem, også dem uden for

byerne.

Næste skridt er at skabe en digitaliseret netværks-

struktur,  som skal sikre:

> alle muligheder for datatjenester

> information til/fra det offentlige

> adgang til søgemaskiner

> adgang til viden à la bibliotekerne

> folkeuddannelse

> specifik uddannelse

> og meget mere.

Kort sagt: 

Danskerne skal have adgang til al viden når som helst

og hvor som helst. Der skal være adgang til anything,

anywhere og anytime på any device.

Denne vision kræver nytænkning inden for tv-selska-

ber (broadcastere), teleselskaber, elselskaber og

andre operatører med elektronisk infrastruktur, og

det kræver i særdeleshed et engagement fra staten

og kommunerne i udviklingen af den offentlige

administration og dialog med borgerne på en ny

måde. 

Det kræver en grundig overvejelse om den indflydel-

se, det vil få på selve demokratiets vilkår, hvordan det

vil påvirke den private og offentlige kommunikation

og hermed også det offentliges serviceforpligtelser på

en lang række områder som uddannelse, læring og

viden. Public service-begrebet er meget bredere end

Danmarks Radio.
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Dansk Metal er parat med ajourførte uddannelser.

Det er Metal-medlemmer, der laver netværk. Det er

også Metal-medlemmer, der er med til at udvikle,

producere, installere og reparere udstyr.

For at øge danske virksomhedernes konkurrencefor-

del er der nu behov for en samlet indsats for at

udbrede digitaliseringen til alle hjem, så alle danskere

og alle virksomheder får mulighed for at komme på

bølgelængde med fremtiden.

Per Påskesen

Leder af Dansk Metals IT-Sekretariat
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8 FRA ANALO G T IL DIGITAL

Semi-conductor:  ‘Semicon-
ductor’-begrebet dækker over
halvleder-komponenter, der er
fremstillet af materialer som
Kisel/Silicium (silicon), silicon
germanium og gallium arsenide –
og som i fremtiden også vil være
bio- og nano-materialer.

Teknologiens accelererende udviklingshastighed

betyder, at der er et stigende behov for ikke bare

mere information, men også en detaljeret viden om

de omfattende ændringer digitaliseringen byder på.

Uden denne forståelse er det ikke muligt at se de

mange nye muligheder, der opstår for at anvende

teknologien til nye og anderledes arbejdspladser, til

generel og specifik kompetenceudvidelse, til endnu

mere dansk kreativitet og ikke mindst til at komme

på forkant med udviklingen i den globale digitale

omstilling, der i stigende grad får indvirkning på

vores hverdag.

Begrebet ‘digital’ er et af tidens mest overfortolkede

udtryk for en forandring, der startede allerede i

1960erne med introduktionen af den første compu-

terchip som et produkt af den såkaldte semi-conduc-

tor industri. Denne industri kaldes i dag blot ‘chip-

industrien’ som betegnelse for en branche, og er i

realiteten starten på en fødekæde for en hel ny måde

at leve på.

I denne rapport ses der på sammenhængene mellem

en række traditionelle brancher og industrier, hvor

computer-chippen radikalt har ændret de traditionelle

opfattelser og skabt en række nye brancher og indu-

strier. En proces, der på ingen måde er overstået, da

vi fortsat befinder os midt i omstillingen fra den klassi-

ske industri- og fremstillingsopfattelse til det, som

mange vil kalde for informations- eller vidensamfun-

det, men som måske i virkeligheden burde kaldes for

det digitale samfund – og da radiobølger i vid

udstrækning fungerer som transportvej i dette nye

verdensbillede, har rapporten fået den indikerende

overskrift ‘På bølgelængde med fremtiden’.



IT har længe været synonym med fremstilling af

‘kasser’: Computere, routere, modems, terminaler,

kabler og andet elektronisk udstyr, der har været en

del af telekommunikationsområdets omstilling til det,

der for ikke så længe siden blev kaldt for elektronisk

databehandling (EDB) og som nu er forsvundet i den

daglige omtale af den infrastruktur, der udgør ryg-

raden i både vore virksomheder, hjem og samfundet.

I stedet dukker det lille ‘e’ op foran de kendte

begrebsforestillinger, og derfor tales der nu om 

e-learning, e-government, e-business osv. 

Selv om blandingen af engelsk og dansk fortsat kan

være til debat, indikerer dette den stigende interna-

tionalisering af både begreber og produkter, tjenester

og ydelser. 

‘e-anything’ er det nye synonym for kommende

produkter og ydelser, der opstår på baggrund af

Internettet og sammensmeltningen med den trådløse

teknologi. Ikke blot i form af trådløs telefoni og den

eksplosivt stigende mængde af mobiltelefoner og ter-

minaler, men i langt højere grad som udtryk for den

trådløse adgang til Internettet og den kommende

trådløse forbindelse til forbrugerelektronikken i vore

hjem, på arbejdspladsen og ‘på farten’. For mobili-

teten i vores måde at leve på og måden, vi kommu-

nikerer med hinanden i en stigende udvisket defini-

tion af arbejde og fritid.

Den digitale teknologi og dens muligheder er ikke en

videreførelse af den måde, vi arbejder og lever på.

Det er et regulært paradigmeskifte - også selv om det

for de fleste ikke umiddelbart ser ud som noget radi-

kalt skifte. 

”e-anything er det nye

synonym for kommende

produk-ter og ydelser, der

opstår på baggrund af

Internettet og sammen-

smeltningen med den 

trådløse teknologi”
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Det er et regulært paradig-

meskifte…”



Danmarks samlede industripolitik er fortsat primært

fokuseret på de gamle industrier, og derfor er der

behov for en ny og sammenhængende politik, der i

højere grad tager højde for den digitale teknologi og

den digitale omstilling, når der skal træffes beslutnin-

ger om, hvordan vi vil leve og arbejde i en ny digital

samfundsmodel.

Til denne debat er forståelsen for, hvad ‘digital’ er for

en størrelse aldeles afgørende. Digital er meget mere

end den teknologiske digitalisering af de traditionelle

infrastrukturer som f.eks. telenettet og radio og tv

broadcast området. 

I sig selv er den teknologiske omstilling uundgåelig,

og det økonomiske argument for investeringer er

indlysende, men der er ikke i den stående debat søgt

en sammenhæng på tværs af de traditionelle sektorer

og samfundsværdien. 

I stedet tales der blot om en automatisering af sekto-

rer, som er styret af ønsket om status quo i de oprin-

delige kerne-forretninger og de etablerede markeds-

positioner.

Dot-com bølgen demonstrerede på godt og ondt, 

at uden forandringsvilje og mental kapacitet til at

tænke anderledes og nyt – og især på tværs af de

eksisterende sektorer - vil andre (og fra helt uventede

sektorer) tage over. 

‘Digitaliseringen’ er den nye overskift, men dette

begreb bygger på den samme teknologi og det

samme tankesæt som dot-com var udtryk for:

Forandringsvilje og forandringsparathed.  

” … forandringsvilje og

mental kapacitet til at

tænke anderledes og nyt.”
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Medieværdikæden
Underholdningsindustrien er kun ét aspekt af den

digitale udvikling, og måske burde vi i langt højere

grad koncentrere os om uddannelse og videnformid-

ling for hermed at sikre, at vi parallelt med de asiati-

ske lande kan deltage i fremstillingen af elektroniske

enheder, der kan anvendes til noget mere end blot

den underholdning, der er drivende for den digitale

udvikling lige nu. 

Forretningen ‘Medier og underholdning’ er baseret

på en såkaldt medieværdikæde:
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Figur 1: 
Den klassiske og simplificerede 
medieværdikæde
´På mange måder er dette naturligvis en konventio-

nel forbruger/markedsbetragtning, som handler om

både at ‘eje kunden’ og - ud fra et politisk-regulato-

risk synspunkt – om at ‘beskytte kunden’. 

I den klassiske leverancemodel er ‘Content is King’ dominerende. 
Distributionen fungerer blot som serviceled på indholdets vej til forbrugeren. 

Kundeforholdet er mellem indholdsleverandøren og forbrugeren, 
og distributionen kan benyttes politisk-regulatorisk til at beskytte kunden.



I den digitale model er den mest markante forskel på

overgangen fra industri- til informations- og viden-

samfundet, at individet kommer i centrum. Der er

tale om et regulært skift i kontrol af ejerskabet af

kunden, og mere generelt i den klassiske opfattelse af

forholdet mellem udbud og efterspørgsel. 

Content is King?
Definitionen af de elektroniske medier er baseret på

en forestilling om en medieværdikæde, hvor mantra-

et ‘Content is King’ er altafgørende for resten af

kæden. Det er en forestilling om et ‘ejerskab af kun-

den’ som udtryk for, hvem der ejer værdikæderne,

og det er på denne baggrund, at også medieområ-

dets forretningsmodeller defineres. Disse forretnings-

modeller er dog afhængige af mange faktorer som

f.eks. den politisk-regulatoriske indflydelse, der er

skønsom blanding af hhv. kultur og erhvervspolitik. 

I opbygningen af sådanne værdikæder indgås der en

række markedsmæssige alliancer på vilkår, der kunne

ligne isolerede fornuftægteskaber af forretnings- og

samfundsmæssig karakter, men som dybest set er

internationale strategier, hvor Danmark opfattes som

en region og et delmarked i den større helhed (og af

større værdikæder, hvor internationale ejerskaber er

reelle og baseret på et økonomisk afkast mere end de

samfundsmæssige aspekter).

”Der er tale om et regulært

skift i kontrol… ”
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Figur 2: 
Den udvidede værdikæde af medier og
elektronik
I den digitale værdikæde er der to nye fødekæder fra

hhv. Internettet og forbrugerelektronik, der fra hvert

sin sektor fremstår som trusler for den klassiske

medieværdikæde – og så optræder der et nyt begreb

‘Metadata’ (data om data – dvs. essensen eller beskri-

velsen af indholdet), der bliver den digitale fremtids

omdrejningspunkt. 

Hvor det tidligere var kanalens og programmets

identitet eller brand, som var udbyderens kontrolle-

rede tilbud og værdi (det der kaldes flow tv, som

udtryk for et redigeret og samlet programtilbud over

f.eks. en aften), er det fremover muligt for den enkel-

Multiplex: Er den digitale udgave
af afviklingen af radio og tv kana-
lerne. Hvor f.eks. en analog tv 
kanal fylder 7-8 MHz i hhv. 
VHF eller UHF frekvensområdet
kan den samme frekvens anven-
des til digital udsendelse, hvor-
ved man så i stedet taler om
båndbredde i form af antal bit pr.
sekund. 
En analog tv-kanal kan i broad-
cast kvalitet f.eks. komprimeres
til 4-6 Mbit/s, og som en digital
tv-kanal kan flere tv-kanaler der-
for udsendes på samme fre-
kvens.
Der er forskellige komprimerings-
teknologier og forskellige bånd-
bredder afhængig af om det er
jordbaseret, kabel, satellit eller In-
ternettet.
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te bruger at vælge og sammensætte sit eget ‘pro-

gram’ på tværs af alle udbydernes tilbud – og ultima-

tivt på tværs af alle distributionsplatforme og/eller

netværker.

Internettets betydning som medie er indlysende da

det med en blanding af nyt og gammelt indhold (i

første omgang som lyd og billeder) flytter store mar-

kedsandele fra den traditionelle radiolytning og tv-

sening til andre udbydere – og på andre forbruger-

elektronikenheder. 

Elektronikbranchen, som traditionelt har været hori-

sontal og fulgt indholdets distribution med produk-

tion af enheder til modtagelse på de faste infrastruk-

turer, er nu vertikal, og især de store ‘brands’ er

begyndt at etablere egne føde- og værdikæder på

tværs af de klassiske medier.

Yderligere er netværkerne, dvs. teleoperatørerne,

som traditionelt har været neutrale eller dedikerede

transportkanaler, på vej med egne føde- og værdikæ-

der, hvor de køber hhv. indhold og terminaler for at

kunne fastholde et kundeforhold, der er baseret på et

eksisterende betalingsforhold i forbindelse med en

individuel afregning af et forbrug.

