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Sammanfattning
Användandet av strömmande medier har ökat explosionsartat under de senaste åren.
Oavsett om det sker märkbart för användaren eller inte använder sig gemene man i princip
dagligen av någon form av tjänst som distribueras via strömmande medier över Internet. Det
kan röra sig om allt från att lyssna på webbradio till att titta på videoklipp från nyhetsportaler
eller sportsidor på Internet.

I denna rapports första del görs en kartläggning över strömmande medier rent generellt. Den
läsekrets som inte är särskilt insatt i ämnet får reda på vad strömmande medier är, vilka
aktörer som finns på marknaden, möjliga distributionssätt, historik med mera.

Fortsättningsvis kommer rapporten att behandla hur införandet av strömmande medier går till
i teorin: hur distributionskedjan ser ut, vilka krav som konsument och producent ställer och
hur man försöker att lösa problem som uppstår. Det senare leder vidare till en genomgång av
bland annat streamingprotokoll, bredbandstekniker och komprimeringsstandarder för ljud och
bild.

I rapportens senare del ges exempel på hur strömmande medier införs i praktiken. Här läggs
speciellt fokus på användningsområdet sport och direktsändningar av sportevenemang.
Konkreta exempel beskrivs och vi får även reda på hur det går till att genomföra en
direktsänd sportsändning via strömmande medier. Som avslutning diskuteras tänkbara
framtidscenarion och en utredning av en unik Internetsändning av en elitishockeymatch görs.

Abstract
Streaming media has seen drastically increases in its use in the last couple of years.
Nowadays the common people – whether they know it or not – uses streaming media
applications almost every day in their work or in their spare time. It can be for example
listening to Internet radio or watching video clips containing news or sporting results.

In the beginning of this thesis the reader will be given a brief overview of streaming media on
a more general basis. What is streaming media? How do you distribute it? Who are the main
operators on the market? What possible ways of distribution are there? These are some of
the questions that will be answered.

Furthermore, this thesis will also deal with the theoretical implementation of streaming media.
What does the distribution chain look like? What demands do consumer and producer have?
How does one try to solve problems that occur? This later discussion will lead to a run-
through of streaming protocol, broadband techniques, and decompression standards for
audio and video among other things.

In the latter part of this thesis the reader will be given practical examples of streaming media
implementations. Especially sport and live sporting events are of particular interest as a field
of application for streaming media. The reader will also be given an example of how this is
done today. To bring this thesis to a close, there will be discussions about the future and also
a unique inquiry of a major league icehockey game distributed though live video webcasting.
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Förord
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för Medieteknik vid Linköpings Tekniska
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Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Michael Pääbo (PCG AB, Linköping) och
till examinator Björn Gudmundsson (ITN, Campus Norrköping) som flaggade grönt ljus för
min idé att genomföra ett examensarbete om strömmande medier och sportsändningar.

Ytterligare några personer som jag vill tacka är Daniel Nilsson (ansvarig för Hockeyligans
webbradiosändningar i Linköping), Erik Strandmark (ansvarig för Internet/Nya Medier på
Svenska Hockeyligan AB), Ulf Nilsson (chef för SVT Sports Text & Webb), Stefan Kärvefors
(streamingansvarig på SVT Webb) och Magnus Burvall (VD Swedish Connection).

Dessutom vill jag passa på att tacka mina svärföräldrar Ulla och Stig för värdefulla
synpunkter och korrekturläsning av den slutliga rapporten.

Men det allra största tacket vill jag rikta till min livspartner Maria. Hennes uppmuntran och
stöd under arbetets gång har varit ovärderligt.  Den 9 augusti 2003 blev vi man och hustru.
Jag älskar dig Maria.

/Samuel Josefsson, den 15 mars 2004.
(vid kontakt med författaren efter hösten 2004 använd e-postadress samuel.josef@home.se)
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1 Inledning
Den teknikutveckling som sker i samhället i dag öppnar nya möjligheter att distribuera digital
media över en rad olika distributionskanaler. En av dessa kanaler är Internet. Idag finns det
flera användningsområden för just denna typ av distribution och ett växande intresse för
tjänster som levereras via strömmande medier börjar märkas hos allmänheten.

Privatkonsumenten har idag möjlighet att via Internet ta del av rörliga ljud och bilder inom
områden som exempelvis nyheter, musik, film, sport och nöje. Nyligen har ett antal lyckade
provsändningar av sportevenemang via Internet genomförts på skilda håll i Sverige och av
olika aktörer. Trots detta återstår fortfarande vissa problem att lösa och distributörer av
strömmande medier väntar med spänning på besked som talar om för dem vilken riktning de
ska ta i framtiden.

Min önskan är att denna rapport ska kunna ge svar på några av de frågor du som läsare har
och att den efteråt ska väcka lusten att på egen hand fördjupa dig mer inom de områden
som faller dig mest i smaken.

1.1 Syfte
Mitt syfte är att presentera strömmande medier på ett lättbegripligt sätt, även för dig som
inte är särskilt tekniskt bevandrad eller insatt i ämnet. Syftet är också att visa på vilka olika
användningsområden som finns för strömmande medier idag och att beskriva hur
införandet av strömmande medier sker i dagens samhälle, först i en mer teoretisk aspekt
och senare även i form av konkreta exempel inom främst användningsområdet sport.

1.2 Målgrupp
Jag riktar mig i rapporten till alla som intresserar sig för vad man kan åstadkomma med
hjälp av strömmande medier. Det spelar ingen roll om du är ung student, gammal
pensionär eller chef på ett stort företag. Det finns heller inget krav att du måste ha ett
genuint sportintresse för att kunna ta del av rapporten. Många av de företeelser som jag
tar upp går också att tillämpa inom helt andra användningsområden.

Även om rapporten i första hand inte är ämnad för tekniskt fackfolk inom strömmande
medier-branschen hoppas jag att också dessa personer ska kunna läsa den med
behållning. Några revolutionerande tekniska lösningar på streamingproblem kommer inte
att delges, men däremot kanske insikter om vad konsumenter tycker och tänker om de
produkter och tjänster som är under utveckling just nu kan vara värdefulla.

1.3 Frågeställningar
Det framväxande bredbandssamhället medför att konsumenter kommer att ställa allt
högre krav på de tjänster och applikationer som utvecklas idag. Detta gäller framförallt
tjänster ämnade för användning på Internet men även inom digitalteve och
mobilmarknaden. Vilka är dessa krav? Finns det några generella krav som den
genomsnittlige konsumenten har rätt att ställa när det gäller till exempel en direktsändning
av ett sportevenemang?

Hur viktigt är det att satsningen på bredbandsutbyggnad fortgår – också till orter som
ligger en bit utanför tätbebyggt område? Vad är egentligen definitionen av bredband och
hur skaffar jag mig det? Hur pass snabbt behöver det vara? Är det värt att betala vad det
kostar? Hur många har tillgång till bredband idag och hur ser det ut om 5 år? Vad är
regeringens mål? Finns det några hinder för utvecklingen?
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Kan tillgång till bredband ge mig en större chans att utnyttja det utbud av tjänster för
strömmande medier som finns tillgängliga just nu? Vilka olika användningsområden finns
idag? Hur ser det ut i framtiden? Kommer utbudet att förändras med tiden? Hur stort är till
exempel utbudet för distribution av sportevenemang via strömmande medier och vilka nya
genombrott väntas inom de närmaste åren?

Kompressionsalgoritmer för ljud och bild utvecklas kontinuerligt och förbättras för varje år
som går. Men hur länge då? Finns det ett kvalitetstak som snart är nått eller kan vi
fortsätta att förvänta oss nya förbättringar för varje år som går? Förslag ges på nya
standarder som är ämnade att underlätta för producenter och konsumenter. Men kommer
det att bli så? Vilka krafter arbetar för och vilka arbetar emot?

Slutligen vet vi att intåget av det digitala hushållet närmar sig. Televisionen kommer att gå
från analoga sändningar till digitala – likaså radio. Kommer det att innebära några
skillnader för framtidens konsumenter? Hur integreras TV och dator i framtidens hem?
Vilka nya användningsområden kan tänkas dyka upp i framtiden?

Ovanstående frågor är bara några av ett stort antal tänkbara frågeställningar inför detta
val av ämne. För att tydligare klargöra vilka frågeställningar som jag med hjälp av denna
rapport vill försöka besvara följer en sammanfattning nedan:

Det kanske bör poängteras att det inte alltid går att ge ett allmängiltigt svar på dessa
frågor, eftersom det i vissa av fallen handlar om spekulationer och en partisk bedömning
från min sida. Min förhoppning är dock att dessa svar kan bilda grogrund för vidare
diskussioner med människor i din omgivning.
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1.4 Metod
Den arbetsgång jag använt mig av när jag skrivit rapporten är följande:

1. Formulera problemet eller frågeställningen.
2. Samla in och presentera fakta.
3. Utvärdera resultatet och dra egna slutsatser.

De frågeställningar jag kom fram till i början har jag redan presenterat i kapitlet innan.

I mitt sökande efter fakta har jag till största delen använt mig av källor på Internet eftersom
nyskriven facklitteratur inom ämnet väldigt snabbt blir inaktuell på grund av branschens
snabba utveckling. Jag är väl medveten om att vissa delar i denna rapport också kommer
att vara passé efter kanske redan ett halvårs tid.

Förutom faktasökande på nätet har jag även praktiskt testat ett par av de tjänster som jag
skriver om i min rapport. Det gäller då framförallt testsändningar på nätet av direktsända
sportevenemang. Vad som gör min studie än mer intressant är att jag exklusivt fått ta del
av ett antal tittares utvärderingsresultat från en testsändning av en elitishockeymatch. Jag
har även intervjuat några personer som varit ansvariga eller delaktiga i dessa sändningar.
Intervjuer har skett per telefon och e-post med personer inom Hockeyligan och Sveriges
Television. Till sist har jag även varit på ett studiebesök i Stångebrohallen Linköping där
jag följt en webbradio-sändning och intervjuat den huvudansvarige för webbteamet.

Jag har även tittat på ett antal seminarier där högt ledande personer på amerikanska
företag ger sin syn på strömmande medier. Detta skedde i början av mitt faktasökande på
Internet. Seminarierna finns på webbplatsen www.streamingmedia.com [1] och är i sig
själv ett exempel på vad man kan använda strömmande medier till. De är inspelade under
konferenser i både New York och i Kalifornien och sparade i ett format som du i efterhand
kan strömma till din dator, närhelst du vill.

Slutligen har jag försökt att komprimera allt införskaffat faktamaterial till ett lättläst – och
förhoppningsvis även intressant – format. Det har inte varit helt lätt eftersom jag haft
mycket material att arbeta med. Men någonstans har jag varit tvungen att sätta en gräns
på vad som kan tas med och vad som måste utelämnas. Jag hoppas att jag lyckats hitta
rätt i den balansgången.

De analyser och slutsatser jag dragit från bland annat testsändningen av en elitseriematch
i ishockey är helt och hållit mina egna. Det är inget som säger att dessa antaganden är
helt korrekta. Den målgrupp som testat tjänsten har själva fått anmäla sitt intresse och
därför kan inte gruppen anses vara ett statistiskt säkerställt urval. Till min hjälp har jag
dock använt mig av en del statistik och marknadsanalyser gjorda för liknande
sammanhang.
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2 Strömmande medier
Innan vi går vidare till att utvärdera de olika distributionssätt och användningsområden som
finns för strömmande medier underlättar det om vi vet vad strömmande medier är för något.
Vi börjar med en översiktsbild.

Strömmande medier handlar om digital distribution av bild och ljud till andra mottagare.
Exempel på mottagare kan vara din dator, din teveapparat, digitala biografer eller tredje
generationens mobiltelefoner. Det område som jag i
första hand har valt att fördjupa mig mer inom är
distribution av strömmande medier via Internet riktat
till hemdatormiljö (se omringat område i Figur 2.0).
Jag kommer inledningsvis att ge en kortare
introduktion till möjliga distributionsalternativ och
tillgängliga verktyg för att kunna ta del av sändningar som sker via strömmande medier. I ett
vidare perspektiv fokuserar jag mer specifikt på sportsändningar.

2.1 Internet och webcasting
Strömmande medier kan i Internetvärlden definieras som en teknik som gör det möjligt att
i realtid eller på beställning distribuera ljud, video och annan multimedia över Internet1
eller via ett företags interna nätverk, så kallat Intranet2 [1].

                                                
1 Ett nätverk av sammankopplade datorer som kan kommunicera med varandra över hela jorden.
2 Fungerar på samma sätt som Internet men används enbart för intern kommunikation.
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Det engelska ordet för en utsändning som distribueras via Internet är webcast – jämför
med ordet broadcast som betyder sända (i radio eller TV). Själva utsändningstekniken vid
en traditionell radio eller tevesändning kallas på engelska för broadcasting, och
följaktligen benämns en liknande utsändningsteknik på Internet för webcasting. Senare i
denna rapport kommer vi att få stifta bekantskap med direktsända utsändningar av sport
där denna teknik används.

En utsändning som sker med hjälp av strömmande medier, med Internet som
distributionskanal, går till på följande sätt. Någon (en producent) filmar eller gör en
ljudupptagning i digitalt format. Detta material komprimeras sedan och sänds ut från en
dator (server). En mottagare eller
användare (klient) tar emot
dataströmmen i realtid och ett
program på mottagarens dator
omvandlar strömmen tillbaka till
det ursprungliga materialet för
mottagaren att ta del av. Detta
program kallas för mediaspelare.

Spelaren påbörjar uppspelning av innehållet så snart tillräckligt mycket data har tagits
emot, avkodats och lagrats i spelarens buffertminne. Mottagna dataströmmar sparas
alltså inte på användarens dator utan slängs bort efter att de visats. Detta är en stor
skillnad jämfört med exempelvis mer konventionella video- eller ljudformat, där det krävs
att användaren måste ladda ner hela klippet innan det går att spela upp.

2.2 Distribution
Generellt gäller att det alltid finns två sätt att distribuera strömmande medier, oavsett om
det sker via Internet eller andra kanaler. Vi kan göra jämförelsen med den marksända
televisionen där du antingen sänder direkt eller visar repriser från arkiverade program.
Samma tillvägagångssätt gäller också strömmande medier.

Enligt definitionen av strömmande medier kan en
strömmande medier-sändning ske på två sätt, antingen i
realtid eller på beställning. Realtid motsvarar televisionens
direktsändning och det engelska ordet LIVE är det som
främst brukar användas. Det andra sättet att distribuera
strömmande medier är att göra det i efterhand, det vill säga på beställning. En sådan
sändning kallas på engelska för on-demand.