Det mest markante er imidlertid, at næsten ingen af

de originale elementer i føde- og leverancekæderne

til den såkaldte medieværdikæde har dansk oprindel-

se. Undtagelsen er indlysende i indholdsdelen (med

Content is King opfattelsen), hvor public service

broadasterne og de regulerede kommercielle radio

og tv-stationer er tvunget til at producere kultur og

nyheder på eget sprog, men hvor forretningen reelt

IPTV/IPDC: ”IP” står for Internet
Protocol og ”TV” og ”DC” 
betyder, at der er tale om trans-
mission af billeder eller tjenester
(datacast) via Internettet, som
kan modtages på PCer, mobil-
telefoner og andre digitale 
enheder.
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er baseret på pakning af et udbud, der sikrer seer-

loyalitet for at fastholde en markedsposition (share) –

og dermed bl.a. reklameindtægter. 

Forbrugerelektronikindustrien er nærmest ikke

eksisterende i Danmark og er på et globalt plan for

længst overtaget af Japan og andre asiatiske produ-

center. Netværker og switches (telefoncentraler, rou-

tere på Internettet mv.) til opretholdelse af infrastruk-

turen og udbygningen af den ny digitale infrastruktur

er ligeledes på multinationale hænder, og især

Internettet og computerindustrien – både med hen-

syn til chip-fremstilling, komponenter, software og

applikationer – har aldrig været etableret som synlige

aktører i landet.

Danmark er altså ikke et højteknologisk land. Vi be-

nytter ganske vist teknologi på et højt plan i relation

til processer, men kun meget lidt i produktionssam-

menhænge – og her nærmest kun til medieindholds-

produktion i relation til radio, tv og underholdning

og kun meget lidt til uddannelse og forberedelse af

de kommende teknologier.

Sammensmeltning eller konkurrence
Det er de forskellige typer af teknologi og infrastruk-

tur, der nu smelter sammen – eller konkurrerer, hvis

man ser på det ud fra den politisk-regulatoriske syns-

vinkel. Mens broadcast er et meget reguleret område

pga. public service begrebet og vores definition af

demokrati og kulturelle værdier i både det nationale

og den vestlige civilisations regi, er telekommunika-

tion derimod både liberaliseret og privatiseret som

sektor for snart 25 år siden (om end det kan konsta-

teres, at regulering af frekvens-anvendelsen i forbin-

”Danmark er ikke et højtek-

nologisk land. Vi benytter

ganske vist teknologi på et

højt plan i relation til pro-

cesser, men kun meget lidt 

i produktionssammen-

hænge…”
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delse med mobiltelefoniens overgang til digital tek-

nologi giver anledning til nye politisk-økonomiske

overvejelser og modeller fra nye overstatslige organer

og standardiseringsfora).

Det er på denne baggrund af vital betydning, at for-

ståelsen for både den teknologiske og sociale udvik-

ling i perspektiv af hhv. politik og økonomi - både

lokalt og globalt - er til stede, hvis man vil have ind-

flydelse på den digitale omstilling. 

Det er ikke enten kun et teknologi spørgsmål, eller 

et politisk-regulatorisk økonomisk spørgsmål, men i

lige så høj grad et socialt og psykologisk fænomen.

For første gang oplever vi nu, at flere regulære

paradigmeskift sker indenfor samme aldersmæssige

generation, i modsætning til tidligere, hvor det var

naturligt, at ny teknologi først influerede på den

kommende generation – og denne forcerede udvik-

ling vil tage yderligere fart selvom vi måske allerede

synes, at det går for hurtigt.
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Figur 3: 
IP Datacast Forum statistik og prognose
Denne figur illustrerer med al tydelighed, at udviklin-

gen på hhv. PCer og mobiltelefoner målt i volumen

og i adgang til Internettet, er eksploderet fra et start-

punkt for knap 10 år siden – og at den fortsætter

eksponentielt. Antallet af mobiltelefoner har i 2003

overhalet antallet af fastnetforbindelser, og som det

fremgår, har mobiltelefoner også overhalet antallet af

PCer i løbet af indeværende år.  

Fortsætter denne vækst vil også begrebet IP Datacast

få en afgørende betydning for anvendelsen af

Internettet for det vil opfylde brugernes ønske om

anything, anywhere og anytime – og på any device. 

IP Datacast: 
Her specifikt som betegnelse 
for digital broadcast baseret på
MPEG4 (se side 32) komprimering
som kan modtages af håndholdte
(mobiltelefoner) små skærme.
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Den historiske udvikling af de enkelte infrastrukturelle

netværker og forbrugerelektronikkens mange appara-

ter skyldes i stor udstrækning nationalstaternes ønske

om at investere ud fra en samfundsmæssig interesse.

Der er imidlertid også et andet historisk perspektiv,

og det har relation til begrebet ‘transport’, hvor told

og skat på varer og formidling af varer (søveje,

havne, landeveje, byporte osv.) altid har fungeret

som politiske variabler i reguleringen af nationalsta-

ternes handelsinteresser.

Baseret på en bevidst økonomisk og politisk finansie-

ring blev der allerede i forbindelse med etableringen

af de første netværk udstedt licenser og tilladelser til

bl.a. telekommunikation, radio og tv. Investeringerne

blev baseret på sikkerhed i form af et reguleret

monopol, som først meget senere er blevet afløst af

den økonomiske model med frie markedskræfter - og

hermed erhvervslivets krav om indtjening af værdi for

ejerne. 

I udgangspunktet blev der skabt et økonomisk sikker-

hedsnet for anvendelse og udvikling af egne nationa-

le ressourcer, og hermed det historiske perspektiv for

den samhandel, der i dag er udviklet til internationa-

lisering og globalisering af, hvad de fleste stadig kal-

der for IT, men som også er telekommunikation og

elektroniske medier (ICT). 

Selvom der udelukkende ses på teknologien, kan

denne af gode grunde ikke stå alene uden en social

dimension og en perspektivering af den politiske og

kulturelle forandring, som digitaliseringen medfører

både lokalt og globalt.

Det kan med en vis ret påstås, at det er teknologien,
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som sikrer fremdriften for samfundsforandringer. At

det er nye teknologiske landvindinger og opfindelser,

der bestemmer måden, vi lever og organiserer os på.

Alternativt kan det også påstås, at teknologien blot er

et (hjælpe)værktøj, der kontinuerligt effektiviserer

den bestående samfundsorden, og forbedrer levevil-

kårene for individet. Uanset hvilket synspunkt, den

enkelte har mest sympati for, er det en kendsgerning,

at teknologiens forskellige paradigmer historisk set

altid har haft en forstyrrende og ødelæggende effekt

på økonomien - og dermed både på de politiske vil-

kår og på den måde, vi organiserer os på. 

Men det kan også påstås, at selvom mulighederne i

teknologien primært er økonomisk relaterede, er det i

realiteten en politisk afgørelse at sikre rammer, der

muliggør investeringer - og at det er den generelle

sociale accept af en teknologi, som i sidste ende er

bestemmende for, om den sættes i produktion.

Netværker
De infrastrukturer som telefonnettet og radio & tv

netværkerne repræsenterer, blev hurtigt reguleret til

monopoler, da nationalstaterne fandt det samfunds-

mæssigt vigtigt at sikre en hurtig etablering med

mulig adgang for alle – altså en public service.

Monopolerne sikrede også, at ‘kunden’ var ejet fuldt

og helt af udbyderen, og at en effektiv lovgivning

med de nødvendige sanktionsmuligheder udelukkede

al konkurrence fra andre udbydere uanset, om de

måtte kunne tilbyde billigere priser og bedre ydelser

– og hermed var forretningsmodellen om ejerskabet

af kunden etableret.

Uplink: Det sted hvor radio og tv
kanaler kodes og sendes op til sa-
tellittens såkaldte transpondere,
som der derefter sender det retur
til jordens parabolmodtagere.

HE: Head End (modtage og
udsendelsesenheden)  for Kabel-
TV netværk.

CATV: Community Antenna TV, 
er den oprindelige be-tegnelse
for Kabel-TV og dækker i dag alle
former for små og store fællesan-
tenne-anlæg. 

MUX: Se side 13.

POTS: Plain Old Telephone
System, dvs. telefonnettet, hvor
der til modtager er et fast kreds-
løb med to kobber-tråde: En til
modtagelse og en til afsendelse.

Dial up: Betegnelsen for analog
modemopkobling via telefonnet-
tet, som har en begrænsning på
56Kbit/s. 

ISDN: Integrated Services Digital
Network er telesel-skabernes
kommunikations-standard, der er
udviklet til at sikre digital forbin-
delse over almindelige telefon-
ledninger.

XDLS: Fælles betegnelse for de
forskellige typer af Digital Sub-
scriber Line teknologi (også kal-
det for bredbånds-forbindelser).

WebTV: Oprindelig Micosofts
betegnelse for data (Internettet)
til TV apparater, som nu kommer
i en version også med streamet
TV (og IPTV) til Windows Media
Player, der kaldes for MSNTV2.
(Bruges også i betydningen
Webcast).
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Figur 4: 
Infrastrukturer og terminaler 
Som det fremgår af figuren, findes der i dag temme-

lig mange og forskellige former for netværk og infra-

strukturer og terminaler. 

Illustrationen viser de forskellige netværks infrastruk-

turelle forskelle i den traditionelle værdikæde af ind-

hold, distribution og forbrug. 

Mobile: Mobiltelefoni og tråd-
løse netværker (uanset specifik
teknologi)  

LEO: Low Earth Orbit Satellite.
Kommunikations-satellitter, der
befinder sig i kredsløb i ca. 750
kilometers højde og som med en
meget lille signalforsinkelse er
velegnede til distribution af inter-
aktive kommunikations-services.
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Fra venstre mod højre er Internettets indhold illustre-

ret som de mange servere (IP), der repræsenterer de

mange databaser og hjemmesider med indhold af

information og viden, som der er adgang til fra for-

skellige terminaler via forskellige netværk, og hvor

det er udbyderne af radio og tv, som dels producerer

eget indhold, og dels pakker forskelligt indhold, som

de herefter distribuerer via egne transmissioner på

forskellige netværk. 

Fra højre mod venstre ses forbrugerkonteksten, hvor

kunden kan vælge mellem forskellige former for ter-

minaler (og situationer) eller affinde sig med at få

indholdet præsenteret på de vilkår, som terminalen

og netværket repræsenterer.

Det er karakteristisk, at alle situationer for modtagelse

af radio og tv og kommunikation med Internettet

kræver en ‘boks’. Enten i form af en dekoder (STB)

eller et modem (analogt eller digitalt). 

Brugeren tilbydes navigation mellem de mange

udbud via en EPG eller en browser. Og det er karak-

teristisk, at lyd og billeder sammensmeltes på tværs

af platformene – dvs. at brugeren kan modtage både

‘radio & tv’ på de dedikerede platforme via en radio

eller et tv-apparat og/eller via Internettet på statio-

nære eller håndholdte PC’ere eller mobiltelefoner. 

Det er også karakteristisk, at de mange bokse nu

smelter sammen i funktioner, der overlapper hinan-

den med hensyn til navigation og kontrol af udbude-

ne – dvs. at den såkaldte ‘gatekeeper’ rolle, der er

betegnelsen for, hvem der ejer eller kontrollerer kun-

den, er på vej væk fra medieværdikædens aktører til

at ende hos brugeren via de nye PVR funktioner. Men

FWA: Fixed Wireless Access.
Luftbåren transmission mellem
synlige (line of sight) stationære
enheder.

El-net: Anvendelse af el-nettets
fysiske tilstedeværelse til også at
bære data og telekommunikation.

HomeLAN: Home Local Area
Network er et netværk i hjemmet,
hvor to eller flere computere for-
bindes trådløst eller via kabel.
Anvendes også som betegnelse
for kablet eller trådløs sammen-
kobling af alt elektronisk udstyr i
hjemmet via en ”gateway” eller en
Home Server (som er en PC der
styrer alt udstyr og kommunika-
tion).

EPG: Elektronic Program Guide 
er en oversigt over de kanaler,
programmer og datatjenester,
der findes på en digital platform. 

STB: Set Top Boks er en de-
koder, der både afkoder de digi-
tale teknisk krypterede signaler
(og i betalingsforhold gør det
muligt at identificere den enkelte
kunde).

Browser / player: Browseren er
den grafiske snitflade til
Internettets WWW - og en player
er betegnelsen for en afspiller af
lyd og billeder i en stationær eller
en håndholdt PC og mobiltelefon
e.l.

PVR: Se side 25.

Kredsløbskoblet: Udtryk for tele-
nettets tovejsforbindelse på fast
kredsløb eller trådpar.
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dette kræver, at medieværdikædens indholdselemen-

ter er kendt af brugeren i form af det, der kaldes for

metadata. 

Dette skift i kontrol er særdeles afgørende for de

elektroniske mediers fremtid. 

Som det fremgår, kan værdikæden altså ses fra

begge sider. Altså enten som et udtryk for den tradi-

tionelle forretningsmodel, hvor udbyderen ‘ejer’ kun-

den i form af binding til netværket og terminalen og

det forretnings- og abonnementsforhold, som tradi-

tionelt er baseret på et flat fee princip. Eller som en

beskrivelse af en kommende forretningsmodel, der

kan kaldes for mikrobetaling, hvor kunden er i cen-

trum uden ønske om at blive ejet af hverken ind-

holdsleverandør, netværksoperatør eller terminaltek-

nologi, men med en forventning om at være i stand

til at vælge på forskellige ‘hylder’ og kun betale for

det reelle forbrug. 

Denne model er gennem årene blevet kaldt for on

demand, men er i praksis fortsat styret og kontrolleret

af en værdikæde, hvor udbyderen binder eller låser

kunden i et bestemt ejerskabsforhold på abonne-

mentsbasis eller en kombination af dette og individu-

el betaling. 

Forretningsmodellen kendes fra både kabel- og satel-

lit tv, og benyttes også i forbindelse med både tele

og mobil kommunikation, og selvom der er konkur-

rerende platforme og reel konkurrence platformene

imellem, er både indhold og måden at opfylde beho-

vene på principielt den samme. 

Radio og tv er baseret på et udbud af programmer

og kanaler. Kommunikation består derimod af tele og

Pakkekoblet:
Kommunikationsform, hvor data-
pakker (packets) transmitteres i
spe-cielt udvalgte kanaler, der
kun er reserveret den enkelte
bruger i den tid, det tager at
overføre den enkelte datapakke.

CA: Conditional Access betyder,
at signalet er betalingskodet og
kræver et fysisk CA modul (og
kunden får typisk et smartcard).

PSB: Public Service Broadcast,
der er helt eller delvis licens-
finansieret.

Must Carry: Distributionsnet for
radio og tv (altså kabel- og satel-
lit-tv netværker) er pålagt en for-
pligtelse til - uden beregning - at
formidle nationale, regionale og
lokale Public Service radio og tv-
kanaler.

.
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data uanset om der benyttes fastnet eller trådløse

net. Og det er kombinationen mellem disse kontekst-

bestemte forbrugersituationer, der er omdrejnings-

punktet i digitaliseringen og den såkaldte netværks-

konvergens.

Basalt er der imidlertid tale om to meget forskellige

netværkstopologier. Den ene er et tovejs 1:1 tele-

kommunikationsnetværk, hvor forbindelsen på fast-

nettets oprindelige hierarkiske opbyggede netværks-

struktur med centraler og fysiske kabler til telefonter-

minalen er et fast opkoblet kredsløb mellem to par-

ter. 

Det samme princip om et separat kredsløb gælder

også for mobiltelefoni, selv om det foregår i luften,

og teknologisk er til rådighed på en anden måde. 

I begge tilfælde er der tale om en dialogform og en

tovejs koblet kredsløbsforbindelse mellem parterne til

forskel fra datanetværket (og Internettets) pakkeko-

blede kommunikationsform. 

Den anden netværksform er broadcast, som baseres

på princippet om 1: Mange, hvor det samme (ind-

hold) udsendes til alle på samme tid i en netværks-

struktur uden returvej til dialog eller kommunikation. 

Det er naturligvis muligt at kombinere de to net-

værkssystemer, og for en broadcaster betyder det, at

det er telefonen, der anvendes som returvej i forbin-

delse med f.eks. on demand tjenester. En betalings-

film udsendes således som broadcast, og ved hjælp

af dekoderteknologien (STB) åbnes der kun for de

kunder, der via telefonen er unikt identificerede.

Hermed er STB også det centrale forretningselement

i broadcast og i den elektroniske del af underhold-

ningsindustrien, hvor dekoderen både afkoder de
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teknisk krypterede signaler, og gør det muligt at

identificere den enkelte kunde. 

Foruden afkodningen af den teknologisk krypterede

signalering, som foregår vha. komprimeringsalgorit-

mer, bliver signalet også kodet på en sådan måde, at

kun modtagere med særlig adgang kan se signalet,

og det er bl.a. dette princip, som satellitoperatører

som Viasat og Canal Digital anvender i deres kunde-

forhold. 

Den fysiske dekoderboks er godt nok standardiseret

teknologisk (for at undgå forskellige STB til forskellige

udbydere), men adgangen til signalets indhold kræ-

ver et særligt fysisk modul, og det kan kun erhverves

i et kundeforhold (det, der kaldes for CA).

Over for dette står public service broadcasternes

(PSB) åbne standard, hvor signalet ganske vist er tek-

nologisk kodet - og hvor en licensbetaler derfor skal

købe sig en STB – men hvor der ikke er tale om et

CA modul, idet PSB er free to air, hvor seeren på

samme måde som i den analoge radio og tv-udsen-

delse kan modtage signalet direkte.

Også til kabel-tv kræves der en STB, hvis man vil se

mere end det, udbyderen tilbyder som standardpak-

ke, der bl.a. skal rumme landets nationale, regionale

og lokale public service radio og tv (den såkaldte

must carry bestemmelse). Betalingskanaler i form af

filmkanaler og datatjenester kræver også i kabel-tv en

unik identifikation af brugeren.

I forbindelse med digital transmission er STB en fast

bestanddel af installationen, og det er udviklingen af

denne boks, der med digitaliseringen gør den til en

central enhed for en række andre forretningsmulig-
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heder og forretningsmodeller, og derfor bliver diskus-

sionen om gatekeeperen både en politisk og en for-

retningsmæssig diskussion. 

Man kan sige, at dekoderen (STB) fra at være en tek-

nologisk kasse til afkodning af signaler, bliver en

enhed, der kan sikre unik identifikation af brugeren

på samme måde som telefonnumre sikrer det i tele,

data og mobil nettene. Og at den i kombination

med telefonens eller Internettets returveje (modem)

er blevet formidler af en dialog mellem udbyder og

modtager. 

Men STB er fra at være en tv-tuner også på vej til at

blive en computer, som foruden kundekontrol og en

særlig præsentation af indholdet via EPG’en kan

kommunikere direkte med indholdets data. Den ind-

byggede harddisk kan optage dette og afspille det på

en meget mere avanceret måde end en videobånd-

optager.

Sammensmeltningen af DVD og STB bliver med

andre ord til PVR, hvor brugeren vha. udsendelsernes

metadata bliver sin egen producer. Og da PVR’en

med sin computerfunktionalitet i form af nemmere

grafisk snitflade (EPG og browser) let kan program-

meres, kan den f.eks. anvendes til det, der kaldes for

time shift, hvilket bl.a. betyder, at den kan indstilles til

at udelade reklamer. 

I princippet er indholdet, der distribueres på de for-

skellige platforme, det samme, og det er den samme

– eller en tilsvarende – STB/PVR, der skal anskaffes,

for at kunne modtage det. Og i den konkurrence-

situation, der findes på markedet i dag, sker det stort

set til samme pris. I denne situation bliver andre fak-

torer som ‘brands’ og ekstra features i form af meta-

DVD: Oprindeligt kaldt for Digital
Video Disk, men står nu for
Digital Versatile Disk
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PVR: Personal Video Recorder
eller som amerikanerne også
kalder DVR: Digital Video Reorder
(harddiskoptager) 

 



data ud over det basale indhold naturligvis interes-

sante konkurrenceparametre – især sammenlignet

med Internettet, som tilbyder metadata i alt indhold

(som jo er det, søgemaskinerne opererer ud fra).

Kampen om ejerskab af kunden
Mens indholdet – dvs. information, viden, film, radio

og tv osv. – kan leveres på alle platforme og i alle

netværker, er det de forskellige former for udbydere,

som, kombineret med deres forskellige historiske

omstændigheder, definerer den enkelte udbyders

rolle. 

De seneste 20 år har budt på mange mulige alliancer

og forsøg på at købe sig ind i medieværdikæden –

og vi har de sidste 5-10 år set, at Internettet har

overtaget store dele af leverancerne. Og vi vil de

næste 5-10 år se, at også de nye trådløse teknologier

fra mobiltelefonien vil forsøge sig på samme måde

og efter samme forretningsmodel, hvor det drejer sig

om at sikre ejerskabet af kunden. 

Grundlæggende kan man sige, at dette blot er

udtryk for konkurrence, og at politikernes og regula-

torernes rolle fortsat er den samme: At sikre rum for

både et public service udbud og at afstikke spillereg-

ler for konkurrencen i medierne til borgerens bedste.

Men digitaliseringen repræsenterer også nye mulig-

heder og nye spillere, hvor politikere og regulatorer-

ne skal tage stilling til helt nye elementer.

Som det fremgår af den nye medieværdikæde og

den netop forklarede netværkssammenhæng, er der

med Internettet opstået en teknologisk konkurreren-

de platform i form af bredbånd, IPTV og IP Datacast

mv., men der er også kommet en ny form for ind-

”…de nye trådløse teknolo-

gier fra mobiltelefonien vil

[også forsøge] at sikre ejer-

skabet af kunden.”
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En adgang til Internettet som
brugeren har valgt ud fra egne
kriterier - f.eks. MSN, TV 2, DR,
Google e.l. 

Streaming: Lyd- og billedtrans-
mission via Internettet.

DRM: Digital Rights Management.  

Webcast: Udsendelse af program-
mer (typisk indhold a la radio og
tv) på Internettet.

Mediaplayer: Software, der sikrer,
at streamede lyd- og billedtrans-
missioner kan modtages og vises
på en computer.

 



hold, der kan kaldes for ‘folkets tv’ (om end det ikke

nødvendigvis skal sammenlignes med ‘fjernsyn’), og

som bl.a. handler om nye medievirksomheder, der

påtager sig at samle indhold og kategorisere det med

henblik på et salg on demand til hvem som helst. 

Dette er hverken broadcast eller telekommunikation,

men snarere noget, der kendes som portaler, og som

kan kombineres med egne søgemaskiner eller med

de åbne søgemaskiner. Denne afsætningsmulighed er

unik, fordi der reelt er tale om 1:1 forhold i et

Internet, der kan håndtere både broadcast og tele,

og som kan håndtere mikrobetaling og DRM rettig-

hedsproblematikken i det digitale univers.

På Internettet hedder det streaming eller webcast, og

det kræver en mediaplayer i PCen eller i mobiltelefo-

nen, og det er i princippet en dekoder i form af soft-

ware, som bl.a. Microsoft leverer gratis. Disse nye

udbydere ser både radio og tv – dvs. lyd og video –

som et forretningsområde, hvor de på Internettets

vilkår og teknologi kan levere både noget nyt og det

samme som de øvrige platforme, hvis kunderne vel

at mærke har en tilstrækkelig god bredbåndsforbin-

delse.