2.2.1 LIVE
Direktsändningar är lite extra speciella av den anledningen att du inte i förväg vet exakt
hur många som vill titta på sändningen. Därför måste du vid sändningar som sker live
göra en beräkning på hur stort intresset är och sedan införa ett spärrvärde där det inte
får vara mer än si eller så många som får se sändningen. På så vis kan du garantera en
förutbestämd kvalitet till ett visst antal tittare åt gången. Detta gäller under ideala
förhållanden kanske bör påpekas. Du kan nämligen aldrig riktigt garantera en viss
kapacitet när det gäller överföring av data. Oförutsedda händelser kan alltid inträffa. För
att vara på den säkra sidan används därför alltid en liten buffert i beräkningarna.

Inför en direktsändning sker alltid ett beslut när det gäller balansgång mellan kvalitet och
tillgänglighet. För att så många som möjligt ska kunna titta på sändningen måste du
göra ett visst avkall på bild- och ljudkvaliteten. Men det går inte att komprimera ner
videomaterialet alltför hårt, för då är risken stor att bildkvaliteten blir så dålig att ingen
kommer att vilja titta.
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Om man jämför dessa förhållanden med direktsändningar som överförs via marksänd
TV eller digitalteve idag så inser i alla fall jag att riktigt stora direktsändningar på Internet
inte har samma chans att mäta sig med tevemediet ännu. För att det ska kunna bli
möjligt krävs en fortsatt förbättring av komprimeringsalgoritmer för först och främst
rörliga bilder (video). Dessutom krävs det att bredband installeras i var mans hem så att
leverantörerna kan använda sig av bästa möjliga bildkvalitet i sändningarna.

Det finns idag möjlighet att för en viss summa pengar beställa hem direktsända
evenemang till din TV via din digitaltevebox. Oftast handlar det om exempelvis en
konsert, en boxningsmatch eller en fotbollsmatch. Fenomenet kallas för pay-per-view
(förkortas PPV). Du betalar alltså för en engångshändelse och hur mycket det kostar
beror givetvis på hur attraktivt evenemanget ifråga är. En fotbolls- eller ishockeymatch
brukar kosta ca 60-80 kr, medan en stor final mellan två proffsboxare kan kosta så
mycket som 300 kr.

I framtiden är det inte omöjligt att pay-per-view-sändningar blir mer och mer vanliga
även till din dator via strömmande medier. Exempel på sådana sändningar finns redan
idag. Amerikanska wrestlingmatcher (så kallad showbrottning) sänds i USA via
strömmande medier till din dator mot en viss betalning. I Sverige kan du lyssna på
elitseriematcher i ishockey via webbradio. Förra säsongen kostade det 15 kr per match.
Under denna säsong kommer det att vara gratis, i alla fall till en början enligt Erik
Strandmark på Hockeyligan [2].

2.2.2 On-demand
Med on-demand menas att användaren själv bestämmer när han/hon ska ta del av
materialet/sändningen. Med ett enkelt musklick kan du som sitter framför dataskärmen
starta uppspelningen av materialet och det kommer att strömmas till din dator på samma
sätt som om det vore en direktsändning. Den programvara som används för att
producera och distribuera materialet i direktsändning kan i de allra flesta fallen enkelt
spara hela sändningen på hårddisk för senare visning on-demand. Sändningsmaterialet
lagras antingen hos den person eller det företag som distribuerar sändningen eller i
vissa fall hos en tredje part som tar betalt för att lagra sändningsmaterialet på deras
server. Det sistnämnda börjar bli allt vanligare.

I tevesammanhang sänder man repriser på vissa av programmen med jämna
mellanrum. Men om du råkar missa reprisen och om du inte heller haft möjligheten att
spela in programmet på video, då kanske du för alltid försummat din chans att se
programmet. Detta skulle kunna undvikas om programmet sparas i ett digitalt format för
senare visning på webben till exempel. Idag händer det allt oftare att hela program eller
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åtminstone delar av program sparas på tevekanalens webbplats. Det innebär att du som
missade kvällens sportsändning har möjlighet att se reprisen eller åtminstone
höjdpunkterna därifrån via din dator. Leverantören har skapat ett mervärde för dig som
tittare.

Även digitala tevesändningar kan numera ske på beställning. Men till skillnad från
mycket av det material som finns på Internet så kostar dessa tjänster pengar. Video-on-
demand (förkortas VOD) är ett begrepp som används när man via sin digitaltevebox kan
beställa hem videofilmer till sin
TV. Priset motsvarar i dagsläget
ungefär detsamma som att hyra
en film nere på videobutiken.

I takt med att antalet hushåll med
tillgång till bredband ökar så görs
givetvis även liknande satsningar
med video-on-demand på Internet.
För en viss slant kan du få tillgång
till en film i strömmande format
under ett dygn. Filmen kan du
sedan se på din dataskärm eller
på din TV om du har kopplat
datorn till teven. På vissa
Internetsidor finns det möjlighet att se utvalda videoklipp från exempelvis en dokusåpa
på TV om du är villig att betala en mindre summa pengar. Andra tänkbara
användningsområden för VOD är framtidens mobiltelefoner. Där kommer det vara
möjligt att för en liknande summa beställa hem videoklipp från till exempel
nyhetssändningar, teveprogram eller mål från en sportmatch. Skillnaden är då att de
rörliga bilderna kommer att visas direkt i telefonen istället för i din hemdator.

2.3 Fördelar / Nackdelar
Fördelarna med strömmande ljud och bild är många, dels för användaren men även för
distributören. Vid uppspelning av strömmande medier behöver du som användare oftast
inte vänta mer än ett par sekunder innan mediaspelaren har hunnit buffra data och börjat
spela upp innehållet. Har du sedan tillgång till en stabil och snabb uppkoppling så ska det
inte vara några problem att ta del av innehållet utan några störningar. Fördelen för
distributören är dels att belastningen på servern blir mindre när användarna streamar
istället för att ladda ner och dessutom att copyrightskyddat material inte med enkelhet kan
sparas på användarens dator.

En av nackdelarna är att ljud- och framförallt
videomaterial måste komprimeras hårt för att kunna
överföras i en hastighet som många användare
klarar av, och att dess kvalité därför inte blir lika bra
som originalet. Det krävs dessutom speciella
mediaspelare för att kunna spela upp materialet,
spelare som måste laddas ned och uppdateras
relativt kontinuerligt. En annan nackdel är att
buffringstiden inte alla gånger är så liten som vore
önskvärt, speciellt när tillgång till en riktigt snabb
uppkoppling saknas.

De som bor i Amerika kallar det senare fenomenet för the pain of streaming. I dagens
samhälle ska allt levereras på en gång och inte ens några sekunders väntetid är
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acceptabelt alla gånger. Särskilt inte för den generation som är uppväxt med tevekanalen
MTV där musikvideos spottas ut på löpande band. I framtiden kanske ändå
buffringsproblemet (som främst berör videomaterial) kan lösas med hjälp av att allt bättre
komprimeringsalgoritmer för video utvecklas och med en fortsatt utbyggnad och
förbättring av det bredbandsnät som finns tillgängligt idag.

2.4 Historik
Det var inte för allt för många år sedan som gemene man tyckte att det var häftigt att
kunna lyssna på ljud eller titta på en videosnutt integrerad i webbläsarens fönster. Idag är
det vardag för de allra flesta som hänger med någorlunda i utvecklingen. I detta kapitel
ska jag ge en kort överblick över vad som hänt i utvecklingen av strömmande medier [3].

Resan tar oss från första generationens streaming3 i början av 90-talet till den andra
generationen där de flesta av oss användare befinner oss nu och slutligen vidare till den
tredje generationen som beskriver ett troligt framtidscenario. Man kan gott och väl säga
att vi redan nu befinner oss i en övergång mellan den andra och den tredje generationens
strömmande medier. Men än så länge är det bara ett fåtal människor som har möjligheten
och kunskapen att utnyttja de allra nyaste teknikerna.

2.4.1 Första generationen
När man i början av 90-talet för första gången kunde lyssna på tal eller musik via
Internet så var det en smärre revolution. Kvaliteten var inte alltid den bästa men vem
brydde sig? Den första generationens Internetsurfare hade inte tillgång till modem som
var lika snabba som de som finns idag. Bredband var inte ens att tänka på. Det visades
videoklipp lika stora som frimärken, vilket inte gav en speciellt stor upplevelse.

2.4.2 Andra generationen
Ungefär här befinner vi oss idag. Ljud och video kan nu presenteras
med hyfsat bibehållen kvalitet. Streaming anpassas mer och mer till
bredband och konsumenten är till och med villig att betala för delar av
de tjänster som erbjuds. Många av de som bor i världens
industriländer har redan – eller kan ganska lätt få – tillgång till
bredband, om de bor i närheten av de större stadskärnorna där
infrastrukturen för höghastighetsinternet är utbyggd.

Men fortfarande än idag är det en minoritet av jordens befolkning som
har dessa möjligheter. I många delar av världen vet man knappt vad Internet – och än
mindre bredband – är för något.

2.4.3 Tredje generationen
Denna fas tror många att vi kommer gå in i på allvar redan inom några år. Den främsta
skillnaden gentemot idag är att vi då kommer utnyttja bredbandet tillfullo. Vid den här
tiden är förhoppningen att ”buffring” inte ska existera överhuvudtaget. Dessutom har nya
och förbättrade kompressionsalgoritmer gjort att både ljud- och framförallt bildkvalitet
har förbättrats ytterligare. För de som är vana vid DVD och widescreenteve med
hemmabioanläggning kommer inte upplevelsen av strömmande medier på Internet att
bli ett speciellt stort nedköp. Det kommer nämligen att finnas stöd för flerkanaligt

                                                
3 Den teknik som används för att leverera ljud och video över nätverk
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stereoljud och videokvaliteten kommer att vara fullt jämförbar med MPEG-2 (den
komprimeringsstandard som används i dagens DVD-skivor).

Det är också mycket troligt att streamingindustrin växt sig betydligt starkare än den är
idag och att olika affärsmodeller för att tjäna pengar på detta har utvecklats. Exempel på
vilka tjänster som kommer slå igenom är omöjligt att svara på i dagsläget, men vi ser
redan idag att många börjar koppla betaltjänster till mobiltelefoner. Du får betala för att
se ett speciellt klipp från teveserien Big Brother eller kanske Britney Spears nyaste
video. Det som är pay-per-view i dagens digitalteve kanske inom
några år kan vara det även på Internet. Betala för att se Celtic
möta Manchester United i semifinal i fotbollens Champions
League i en match som sänds via Internet. Det är bara ett
exempel. Möjligheterna är oändliga.

Jag och många med mig tror även att interaktivitet kommer att
spela en mycket större roll i framtiden. Det finns redan inbyggt i
MPEG-4 och kommer med största sannolikhet att fortsätta
utvecklas. Spelbolagen har redan insett hur stor betydelse
möjligheten att interagera med andra spelare har för att göra spelen mer attraktiva och
roligare att spela. När allt fler spelkonsoller har tillgång till bredbandsuppkoppling
öppnas möjligheterna att använda sig av strömmande medier även i tevespelens värld.
För att inte tala om framtidens mobiltelefoner som också de har stor potential när det
gäller framtida affärsmodeller och användningsområden för strömmande medier.

2.5 Tre stora marknadsledare
Hemma i tevesoffan behöver du en DVD-spelare för att spela upp innehållet på en DVD-
skiva. För att du ska kunna ta del av strömmande medier i hemdatormiljö måste du ha en
annan typ av spelare. Med hjälp av detta program (mjukvara) kan du spela upp
strömmande medier på din datorskärm. Det gemensamma ordet för dessa program är
mediaspelare (på engelska: Media Player).

Istället för en enskild standard har under nittiotalet tre starka krafter utkristalliserats och
drivit utvecklingen inom strömmande medier framåt i var sitt spår. Dessa tre kommersiella
aktörer har utvecklat egna kompressionsalgoritmer, så kallade codecs, och egna
gränssnitt för den mjukvara som spelar upp video- eller ljudmaterial. Gränssnitten är
dessutom inte kompatibla med varandra.

2.5.1 Microsoft – Windows Media Player
Microsofts mediaspelare är kanske den spelare
som de flesta känner till eftersom den inkluderas
i deras operativsystem. Den senaste versionen
kom i samband med lanseringen av nya
operativsystemet Windows XP. Spelaren
kallades för MPXP, en förkortning för Media
Player for Windows XP, medan namnet idag är
Windows Media Player 9 [4].

Med den nya spelaren släpptes också en ny
codec vid namn Corona. Förbättringarna jämfört
med tidigare codecs är många. Exempel på
förbättringar är snabbare buffring, bättre
bildkvalitet och flerkanaligt stereoljud.
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Windows Media Player kan spela upp en mängd olika mediaformat (både för ljud och för
video). Exempel på filformat är wav, wma eller mp3 för ljud och asf, avi, wmv och mpg
för video.

2.5.2 Apple – QuickTime Player
Apple [5] och Microsoft [6] har varit konkurrenter på
datorsidan länge. Detta gäller även deras lösning för
visning av video på nätet. QuickTime’s första
spelare, QuickTime 1, kom ut 1991 och sedan dess
har nya versioner utvecklats med jämna mellanrum.
Den senaste versionen heter i skrivande stund
QuickTime 6.4 [7] och har stöd för nya filformat som
exempelvis MPEG-4 och 3GPP (som är en ny
standard för överföring av multimedia över snabba
trådlösa nät till bland annat mobiltelefoner och
PDA:er).

Apple använder sig av codecs från Sorenson video
och är ett av de företag som gärna ser att MPEG-4
blir standard eftersom filformatet till mångt och
mycket bygger på QuickTime.

Den senaste spelaren heter QuickTime Player 6.4 och QuickTimes eget filformat heter
mov. Det går även att se på MPEG-2 med spelaren. Övriga filformat som QuickTime
stöder är bland annat mp3, mp4, DVC Pro PAL, DV, Micromedia FLASH 5 och JPEG.

2.5.3 Real Networks – RealOne Player
Real Networks, Inc. är baserat i Seattle och är det sista av de tre ledande företagen
inom leverans av media via Internet som jag väljer att presentera.

Företaget utvecklar och marknadsför
mjukvaruprodukter och tjänster ämnade att
skapa, distribuera och spela upp strömmande
medier. Real Player (mediaspelare) och Real
Audio (ljudformat) utvecklades i sin första
variant år 1995.