I denne forretningsmodel er copyright og jura vigtige

faktorer. Underholdningsindustrien og de etablerede

elektroniske medier har en historisk og økonomisk

forretningsmodel, der bygger på ophavsrettens regler

for udsendelse og kopiering, men på Internettet er

udsendelsesbegrebet ikke det samme som for broad-

cast af radio og tv, som jo er reguleret af radio og tv

lovgivningerne.

iPod: Oprindeligt en MP3-afspiller
fra Apple, der kan rumme op til
7.500 musik-numre på den ind-
byggede harddisk - men nu mere
blot en bærbar GB harddisk.

iTunes: Apples version af en digi-
tal jukeboks, hvor det er muligt
for brugeren at downloade musik
og skabe sine egne playlister.

Podcasting: Et nyt begreb for
opsamling/download af færdige
(lyd) programmer. 

”Vidcast”: Som ”podcast” men
for video (endnu ikke anvendt
som begreb på samme måde som
for lyd).
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Musikindustrien er således under forandring på

grund af Internettet, hvor f.eks. Apple med iPod og

iTunes byder på en fremtidig model. Allerede nu

anvendes begrebet ‘podcasting’ som udtryk for at

forskelligt indhold pakkes og klargøres til personlig

download og time shifted lytning. Det betyder, at en

række brugere kan og vil downloade musik (også

gerne mod [individuel] betaling) og sammensætte sit

eget indhold (radio om man vil), som de kan afspille

på bærbare enheder, i bilen, på PCen eller på hjem-

menes Hi-Fi anlæg og kommende hjemmebiografer. 

Personaliserede medier
Sammensmeltningen af disse teknologier og den bru-

gerorienterede kontekst vil dermed også stille krav

om en sammensmeltning af PCerne og hjemmenes

traditionelle forbrugerteknologi. 
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Figur 5: 
Det digitale hjem
Enhver, der har en PC med printer, højttalere, scan-

ner osv. kender alt til den fuglerede af kabler, der lig-

ger på gulvet. Kombineres dette nu med en bred-

båndsadgang til tele eller Internetleverandøren, og

skal dette yderligere kombineres med radio, tv og

højtalere osv. i resten af hjemmet, vil ønsket om en

samlet leverandør formodentlig hurtigt blive aktuelt,

og det vil bl.a. gøre teleoperatørerne til en vigtig

aktør. Men producenter af nye trådløse netløsninger

vil umiddelbart kunne fjerne alle kablerne og sam-

menkoble alle enhederne trådløst ved hjælp af WLAN

og WiFi. 

WLAN: Wireless Local Area
Network - et trådløst lokalt data-
netværk, der binder computere
og/eller andet ud-styr sammen.

WiFi: Wireless Fidelity oprindeligt
kendt som standarden IEEE
802.11b, der benyttes til trådløse
netværk. 
Nu mere et begreb for al trådløs
datakommunikation indenfor min-
dre afstande og dækker bl.a. også
Bluetooth og nye standarder i
802.11 a- g.

PDA: Personla Digital Assistent -
en version af en personlig kalen-
der, lommePC mv.
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Det er imidlertid kun selve det fysiske teknologi-pro-

blem, der løses på denne måde. Behovet for at

kunne flytte indhold fra en enhed til en anden, er

langt mere kompliceret, og vil under alle omstændig-

heder kræve en grafisk brugersnitflade af pædago-

giske dimensioner, hvor den enkelte ikke blot har styr

på sit eget bibliotek, men hvor der også skal tages

højde for at kunne modtage specifikt indhold og

viden mv. fra forskellige udbydere på tværs af de

gamle begreber som broadcast og elektroniske

medier.

Her er PVR/EPG/browsere på vej som repræsentative

services for de nye personaliserede medier. PVR tilby-

der brugeren at definere sin egen struktur, og kan -

som en PC - gemme og rubricere indhold af enhver

art, som hvis det var dokumenter eller filer på

Windows (eller andre) styresystemer. Og den kan vise

sig at være den længe eftersøgte og unikke boks, der

kan sammenkoble hjemmets elektronik og holde styr

på leverancer fra alle udbydere – og dermed opfylde

den såkaldte gatekeeper rolle. Det betyder, at kon-

trollen med indholdets præsentation og udbud, nu

flyttes helt ud til forbrugeren, og som allerede nævnt

er det et særdeles afgørende skift i kontrol i den digi-

tale omstilling. Det stiller nemlig ikke bare kontrollen

af indholdet og forretningsmodellen om ejerskab af

kunden i perspektiv, men afføder også en række juri-

diske problemstillinger i relation til DRM. 

Men vigtigst af alt: De bestående spillere på de tradi-

tionelle platforme vil se nye konkurrenter fra

Internettet komme med tilbud om services, der vil

være attraktive for forbrugere. Der vil være tale om

både underholdning, viden og information – og det

MP3: En standard for lyd der
anvendes som personlig og bær-
bar afspiller a la tidligere
Walkman, Discman mv.

PocketPC: En version af PDA som
oprindelig blev introduceret af
Microsoft med et særligt Windows
CE styresystem. 
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er her begrebet informationssamfundet træder i

karakter. Det er altså ikke længere et spørgsmål om

at opretholde de kunstige historiske definitioner af

hverken broadcast eller telekommunikation, men om

at omdefinere teknologien og netværkerne til at

matche ønsker og behov i en ny forbruger-borger

kontekst.

Digitaliseringen frigør frekvenser 
og sikrer plads
I forbindelse med radioens introduktion i 1920’erne

og senere tv’s i 1950erne blev infrastrukturen etable-

ret efter samme model som telesektoren. 

Da der for radio & tv var tale om radiobølger, bestod

opgaven i at etablere et antal sendemaster, der

udstrålede signalet i en vis geografisk afstand, og

parallelt at få sat gang i en produktion af radiomod-

tagere, som kunne modtage de frekvenser, der blev

transmitteret på. Da radiobølger er et naturfæno-

men, er visse frekvenser bedre egnede til indendørs

modtagelse, men på dette tidspunkt var den teknolo-

giske formåen ikke særlig stor, og i dag kan vi derfor

konstatere, at de bånd, (dvs. spektrum – se her figur

6 på side 35) der blev valgt til radio og TV – og som

anvendes den dag i dag – i realiteten er historisk

betingede. Men når digitaliseringen er gennemført

ved at slukke for den analoge udsendelse, frigøres

der et stort og attraktivt radiospektrum, der kan

genanvendes digitalt. 

Hvorvidt man ønsker at anvende frekvenserne til

radio og tv i gammeldags forstand eller til nye for-

mer for ‘radio og tv’ som f.eks. personaliserede eller

individuelle on demand tjenester, er således en del af

diskussionen. Og i den sammenhæng er det måske

mere interessant at se på skærmen som en generisk
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enhed – dvs. selve skærmens størrelse – hvor den lille

skærm repræsenterer f.eks. mobiltelefoner og hånd-

holdte computere, og den store skærm af f.eks.

hjemmets nye fladskærme.

De digitale multipleks, som er grundlaget for digital

transmission af lyd og billeder, er konstrueret på basis

af, at radiobølgerne bærer det digitale indhold. En

typisk analog frekvens til fjernsyn fylder 7-8 MHz, og

det betyder i den analoge verden, at der kan sendes

én kanal på hver frekvens af en sådan størrelse. 

Når signalet digitaliseres, optræder et nyt begreb,

der kaldes for båndbredde, og i denne form kan den

samme frekvens nu bære betydelig flere kanaler.

Uden at være meget teknisk kan man sige, at en ana-

log frekvens [i luften] effektivt kan omsættes til ca. 20

Mbit/s, hvilket så med den nuværende komprime-

ringsteknologi kan bruges til 3-4-5 digitale tv-kanaler. 

Forholdet i omsætningen handler altså om, hvor god

en kvalitet den enkelte kanal skal have, og indtil vide-

re er det broadcasternes vurdering, at der er behov

for 4-6 Mbit/s per digital kanal. Dette omsætnings-

forhold diskuteres kontinuerligt af teknikere og der er

stor forskel på båndbreddeudnyttelsen, når en digital

kanal udsendes i luften, på satellit eller transmitteres 

i kabel eller på Internettets bredbåndstilslutninger.

Den teknologiske udvikling af komprimeringsteknolo-

gier er voldsomt stigende, men pakning af data på

en effektiv og intelligent måde afhænger af mange

faktorer. Den nuværende de facto standard på tv-

området – eller rettere video og levende billeder – er

global, og kaldes for MPEG2. Bag denne betegnelse

Hz: Hertz. Måleenhed for fre-
kvens. En hertz svarer til en bølge-
cyklus pr. sekund.

MHz: 1.000.000 Hz.

Mbit/s: 1.000.000 bits i sekundet.

MPEG: Moving Pictures Expert
Group , der har sikret en inter-
national ISO/ITU stan-dard for
komprimering af video. 
Der er forskellige niveauer af
[MPEG] komprimering, der kende-
tegnes af det tal, der hæftes på -
f.eks. MPEG2, MPEG4, MPEG7/21-
hvor [DVB]/MPEG2 er de facto
standarden for ”digitalt tv” netop
nu. 

DVB: Se side 39.

HDTV: High Definition Television
er et tv-format, der kan levere
levende billeder i meget detaljeret
(høj) opløsning.
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ligger dels en patentering af noget teknologisk, og

dels en model for en samlet føde- og distributionskæ-

de i den allerede beskrevne medieværdikæde, der er

forudsætning for, at digital tv systemet overhovedet

fungerer.

Nye patenter til f.eks. MPEG4 er for længst registre-

ret, og en anvendelse af denne standard vil kunne

give mange flere kanaler end tidligere beskrevet.

F.eks. vil en MPEG4 anvendelse og distribution af

digitale tv-signaler til små skærme på mobiltelefoner-

ne kunne give 30-40 kanaler indenfor den samme

båndbredde som en almindelig tv-kanal, hvormed

det så også står klart, at en lille skærm ikke kræver

samme opløsning og detaljeringsgrad som f.eks. en

stor tv-skærm i hjemmene.

På samme måde står det også klart, at en HDTV

opløsning til en stor skærm kræver meget mere

båndbredde – 19-20 Mbit/s i MPEG2 svarende til en

hel MUX, hvorimod en MPEG4 datastrøm til HDTV

kun fylder 8-10 Mbit/s og dermed skaber plads til to

kanaler. 

I den digitale verden handler det således om både

frekvens, båndbredde og skærmstørrelse, når der

tales om begrebet kvalitet. Men det handler også om

den samlede værdikæde, de facto markedsstørrelser

og elektronikfabrikanternes evne til at producere og

afsætte udstyr til både produktion, distribution og

forbrug.

På det medieteknologiske område er begrebet broad-

cast under pres fra bl.a. den allestedsnærværende

(pervasive) - snart trådløse - computerkraft og
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adgang til information om hvad som helst, når som

helst og fra (næsten) en hvilken som helst type for-

brugerelektronik. I praksis betyder det, at nye aktører

fra andre end de traditionelle brancher og industrier

vil ønske adgang til den underliggende og funda-

mentale ressource: Radiofrekvenser - eller spektrum

som det også hedder.

Og dette ønske om adgang til spektrum vil samtidig

åbne op for et opgør med myten om, at frekvenser

er en begrænset ressource. 
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Figur 6: 
Frekvensspektrum  
Da Marconi for 100 år siden præsenterede ‘radioen’

blev begrebet broadcast defineret som 1:mange

(dvs. en-til-mange eller som teknikere vil udtrykke

det: Punkt-til-multipunkt). 

Fjernsyn er i realiteten blot radio med billeder, og

selvom det blev opfundet allerede i 1930erne, var

det først i 1950erne, at det blev en kommerciel virke-

lighed. Siden har begrebet public service broadcast

været et iøjnefaldende interessant politisk debatom-

råde, og derfor har også reguleringen af de fysiske

frekvenser og udstedelsen af sendetilladelser til radio

”Fjernsyn er i realiteten blot

radio med billeder…”
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Broadcast er traditionelt placeret i den lave 
ende af det spektrum, der benyttes til radiofrekvenser. 