Idag – 9 år senare – är Real Audio fortfarande
det överlägset mest använda formatet för att
distribuera ljud via Internet.

Numera satsar Real Networks [8] också på att
utveckla videoformatet. Deras senaste codec
heter Real Video 10 och spelaren som med
fördel används för att spela upp detta format
heter RealOne Player [9] eller Real Player 10.

Spelarna har även inbyggt stöd för att spela upp MPEG-4 (mp4). Reals unika filformat
heter rm för video och ra för ljud.
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2.6 Utmanare
På senare tid har det utvecklats videoformat som konkurrerar med de tre stora aktörerna
om att få de filmtittande användarna på Internet att använda just deras format. Det mest
kända formatet kallas för DivX och bygger på delar av MPEG-4 tekniken.

2.6.1 DivX Networks – DivX Player
DivX Networks [10] heter företaget som har skapat det mycket populära filformatet DivX,
byggt på MPEG-4 och som börjar bli ett rejält hot mot de tre jättarna Apple, Real och
Microsoft. Grundaren av företaget heter Jarome Rota. Han skapade i september 1999
en kompressionsalgoritm som då gavs namnet divX ;-). På kort tid uppmärksammades
algoritmen i stor omfattning och
laddades ned i 12 miljoner exemplar.
Några månader senare grundades
företaget DivX Networks som idag
består av ett 10-tal anställda, med
huvudkontor i San Diego.

Utvecklandet av nya codecs och
mediaspelare pågår ständigt. Deras
senaste codec heter DivX 5.1.1 och
nyaste spelaren DivX Player 2.5.1
[11]. Spelaren kan förutom DivX-filer
och en del andra format även spela
upp MPEG-4-filer.

Företaget DivX Networks har även
inlett samarbeten med hårdvaru-
leverantörer. För något år sedan slöts bland annat ett avtal med Sigma Designs när det
gäller tillverkning av ett hårdvaruchip som stöder DivX och även kan spela upp MPEG-4
och DVD. Spelarna har nu börjat nå marknaden i Sverige och kostar ungefär lika mycket
som dagens DVD-spelare (det vill säga mellan 1 000 - 2 000 kr).

DivX är idag nästan något av ett globalt fenomen,
filmens motsvarighet till mp3 skulle man kunna säga.
Över 100 miljoner människor runt om i världen har
laddat ner och använt DivX sedan starten för ett antal
år sedan. Varje dag visas flera hundratusentals filmer
komprimerade med DivX-teknik. Filmer som framställs
av både professionella och amatörmässiga skapare

av digital video. För trots att filmerna med hjälp av komprimering görs väldigt små
bibehålls ändå genomgående den höga kvalitet som i princip är ett måste idag.

2.6.2 Övriga
Det finns även renodlade spelare som enbart är till för att spela upp MPEG-4-material
producerat enligt senaste ISO-standard. Philips har en spelare som heter mpeg-4 player
[12] och Envivio har en spelare som heter EnvivioTV [13]. Men eftersom alla de stora
marknadsledarna (Apple, Real och Microsoft) infört stöd för att spela upp MPEG-4 i sina
senaste versioner är marknaden för de specialinriktade MPEG-4-spelarna inte särskilt
stor för tillfället.

2.7 Översiktsbild aktörer
Om vi tar de olika videoformaten som ett exempel. Vilken av de tre vanligaste formaten
Real Video, QuickTime eller Windows Media ska jag som konsument välja? Vilken är
bäst? Svaret på den sista frågan är att det är en smaksak vilken du väljer. Företaget
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BarbWired LLC genomförde i samarbete med Vancouver Film School ett antal tester på
komprimerat filmmaterial av de tre vanligaste videoformaten, för uppspelning på både PC
respektive Mac-plattform [14]. Testet visade att skillnaden i kvalitet mellan de olika
videoformaten nästan är obefintlig. I PC-miljö visade sig Real vara snäppet bättre än
Windows Media och Sorenson (som är den codec som Apple använder sig av). I Mac-
miljö var däremot Sorenson bäst, tätt följd av Real och Windows Media.

Det spelar alltså ingen större roll vilken mediaspelare du väljer eftersom formaten är i
princip lika bra. Ditt val blir mer likt ett val mellan tre bilmärken med likvärdig prestanda.
Någon kanske väljer den med snyggast design, en annan väljer den som det säljs mest
av och en tredje väljer den som verkar mest säker och stabil.

Behöver du ladda hem den senaste versionen av alla tre spelare? Svaret är nej, men vill
du vara på den säkra sidan är det faktiskt ett smart val. Ofta finns det vid uppspelning av
ett klipp antingen en, två eller tre alternativa mediafiler att välja mellan. Detta görs för att
konsumenten själv ska få välja vilken spelare han/hon vill använda sig av. Men i vissa fall
finns det bara ett filalternativ att välja. Då gäller det att du har tillgång till en mediaspelare
som kan spela upp detta ljud- eller videoklipp. Om inte så missar du möjligheten att ta del
av filens innehåll.

De tre vanligaste mediaspelarna plus DivX-spelaren finns att ladda hem som gratisversion
(med de enklaste funktionerna inbyggda) och som betalvariant (med ytterligare fler
funktioner). Om du bara använder mediaspelaren för att titta på material räcker det att
ladda ner gratisvarianten. Men om du vill ta del av vissa betaltjänster eller själv vill skapa
och lägga ut videomaterial på nätet kan det löna sig att inhandla betalversionen med mer
omfattande funktioner inbyggda.
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3 Införandet i teorin
Säg att ett företag kommer till det stadiet då de vill införa strömmande medier som en tjänst
eller en förmån för deras kunder och/eller anställda. Hur görs detta i teorin? Först och främst,
finns det en marknad och ett behov? Hur ser distributionskedjan ut? Vilka krav ställs på de
tjänster som skapas? Hur går man tillväga för att tillmötesgå dessa krav?

I detta tredje kapitel ska jag försöka att besvara dessa frågor.

3.1 Behövs streaming?
Alla har vi väl någon gång hört det gamla talesättet – ”en bild säger mer än tusen ord”.
Frågan är, stämmer det in på video också?

Visst kan rörliga bilder och ljud ha en uppfräschande effekt på en webbsida om det
används i rätt sammanhang. Detta faktum har många företag börjat ta fasta på när det
gäller att presentera sig själva för sina besökare. Att använda sig av strömmande medier
på sin hemsida kan skapa ett mervärde hos den som tittar, vare sig det är en konsument,
en kund eller en vanlig besökare på hemsidan.

Undersökningar som görs beträffande människors användning av tjänster som
distribueras via strömmande medier visar att användningen ökar explosionsartat. Detta
går också att konstatera genom att se på den ökade populariteten hos de program som
gör att man kan använda dessa tjänster.

3.1.1 Ökad användning
Den rapport som företaget AccuStream iMedia Research presenterade i mars 2003
visar att det totala antalet videoströmmar i USA under året 2002 ökade med 52,3 %
jämfört med året innan. Antalet videoströmmar under år 2002 uppgick till 3,9 miljarder
mot 2,56 miljarder under år 2001. Hela 63 % av dessa videoströmmar (drygt 2,5

miljarder) var anpassade för bredband (så
kallade broadband streams) vilket var en
ökning med 84 % jämfört med 2001. Även
videoströmmar till personer som inte hade
tillgång till bredband ökade under 2002 med 18
% från 1,23 miljarder till 1,44 miljarder [1].

I rapporten – som är en mycket detaljerad och
utförlig jämförelse mellan år 2001 och år 2002
vad gäller användning av strömmande medier
– har data inom en mängd olika områden
samlats in. Det går att göra jämförelser över
vilka som tittar, vilket innehåll som visas, vilken
bithastighet som är vanligast, hur stora
mängder data som skickas, vilka kanaler som

används med mera. Men den fullständiga trehundrasidiga rapporten som innehåller
dessa siffror kostar drygt 1 500 dollar att köpa.

Antalet videoströmmar som en unik amerikansk bredbandsanvändare tittade på per
månad år 2002 var i genomsnitt 6,89, med en genomsnittlig tittartid på 2 ½ minuter per
fil. Den totala tiden som en genomsnittlig användare av bredband tittade på video via
Internet blir alltså ca 17 minuter per månad.
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– ”Bredbandsanvändare både i hemmen och på arbetet är de som driver strömmande
media-industrin framåt” hävdar AccuStream’s Paul A. Palumbo, en av de personer som
arbetat med att sammanställa rapporten.

En faktor som också bidragit till den snabbt växande användningen av strömmande
medier är den ökade tillgängligheten på bra innehåll från stora välkända varumärken
som till exempel America Online (AOL), Real Networks, Windows Media, QuickTime, de
stora sportligorna i USA (Amerikansk fotboll, Baseball, Basket och NHL ishockey),
musik- och filmsajter, etcetera. Antalet mediafiler som var anpassade för bredband
ökade under år 2002 markant hos de flesta av dessa och andra aktörer som levererade
strömmande medier över Internet. Tendensen är att bredbandsutbudet fortsätter att öka.

Endast webbradioindustrin stod för en svagt negativ trend år 2002 – detta efter en
ökning med över 400 % under år 2001. Just för tillfället är det svårt att tjäna pengar inom
webbradion eftersom dessa stationer idag måste betala samma licenssumma som
vanliga marksända radiostationer betalar. Under 2002 utgjorde den sammanlagda
lyssningstiden på radio över Internet i USA ca 85 miljoner timmar per månad.

3.1.2 Ökad popularitet
I takt med att tillgängligheten för strömmande medier ökar så börjar allt fler också
använda de program som krävs för att nyttja dessa tjänster. Enligt en undersökning
gjord av Nielsen Netratings [2] i början av 2003 spenderar mer än 72% av de som
kopplar upp sig mot nätet sin tid åt andra saker än att enbart surfa på Internet.

Dagens PC-datorer har en hög prestanda till ett lågt pris om man jämför med hur det
såg ut för bara några år sedan. Fler och fler har dessutom tillgång till en snabb
Internetuppkoppling både i hemmet och på arbetet. Dessa två faktorer sammanslaget
gör det lättare att ladda ner och installera olika typer av Internetprogram för användning
på din hemdator. De mediaspelare som du läste om i kapitel 2.5 placerar sig på
platserna 1, 3 och 7 på topp10-listan över Internetprogramvara i USA, som används
både hemma och på arbetet, under november månad 2002.

Mediespelarna är alltså mer populära i
antal unika användare än programmen för
att chatta med varandra över nätet, så
kallad Instant Messaging. De tre
mediespelarna på listan har 82,8 miljoner
användare totalt, mot 61,1 miljoner för de
tre chat-programmen. Dock ägnar sig i
genomsnitt över hälften av USA:s
Internetanvändare åt just Instant
Messaging. Därav placeringen 2, 4 och 5
för dessa program.

Det är de yngre surfarna som är de som
använder Instant Messaging mest. Det är

också de yngre surfarna som oftast lyssnar på musik och ser på videoklipp via Internet.
En undersökning som gjorts av Jupiter Research [3] visar att 40 % av tonåringar i USA
(13 - 17 år) och 29 % av unga vuxna (18 - 34 år) lyssnar på musik via Internet.
Tonåringarna tillhörde också den grupp som mest troligt skulle titta på ett videoklipp via
Internet (29 %), eller en musikvideo via Internet (26 %).

En nyligen gjord undersökning av Nielsen Netratings i Sverige visar att var tredje
svensk, 2,9 miljoner, chattar, lyssnar på musik eller tittar på film på Internet [4].
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3.2 Distributionskedjan – Hur funkar det?
När du som privatperson sitter framför din dator och tittar på en sändning som sker via
strömmande medier reflekterar du kanske inte över hur det går till att göra sändningen.
Det är en hel del steg som behöver tas innan man kan gå iland med ett sådant projekt.

Figuren ovan visar en tänkbar distributionskedja för strömmande medier. Det är svårt att
beskriva kedjan i detalj eftersom den ser olika ut beroende på vilket medium man
använder sig av och till vilken publik man riktar sig, och om det är direktsändning eller en
sändning som görs i efterhand.

Det går däremot att dela upp distributionskedjan i ett antal skeenden eller moment som
alltid behöver ingå för att det ska bli ett bra slutresultat av det hela. De engelska orden för
dessa delmoment är [5]:

1. Create (Skapa / spela in)
2. Distribute (Distribuera)
3. Play (Spela upp)

Det första momentet innehåller alltså någon form av skapande, exempelvis en ljud- eller
videoupptagning av ett visst händelseförlopp.

Andra momentet handlar om att distribuera det inspelade eller direktsända materialet via
en eller flera distributionskanaler till slutkund.

Det allra sista momentet i distributionskedjan innebär att materialet spelas upp för de som
aktivt väljer det.

3.2.1 Skapa – Spela in
Själva inspelningsproceduren görs på olika sätt
beroende på om det är en direktsändning eller inte.
Tänker du sända ett redan färdiginspelat material kan
ett troligt händelseförlopp se ut ungefär som följer:

Du börjar med att filma med en digital videokamera som
till exempel den på bilden till höger. När du filmat klart
skickar du över materialet till en hårddisk på din dator.
De flesta moderna multimediadatorer har idag tillgång
till ett firewireuttag där du kan ansluta din digitala videokamera med hjälp av en kabel.
När du anslutit kabeln exporterar du materialet, oftast med hjälp av ett
redigeringsprogram i datorn. Efter att du fört över filmen till din dator behöver du för det
mesta redigera och klippa ner den till den storlek du hade tänkt dig från början. Slutligen
krävs att du komprimerar filmen med hjälp av kompressionalgoritmer speciellt
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anpassade för visning på Internet. Om detta inte görs får materialet en ohanterbar
storlek. De program som åstadkommer detta kallas på engelska för encoders.

Vid liveinspelning sker ingen redigering av materialet och tillvägagångssättet är även
annorlunda på andra sätt. Komprimering av videomaterialet måste till exempel göras i
realtid och för detta krävs proffsigare och dyrare program och/eller hårdvara.

En sak som du måste tänka på – speciellt om det rör sig om en tjänst som användaren
måste betala pengar för att kunna ta del av – är säkerhetsaspekterna. En komponent
som kallas Digital Rights Management (DRM) hanterar rättigheter och delegerar
materialet till dem som verkligen ska ha det. Ett annat sätt är att vattenmärka
videomaterialet (så kallad watermarking) med en logotyp som är specifik för just ditt
material.