Det er dette spektrum, der er blevet betegnet som 
en mangelvare, men det er i realiteten en myte.

Det er en handelsvare.

VLF: Very Low Frequency 
LF: Low Frequency
MF: Medium Frequency
HF: High Frequency
VHF: Very High Frequency
UHF: Ultra High Frequency
SHF: Super High Frequency
EHF: Extremely High Frequency
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og tv været styret nationalpolitisk og koordineret i

forskellige internationale organer. 

Med det indre marked og EU har Europa forsøgt at

harmonisere regler og begreber med en række direk-

tiver, hvor især den industripolitiske og kulturelle dis-

kussion har været genstand for særinteresser, da elek-

tronikindustrien globalt set har været domineret af

især Japan og nu hele den asiatiske region med Korea

og Kina i spidsen. Omvendt har amerikanerne domi-

neret rumfartsindustrien og dermed været i stand til

at sætte sig på frekvenser og spektrum på satellitom-

rådet.

Flere af de større europæiske industrilande har

opbygget en elektronikindustri – især Tyskland,

Frankrig og Italien – og har derfor i klassik økonomisk

og politisk forstand særlige interesser i den stående

EU debat om medierne, og især om mediernes sam-

mensmeltning med telekommunikation og

Internettet i det, der i EU regi kendes som

Information Society. 

Det er således karakteristisk, at den ny sammensæt-

ning af kommissærer også indebærer en sammen-

lægning af medier, telekommunikation og [digital]

elektronik med reguleringen af den fundamentale

frekvensressource, hvilket bl.a. kan ses i forbindelse

med udstedelse af de såkaldte 3G eller UMTS licen-

ser. 

Med en digital omstilling af analog radio og tv frigø-

res en lang række frekvenser, som er værdifulde på

mange andre områder. Radioteknisk er dette spek-

trum særdeles velegnet til mobilitet (dvs. modtagelse

3G: Generel fælles betegnelse for
tredjegenerations mobile kommu-
nikationssystemer, der blev etab-
leret i Japan og introduceret i
Europa i 2001-2002.
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UMTS: Universal Mobile
Telephone System, som er ITU
(International Telecommuni-
cations Unions) betegnelse for en
fælles verdensstandard for 3G. 

 



af billeder/video på små eller store skærme både

indendørs og udendørs) og det åbner mulighed for

at sælge eller udstede licenser, som den enkelte

nationale stat - eller et overstatligt organ som EU -

kan regulere og sikre sig indtægter for. 

Som led i den digitale medieomstilling har Danmark

indledningsvis truffet beslutning om introduktion af

‘digitalt tv’, selvom det er en langt mere kompleks

problemstilling end blot en diskussion om, hvilken

rolle public service broadcast skal spille i mediebille-

det – eller om vilkårene for konkurrencen med bestå-

ende alternative platforme som kabel-tv og satellit-tv

– og som nævnt er både telesektoren og forbruger-

elektronikbranchen blevet aktører med interesse i at

deltage langt mere direkte. 

De teknologiske og forretningsmæssige overvejelser

karambolerer altså dels med politiske og regulatoriske

regler, og dels med de forbrugermæssige ønsker og

behov. Internettet, bredbånd og trådløs kommunika-

tion er et både teknologisk og socialt alternativ, og

selvom der i teknologisk forstand ikke er tale om en

reel overvejelse om, hvilken platform eller infrastruk-

tur, som er bedst eller mest optimal, forestår der

både en politisk og en kommerciel økonomisk beslut-

ning om, hvad fremtiden skal byde på.

Det handler i høj grad om, hvorvidt brugerne her-

med er sikret adgang til indhold fra forskellige udby-

dere med forskellige netværk på modtageudstyr efter

eget valg - og på alle tider og steder. Principielt er

det teknologisk muligt, men i praksis er det desværre

ikke så nemt. 

”…beslutningen om intro-

duktion af ”digital tv” er 

en langt mere kompleks

problemstilling end blot en

diskussion om, hvilken rolle

public service broadcast

skal spille i mediebilledet…”
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Netværkerne har ikke kun forskellig historisk og

udviklingsmæssig betydning og funktion. De har

også forskellig funktionalitet som henholdsvis et net-

værk, en transmission og en distributionsplatform. 

Teleselskabernes tidligere opbygning af et verdens-

omspændende telefonnet blev økonomisk undermi-

neret af begrebet datakommunikation. Den påståede

opbygning af et separat datanetværk til denne form

for kommunikation var ikke reel, men en optimering

af det bestående telenetværk med anvendelse af den

eksisterende globale infrastruktur, og hvor kun den

sidste del af kablingen til dataudstyr og terminaler

var anderledes både fysisk og mekanisk.

Det var dette, der blev til Internettet, men ikke uden

at teleselskaberne havde forsøgt at fastholde, at data-

kommunikation skulle reguleres på samme måde

som telekommunikationen (men sådan er det som

bekendt ikke blevet).

Parallelt til denne udvikling opstod satellitkommuni-

kationen, da investeringer i søkabler og infrastruktu-

rer på de tele-uudviklede kontinenter var enorme. En

række internationale konsortier udspringer af den

reguleringsmæssigt lempeligere amerikanske telesek-

tor, hvor gammelkendte internationale giganter som

teleselskabet AT&T havde fået et dominerende

monopol på trafikken mellem USA og Europa, og –

som et kuriosum - hvor danske Store Nord (GN)

havde samme rolle på det russiske og kontinentale

asiatiske marked.

Satellitterne til telekommunikation var på trods af

astronomiske udviklingsomkostninger starten på en
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helt ny industri, som amerikanerne nok startede, men

som de i dag langt fra er alene om. En række andre

konsortier på tværs af de store lande i Europa og i

Asien er i dag væsentlige spillere både på, hvad man

kunne kalde for ‘hjemmemarkedet’, og det globale

marked. Og anvendelsen af satellitter til andet end

tele- og datakommunikation startede endnu en

udvikling i udnyttelsen af radiospektrum og radiofre-

kvenser, som førte til udvikling af mobile telefoner og

især den digitale distribution af radio og fjernsyn.

International frekvenskoordinering
Den gammeldags analoge jordbaserede distribution

af radio og fjernsyn var imidlertid også reguleret af

selve radiobølgernes natur, og derfor var det på dette

net nødvendigt at indgå en international aftale om at

sende med en vis effekt på bestemte frekvenser (for

ikke at genere nabolande med støj og forstyrrelser og

dermed reducere kvaliteten i lyd og billeder).

Den første internationale koordinering af disse for-

hold fandt sted i 1961 i form af den såkaldte

Stockholm aftale, og det er fortsat denne aftale, der

er gældende for den internationale regulering af

radio og tv frekvenser. Reguleringen af frekvenser til

satellitter og mobiltelefoni er derimod først kommet

til senere, og er derfor også overladt en række inter-

nationale standardiseringsorganer, som f.eks. den

internationale teleunion ITU. Ikke uden sværdslag og

beskyttelse af særinteresser, men resultatet er dog

alligevel, at der er fundet frem til et globalt sæt af

regler, som alle lande overholder.

Radiobølger anvendes dog også til meget andet end

tele, data, lyd og billeder. F.eks. er luftfart, politi, mili-

”Anvendelsen af satellitter

til andet end tele- og data-

kommunikation … førte til

udvikling af mobile telefo-

ner og især den digitale 

distribution af radio og

fjernsyn”

39

DVB: Digital Video Broadcasting.
Europæisk transmissionsstandard
for digital broadcasting via satellit
(DVB-S), kabel (DVB-C) og terre-
striske net (DVB-T, der i Danmark
kaldes DTT)

DAB: Digital Audio Broadasting.
Europæisk transmissionsstandard
(Eureka 147) for digital broadast
af radio. Benytter bl.a. frekvenser i
tv-området (VHF) og i det såkaldte
L-bånd (over VHF/UHF båndets
frekvenser).

 



tær og en lang række elektronisk forbrugerudstyr

afhængig af radiofrekvenser, som også kræver regule-

ring på internationalt plan. 

Nye uregulerede frekvensområder
Anvendelse af radiobølger i frekvensområder, der ikke

er regulerede (eller som frigøres ureguleret i nyt

radiospektrum som følge af bedre viden om radio-

bølger i stadig højere frekvensområder) er en udvik-

ling, der er eksploderet de seneste 5-10 år. 

F.eks. har den amerikanske telestyrelse FCC (Federal

Communications Commission) ændret indstilling til

en ikke-regulering af frekvenser i takt med udviklin-

gen af Internettet og den trådløse radioteknologi.

FCC vil således gerne have æren af, at de har skabt

grobund og forudsætninger for, at begrebet WiFi er

eksploderet, og at en fortsat udvikling vil skabe helt

nye anvendelsesmuligheder i et kommende ‘sømløst’

og trådløst samfund, hvor mennesker og maskiner

[individer vs. biler, bygninger o.l.] bliver mere intelli-

gente.
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Figur 7:
Netværkernes anvendelighed
Men der er faktisk lang vej inden, der kan tales om

en egentlig ‘sømløs’ sammensmeltning. Figur 7 illu-

strerer ud fra en teknologisk, praktisk og funktionel

vinkel, at netværkskonvergensen også er et spørgs-

mål om, hvilke formål de enkelte netværksteknologier

egner sig bedst til.

Som det fremgår, er 1:1 teknologier som mobiltelefo-

ni (GSM, UMTS, DECT mv.) sammen med broadcast

teknologierne DAB og DVB meget anvendelige, når

der er et ønske om stor mobilitet [dvs. bevægelighed

og robusthed i forbindelse med både indendørs og
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udendørs modtagelse], men der er stor forskel på

teknologierne, og samtidig er der også stor forskel

på, hvor megen båndbredde (datakapacitet), den

enkelte teknologi kan håndtere.

En del nye teknologier som f.eks. Bluetooth, WLAN,

UWB m.fl. er effektive til transport af indhold og med

stor hastighed, men egner sig bedst til korte afstande

(f.eks. som ‘hot spots’ i lufthavne, cafeer, kontorer,

derhjemme osv.), og derfor er det også disse teknolo-

gier, der benyttes som trådløse erstatninger for f.eks.

kabling mellem computere, printere, modems med

Internet-adgang osv.

Selvom den enkelte bruger har mulighed for at få

dækket transportbehovet på forskellige netværker, 

vil det ikke nødvendigvis kunne ske med samme ter-

minal.

Et ønske om at kunne anvende f.eks. mobiltelefonen,

PDA’en, den bærbare computer eller en PocketPC til

både tale og data kommunikation, indebærer brug af

forskellige transmissionsmedier, og det bevirker, at

behovet for at den tidligere divergens (opsplitning)

på terminalområdet baseret på bestemte funktionali-

teter, nu får multifunktionsterminaler til igen at virke

attraktive.

Man kan derfor også udtrykke brugerbehovet i kon-

tekstbestemte variabler:

> På-vej er en kontekst, hvor man som rejsende i bil,

tog, fly eller for den sags skyld på cykel eller til fods

har behov for musik, nyheder, telefonsamtaler,

mails, informationssøgning osv.

GPRS: General Packet Radio
Service. Datatransmissionssystem
til mobiltelefoni, der ses som en
midlertidig afløser for GSM. Med
GPRS er det muligt at være kon-
stant online - f.eks. på Internettet.

EDGE: Enchanced Data Rates for
GSM Envolution. En videreudvik-
ling af GSM-nettet med en data-
båndbredde på op til 384 kbit 
i se-kundet. Ses af nogle som et
muligt alternativ til UMTS og kal-
des derfor ofte også for ”2-G”.

DECT: Digital European Cordless
Telecommunication.
Paneuropæisk standard for tråd-
løs telefoni, der typisk benyttes 
i hjemmene som trådløse termina-
ler til et fastnummer.

BRAN: Broadband Radio Access
Networks.
Bredbåndsradioteknologi.