3.2.2 Distribuera
Det som man kanske först kommer att tänka på när man hör orden distribution och
strömmande medier i samma mening är: streamingserver. En streamingserver används
när du vill distribuera ditt material till så många människor som möjligt. Den ser till så att
video- eller ljudströmmarna skickas till olika användare via ett streamingprotokoll samt
tillhandahåller vissa administrativa funktioner som till exempel max antal tillåtna tittare,
statistikfunktioner med mera. Det finns streamingservrar i alla prisklasser eftersom du

kan kombinera mjukvaran med hårdvara i nästan
oändligt många uppsättningar. Det som man i
vardagligt tal kallar en streamingserver är oftast en
dator som kör streamingserverprogramvara (till
exempel något av de program som nämns i den grå
rutan nedan).

Ofta är det själva distributionsbiten som är den svåra
delen när det gäller att sända strömmande medier
över nätet. Om du har som mål att kunna nå ut till en
stor publik kostar det mycket pengar att skaffa den

programvara och de datorer som behövs. Dessutom kan det vara svårt att konfigurera
en streamingserver om du inte är expert på området.

Vid en direktsändning är det i många fall fördelaktigt att kunna arkivera materialet så att
fler kan titta på programmet vid ett senare tillfälle. Funktioner som sköter detta
automatiskt finns i vissa dyrare streamingserverprogram. Ett annat alternativ kan vara
att arkivera materialet på till exempel DVD för vidare försäljning i efterhand till dem som
är intresserade.
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3.2.3 Spela upp
Precis som vid en tevesändning krävs det någon form av apparat för att du ska kunna
titta på materialet. Vid en tevesändning behövs en TV kopplad till en mottagare (antenn
eller parabol) som kan ta emot signalerna. För att du ska
kunna ta del av tevesändningen krävs det också att du slår
på rätt kanal vid rätt tidpunkt, annars missar du alltihop.

För att kunna ta emot en sändning via strömmande medier
behöver du en dator som är uppkopplad mot Internet – eller
ett internt nätverk – samt ett program för att spela upp
materialet. Även i detta fall krävs ett aktivt val av dig för att
du ska kunna se sändningen. Vid en livesändning måste du
vara på plats framför din dator samtidigt som sändningen
startar för att du ska kunna se den direkt. Men om sändningen samtidigt arkiveras och
vid ett senare tillfälle läggs ut på nätet ges du möjligheten att i efterhand uppleva
sändningen som om det vore live.

3.3 Protokoll
För att distributionen av strömmande medier ska fungera och nå fram från avsändare till
användare krävs det att tekniken fungerar. Vid överföring av ljud och bild över Internet
används ett antal olika protokoll4 beroende på vad som skickas och till vem det skickas.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de viktigaste protokollen [6].

3.3.1 TCP/IP
TCP (Transport Control Protocol) är det protokoll som administrerar Internettrafiken. Det
använder sig av en så kallad virtuell förbindelse, vilket innebär att det upprättas en
kommunikationslänk mellan två datorer utan att någon egentlig direkt fysisk förbindelse
finns. TCP använder en kvittensfunktion som ser till att de datapaket som inte kommer
fram ordentligt sänds om. Detta har en stor fördel ur säkerhetssynpunkt men kan också
skapa väldiga fördröjningar.

3.3.2 UDP
UDP (User Datagram Protocol) är ett enklare protokoll än TCP/IP då det saknar
omsändningar och kvittenser. Det finns alltså ingen garanti att paketen kommer fram
eftersom det är en förbindelselös överföringsmetod, men i gengäld överförs mängden
data mycket snabbare än hos TCP/IP. När det gäller vissa tillämpningsområden (som till
exempel Internetsändningar) är man beredd att ta smällen att viss data kan försvinna på
vägen i utbyte mot en snabbare överföring av data.

3.3.3 RTP och RTSP
Allteftersom tekniken för strömmande video har förbättrats har det även kommit
förbättrade infrastrukturer. Eftersom varken TCP/IP eller UDP är gjort för att skicka data
av detta format har det utvecklats två nya protokoll. De nya så kallade
streamingprotokollen RTP och RTSP är helt anpassade för överföring av rörliga bilder.

                                                
4 En uppsättning av regler för kommunikation mellan datorer
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3.3.3.1 RTP
RTP (Real-Time Transport Protocol) är ett protokoll för överföring av data som ljud och
video i realtid över Internet. RTP garanterar inte realtid, men ger de applikationer som
sänder och mottar data möjlighet att skicka i strömmande format. RTP körs oftast
ovanpå UDP, men kan även köras på andra transportprotokoll.

3.3.3.2 RTSP
RTSP (Real-Time Streaming Protocol) är regler som sköter kommunikationen mellan
server och klient när det är frågan om att påverka den ström av data som sköts av
RTP, till exempel kommandon som start och stop till server från klient. RTSP har tagits
fram för att förbättra strömmande överföring av multimedia över IP-baserade nätverk
och är designat för att kunna arbeta ihop med RTP, HTTP och andra protokoll för att
kunna streama över Internet. RTSP ska ge hög pålitlighet över nuvarande nät, hög
säkerhet, skalbarhet och tvåvägars kommunikation med full strömningskontroll.

3.3.4 Broadcasting
Broadcasting är ett sätt att använda sig av redan befintliga protokoll. Det finns två
huvudsätt att skicka videoströmmen via Broadcasting till användaren och dessa är
Unicast [7] och Multicast [8].

3.3.4.1 Unicast
Unicastmetoden innebär att det bara finns
en sändare och en mottagare. TCP/IP är i
grunden Unicast eftersom det inte var tänkt
att sända till fler än en mottagare samtidigt.
Detta medför naturligtvis vissa problem då
man vill sända en videoström till många
samtidiga användare.

I figuren till höger sänder en server ut en
videoström till sju olika mottagare. Vid
användning av Unicast krävs alltså att
servern skickar ut sju likadana strömmar.
Om vi istället tar ett exempel där 1000
personer är mottagare av en videoström på
300 kbit/s kommer detta att leda till stora
bandbreddsproblem. För att alla mottagare ska kunna ta del av sändningen samtidigt
måste servern lyckas pressa fram en datamängd som motsvarar en bandbredd på
300*1000=300000 kbit/s (=300 Mbit/s). Det är i dagsläget mycket få servrar och
Internetförbindelser som klarar av denna kapacitet och hastighet.

3.3.4.2 Multicast
Multicastmetoden innebär kommunikation
mellan en sändare och flera mottagare och
är en lösning på Unicast-problemet. En
Multicastsändning kan jämföras med en
teve- eller radioutsändning där bara de som
ställt in rätt kanal får materialet som sänds.

I nuvarande Internetprotokoll finns stöd för
både Unicast och Multicast, men de flesta
IP-servrar på Internet idag stödjer inte
Multicastdelen av protokollet. Istället har ett
särskilt nätverk (kallat Mbone eller Multicast
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Internet) byggts ut för att möjliggöra IP-Multicasting med hög bandbredd (upp till 500
kbit/s). Den genomsnittliga hastigheten för strömmande ljud och video brukar ligga
mellan 100 - 300 kbit/s.

De utsändningar som görs via Mbone [9] använder ett protokoll som tillfälligt omvandlar
signalerna till TCP/IP-paket om de behöver passera delar av Internet som inte stöder
Multicastprotokollet helt och hållet. Det nya Internetprotokollet (IPv6) kommer dock att
ha fullt stöd för såväl Unicast som Multicast [10].

3.4 Krav
Vid införandet av en tjänst som använder sig av strömmande medier finns det alltid en del
grundläggande krav på tjänsten beträffande hastighet, kvalitet och enkelhet. Detta är
krav som framförs av både den som producerar materialet och den som tittar på
slutprodukten.

Målet för producenten är att skapa en tjänst med så bra kvalitet som möjligt – som också
är enkel att använda. Krångliga instruktioner och program kan få den mest envetne
fantasten att ge upp och lämna webbplatsen. Konsumenten ställer förutom krav på
enkelhet också krav på hastighet och kvalitet. Det ska gå snabbt att starta upp tjänsten,
och när man väl använder den måste det flyta på bra utan några störande hack eller
ofrivilliga buffringspauser. Det senare är speciellt viktigt om det ska vara möjligt att
konkurrera med exempelvis en tevekanal.

3.5 Lösningar
Både producent och konsument är av den bestämda uppfattningen att tjänster som
baserar sig på strömmande medier helst ska vara både snabba, snygga och enkla. Men
vad är det dom kan göra för att tillmötesgå dessa krav?

3.5.1 Hastighet
Vi börjar med att diskutera problemet kring hastighet. När det gäller hastighet så kan
leverantören av tjänsten inte påverka vilken hastighet du som användare av tjänsten
väljer att använda dig av. Det beror helt och hållet på vilken typ av Internetuppkoppling
du har hemma – eller på arbetet om det är där du använder tjänsten. Om du har en
långsam uppkoppling kanske inte hastigheten räcker till för att visa materialet
överhuvudtaget. I andra fall kanske du har en väldigt snabb uppkoppling som mer än väl
klarar av att spela upp materialet.

Det som innehållsleverantören kan göra om han/hon vill gardera sig mot att vissa
användare blir besvikna för att de tycker att kvaliteten på materialet är för dålig, eller att
andra blir besvikna för att de inte kan använda tjänsten utan att det hackar, är att
producera materialet i flera olika uppsättningar. Det innebär alltså att du som användare
väljer den uppsättning som är bäst anpassad för den hastighet som du har på din
Internetuppkoppling.

Den enklaste lösningen på problemet vore om vi alla kunde få tillgång till en tillräckligt
snabb distributionskanal. Eftersom vi svenskar är så pass lyckligt lottade att vi bor i ett
industriland som satsar på IT-infrastruktur har vi faktiskt möjligheten att skaffa oss det
mot en kostnad på några hundralappar per månad.

3.5.2 Kvalitet
När det gäller kvaliteten på det material som sänds till oss är det viktigt att kvaliteten
motsvarar de krav vi själva har. Vi omger oss ständigt med radio, TV och DVD-filmer
med bra kvalitet. Om strömmande medier ska kunna mäta sig med dessa medier får inte
kvalitetsförsämringen vara alltför stor. Det finns alltid ett motsatsförhållande mellan
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kvalitet och hastighet när du producerar material för visning på Internet. Ju bättre
kvalitet, desto större mängd data måste överföras – vilket resulterar i ett krav på en
snabbare överföringskanal. Lösningen är att göra mediafilen mindre, men med
bibehållen kvalitet. Detta görs med hjälp av kompressionsalgoritmer (codecs) som
företag som bland annat Microsoft, Apple, Real och DivX Networks utvecklar. Idag går
det att komprimera materialet nästan 100 gånger och ändå komma ganska nära radio
och tevekvalitet.

Parallellt med codecs utvecklas och förbättras även MPEG-standarderna. Dessutom
finns helt oberoende företag som själva experimenterar med att ta fram egna
kompressionsalgoritmer, en del minst lika konkurrenskraftiga som de mer kommersiella
produkterna.

I slutändan måste det dock finnas en gräns för hur mycket man kan komprimera
exempelvis en videosekvens utan att resultatet blir märkbart försämrat. Men än så länge
har vi inte nått dithän – det går fortfarande att förbättra algoritmerna ytterligare.

3.5.3 Enkelhet
De flesta ungdomar av idag – uppväxta i Sverige eller i ett annat industriland – har
redan från tidig ålder kommit i kontakt med datorer. Kanske tycker de att det är
busenkelt att använda sig av strömmande medier på Internet. För dem är det inte
mycket svårare än att sitta i soffan framför teven och zappa med fjärrkontrollen.

Men faktum är att inte alla har fått samma inkörsport som dessa ungdomar när det gäller
datorvana och kunskap om hur olika program fungerar. Det finns en del som medvetet
valt att inte beblanda sig med allt vad datorer heter, kanske av rädsla för att de inte ska
förstå hur man gör. Misströsta inte om du känner igen dig i den senare beskrivningen –
du kan lära dig att hantera datorer och mediaspelare även i vuxen ålder. Man behöver
inte börja med det svåraste på en gång. Det finns föredömliga exempel på ljud- och
bildupplevelser över Internet som presenteras med hjälpmedel som är enkla att
installera på din dator.

Ljud, spel och filmer skapade med hjälp av programmet FLASH från företaget
Macromedia är till exempel föredömligt enkla att installera och köra. Spelaren installeras
automatiskt i din webbläsare den första gången du stöter på ett FLASH-inslag på
Internet. Om du sedan månader senare surfar till en annan webbsida innehållande ett
FLASH-inslag – skapat av en nyare version än den du själv har i webbläsaren – får du
helt sonika en fråga om du vill uppdatera din version. Svarar du ja på den frågan görs
uppdateringen automatiskt och du kan se materialet bara några sekunder senare.

Att använda sig av strömmande medier är lite mer komplicerat eftersom du måste ladda
ner specifika program för att spela upp det material som du vill titta på. Vid uppspelning
av en mediafil idag får du oftast välja mellan tre filformat (Windows Media, QuickTime
och Real) med tre olika kvaliteter (low, medium, high). Det betyder att den som skapar
mediafilen måste skapa nio olika versioner istället för en enda. En specifik standard för
strömmande medier skulle kunna underlätta för innehållsleverantörer i framtiden.
MPEG-4 är en standard som är tilltänkt för att göra just detta. Fördelen med MPEG-4 är
dess flexibilitet eftersom det är skalbart i olika nivåer. När användaren klickar på filen
anpassas automatiskt kvaliteten till den överföringshastighet som är möjlig. Exempelvis
kan en bredbandsanvändare i Skövde se materialet i högsta kvalitet på sin dataskärm
(eller teveapparat) medan en person som surfar via modem automatiskt får ta del av ett
material som är av lägre kvalitet, anpassat för just modemhastighet.
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4 Bredband
En tydlig skillnad mellan bredbandstekniken och en uppring uppkoppling som sker via
modem är att du är uppkopplad hela tiden, dygnet runt, till ett fast pris. Du slipper
samtalskostnad och minuttaxa, men i gengäld betalar du mellan 200 - 400 kr/mån för att få
tillgång till en fast uppkoppling via bredband. En annan tydlig skillnaden mellan
bredbandsteknik och en uppringd uppkoppling är hastigheten med vilken data överförs till
och från användarens dator.

Vi har i tidigare kapitel kommit fram till att en snabb överföringskanal är ett måste för att vi
ska kunna ta del av alla de tjänster som erbjuds på Internet. Vad menas då egentligen med
bredband? Vilka olika tekniker används? Hur snabbt går det? Hur skaffar jag mig det?

Innan vi går vidare till att besvara dessa frågor kommer en kort introduktion till datamängder
och överföringshastighet.

4.1 Dataöverföring
Oavsett om man använder uppringd eller fast uppkoppling är det samma mängd data som
skickas över. Det som skiljer alternativen åt är hur snabbt det går att skicka och ta emot
data. En fast uppkoppling är oftast betydligt snabbare jämfört med en uppringd.

4.1.1 Datamängd
Den minsta informationsmängd en dator kan hantera kallas för en bit. Bit står för Binary
Digit, binär siffra, och informationen i en bit består av antingen en etta eller en nolla. [1]   

Själva informationsmängden i de datafiler som ligger på din hårddisk räknas dock inte i
antal bitar utan istället i antal byte [2]. Som bilden ovan illustrerar består 1 byte av 8
bitar. Dagens hårddiskar kan rymma åtskilliga miljarder byte (gigabyte) och alltså åtta
gånger fler bitar. Det är viktigt att inte blanda ihop bytes och bits, speciellt vid
hastighetsmätning av data.

4.1.2 Hastighet
För att definiera hur snabbt ett bredband är brukar
man använda benämningen dataöverförings-
hastighet. Vanligtvis räknar man hastigheten i antal
megabit per sekund (antal miljoner bitar per
sekund, förkortat Mbit/s eller Mbps).
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Som jämförelse kan nämnas att ett modems överföringshastighet räknas i antal kilobit
per sekund (antal tusen bitar per sekund = kbps). Ett modems hastighet duger i regel till
att göra enklare saker på Internet, som till exempel att läsa och skicka e-post, sköta
bankärenden och surfa runt på Internetsidor i största allmänhet. Vill du däremot ta del av
alla nya inslag på Internet krävs det en snabbare uppkoppling, alternativt en stor portion
tålamod. En reell överföringshastighet på 2 megabit/s betyder i praktiken att du hämtar
hem ca 250 kilobyte i sekunden, det vill säga 1 MB på fyra sekunder eller 100 MB på
under 7 minuter. Bredband via fiber och andra tekniker har medfört att hastigheten ofta
är 10 - 40 gånger snabbare än vid modemanvändning. Detta är som att jämföra en hare
med en sköldpadda.

4.1.2.1 Uppringd uppkoppling
Den vanligaste uppringda uppkopplingen görs fortfarande med hjälp av ett
modem via telefonnätet. Modemen har funnits längre tid än vad man
kanske kan tro. Faktum är att redan på 1970-talet använde man modem
för att kommunicera mellan datorer som var åtskilda i olika rum. De
modem som användes då hade en överföringshastighet på 2400 bitar i sekunden
(bps), att jämföra med dagens 56K-modem som har potential att överföra data i en
hastighet av 56 000 bps (= 56 kbit/s).

Anledningen till att man använder modem är att gamla telefonledningar inte kunde
hantera digitala signaler. I modemet omvandlas datorns digitala signaler till analoga när
du skickar data och vice versa när du tar emot data. Namnet modem kommer från en
sammanslagning av engelskans MOdulator-DEModulator, vilket är en beskrivning på
vad som sker med signalerna i apparaten.

4.1.2.2 Fast uppkoppling
Den fasta uppkopplingen brukar allmänt gå under benämningen bredband
efter det engelska ordet broadband. För att förtydliga skillnaden mellan en
smalbandad uppkoppling som modem och olika typer av bredband
presenterar jag några talande jämförelsesiffror i tabellen nere till vänster.

En fil på 10 MB som tar drygt 24 minuter
att ladda hem via modem tar knappt 40
sekunder att ladda hem vid en konstant
överföringshastighet på 2 Mbit/s.
Bredbandsalternativet är alltså hela 36
gånger snabbare. Omräknat i procent rör
det sig om en prestandaökning med
nästan 350 %.

Då är det inte så konstigt att de som ofta
använder Internet för att ladda hem stora filer också är beredda att betala lite extra för
att få tillgång till en så pass snabb överföringskanal som de flesta typer av bredband
faktiskt är.

4.2 Definition
Den allra vanligaste definitionen av bredband kan hämtas
från regeringens rapport ”Bredband för tillväxt i hela
landet” (Betänkande SOU 1999:00). Deras definition går
att läsa i rutan till höger. Där hävdas att en överförings-
hastighet på minst två megabit per sekund ska finnas, för
att man ska kunna kalla det för bredband. I realiteten
finns det idag uppkopplingsalternativ som ligger under
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kravet på 2 Mbps men som ändå kallas för bredband i vardagligt tal (till exempel ADSL).
Hastigheten 5 Megabit per sekund per hushåll är dock IT-kommissionens vision [3] för
framtidens infrastruktur i Sverige. Ett mål som de anser bör vara uppnått senast år 2005.

4.3 Typer
Idag kan vi skaffa bredband på olika sätt. Kanske bor du i ett hyreshus med indragen
kabelteve. I det fallet kan du tillsammans med dina grannar påverka fastighetsägaren till
att ordna bredband via kabeltevenätet till en rimlig månadskostnad. Lyckas inte det har du
ändå möjlighet att skaffa bredbandsalternativet ADSL. Det senare valet gäller även dig
som bor i en villa eller ett radhus som ligger inom ett område med mindre än 3 km till
närmaste telestation. Ytterligare beskrivning av fler bredbandstyper och hur du skaffar
dem följer nedan.

4.3.1 Fiberoptik (via Ethernet / LAN)
Den bredbandstyp som har den kanske största potentialen att komma upp i stora
överföringshastigheter är bredband via optisk fiberkabel. En optisk fiberkabel är gjord av
glas och förmedlar datatrafiken med hjälp av ljus. Fördelen med ljus istället för elektriska
signaler är att det ger mycket stor kapacitet, utrymmessnåla kablar och störningsfri
överföring. Kabeln får dock inte krökas alltför mycket eftersom det då finns risk för att
signalen störs [4].

Egentligen är det bara utrustningen i änden på kablarna som avgör vilken hastighet som
man kan ha i nätet. Fördelen med fiberteknik är att det blir enkelt och relativt
kostnadseffektivt att uppgradera till högre hastigheter. Nackdelen är att det är höga
startkostnader om man ska investera i ett nät från grunden. Men när den investeringen
väl är gjord är det i gengäld möjligt att distribuera flera sorters datatrafik i samma
fiberkabel. Exempel på andra användningsområden är telefonsamtal, radiosändningar,
tevesändningar och filmvisning.

Ytterligare en fördel med fiberkablar är att du kan koppla ihop
dem till ett lokalt nätverk, så kallat LAN (Local Area Network).
Detta nät kan innehålla från två till många hundra datorer som
alla kan kommunicera med varandra. Exempel på
användningsområden för ett lokalt nätverk kan vara skolor,
företag eller större hyreshus.

Den vanligaste standarden för att knyta samman datorer i ett
LAN benämns Ethernet. Ethernet klarar höga hastigheter och
kan också användas med de flesta typer av datorer. Vanlig
Ethernet (10BASE-T) har en överföringshastighet på ungefär
10 Mbit/s. Det finns även snabbare Ethernet (100BASE-T) som håller upp till 100 Mbit/s.
Bredbandsbolaget, som är en av de leverantörer i Sverige som levererar bredband via
fiber, planerar att införa det snabbare Ethernet i delar av sina nät inom kort.

Eftersom det är flera användare som delar på utrymmet i ett LAN så innebär det att
överföringshastigheten till och från Internet hos den enskilda användaren kan variera
lite, beroende på hur många andra användare som är ute på nätet just då. En bra dag
kanske den ligger mellan 7-8 Mbit/s. Överföringshastigheten inom nätet, mellan
användare, kan däremot uppnå maxhastigheten 10 Mbit/s.

4.3.2 Kabelmodem
Tekniken bygger på att man använder redan befintliga kablar som används för att
distribuera kabelteve till alla lägenheter. Dessa modifieras sedan så att åtkomst till



30

Internet är möjlig. För att det ska kunna ske krävs att fastighetsägaren eller leverantören
av kabel-TV-nätet godkänner samt betalar kostnaden för modifieringen.

I de flesta fallen används någon typ av
kabelmodem. Dessa finns fristående eller
inbyggda i till exempel set-top-boxar. Det som
de har gemensamt är dock att man vid ena
änden pluggar in dem i kabel-TV-jacket och
vid den andra till ett nätverkskort i din dator.
Alla installerade kabelmodem kommunicerar
sedan med en speciell terminal som oftast är
uppsatt i närheten av hyreshuset.
Kabelmodemen kan bara ta emot signaler
som skickas till eller från terminalen. Det går
alltså inte att kommunicera med andra
hyresgästers kabelmodem [5].

En nackdel med bredband via kabelmodem är att samtliga uppkopplade i en fastighet
delar på kapaciteten. Om andra hyresgäster samtidigt sitter och surfar och laddar hem
filer kommer hastigheten att sjunka. En annan nackdel är att det är svårt och kostsamt
att få upp höga hastigheter i uppkopplingen. Även om bandbredden i en vanlig
koaxialkabel är så pass hög som 27 Mbit/s så finns begränsningar i det nät som
leverantören använder sig av för att koppla upp sig mot Internet. Idag ligger
överföringshastigheten hos kabelmodem i normala fall mellan ca 0,5 – 1,5 Mbit/s vid
nedladdning av data. Uppladdning av data går långsammare.

Givetvis finns det också fördelar med bredband via kabelmodem. Den kanske största
fördelen är att många hushåll i flerfamiljshus redan har denna infrastruktur installerad
hos sig och att de därför relativt enkelt kan skaffa bredand. I framtiden är det också
troligt att många Internetleverantörer kan erbjuda högre dataöverföringshastighet och då
kommer även kabelmodemen att bli snabbare.

4.3.3 ADSL / xDSL
ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line
och brukar populärt kallas för bredband via
telenätet eftersom det är en teknik för att
komprimera och skicka data med hög hastighet i
redan befintliga telefonledningar.

Bandbredden är olika (assymetrisk) uppströms
och nedströms, det vill säga till och från
abonnenten. Till användaren är utrymmet stort,
för att möjliggöra konsumtion av bland annat film och video. Från användaren är
kapaciteten mindre. Med ADSL-teknik är det teoretiskt möjligt att ta emot och hämta
information på upp till 8 Mbit/s och skicka motsvarande 1 Mbit/s. Detta kan göras
samtidigt som du använder din vanliga telefon till att samtala med en kompis [6].

Vid sidan av ADSL förekommer även andra närbesläktade tekniker som till exempel
VDSL (Very high bitrate Digital Subscriber Line) och HDSL (High bitrate Digital
Subscriber Line). HDSL är en symmetrisk teknik och erbjuder samma hastighet
uppströms som nedströms (ca 2 Mbit/s). VDSL klarar högre hastigheter men på en
begränsad yta, exempelvis 50 Mbit/s för avstånd under 400 m eller på senare tid 10
Mbit/s eller mer på avstånd upp till 3 km [7].
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Figuren här intill har något år på
nacken men ger ändå en bra bild av
hur överföringshastigheten är
beroende på avståndet till källan. Ju
närmare desto snabbare. Andra
faktorer som också påverkar
överföringshastigheten är koppar-
kabelns diameter och kvalitet.

Det finns idag en mängd olika
operatörer i Sverige som erbjuder
ADSL som bredbandsalternativ.
Några exempel på operatörer är
Bostream, Telia, Tele 2, Spray,
Tiscali med flera. De allra flesta lovar en överföringshastighet på åtminstone 500 kbit/s.

I storstäderna (främst Stockholm) pågår just nu utbyggnader för VDSL för fullt.
Hastigheter på 10 Mbit/s och uppåt ska då kunna vara möjliga. Bostream har nyligen
lanserat en tjänst (kallad scream) som påstås klara upp till 26 Mbit/s under maximalt
gynnsamma förhållanden. Även Telia lanserade en VDSL-tjänst i november 2003.

4.3.4 Radiolänk
En teknik som många tror kommer att användas mer i framtiden är radionät/radiolänk.
Denna trådlösa nätverksförbindelse har cirka sju kilometers räckvidd runt

Internetleverantörens basstation. Vill du koppla upp dig med
hjälp av en radiolänk behövs en antenn på taket som har
radiokontakt med en basstation som i sin tur är kopplad till
Internet.

Fördelen är att det är enkelt att bygga ut infrastrukturen och att
det är relativt billigt. Det borde finnas en stor potential i
exempelvis stadskärnor där avstånden mellan husen inte är så
stora. Nackdelen är att det krävs fri sikt för att signalerna ska

nå fram och att hastigheten även här är asymmetrisk, med snabb nedladdning och
långsam uppladdning. Hastigheten kan i teorin nå upp till 11 Mbit/s. I praktiken ligger
den dock idag mellan 500 kbit/s och 2 Mbit/s [8].

4.3.5 Satellit
Bredband via satellit kan i vissa fall vara det enda alternativet för de som bor långt från
tätorter. För det vanligaste – och tidigare också det enda – sättet att använda denna
tjänst, krävs ett telefonmodem och en parabolantenn. Du kopplar upp dig mot Internet
via ditt standardmodem och informationen som efterfrågas skickas till dig via en satellit.
Det betyder att du måste (köpa och) montera upp en parabol på din fastighet och sedan
ansluta den till din dator via ett DVB-kort (Digital Video Broadcasting), eller det som i
vardagsmun kallas för satellitmottagare.

Internetleverantören Tiscali erbjuder idag två alternativ av denna enklare variant av
satellituppkoppling mot en månadskostnad på 239 kr respektive 429 kr. Initialt får man
räkna med att betala ca 3 000 kr för anslutningsavgift, DVB-kort och parabolantenn
innan det går att börja använda tjänsten. Vad som är viktigt att poängtera är att denna
tjänst endast lämpar sig för enkelriktad kommunikation, det vill säga in till användaren.
Den teoretiska maxhastigheten vid överföring via satellit ligger på höga 32 Mbit/s, men
idag är det väldigt ovanligt med mer än 500 kbit/s. Tiscalis tjänst erbjuder en
genomsnittlig mottagningshastighet på 400 kbit/s, men bara på en storleksbestämd
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mängd data per månad (150 MB för det billigaste alternativet och 400 MB för det
dyrare). Därefter minskar hastigheten till 200 kbit/s och laddar du ner ännu mer kan
hastigheten minska ytterligare [9].