UWB: UltraWideBand. En trådløs
teknologi, der er mindre energi-
krævende og tilbyder højere over-
førselshastigheder end 802.11 og
Bluetooth. 

WIMAX: World Interoperability 
for Microwave Access Inc., er en
organisation, der blev grundlagt 
i 2001 med det formål at fremme
brugen af den trådløse bred-
bånds-standard  802.16.  

GSM: Groupe Speciale Mobile.
Det oprindelige digitale mobiltele-
fonsystem, der blev udviklet af
det euro-pæiske CEPT standardi-
seringsorgan, som erstatning for
det analoge NMT (Nordic Mobile
Telephone) og som nu kaldes for
2G og kan benyttes i det meste af
verden. 
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> Lean-forward er en kontekst, hvor man arbejder

bøjet over eller siddende foran en PC eller anden

skærmbaseret terminal har nøjagtig de samme

behov, men her i overvejende grad understøttet af

billeder.

> Lean-back er afslapnings- og underholdningssitua-

tionen, hvor man sidder i sofaen og ser fjernsyn

eller lytter til musik. Endelig kan konteksten

> gør-noget-andet vel betegnes som en speciel bru-

gersituation – f.eks. havearbejde, rengøring, mad-

lavning, lektielæsning osv. – hvor især musik eller

anden auditiv aktivitet er ønskelig.

For indholdsleverandører og forbrugerelektronikfabri-

kanter er der her tale om meget forskellige behov og

ønsker, og derfor er den historiske karakteristik af lyd

& billeder, tekst & data, og de relaterede transport og

transmissionssystemer under ombrydning.

Cirklerne på figur 7 illustrerer således også interessen-

terne: Mobiltelefonoperatørerne og teleselskaberne,

de traditionelle broadcastere (både de kommercielle

satellitoperatører og de kommende jordbaserede PSB

og kommercielle radio og tv-stationer) og kombina-

tionen af de gamle teleoperatører og de nye Internet

operatører, samt som noget nyt forbrugerelektronik-

fabrikanterne. 

Allerede nu begynder vi at kunne se en sammen-

smeltning af mobiltelefonien, dataoverførsel og den

trådløse adgang til Internettet – og et begyndende

marked for sammenkobling af hjemmenes compute-

re, fjernsyn og øvrig forbrugerelektronik. En problem-

UMTS:  Se side 36.

Bluetooth: ”Blåtand” oprindelig
udviklet af Ericsson som en tråd-
løs radioteknologi der dækkede
på meget korte afstande, der kan
forbinde mobiltelefoner, compute-
re, printere, digitale kameraer og
andre elektroniske enheder med
hinanden uden brug af kabler.
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stilling i forbindelse med åbne standarder og samme

formater i visionen om et sømløst og trådløst sam-

fund er, hvordan der skabes plads til at alle termina-

ler kan blive definerede med egne unikke og univer-

selle ‘telefonnumre’ i form af en såkaldt URL adresse

på Internettet.

Set på en anden måde er der tale om en sammen-

smeltning af teknologierne i retning af det sømløse

og trådløse samfund, som også kaldes for 4G.
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Figur 8: 
Det sømløse og trådløse netværk 
De samme teknologier (som vist i figur 7) findes i

figur 8 (og kun for fuldstændighedens skyld er denne

suppleret med andre radioteknologier og netværker,

som dog ikke forklares her) som samtidig viser rela-

tionen til den totale integration med Internettet. 

Det er markeret, at mobiltelefonien og de trådløse

netværker i hjemmet (og på arbejdspladsen) er på

vej mod en stigende personalisering – og at de sam-

les på Internettet, som bliver den altoverskyggende

globale infrastruktur og fællesnævner for al fremtidig

kommunikation af både tale, lyd og billeder, informa-

tion og viden.  

4G: Betegenslen for et 4. gene-
rations trådløst mobilt kommuni-
kationsnetværk.

IPv6: Internet Protocol Version 6,
er designet til at løse det eksiste-
rende IPv4 systems mangler med
hensyn til datasikkerhed og antal
URL-adresser.

URL:  Uniform Ressource Locator
er Internettets ”telefonnummer”.
Betegnelsen www-noget-punk-
tum-landekoden er i virkeligheden
en numerisk (tal)streng,  som gør
det muligt at identificere hjemme-
sider, servere, databaser mv.
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Begrebet 4G indebærer en udvidelse eller opgrade-

ring af Internettet til IPv6. Internettets struktur med

URL i den nuværende version – kaldet IPv4 - kan

‘kun’ rumme 4 milliarder numre, og dette er langt

fra nok, hvis alle enheder (servere, PCer, mobiltelefo-

ner, biler, bygninger, køleskab osv.) skal kunne identi-

ficeres. 

Behovet for flere ‘numre’ aktualiseres yderligere, når

der allerede nu tales om f.eks. radiostyring af varer

[RFID] i transportsektoren, reservedele, sensorer og

alarmer i automobilindustrien, elmålere osv. – og der-

for er det indlysende, at Internettet skal udvides med

et nyt adresserings- og registreringssystem. 

Opgraderingen kaldes IPv6 og vil i sin endelige

udformning kunne sikre 128 milliarder URL adresser,

men da Internettet ikke er ejet af nogen bestemt

organisation, og da investeringerne på nettet pri-

mært handler om routere og servere, kvaliteten af

trafikken [QoS] til f.eks. også at håndtere taletrafik

[VoIP] og en øget mængde af datatrafik pga. over-

vågning og skjult mobilkommunikation, er dette ikke

en orkestreret og planlagt udbygning, men en

behovsstyret udvikling.

Man kunne så nemt få den tanke, at dette ligger

langt ude i fremtiden – jvf. f.eks. at 3G endnu ikke er

implementeret, at radio og tv endnu for størstedelen

er analogt, hvorved 4G burde placeres i begyndelsen

af hype-kurven (se figur 10 på 34), men det vil nok

være en fejl.

Samme indhold på forskellige formater
4G handler om mere end mobiltelefoni, men det er

RFiD: Radio Frequency IDentifi-
cation. En forventet erstatning for
de nuværende stregkoder - men 
i øvrigt en raidoteknologi der 
har mange andre anvendelser til
tracking.

QoS: Quality Of Service er beteg-
nelsen for et defineret ydelses-
niveau I datakommunikations-
systemer (f.eks. at der ikke er
”huller i lyden i telefoni via
Internettet - se VOIP).

VoIP: Voice over Internet Protocol
- eller taletrafik via Ineternettet -
dvs. anvendelsen af datapakker 
i stedet for faste kredsløb.
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spillerne på dette område, der p.t. driver udviklingen.

Verdensmarkedet for mobiltelefoni domineres af

Nokia, Sony-Ericsson, Samsung og Motorola, men de

har vidt forskellige strategier for deres positionering.

Nokia, der er verdens største fabrikant af terminaler,

har en erklæret strategi for at fastholde og erobre

markedet for ‘billeder’ til små skærme. Der er her tale

om en omvendt værdikæde-betragtning, hvor

udgangspunktet er kundens loyalitet overfor termina-

lens brand og funktionalitet, og for at kunne se

‘fjernsyn’ eller høre ‘radio’ [dvs. lyd, video og leven-

de billeder på en håndholdt terminal] har Nokia

introduceret begrebet DVB-H, hvor ‘H’ står for hånd-

holdt. 

Nokia har med DVB-gruppen introduceret anvendel-

se af den traditionelle digitale tv-platform til levering

af video på små skærme. Selvom der benyttes den

samme jordbaserede distributionsplatform som for tv,

er det allerede nævnt, at antallet af kanaler er langt

større, ligesom der benyttes en anden komprime-

ringsteknologi.

Underholdningsindustrien vil være drivkraft for leve-

rancer af lyd og billeder til den mobile terminal, og

f.eks. er det Samsungs erklærede strategi at satse på

sammensmeltning af underholdning og mobiltelefoni

i det, der kaldes for DMB, og som i princippet er en

kombination af DAB og DVB. Japan og Korea er alle-

rede i gang med dette, og forventer en kommerciel

introduktion i slutningen af dette år.

Selvom Ericsson på terminalområdet har slået sig

sammen med Sony, er de på netværks- og switching

DVB-H: En af Nokia forventet
standard for video til mobiltele-
foner baseret på MPEG4 kodning
og transmitteret via tv-nettene.

DMB: Digital Multimedia Broad-
cast. En japansk/koreansk stan-
dard for video til mobiltelefoner,
som er en blanding af DVB/DAB.
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området fortsat den førende leverandør af det nød-

vendige centrale udstyr, der sikrer at transmissionen

kan fungere på mobiltelefonnettene. Og netop dette

udstyr er aldeles afgørende. 

Selvom det er muligt at broadcaste lyd og billeder

via de digitale radio & tv netværker efter princippet

1:mange, sker det uden en returvej til interaktivitet

og transaktioner, som det kendes fra telenettets 1:1

dialogform, og derfor er det nødvendigt, at få kom-

bineret disse to fundamentale forskelligheder i tekno-

logierne. 

Motorola har netop annonceret deres nye strategi

som ‘The technology formerly known as the cellphone’,

og har hermed understreget deres satsning på at

skabe grundlaget for 4G.

Både mobiloperatører og fabrikanter af terminaler

har altså en indlysende interesse i de nye digitale

transmissionsformer, og er dermed i konkurrence

med de konventionelle broadcastere om spektrum

og frekvenser til overgangen fra analog til digital. 

Den ny frekvenskonference
Baseret på en vurdering af teknologiernes forskellig-

hed er det muligt at se den digitale sammensmelt-

ning i relation til regulatorernes og politikernes roller

i forbindelse med både fordeling og anvendelse af

frekvenser, og det sker på en international frekvens-

konference i 2006. 

Her skal det fortsat sikres, at anvendt radiospektrum

ikke generer nabolande, og samtidig er der dukket

en række nye spillere op på banen, som ikke har
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nationale bindinger, men hvis interesser alligevel skal

tilgodeses. 

For EU’s vedkommende er der en forestilling om, at

radiospektrum kan sælges, og at det skal ske harmo-

niseret efter direktiver udstedt ud fra ønsket om en

fælles europæisk digital medie- og kommunikations-

industri, der er baseret på visionen om morgenda-

gens 4G informationssamfund, som afløser for det

gammelkendte landsbrugs- og industrisamfund.

På vores eget nationale og regionale plan er vi

repræsenteret af IT- og Telestyrelsen, der er underlagt

Videnskabsministeriets ressortområde - og dermed en

sammenhæng til f.eks. erhvervslivets ressortministe-

rium, og det kulturelle indholds- og mediemæssige,

som er placeret i Kulturministerens regi. 

Denne interessemæssige opsplitning giver f.eks. pub-

lic service broadcasterne DR og TV 2 anledning til –

uden hensyn til øvrige samfundsmæssige interesser –

at udarbejde ønskelister, der kan sikre frekvenser til

flere digitale kanaler. Ikke bare til traditionelle tv-

udsendelser, men også til datacast og transmission af

indhold fra web til supplerende data- og informa-

tionstjenester, bedre lyd og billedkvalitet i form af

HDTV og surround sound faciliteter, flere radiokana-

ler osv.

Ønskelisten er således ikke udtryk for en afklaring på

spørgsmålet om, hvorvidt de fortsat skal levere full

scale public service tv eller om flow tv er en betingel-

se for kulturelt, viden- og oplysningsmæssigt at

dække begrebet PSB, men primært en ønskeliste ud

fra et teknologisk synspunkt. 

”Det giver … 

DR og TV 2 anledning til at

overveje en ønskeliste, der

primært handler om at

kunne få frekvenser nok til

flere digitale kanaler.”
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Realiteten i den digitale omstilling af begreberne

radio, fjernsyn, og især broadcast, er, at de er på vej

til at forsvinde som målestok og definition for radio

og tv, da begge mediers indhold kan leveres på

andre platforme og via andre terminaler end de tra-

ditionelle radio- og tv-modtageapparater.
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Så hvad er det vi reelt skal med en ny digital sende-

mastbaseret platform for radio og tv i stedet for at

satse på bredbånd? Hvorfor udbygger vi ikke blot

kabel-tv nettet og tager Hybridnet eller bredbånds-

diskussionen fra 1990’erne op igen? 

Det synes rationelt og økonomisk at pege på mulig-

heden for at kable hele landet. Men det synes også

rationelt, og bestemt en ny politisk overvejelse værd,

at se kombinationen af et ægte bredbånd – et GBit-

netværk – til effektivisering, uddannelse og under-

holdning i en dansk løsning.

Dermed er også sagt, at det ikke synes rationelt, at

satse på et antennebaseret digitalt netværk for radio

og tv alene, og det virker alt andet lige helt (teknolo-

gisk) urimeligt, at man f.eks. skal have en fysisk synlig

antenne eller parabol og investere i en isoleret STB

for at kunne modtage klassisk fjernsyn og radio, når

man uden en synlig antenne kan tale i mobiltelefoner

i f.eks. elevatorer og alle andre steder, hvor man i

øvrigt bevæger sig. 

Produktionen af indhold til radio og tv er nu ved at

være digitaliseret, og det er selvfølgelig langt billigere

at drive et digitalt net end et analogt, og hermed

synes diskussionen om et jordbaseret sendenet i for-

længelse af en automatisering og et teknologiskifte

for begrebet public service broadcast, at være rele-

vant ud fra præmissen om ‘adgang for alle overalt’ –

men det bør vel være uden at skulle være tvunget til

at skulle betale for andet end det. Og et jordbaseret

sendenet giver f.eks. ikke adgang til Internettet på

samme vilkår som f.eks. kabel-tv eller bredbånd. 

Opbygning af et nyt bredbåndsnet med umiddelbart

GBit: Giga -  altså 1.000 Mbit/s -
p.t. ikke muligt på almindelige
telefonkabler, og kræver derfor
fiber direkte til hjemmet. 
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”…det virker helt urimeligt,

at man skal have en 

antenne og investere i en

dekoderboks for at kunne

modtage fjernsyn og

radio...”



hurtigere Internetadgang f.eks. via en fiberteknologi,

som har alle elementer af kommunikation og broad-

cast indbygget fra starten, synes derfor at være et

attraktivt alternativ. Men når og hvis denne [fiber]tek-

nologi etableres - som det p.t. sker isoleret af enten

entreprenante el-selskaber eller andre ‘bredbåndssel-

skaber’ - får vi altså også endnu en platform som

konkurrent til de bestående og øvrige kommende

platforme.

Det virker som om incitamentet for hver eneste ny

transmissionsteknologi har været baseret på under-

holdningens vilkår, og det er også tilfældet for nye

infrastrukturer som Internet og bredbånd, men det

afspejler ikke nødvendigvis samfundets interesse eller

ønske. Hvis man i stedet vurderer kommunikation,

viden og uddannelse som samfundsmæssige forud-

sætninger, er infrastrukturernes vigtighed af en helt

anden karakter. Her handler det om at have ordentlig

og effektiv adgang til et netværk og de tjenester, der

er grundpiller i public service. 

Så, hvad er det reelt, der driver udviklingen, og hvad

er det, der skal få borger-forbrugeren til at anskaffe

sig en kraftigere Internetadgang frem for en f.eks.

dekoder til digitalt tv eller nye digitale radioer? 

Gamle og nye scenarioer 
Det er en fundamental opfattelse, at reklame bør

være reguleret, men det er også en folkelig og fuld-

stændig indlysende sandhed, at reklame ret beset er

lig med information. Nogle gange er der tale om

misinformation og rigtig dårlig information, mens

der andre gange rent faktisk er tale om informativ og

ganske underholdende forbrugeroplysning.

”Det virker som 

om incitamentet for hver

eneste ny transmissions-

teknologi har været baseret

på underholdningens

vilkår...”
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Skillelinjen er hårfin, og i den virkelige verden kan

det konstateres, at regulering og kontrol fortsat er

nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af forbru-

geren. Grænsen mellem god og dårlig reklame er en

samfundsdefinition og en tidsmæssig kulturel størrel-

se, og da det er et af verdens ældste fag – salget,

altså – er det som værktøj udviklet til perfektion af

såkaldte marketeers, der bliver betalt for at informere

forbrugerne om herlighederne uden hensyn til de

samfundsrelaterede følgevirkninger.

Da dot-com bølgen og forventningerne til Internettet

i slutningen af 1990erne var på sit højeste hype-

niveau, blev følgende tre scenarioer præsenteret:

> Telesektoren overtager al infrastruktur og bliver et

nyt de facto monopol, som leverer alt indhold

(nyheder, underholdning, film, musik etc.) via kraf-

tige bredbåndsforbindelser til hvert eneste hjem og

hver eneste virksomhed – og dermed hvert eneste

kontor og medarbejder.

> En ny branche af Internet Service Providers (ISP)

opstår som serviceindustri for adgang til

Internettet. Med hver sin portal (søgemaskiner,

mail etc.) vil de forsøge at fastholde både den pri-

vate forbruger og erhvervslivet i et kunde-loyalitets-

forhold baseret på skræddersyede løsninger tilpas-

set individuelt udbud og efterspørgsel.

> Underholdningsindustrien overtager Internettet

som distributionsapparat for film og musik - og til-

byder gratis telefoni. Betalingsmodellen for under-

holdning er baseret på en kombination af biograf-

og videoforretningen kombineret med en abonne-
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mentsordning og DRM. Telefoni er et ekstra gode,

og da kapaciteten og adgangen til Internettet alle-

rede er til stede, kan det ikke betale sig at opkræve

individuel betaling for samtaler.

De tre scenarier, der principielt alle kunne være ført

ud i livet, afspejler meget forskellige mentale forestil-

linger, forskellige forretningsmodeller og en ret for-

skellig opfattelse af den teknologiske (og sociale)

udvikling. 

Ingen tvivl om at telesektoren som 100 årige mono-

poltænkere havde en forestilling om, at de kunne lyk-

kes med deres scenario model, men som bekendt er

de store internationale og globale selskaber faldet for

overophedning og manglende fokus (på bl.a. mobil-

telefoniområdet). På samme måde faldt også video

on demand begrebet på grund af manglende fokus

og lidt for megen arrogance overfor rettighedspro-

blematikken.

Der er heller ingen tvivl om, at de mange nye flek-

sible ISP’er og dot-com entreprenører, som f.eks.

Google, EBay, Amazon, A9.com m.m.fl., kunne have

tænkt sig en løsning som mellemmænd og grossister.

1:1 individualismen var teknologisk mulig, men for

tidlig og for teoretisk fordi købmænd nu en gang er

opportunister og ikke strateger eller samfundstæn-

kere.

Og selvfølgelig var underholdningsindustrien med

opfattelsen af ‘Content is King’ en selvskreven spiller,

som så sig selv dominere et helt nyt og digitalt copy-

rightbaseret distributionsnetværk. Teletrafik var deri-

mod noget, de ikke havde - eller ønskede at have -

”1:1 individualismen var

teknologisk mulig, men for

tidlig og for teoretisk fordi

købmænd nu en gang er

opportunister…”
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forstand på, så det ville de hellere end gerne forære

væk. Hollywood havde dog heller ikke stor forstand

på forbrugerelektronik (måske undtaget Sony, som

havde og stadig har sin egen dagsorden om verdens-

dominans baseret på en vertikal forretningsmodel af

proprietær teknologi) og undervurderede derfor

totalt udviklingen på DVD, PVR og HDTV (ligesom

musikbranchen har undervurderet Internettets P2P

teknologi).

Dot-com branchen blev til dot-death, og kun de

mere langsigtede forretningsplaner oplevede dot-

com-igen. Det er bl.a. disse, der i dag driver udvik-

lingen mod et e-anything, men som også er stække-

de af de gamle industriers frygt for et nyt dot-death

scenario, og hermed er udviklingen ufrivilligt blevet

for langsom og for konservativ.

”…driver 

udviklingen mod et 

e-anything”
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I et udviklingsperspektiv af tid er det interessant at

se, hvor hurtig udviklingen reelt har været. For blot

5-10 år siden var de store klassiske spillere og sekto-

rer overbeviste om, at de ville kunne kontrollere

fremtidens teknologi - og flere af dem satsede og

mistede i realiteten deres formuer i et forsøg på at

opnå et globalt monopol.

Ligeså interessant er det at konstatere, at f.eks.

Microsoft, IBM og Intel har formået at hhv. opbygge

og fastholde en dominans på den grundlæggende

teknologi i det, der må kaldes for fødekæden til den

digitale omstilling. 

Udviklingen af software har gennemgået en række

paradigmer. De første programmeringssprog var ren

maskinkode – dvs. manuelt programmeringsarbejde

– som over et par udviklingsgenerationer på mindre

end 20 år nu er femte generations objekt program-

mering svarende til ‘legoklods’-princippet. Og som i

fremtiden vil blive endnu mere avancerede og

nærme sig kunstig intelligens begrebet, som vi vil

kunne anvende til ekspertsystemer, intelligente byg-

ninger, og en fuldautomatiseret transportindustri.

Med andre ord: Den del af samfundet, der fysisk fort-

sat vil bestå, og som endnu ikke er på dagsordenen –

men som måske snarere burde være det i stedet for

‘underholdning og sport’ i den digitale billedverden. 

Som et kuriosum til Internet-udviklingen, software og

PCer er det interessant, at f. eks Bill Gates og

Microsoft først meget sent fik øjnene op for mulighe-

derne og dimensionerne i det globale netværk, som

Internettet er blevet til på så kort tid. 

Til gengæld kan det så i dag konstateres, at han og

”For blot 5-10 år siden 

var de store klassiske

spillere og sektorer over-

beviste om, at de ville

kunne kontrollere frem-

tidens teknologi…”
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”…udviklingen af software

[har også] gennemgået en

række paradigmer”



Microsoft driver store dele af udviklingen på

Internettet, og derfra breder sig ud i den åbne IP-ver-

den, hvor telekommunikation, radio og fjernsyn er de

næste indlysende fokusområder. 

IBM, der faktisk initierede PC-bølgen, har måttet

erkende, at også de tog fejl, da de ikke troede, at

udviklingen ville ske så eksplosivt. Hermed gav de

Microsoft førerrollen i form af et – ifølge mange poli-

tikere og regulatorer – for stort og dominerende

monopol. 

Omvendt må verden også konstatere, at vi uden

Microsoft’s Windows formodentlig ikke så hurtigt var

nået til det nuværende stadie. På samme måde har

elektronikindustrien først nu har fået øjnene op for, at

de mange apparater har noget at gøre med den

tværgående sociale brugerkontekst, ligesom automo-

bil- og byggeindustrien først nu har fået øje på

potentialet i sensorer og husholdningsrobotter. Og

ligesom sundhedssektoren langt om længe er ved at

konstatere, at elektronikken og digitaliseringen hand-

ler om at fokusere på selve behandlingen. 

Dette drejer sig altså også om at en kompliceret tek-

nologisk verden skal gøres meget mere simpel – og

der er stor forskel på, hvad der teknisk er muligt, og

hvad der er ønskværdigt for brugerne.  

S-kurven
Der er en række fundamentale begreber, og især

nogle universelle spilleregler, der kan hjælpe på for-

ståelsen af de teknologiske udviklingsmønstre. 

Først og fremmest er s-kurven et begreb, der univer-

selt benyttes til at estimere og kortlægge den hastig-
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hed, hvormed en idé eller et produkt kan implemen-

teres. S-kurven har to afgørende punkter: 5% og

20%. 

Førstnævnte er udtryk for, at hvis ca. 5% af en given

forsamling (eller markedet) har hørt om en ide, et

produkt, en tjeneste eller lignende, er det sandsyn-

ligt, at der kan skabes grobund for yderligere promo-

vering og salg mv. Med 5% er der opnået accept,

men en succes kræver hårdt arbejde både før og

efter. 