Numera går det även att skaffa en satellitförbindelse lämpad för dubbelriktad
kommunikation, om du har en plånbok modell större. Anslutningen kostar från 16 000 kr
och uppåt. Tiscali erbjuder även här två tjänster i
dagsläget. Det billigaste alternativet kostar 799 kr/mån
och det dyrare 2 000 kr/mån. Överföringshastigheterna vid
användning av det dyrare alternativet ligger på upp till 500
kbit/s vid nedladdning och upp till 256 kbit/s vid
uppladdning. Inte speciellt bra med tanke på hur mycket
det kostar.

I skrivande stund har också Viasat lanserat en
bredbandstjänst via parabol [10]. Viasats kunder kan för
en månadskostnad på mellan 99 - 149 kr koppla upp sig
via parabol. Maximal överföringshastighet ligger på 156 kbps vid nedladdning (i
dagsläget bara tre gånger snabbare än ett vanligt modem). I framtiden hoppas man
dock på att komma upp i hastigheter så höga som 10 Mbit/s.

4.3.6 Elnät
Det har tidigare varit mycket snack och liten verkstad när det gäller att presentera en
fungerande lösning för snabb dataöverföring via det redan existerande elnätet. På en
del håll har försökt gjorts men problemet har varit att det krävts ett visst avstånd till
centrala stationer för att överföringarna ska kunna garanteras.

Sydkraft – en av de större elleverantörerna i Sverige – har dock
lyckats genomföra en fungerande lösning på vissa håll i Sverige.
Det går på dessa platser att få ”bredband via elnätet” med hjälp av
ett så kallat elnätsmodem som utnyttjar den befintliga elkabeln till
ditt hem för att få förbindelse till närmaste transformatorstation.
Elnätsmodemet – som inte är större än en bärbar CD-spelare – kan
anslutas i valfritt eluttag i din fastighet [11].

Överföringshastigheten på Sydkrafts bredbandstjänst ligger på 512 kbit/s både till och
från användaren. Till skillnad från ADSL är det alltså en symmetrisk teknik som
används.

4.3.7 Trådlöst bredband (WLAN)
Detta alternativ är inte tänkt att vara en konkurrent till de andra bredbandsalternativen
som jag beskrivit ovan, utan mer ett komplement till dessa. I många fall finns redan en
befintlig snabb överföringskanal dragen till byggnaden man befinner sig i. Det krävs
dock en omfattande kabeldragning för att bygga upp ett internt nätverk (LAN) i ett större
företag med flera hundra anställda. Tanken är att man genom att använda sig av ett
trådlöst nätverk (så kallat WLAN) ska slippa kabeldragning och fasta installationer.
WLAN står för Wireless Local Area Network och fungerar alltså på samma sätt som ett
LAN.

Trådlösa nätverk har funnits i nästan 10 år men det är först på senare år som
överföringshastigheterna börjar nå de nivåer som innefattar bredband.
Standardorganisationen IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) har tagit
fram nya standarder för trådlösa nätverk varav den kanske mest använda idag heter
802.11b. Ett annat tilltalsnamn för standarden är Wi-Fi.
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Den maximala överförings-hastigheten i ett WLAN som använder 802.11b-standarden
är så hög som 11 Mbit/s, medan en mer realistisk hastighet är 2,5 - 4 Mbit/s i ett
okrypterat nätverk. Används kryptering minskar hastigheten ytterligare något.
Frekvensbandet som används ligger på 2.4 GHz, vilket är detsamma som bluetooth5

använder sig av. Täckningsområdet mellan en sändare och en mottagare är cirka 200
meter, men kan utökas genom att man placerar ut fler sändare som vidarebefordrar
signalerna [12].

Nya närliggande standarder utvecklas hela tiden. Två av de som kan komma att bli
alltmer utbredda redan inom en snar framtid är 802.11a och 802.11g. Till skillnad mot
802.11b, vars maximala överföringshastighet ligger på 11 Mbit/s, kan dessa två tekniker
hantera överföringshastigheter på upp till 54 megabit per sekund. 802.11a använder
frekvensbandet 5 GHz, medan
802.11g är bakåtkompatibel med
802.11b och klarar hastigheter
på över 20 Mbit/s. Nästa
standard från IEEE, 802.11i,
väntas bli klar någon gång under
år 2004.

Fördelen med ett trådlöst nätverk
är att du inte längre är bunden till
en specifik plats, utan kan
förflytta dig inom hela
täckningsområdet utan att förlora
kontakten med resten av
nätverket. Ett WLAN är alltså ett
utmärkt bredbandsalternativ på ett begränsat ställe som exempelvis en kontorsbyggnad
eller ett skolområde. Men även mer offentliga platser som flygplatser, hotell, caféer eller
snabbmatsrestauranger har börjat erbjuda trådlösa surfzoner (så kallade hot spots) till
förbipasserande kunder. I Storbritannien kommer kedjan McDonalds att innan mars
2004 kunna erbjuda trådlös surfning i 500 utvalda restauranger [13]. Det enda kravet är
att det i din dator finns ett nätverkskort kompatibelt med den standard som används. Hot
spots på flygplatser blir allt mer vanligt och kan vara till stor nytta om du reser mycket i
ditt arbete och om du dessutom ofta är i behov av att skicka och ta emot stora mängder
data.

Finns det inga nackdelar då? Jo, från vissa håll framhävs en del farhågor om att vårt
luftrum blir överbefolkat av datasignaler som skickas fram och tillbaka och att dessa i sin
tur kan störa varandra. En annan sak som debatteras är om det är möjligt att ”kapa”
vissa sändningar, det vill säga att avlyssna och kanske till och med påverka innehållet i
signalen. Även om informationen i de allra flesta fall är krypterad har det ju bevisats förr
att krypteringar och kodlås inte är omöjliga att knäcka. Den kryptering som används i
WLAN idag, WEP (Wired Equivalent Privacy), är inte tillräckligt säker. Den framtida
standarden 802.11i [14] kommer därför att använda en bättre kryptering kallad WPA
(Wi-Fi Protected Access) som ska korrigera de kända felen i WEP.

                                                
5 Trådlös överföringsteknik som kan användas på avstånd kortare än 10 meter
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5 Standarder inom ljud- och bildkompression
Debatten om en öppen standard inom strömmande medier pågår just nu för fullt. Många
anser att en standard är nödvändig för att tjänster och produkter ska kunna utvecklas utan att
ständigt behöva ta hänsyn till en handfull olika intressenters behov. Idag finns en mängd
olika produkter i vårt hem som bygger på standardiserade idéer. Som exempel kan nämnas
telefon, radio, stereo, videobandspelare och DVD-spelare.

5.1 MPEG
En standard som kommit att betyda mycket för just utvecklingen inom strömmande medier
är standarden för att representera ljud och bild i digitalt format. Organisationen som
arbetat med detta heter Moving Pictures Expert Group och är en arbetsgrupp tillsatt av
den globala standardorganisationen ISO. Det första MPEG-mötet hölls i Ottawa 1988 och
sedan dess har ett 50-tal möten hållits på platser runt om i världen. Nedan följer en kort
genomgång av de standarder som MPEG arbetat fram och fortfarande förbättrar.

5.1.1 MPEG-1
Den första uppgiften som gavs arbetsgruppen var att koda rörliga bilder och dess ljud för
lagring på ett digitalt medium i upp till 1,5 Mbit/s. I praktiken kom detta att innebära en
standard för effektiv lagring och uppspelning av ljud och video på CD-skivor som ännu
idag används i många sammanhang.

Standarden togs i bruk på allvar i november
1991 då de tre huvuddelarna i standarden
var preciserade. Dessa tre delar
benämndes MPEG-1 Systems, MPEG-1
Video och MPEG-1 Audio och bestämmer i
stora drag hur ljud- och videoströmmar
lagras och tas emot samt hur de
synkroniseras på bästa möjliga sätt.

Ljudlagring i MPEG-1 [1] sker i ett speciellt lager som heter MPEG-1 Audio Layer 3,
populärt kallat mp3. Utnyttjandet av mp3 har under de senaste åren ökat kraftigt och nu
finns mängder av mjukvara som kan extrahera ljudspår från vanliga CD-skivor och koda
om dem till mp3-format. Detta har medfört en massiv piratkopiering och spridning av
musikalbum och enskilda låtar på Internet, med flera stämningsåtal från musikbolag och
artister som följd. I förlängningen har detta också lett till att det idag finns kommersiella
webbplatser som marknadsför artister och säljer deras musik på bland annat mp3.

Idag används MPEG-1 även kommersiellt i något som kallas Video-CD (förkortas VCD).
Det har kommit att bli ett väldigt populärt medium för filmer i framförallt Asien – fullt
jämförbart med västvärldens videoband med VHS-teknik. Varje VCD-skiva rymmer 72
till 74 minuter film kodad i MPEG-1. Fördelarna med VCD är att det är billigt att tillverka
och att det finns många spelare tillgängliga, både som hårdvara i form av en särskild
VCD-spelare som kopplas till en TV eller som mjukvara där du spelar upp filmen i
datorns CD-rom. Numera är funktionen också inbyggd i de flesta DVD-spelare som finns
på marknaden. Nackdelen med VCD är att kvaliteten inte är den allra bästa och att det
är lätt att kopiera filmerna. Piratkopiering av just VCD är vida spridd och filmbolagen är
rädda att det snart ska nå samma nivå som spridningen av musik på mp3.

På senare tid har utvecklingen lett till att MPEG-1 med hög bithastighet eller MPEG-2
med variabel hastighet kan användas i något som kallas för SuperVCD (SVCD). Där
ryms en film på 2-3 CD-skivor och kvaliteten är nästan jämförbar med DVD.
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5.1.2 MPEG-2
Efter några år av möten i arbetsgruppen specificerades en ny uppgift som skulle leda till
att utvecklandet av MPEG-2 [2] tog fart. Nu var uppgiften att hitta ett mer allmänt sätt att
koda rörliga bilder och dess ljud. 1994 blev motsvarande delar som hanterade system,
video och ljud för MPEG-1 färdiga för MPEG-2. Dessutom tillkom ytterligare delar i
standarden efterhand, bland annat en del som hanterade avancerad ljudkodning i flera
kanaler (AAC) och delar för att kunna fjärrstyra servrar och sändare med MPEG-2
innehåll (används i dagens digitalteveboxar).

Idag är kanske DVD (Digital Versatile Disc)
det mest kända användningsområdet för
MPEG-2. Fördelarna jämfört med en
Video-CD är enorma. Mängden data som
går att lagra på en DVD-skiva är drygt 8
ggr mer än på en CD-skiva (som rymmer
som mest 700 MB). Förutom flerkanaligt
stereoljud och en bildskärpa av yppersta
klass finns det även utrymme att på en
DVD-skiva baka in möjligheten att välja på vilket språk som filmen ska textas och i vilket
bildformat filmen skall visas. Det går också i de allra flesta fall att avnjuta mängder av
extramaterial i form av till exempel bakom kulisserna reportage, intervjuer med
skådespelare och regissörer, trailers, olika kommentatorspår med mera.

MPEG-2 används även i dagens digitalteve. För att du som konsument ska kunna se på
teveprogrammen krävs en liten låda – kopplad till teveapparaten – som tar emot de
digitala signalerna och omvandlar dem till analoga för visning på teveskärmen. En
sådan mottagare brukar kallas för set-top-box och innehåller skilda tekniker beroende
på om kanalerna tas emot via satellit-, kabel- eller marksändning. Utvecklandet av nya
funktioner i dem pågår ständigt. Idag är det möjligt att med hjälp av fjärrkontrollen rösta i
teveprogram, spela spel, läsa e-post med mera. Inom en snar framtid är det mycket
troligt att vissa mottagare är inbyggda i teveapparaten redan från början.

Under årens lopp har ett flertal tillägg och profiler till MPEG-2-standarden tillkommit. En
av de kanske viktigaste är 4:2:2 profilen som gjorde det möjligt att använda MPEG-2 i
TV-studio sammanhang.

5.1.3 MPEG-4
Redan 1993 påbörjades planeringen av ytterligare en standard som skulle behandla
kodning av audiovisuella6 objekt. Nu räcker det inte med att enbart visa ljud och bild,
utan flera olika typer av multimedia ska kunna inkluderas. Den första versionen av
standarden blev slutförd i slutet av 1998 och den andra versionen, innehållande
vidareutvecklade funktioner, standardiserades år 2000.

MPEG-4 [3] är designad med främst dessa mål i åtanke:

 Plattformsoberoende. Ska fungera i alla datormiljöer oavsett operativsystem.
 Interoperabilitet7. Användaren ska inte behöva ladda hem codecs och andra tillägg

för att alla funktioner ska fungera korrekt.
 Oberoende av transportmetod. MPEG-4 överlåter valet av transportmetod till

innehållsleverantören. På det viset är det möjligt att använda MPEG-4 i en mängd
olika nätverksmiljöer. Allt från trådlöst till bredband.

                                                
6 När ljud och bild presenteras tillsammans
7 förmågan hos ett system eller en produkt att arbeta med andra produkter utan att användaren själv
behöver hjälpa till.
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 Interaktivitet. Det är möjligt för skaparen av innehållet och tittaren att själva
påverka hur innehållet visas eller vilket innehåll som ska visas vid en viss tidpunkt

 Skalbarhet. Flexibelt och skalbart i olika nivåer. Avkodning och bithastighet
regleras beroende på vilken kapacitet som överföringskanalerna har och vilken
kvalitet som kan visas på mottagaranordningen.

 Profiler. MPEG-4 erbjuder olika tekniska profiler beroende på vilken applikation
som åsyftas. På det sättet behöver inte innehållsleverantörer betala för hela
paketet utan bara den teknik som används för just deras applikationer.

Till skillnad från tidigare MPEG-varianter – som behandlar ljud- och videoströmmar var
för sig – bygger alltså MPEG-4 på hantering av objekt. I MPEG-4 kallas de byggstenar
som utgör en audiovisuell MPEG-4-fil för mediaobjekt. En bild, ett ljudspår, en
animation, en videofil, alla är de individuella mediaobjekt. Dessa bidrar sedan –
sammansatta eller var för sig – till hur hela multimediaupplevelsen presenteras.

Den kanske allra största fördelen med
MPEG-4 är att det är så otroligt skalbart.
Som exempel kan nämnas att en video
går att koda i bithastigheter så låga som 5
kilobit per sekund, men även upp till 1
Gigabit per sekund i den utökade
studioprofilen. Allt beroende på om
materialet ska visas på din bärbara telefon
eller i en toppmodern tevestudio.