Når det er lykkedes at opnå et faktuelt salg eller en

accept svarende til en markedsandel på 20% er der

[næsten] garanteret succes for et regulært masse-

marked. 

Med andre ord, hvis det er muligt at opnå en accept

og/eller et salg på 20%, er ideen eller produktet pr.

definition sikret succes.

Den tid, det tager at implementere noget nyt, er nu

mere blevet af vital betydning, og her viser det sig,

at alle store infrastrukturer som f.eks. jernbaner,

motorveje, lufthavne, el-nettet, telenettet, radio og

fjernsyn følger samme kurver for accept og indtræn-

gning – både på det tidlige stadie og mod modnin-

gen af markedet. Stillet op på en akse af tid kan man

således også historisk se udviklingen af infrastruktur-

teknologierne.

”…[med] et faktuelt salg

eller en accept svarende til

en markedsandel på 20%

er der (næsten) garanteret

succes  for et regulært

massemarked.”
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Figur 9: 
S-kurver, der illustrerer den markedsmæssi-
ge implementeringshastighed 

Det er således også interessant at se, hvordan tiden

for implementering af ‘digital’ – her taget som et

samlet udtryk for hhv. introduktion og udvikling af

bl.a. chips, PC, software, Internettet og ny trådløs tek-

nologi – har en kortere og stejlere kurve, og hermed

er et udtryk for et bud på, hvordan f.eks. de nye GNR

teknologier vil blive accepteret og implementeret. 

Hype-kurven
S-kurvebetragtningerne og den eksponentielle vækst

forsømmes ofte i de politiske diskussioner og i medi-

ernes dækning af nye teknologier på grund af hype-

kurven, der som begreb udtrykker, at alt nyt pr. defi-

GNR: 
Genetics og bioteknologi,
Nanoteknologi, der bl.a. inde-
bærer molekylær produktion af
bl.a. nye og hurtigere chips samt
endnu mindre og kraftigere hard-
diske, og helt nye displays til bille-
der, og Robotics, der længe har
været i fremstillingsindustrien, 
og som nu er på vej i form af fy-
siske robotter til husholdningen,
og som med sensorer og bedre
software først og fremmest vil
påvirke automobil-, fly- og trans-
portsektoren (godt hjulpet af sik-
kerhedsperspektiver i forbindelse
med frygten for terror mv.).
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nition er interessant. I opdagelses- eller opfindelsesø-

jeblikket får ‘det nye’ alt for megen opmærksomhed,

og det får de fleste til lynhurtigt at fremskrive og eks-

trapolere dette eller hint, som om ‘nyheden’ allerede

er produceret, distribueret og hvermandseje i mor-

gen eller i overmorgen. 
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Figur 10: 
Hype-kurven, som oprindeligt var et
Gartner-begreb, vises her med estimater
fra år 2000
Realiteten er imidlertid, at det som oftest tager flere

år inden en ny teknologi har passeret det kritiske

overlevelsespunkt og opnået en penetration, der kan

sikre succes på massemarkedet. De digitale teknolo-

gier viser dog, at det kan ske meget hurtigere og

temmelig eksplosivt sammenlignet med tidligere

teknologier. 

 



Af kurven ses (med reference til de angivne tidshori-

sonter), at grundteknologier og udstyr i forhold til

Internettets anvendelse som netværk, er slået igen-

nem med fuld kraft, hvorimod applikationer og tjene-

ster relateret til f.eks. online samfundet endnu er på

vej. 

Det er også interessant at se, hvilke teknologier og

applikationer, som ikke er med på kurven. F.eks. er

P2P-teknologien, (som er et udtryk for udveksling af

bl.a. (musik)filer mellem anonyme brugere) og små

harddiske (MP3-afspillere, iPod, memory sticks mv.)

til lagring og afspilning af personlig valgt musik eller

andet indhold er gået langt hurtigere end forudset,

og at harddisk udviklingen (PVR) i forbindelse med

optagelse og afspilning af digitale film vil komme til

at gå endnu hurtigere.  

Fænomenet, der synes på vej, kaldes personaliserin-

gen som udtryk for både et socialt og et teknologisk

fænomen. Gruppen af unge har helt og aldeles

adopteret Internettet som medie og dermed mulig-

heden for selv at vælge udbyder af indhold – på det

tidspunkt, der passer dem – og karakteriserer hermed

også det mobile element og udviklingen af begrebet

instant communication. 

Gruppen af ældre (som selvfølgelig socio-demogra-

fisk kan opdeles i mange flere grupperinger) har ind-

til videre holdt fast i mainstream medierne, men er

med hjemmets nye underholdningsrelaterede forbru-

gerelektronik i form af store og digitale fladskærme,

DVD afspillere og PVR, blevet interesserede i at kom-

binere PC og tv på netop den måde, som 1980’ernes

hype-kurve forudsagde, men som elektronikbranchen

og teleselskaberne ikke dengang kunne leve op til.  

”Fænomenet der synes at

være på vej, er persona-

liseringen… [og] … instant 

communication.”

62



Hype-kurve begrebet viser således også, at det er

temmelig mange nye teknologier (og især nye

annonceringer), der slås stort op i medierne, men

som alligevel aldrig bliver til noget. Det kan der være

flere og mange gode grunde til. Ofte skyldes det, 

at teknologien faktisk viste sig at være hype - dvs.

ikke-realiserbar - eller fordi det viste sig umuligt at få

den finansieret, at den var umoden eller for tidlig

eller blev overhalet indenom af endnu nyere (men

ikke nødvendigvis bedre) teknologier, som fik bedre

udviklingsvilkår eller som bedre matchede en eksiste-

rende kontekst i en politisk eller mere social og øko-

nomisk model. 

Der er mange eksempler på dette i teknologiens og

opfindelsernes historie. Og der er også eksempler på,

hvordan sådanne teknologier udsættes for både over-

og undermarkedsføring, lobbyarbejde og PR fra særli-

ge interessegrupper, som med dygtighed og måske

finansiel styrke kan tromle alle forhindringer af vejen. 

Hermed kan vi så også ‘universelt’ betragte medier-

nes betydning for oplysning og information - og

mediernes vigtighed og rolle i relation til uddannelse

og viden som kontrast til den underholdning, de fle-

ste anser især de elektroniske medier for at repræsen-

tere. Hertil hører naturligvis også diskussionen om

public service begrebet versus det kommercielle mar-

ked. Selvom begge parter beskæftiger sig med både

underholdning, information og viden i form af lokale

og internationale nyheder, dokumentarprogrammer,

debat osv., er det en særlig public service broadcast

forpligtelse også at sikre uddannelse.
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Moore’s Lov
Moore’s Lov er endnu et universelt teknologibegreb,

som udtrykker den eksponentielle vækst. Moore’s Lov

er blevet synonym med computerindustrien, men har

som eksponentiel kurve faktisk gennemlevet sine

egne fem paradigmeskift eller generationer af ‘regne-

maskiner’ fra den første mekaniske model i begyndel-

sen af 1900-årene, over radiorør, elektriske relæer og

transistorer til den nu så berømte ‘silicone-chip’, der

første gang blev introduceret af Gordon Moore i

midten af 1960erne. 

Moore beskrev, at antallet af transistorer (beregnings-

ydelsen) på en computerchip for den samme pris

ville kunne fordobles for hver 12-18 måneder, som i

den populære version er blevet til, at en computers

beregningskraft bliver dobbelt så god samtidig med

at prisen halveres hvert 11/2 år.

Indtil videre har Moore’s lov været præcis, og de

fleste antager, at denne eksponentielle udvikling vil

fortsætte i endnu 15-20 år. Men allerede nu er mole-

kylær bio- og nanoteknologi ved at forlænge tids-

horisonten med endnu flere årtier.

Loven om den eksponentielle vækst har vist sig også

at gælde for harddiske, netværksroutere, udviklingen

af den mobile og trådløse teknologi (og flere andre

digitale teknologier) med endnu mindre tidshorison-

ter, og derfor er det også interessant at anskue

begrebet ‘paradigmer’ på en mere eksplicit måde. 

Shumpeters bølger
Begrebet paradigmeskift er forklaret af den østrigske

økonom Joseph Schumpeter som en ny teknologi,

der ødelægger den bestående ‘verdensorden’, men

”Moore's Lov er blevet

synonym med computer-

industrien”
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som samtidig også opbygger en ny. Dette kan bl.a.

anskueliggøres ved at se på udviklingen af en række

teknologiske opfindelser fra vandkraft, udnyttelsen af

jern og tekstilfremstilling i midten af 1700-årene over

de efterfølgende bølger frem til den nuværende

såkaldte ‘5. bølge’, der består af digitale netværker,

software og nye medier i perioden 1990 – 2020. 

”Et paradigmeskift er en ny

teknologi, der ødelægger

den bestående ”verdens-

orden”, men som samtidig

også opbygger en ny”

JOSEPH SCHUMPETER
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Figur 11: 
Schumpeters bølger
Det betyder, at den næste bølge forventes at starte

med en ødelæggende effekt for den nuværende, og

modelmæssigt vil det altså finde sted fra 2020 -

2040. 

Allerede nu ved vi, at denne 6. bølge bl.a. vil blive

domineret af GNR teknologierne, men udviklingen

sker jo ikke pludselig hen over natten med ideer, der

kommer i drømme til bestemte personer i bestemte

lande. Tværtimod er det (ofte) den bestående tekno-

logi, der udvikles forskningsmæssigt, og i den forbin-

delse foretager kvantemæssige spring. 

I forbindelse med en eksisterende teknologi kan der

være tale om dobbelte s-kurver, hvor de to kurver

 



optræder i forlængelse af hinanden, og dermed er

udtryk for en produktudvikling. Hvis der derimod er

tale om to afgørende forskellige teknologier, tales der

om forskellige paradigmer, også selvom den ene tek-

nologi i princippet har rod i en anden på det inspira-

tionsniveau, som kreativitet altid er udtryk for.

Det var f.eks. sådan en brydning Nicholas

Negroponte observerede allerede i 1970erne, og

som fik ham til at forudsige, at al talekommunikation

ville blive trådløs og al trådløs kommunikation – dvs.

radio og fjernsyn – ville ende i kablerne i jorden. 

Her 30 år senere kan vi nu konstatere, at Negropontes

Switch, som hans forudsigelse populært er blevet

kaldt, er gået i opfyldelse indenfor den periode han

spåede, og som i øvrigt er sammenfaldende med

både Schumpeters 5. bølge og Moore’s Lov – lige-

som den følger den universelle s-kurve.

”Talekommunikation 

vil blive trådløs - og radio

og tv vil ende i kablerne i

jorden.”

NICHOLAS NEGROPONTE
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DIGITALE DANMARK
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Nyropsgade 38  

1780 København V  

Postboks 308

Tlf 33 63 20 00 

Fax 33 63 21 10

e-mail: metal@danskmetal.dk

DAN SK METAL · FORBUNDET FOR IT-AN SAT TE

- På bølgelængde med fremtiden

Den accelerede teknologiske udviklingshastighed betyder, at der er et
stigende behov for ikke bare mere information, men også en detaljeret
viden om den digitale teknologi. Uden denne forståelse er det ikke
muligt at se de mange nye muligheder, der opstår for anvendelse af
teknologien til nye og anderledes arbejdspladser, til generel og specifik
kompetenceudvidelse, til endnu mere dansk kreativitet og ikke mindst
til at komme på forkant med udviklingen i den globale digitale
omstilling, som er mere aktuel end nogensinde før.

Næste skridt er at skabe en digitaliseret netværksstruktur,  
som skal sikre:
> alle muligheder for datatjenester
> information til/fra det offentlige
> adgang til søgemaskiner
> adgang til viden à la bibliotekerne
> folkeuddannelse
> specifik uddannelse
> og meget mere.

Kort sagt: 

Danskerne skal have adgang til al viden når som helst og hvor som helst.

Der skal være adgang til anything, anywhere og anytime på any device.
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