MPEG-4 är fortfarande under utveckling och dess strävan är att inom en snar framtid bli
den standard för strömmande medier som kommer att ersätta de olika varianterna som
finns ute på marknaden idag.

5.1.4 MPEG-7
I korta ordalag kan MPEG-7 [4] beskrivas som ett gränssnitt för innehållsbeskrivning av
multimedia. Så presenterades nämligen idén till ännu en standard på ett möte i Bristol
våren 1997. MPEG-7 kommer definitivt inte ersätta MPEG-4 utan snarare vara ett bra
komplement till densamma. Det går att på ett relativt enkelt sätt sammanfatta skillnaden
mellan MPEG-4 och MPEG-7 med följande mening: ”MPEG-4 definierar hur innehållet
representeras medan MPEG-7 beskriver innehållet”.

Tidigare beskrivning av innehåll har kallats för metadata. MPEG-7 tar dock
beskrivningen av metadata till en helt annan nivå. MPEG-7 har nämligen beskrivande
element som sträcker sig från information om signalegenskaper på låg nivå som till
exempel färg, form och ljudkaraktäristik till information om hur större samlingar av
mediaobjekt representeras.

MPEG-7 och MPEG-4 utgör som jag nämnde tidigare ett bra komplement till varandra,
speciellt när MPEG-4 objekt används. Med MPEG-7 är det nu möjligt att utbyta
information om multimediainnehåll så att det blir lättare att hitta och identifiera just den
typen av innehåll som önskas. MPEG-7 information kan adderas till en sändning, vilket
medför att videobandspelare och sökmaskiner kan använda den. Det underlättar även
hantering av multimediainnehåll som lagras i stora förvaringsplatser. Audiovisuella arkiv
är idag svåra att söka i om man inte tillhör företaget eller organisationen som äger
materialet. Detta på grund av att de flesta företag använder egna sätt att lagra
metadata. Användandet av MPEG-7 kommer att medföra förändringar på detta område.
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5.1.5 MPEG-21
Arbetet med utvecklandet av den senaste standarden i ordningen, MPEG-21 [5], pågår
för fullt i skrivande stund. Första mötet hölls sommaren 2000 men standarden beräknas
inte vara klar än på några år. Det är meningen att MPEG-21 i framtiden ska fungera som
en struktur eller en grundstomme för leverans och användning av alla typer av
multimedia.

5.2 Närbesläktade standardorganisationer
Runt om i världen sitter det organisationer som arbetar med att utfärda standarder som
underlättar för konsumenten. Det är inte ett lätt arbete, och inte alltid heller särskilt
populärt hos företag som arbetar med att utveckla egna konkurrerande tekniker inom just
det området. Alla kan inte – och kommer inte – att bli nöjda med att just denna speciella
teknik väljs till standard. Det är inte ens säkert att det är den allra bästa tekniken som blir
en standard. Exempelvis ansågs Panasonics VHS-teknik vara något sämre än BetaMax-
tekniken, utvecklad av Sony. Ändå valdes VHS som standard.

Detta kan man ju diskutera om det var rätt eller inte, men det medförde i alla fall ett stort
uppsving för filmmarknaden. Nu visste film- och produktionsbolag vilket format som den
övervägande delen av konsumenterna skulle komma att använda sig av, och på det viset
kunde de börja distribuera sina filmer i detta format istället för att som tidigare distribuera
till flera olika format.

5.2.1 ISMA
Idag kan man nästan säga att de som levererar och/eller producerar strömmande
medier (så kallade Content Providers eller innehållsleverantörer) är i samma sits som
filmbolagen var i för ca 20 år sedan. De måste i
dagsläget producera tre olika varianter (Real,
Windows Media, QuickTime) för att alla
konsumenter ska kunna ta del av materialet fullt ut. I
ett sådant läge skulle en standard kunna vara att
föredra. Det finns en organisation som arbetar med
just detta och som kallar sig för Internet Streaming Media Alliance (ISMA) [6].

Deras arbete för att införa MPEG-4 som den nya öppna standarden för strömmande
medier startade för några år sedan. I dagsläget är över 30 stora teknik- och
medieföretag anslutna och i ledningen sitter de sex stora världsomspännande aktörer
som tog initiativet att grunda ISMA. Dessa företag är Apple, Sun, Philips, IBM, Sisco och
Kasenna.

5.2.2 ISO
Den kanske mest kända standardorganisationen utav dem alla heter på engelska
”International Organization for Standardization” och benämns ISO. Namnet är ingen
felaktig förkortning av organisationens namn utan kommer från det grekiska ordet ’isos’
som betyder jämlik, det vill säga någon som är lika mycket värd som andra (politiskt,
socialt och ekonomiskt).

Enligt ISO så är huvudsyftet med att skapa standarder - att göra livet enklare. Det leder i
sin tur till effektivare användning av tjänster och ökad tillit till varor med ISO-märkning.
Organisationen har sitt huvudkontor i Schweiz och har under de år de varit aktiva
medverkat till införandet av standarder som behandlar ämnen allt ifrån miljöfrågor till hur
stort ett kontokort bör vara. [7]
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5.2.3 Övriga
Det finns betydligt fler standardorganisationer som direkt eller indirekt påverkar
utvecklingen av strömmande medier. Nedan följer ett axplock.

 MPEG-LA, MPEG Licensing Authority. [8]
Licensorganisation som sköter MPEG-licenser. Bråkade en del med bland annat
ISMA för lite mer än ett år sedan när QuickTime skulle införa stöd för MPEG-4 i
deras spelare. Arbetar för närvarande med att licensiera MPEG-4 (H.264).

 M4IF, MPEG-4 Industry Forum. [9]
Sammanslagning av intressenter som bland annat försöker få patenthållare av
MPEG-4 att komma överens om resonabla priser och villkor för användning.

 IETF, Internet Engineering Task Force. [10]
Hjälper till att se över och förbättra Internet. Antalet tillgängliga IP-adresser börjar
ta slut och därför har ett helt nytt Internetprotokoll utvecklats. Det gamla
protokollet, IPv4, ska ersättas av det nya, IPv6, och utöka mängden IP-adresser
samt göra Internet säkrare.

 IEEE, the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. [11]
Utvecklar standarder för bland annat trådlösa nätverk (till exempel 802.11b,
802.11a, 802.11g och 802.11i). Ligger även bakom Firewire (IEEE 1394).

 3GPP. 3rd generation Partnership Project. [12]
Sammanslagning av olika standardorgan inom telekommunikation som samverkar
för nya standarder inom tredje generationens mobiltelefonsystem.
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6 Införandet i praktiken
I kapitel 3 berättade jag om vilka möjligheter det finns att införa strömmande medier i teorin.
För att det ska bli tydligare kommer jag i detta kapitel att visa några praktiska exempel på
vad strömmande medier kan användas till. Först lite mer allmänt, men senare mer konkret
när det gäller distribution av sportevenemang.

Jag har tittat närmare på hur ett bolag som Svenska Hockeyligan AB gått tillväga för att
sända matcher direkt via webbradio. I ett senare skede – om det går att komma överens om
licensrättigheter – kanske utvecklingen går mot utsändningar bestående av både ljud och
bild. Sveriges Television har under hösten 2003 direktsänt ett antal sportevenemang på
Internet, parallellt med den sändning som går ut i deras digitala tevekanal (tidigare kallad
SVT 24, nu bara 24). Även Aftonbladet har visat sport i direktsändning exklusivt via Internet.

6.1 Dagens användningsområden
Strömmande medier kan redan idag användas till en mängd olika saker. Du kan till
exempel lyssna på radio eller musik, se på alla möjliga olika videoklipp (nyheter, sport,
musikvideos, trailers, filmer) eller bevaka direktsända evenemang (konserter,
företagsstämmor, seminarier, sportsändningar).

I figuren ovan finns ett antal olika användningsområden för strömmande medier
presenterade. Det går dock att göra en lite mer generell uppdelning i sex huvudområden
som är: Nyheter, Musik, Film, Sport, Nöje och Internet TV.

Den ordningsföljd som de räknas upp i är också i sig en popularitetsranking. Relativt
färska undersökningssiffror som bygger på användandet av strömmande medier i USA
under år 2002 [1], visar nämligen att nyheter av olika slag är det mest populära
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användningsområdet för strömmande medier. Pallplacering nummer två tas av musik och
precis efteråt – på tredje plats – hamnar användningsområdet film. Därefter placerar sig
sport respektive nöje som är ungefär lika stora idag, och allra sist kommer olika typer av
Internet TV. Denna inbördes placering gäller alltså i de amerikanska hemmen men kan i
stora drag också anses gälla rent generellt, även om vissa avvikelser givetvis kan
förekomma.

Tabellen nedan är hämtad från undersökningen som jag tidigare hänvisat till.
Analysföretaget Accustream iMedia Research har tittat på användningen av strömmande
medier både historiskt sett samt i ett framtidsperspektiv. Siffrorna fram till och med år
2002 är fakta medan siffrorna för åren 2003, 2004 och 2005 bygger på prognoser. De
åskådliggör antal miljoner visningar av strömmande medier-material i USA inom en viss
speciell kategori. Till exempel har kategorin Sport haft 469 miljoner visningar under år
2002.

Nedan följer ytterligare beskrivning av varje kategori samt några exempel på
användningsområden idag.

6.1.1 Nyheter
Det absolut största användningsområdet för strömmande
medier idag är att presentera nyheter på nätet. Kanske
kom uppsvinget bisarrt nog efter det tragiska som ägde
rum den 11 september 2001 i USA, då de två
tvillingtornen vid World Trade Center i New York utsattes
för ett terroristattentat och störtade till marken. Siffror visar
på en stor ökning av nyhetsvisningar under år 2001, och
under år 2002 utgjordes mer än en miljard av visningarna
för strömmande medier av just nyhetsvisningar. Omräknat
i procent utgör det ca 25 % av det totala antalet visningar i
USA det året.

I Sverige är Aftonbladet (www.aftonbladet.se) den största
nyhetsportalen när det gäller det skrivna ordet, men de
presenterar även nyhetsinslag via strömmande medier.

Sveriges Television (www.svt.se) och Sveriges Radio
(www.sr.se) förmedlar också nyheter via deras webbsidor.
Du kan titta på senaste nyhetssändningen på SVT:s
nyhetssida och lyssna på senaste Eko-sändningen på
Sveriges Radio. Även TV4-nyheterna har nyhetsklipp på
deras hemsida (www.nyheterna.se) och både TV4 och
SVT har regionala avdelningar på nätet där det går att
titta på nyhetssändningar i efterhand.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nyheter 69,5 242,5 791,4 1 041,7 1 570,4 2 064,2 2 476,1
Musik 76,5 269,8 476,0 883,0 1 384,8 1 857,2 2 157,5
Film 29,6 117,7 434,0 719,8 978,9 1 211,2 1 392,8
Sport 75,8 183,4 338,1 469,4 599,7 707,5 753,4
Nöje 19,1 145,2 259,7 411,8 580,6 695,5 765,4
Internet TV 14,1 90,0 294,7 333,2 428,2 503,7 551,2

Källa: Accustream iMedia Research
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Vid speciella tillfällen kan nyheter direktsändas via Internet. Så skedde bland annat på
SVT när polisens presskonferenser efter mordet på Anna Lind visades både i TV och på
nätet samtidigt. Den efterföljande rättegången direktsändes även i radioformat via
Internet.

6.1.2 Musik
När analysföretaget Accustream iMedia Research började göra sina undersökningar år
1999 toppade kategorin musik popularitetslistan för användning av strömmande medier.
Om du själv aktivt använde datorer vid den tiden kan du nog dra dig till minnes att det
gick att lyssna på vissa
radiosändningar via nätet men
inte så mycket annat. Kvaliteten
var inte den allra bästa men den
dög just då. Nu har tekniken
utvecklats ytterligare några snäpp
och kvaliteten på sändningarna
har således förbättrats avsevärt.

Det övriga utbudet har samtidigt
ökat och jag har därför svårt att
tänka mig att musik kommer att
behålla sin andraplacering i
längden. Jag tror att rörliga
medier som film och sport har
större dragkraft i framtiden,
medan Accustream iMedia
Research verkar tro på en fortsatt
kraftigt ökad användning av musik
via strömmande medier även de kommande åren. Det är oklart om analysföretaget
räknar in musikvideos under kategorin musik eller inte. Men gör man det är jag nog
beredd att hålla med i deras analys. Musikvideos på nätet har visat sig vara ett populärt
användningsområde för framförallt MTV-generationen (åldrarna 15-21).

Några exempel på webbsidor med musikinnehåll:

 www.beethoven.com, Klassisk musik utan reklamavbrott
 www.sr.se, Lyssna till ett stort antal kanaler via nätet
 www.mixmegapol.se, MIX Megapol webbradio
 www.rixfm.se, Rix FM webbradio
 www.nrj.se, NRJ webbradio

6.1.3 Film
I april 2002 stod det att läsa i en svensk datatidskrift [2] att ”var tredje svensk
bredbandssurfare laddar hem film och tre av fyra laddar ner musik från Internet”. Det var
resultatet av en undersökning som Telia gjort bland 600 slumpvist utvalda adsl- och
com hem kunder som presenterades. Det totala antalet användare som laddade hem
film under våren 2002 var dock inte så stort, eftersom bara 6 % av befolkningen i
västeuropeiska länder hade tillgång till bredband då (enligt tidningen Dagens IT).

Idag är siffrorna för bredbandsanvändandet i västvärlden och i Sverige betydligt högre
och allt fler ägnar sig följaktligen åt filmtittande via nätet. Det är dock i nuläget vanligare
att titta på kortare filmer eller videoklipp än vad det är att se på långfilmer. De senare
nedladdas dock flitigt i piratkopierad form av den skrupelfrie och filmintresserade
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bredbandsanvändaren. Intresset för att betala för att ta del av långfilmerna via nätet har
inte riktigt infunnit sig hos alla ännu. Men möjligheten finns.

Några exempel på internationella webbsidor för att titta på film via nätet:

 www.movieflix.com
 www.liketelevision.com
 www.classicmovies.com
 www.broadcast.com
 www.ifilm.com
 www.atomfilms.com
 www.cinemanow.com

Numera finns också en svensk motsvarighet, kallad SF Anytime (www.sf-anytime.se).
Bolaget, som är ett företag inom Bonnierkoncernen, samarbetar med de flesta större
svenska bredbandsleverantörer eftersom en snabb bredbandsuppkoppling i princip är
ett måste. Affärsmodellen går ut på att du som konsument betalar en viss summa för
tillgång till en långfilm eller ett teveprogram under 24 timmar. Långfilmer kostar för
närvarande mellan 29 - 39 kronor, barnfilmer 19 – 29 kr och teveprogram 9 – 14 kr. På
grund av bland annat upphovsrättsliga skäl går filmerna som SF Anytime visar inte att
ladda ned utan kan bara strömmas till din dator.

6.1.4 Sport
År 1999 var det nästan lika populärt att ta del av olika typer av sportsändningar på nätet
som det var att lyssna till musik (75,8 miljoner visningar av sport jämfört med 76,5
miljoner för musik). Jag skulle tro att de sportsändningar som gick att följa på den tiden
var radioreferat från exempelvis baseball, amerikansk fotboll, basket eller ishockey.

Enligt Accustreams prognos kommer inte intresset för att följa sportsändningar via nätet
öka i lika stor utsträckning som intresset för att följa nyhetssändningar och att lyssna på
musik via nätet. Själv är jag inte riktigt lika övertygad. Fortfarande finns en del tekniska
begränsningar och även upphovsrättsliga problem när det gäller att sända hela matcher
via Internet. Men videoklipp med höjdpunkter från matcher kan sändas utan större
problem och är dessutom väldigt efterfrågade hos den sportintresserade delen av
befolkningen.

Sveriges Television har satsat stort på att dokumentera visat och ej visat material på
nätet. Detta skapar ett stort mervärde för de tittare som är extra intresserade av och vill
veta mer om ett visst inslag. Ett exempel kan vara när NHL-spelaren Markus Näslund
intervjuas av en reporter för ett inslag som ska visas under söndagens Sportspegeln. I
själva verket klipps kanske 90 % av den ursprungliga intervjun bort och 10 % visas i
tevesändningen, mer hinns inte med om det ska finnas plats för andra inslag i
programmet. Hela intervjun finns dock tillgänglig i strömmande format på SVT Sports
hemsida och de som vill veta mer behöver bara bege sig dit en kort tid efter
programmets slut.
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Några exempel på sportsajter som innehåller strömmande medier:

 http://nhl.com/intheslot/listen/radio/index.html, NHL.com (liveradio)
 http://nhl.com/intheslot/watch/video/index.html, NHL.com (höjdpunkter)
 http://sports.espn.go.com/nhl/index, ESPN Motion (höjdpunkter)
 http://www.hockeyligan.se, Hockeyligan.se (webbradio + höjdpunkter)
 http://svt.se/sport, SVT Sport (videoklipp + direktsändningar)
 http://www.sr.se/radiosporten/, Sportradion (radioklipp + efterhandssändningar)

NHL.com har en tjänst som liknar den svenska tjänsten Hockey Live som Hockeyligan
erbjuder. Dels erbjuder de gratis direktsänd radiokommentering av alla kvällens NHL-
matcher. Men de erbjuder även höjdpunkter i videoformat från matcherna som spelades
kvällen innan. Matchklippen i dess enklaste form är gratis om du blir medlem och lämnar
ut din emailadress. Det finns även en betalvariant där du kan se matcherna i högre
kvalitet och även få tillgång till en del tilläggstjänster [3].

Även konkurrenten i USA, sporttevekanalen ESPN, visar videoklipp från matcherna.
Nyligen har de lanserat en tjänst som heter ESPN Motion [4] där de prövar ett relativt
nytt grepp. Det handlar inte om streaming i dess rätta bemärkelse utan du installerar
istället ett program som i tysthet laddar ner alla nya klipp till din dator. Nästa speldag
uppdateras videoklippen och byts ut mot de nya. Kvaliteten på klippen är väldigt bra
eftersom de spelas från din dator och alltså inte över nätet.

6.1.5 Nöje
Nöjesindustrin är en industri som genererar stora mängder pengar till producenter och
managers men även till mediabolag inom TV-, radio- och tidningsbranschen. Ett medium
som är på starkt intåg och som i de allra flesta fall går att knyta till dessa mediabolags
satsningar är Internet. Ofta sker en koppling mellan exempelvis ett teveprogram och en
hemsida med liknande innehåll. Precis som i fallet med SVT:s sportinslag kan
extramaterial lagras på hemsidan. Skillnaden är dock att du i detta fall med största
sannolikhet får betala för att se det extra materialet. Ibland räcker det med att bli
medlem i en klubb.

Några exempel på sajter med nöjesinnehåll:

 www.bigbrother.se, Big Brother
 www.famefactory.nu, Fame Factory
 www.aftonbladet.se/webbTV/, Aftonbladet Nöje
 www.svt.se, Expedition Robinson

6.1.6 Internet TV
Vad som skiljer denna kategori från de andra är att utbudet liknar dagens tevekanaler
eller i själva verket är en tevekanal som distribueras via nätet. Just för tillfället är inte
användandet av Internetteve så stort men vissa tecken talar för att det kan tänkas öka i
framtiden. Bland annat sjunker kostnaden för sändningsutrustning för varje år som går.

De krav som ställs på en tevesändning via Internet är inte lika höga som för en ”vanlig”
tevesändning, vilket resulterar i att målgruppen inte blir lika bred. Det behöver dock inte
innebära något bakslag eftersom dessa sändningar istället kan rikta sig till väldigt
specifika målgrupper. Potential finns för att direktsända events inom en rad olika
områden. Det kan röra sig om allt från kultur och teater till seminarier,
företagspresentationer och produktlanseringar. Men det slutar inte där, det finns en rad
ytterligare tillämpningsområden. Utbildningsväsendet kan till exempel satsa på
distansutbildning via nätet (så kallad e-learning). Stora företag med stor geografisk
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spridning kan vidareutbilda sina anställda via instruktionsvideor. Minoritetsgrupper i
samhället kan göra sin röst hörd. Klubbar eller föreningar med särskilda intressen kan
använda sig av Internetteve för att nå ut till andra med liknande intressen. Ja till och
med som enskild privatperson och samhällsmedborgare kan du lämna ut dig själv på
nätet i teveform, i mer eller mindre ekivoka sammanhang dessutom.

Bredbandsbolagets Internetabbonenter har idag tillgång till
Internetteve som de kallar för ”PC-TV” via en länk på deras
portal. Tevekanalerna BBC Prime, BBC World och National
Geographic direktsänds i form av Multicast-strömmar som
Bredbandsbolagets kunder kan ta del av helt gratis (det kostar
inget utöver abbonemangsavgiften). Bildkvaliteten är jämförbar
med den hos vanlig marksänd analog TV.

6.2 Svenska Hockeyligan AB
Rubriken på mitt examensarbete lyder ju distribution av sportevenemang via strömmande
medier och webcasting. Ett företag som verkligen passar in på den beskrivningen är
Svenska Hockeyligan AB. De är ett konkret exempel på att man kan införa strömmande
medier i praktiken idag.

6.2.1 Från förening till aktiebolag
Några som läser denna rapport kanske inte känner till Svenska Hockeyligan, så här
kommer en kort beskrivning hämtad från deras hemsida [5].

Historik:
Den 9 oktober 1955 bildades Svenska Serieföreningen och dess medlemmar var från
början de ishockeylag som spelade i division 1 och division 2. 1957 bytte man namn till
Serieföreningen Elitishockey.

1975 startade Elitserien och Serieföreningen Elitishockeys medlemmar kom därefter att
bestå av de lag som kvalificerat sig för spel i Elitserien. Vid starten reducerades serien
från 16 lag till 10; AIK, Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, Leksand, MODO,
Skellefteå, Södertälje och Timrå. 1988 utökades Elitserien med två lag till 12 där de 8
första lagen går till slutspel.

Den 1 januari 1995 fick föreningen sitt nuvarande namn, Svenska Hockeyligan.

Vid årsmötet 2001 genomfördes en omorganisation där den ideella föreningen upplöstes
och all sportslig och kommersiell verksamhet förlades i Svenska Hockeyligan AB.
Anledningen till detta var bland annat för att skapa tydligare ansvarsförhållanden och
effektivare administration.

Svenska Hockeyligan AB:
Aktieägarna i Svenska Hockeyligan AB är de föreningar som spelar i Elitserien och
säsongen 2003/2004 är det följande: Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71,
Leksand, Linköping, Luleå, Malmö, MODO, Södertälje och Timrå.

Bolaget ska, som företrädare för föreningarna, tillvarata gemensamma sportsliga och
kommersiella intressen och hanterar bland annat radio- och TV-rättigheter samt ett antal
för föreningarna gemensamma huvudsponsorskap. Beträffande de sportsliga frågorna
så skall Svenska Hockeyligan AB verka för en långsiktig stark svensk elitishockey
(elitserie, landslag, övriga förbundsserier och elitjuniorverksamhet). Den totala
omsättningen uppgår till ca 120 mkr.
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Bolaget har en styrelse bestående av en representant från varje elitserieförening plus en
helt fristående ordförande.

6.3 Hockey Live
Efter att ha givit en kort beskrivning av bolaget i
kapitlet innan kommer jag nu att berätta om
hockeyligans webbradiotjänst Hockey Live, som
jag studerat mer ingående under avslutningen av
förra säsongen (våren 2003) och början av den
nuvarande (hösten 2003).

På Hockeyligans hemsida, www.hockeyligan.se, finns det mängder av information om och
för Elitserien i ishockey, Sveriges högsta division. Du kan läsa om de senaste nyheterna
och ta del av tabellställning, statistik, matchkommentarer och experternas analyser. Det
finns även länkar till respektive lags hemsida om du vill veta mer om just ditt favoritlag.
Förutom allt detta kan du just nu utan extra kostnad ta del av den tjänst som kallas för
Hockey Live.

6.3.1 Beskrivning av tjänsten
Hockey Live erbjuder dig direktsända radioreferat från Elitserien
över nätet. Det finns webbradio-kommentatorer på plats på alla
elitseriematcher och du kan välja mellan att följa en match eller
växla mellan flera. Dessutom erbjuds det efter varje omgång ett
sammandrag med rörliga bilder från varje enskild match. Förutom
dessa höjdpunkter går det också inför de allra flesta matcherna att
ta del av videointervjuer och eftersnack med tränare och spelare.

Ljudutsändningarna sker med hjälp av Real Audio och videoklippen görs med Real
Video.

6.3.2 Krav
När det gäller de tekniska kraven så räcker det med ett 56 kbps modem för att kunna ta
del av tjänsten, även om en snabbare uppkoppling är att föredra – speciellt om du vill se
videomaterial. Du behöver ha Real Player 8 eller senare installerad på din dator för att
kunna lyssna på Liveradio. Du behöver också ha ett ljudkort installerat.

Systemkrav Windows:
Processor: Pentium 166 MHz
Följande kombinationer av Operativsystem och Webbläsare:
Windows 95: Internet Explorer 5.0
Windows 98: Internet Explorer 5.0/5.5
Windows 2000: Internet Explorer 5.0/5.5
Windows XP: Internet Explorer 5.0/5.5
Arbetsminne: 32 MB.

Systemkrav Macintosh:
Processor: PowerPC G3/G4
Mac OS9: RealPlayer 8, Internet Explorer 5.0
Arbetsminne: 32 MB

Mac OSX 10.1.1: RealOne Player, Internet Explorer 5.1, Netscape 7
Arbetsminne: 128 MB
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6.3.3 Säsongen 02/03
Under förra säsongen samarbetade Svenska Hockeyligan AB med Telia. För att kunna
lyssna på matcherna via webbradion var du då tvungen att vara medlem på Telias Mina
Sidor och därefter ringa ett betalsamtal som gav dig tillgång till en eller flera matcher.
Kostnaden för en kväll var 15 kronor. Om du betalade in 99 kronor fick du tillgång till alla
matcher under en 30-dagarsperiod och halva säsongen gick lös på 198 kronor.

Bilden ovan visar en skärmdump av hur tjänsten såg ut då – ett låst webbfönster
innehållande fyra delar med olika typer av information.

1. Aktuella matcher: I delen längst uppe till vänster väljer du mellan vilken av kvällens
matcher du vill lyssna på. Du kan välja att lyssna på samma match hela kvällen eller när
som helst byta till en annan som verkar mer intressant. Inför vissa matcher går det
dessutom att titta på en videointervju som gjorts innan
matchstart med tränare eller spelare.

2. Matchfakta: Under matchernas gång uppdateras denna
sektion – som är placerad i nedre vänster hörn – med de
händelser som sker under omgångens alla matcher. Matchfakta
som till exempel utvisningar och mål från kvällens alla matcher
visas i detta fönster.

3. Statistik: Längst upp till höger finns ett statistikfönster där det går att inhämta
information om tabelläget plus vem som leder poängligan bland annat.

4. Brevlåda: I denna del kan användaren interagera med de som kommenterar
matcherna. (Kontakta webbteamen, ställa frågor, svara på tävlingar med mera)
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6.3.4 Säsongen 03/04
Inför säsongen 2003/2004 utvecklades en ny version av Hockey Live. Tekniskt sett är
det inte så stora förändringar. Tjänsten använder fortfarande ljud- och
videokomprimering från
företaget Real Networks.
Grafiskt sett är den stora
förändringen att statistik-
fönstret tagits bort. Min
gissning är att detta har
gjorts pga. att statistik-
delen i den tidigare
versionen varit ganska
överflödig eftersom det
redan finns en sådan
funktion på hockeyligans
hemsida.

En stor skillnad jämfört
med tidigare säsong är
dock att matcherna är
helt gratis att lyssna till.
Enligt Erik Strandmark,
chef för avdelningen
Internet/Nya Medier på
Hockeyligan AB, är målet
att tjänsten ska förbli
gratis säsongen ut.
Eftersom det är Hockeyligans medlemmar, det vill säga elitserieklubbarna, som bidrar till
att finansiera satsningen ser klubbarna det som ett bra sätt att göra reklam för sig själva.
Ett framtida mål är att kunna finansiera tjänsten enbart genom sponsring och
reklamintäkter.

6.3.4.1 Video highlights
En funktion i den nya versionen som jag
personligen gillar är möjligheten att efter
varje omgång titta på höjdpunkterna från
valfri match. Ofta visas inte bilder och
reportage från kvällens alla matcher i de
sena sportnyheterna på TV. Med tillgång
till en snabb uppkoppling (512 kbit/s eller
mer) kan du i efterhand se höjdpunkterna
från varje match, som teamet på plats i
respektive arena klippt ihop efter
slutsignalen.

Ibland visas även den efterföljande
presskonferensen, men då krävs oftast
att den är av väldigt stor vikt eller att
något särskilt har hänt i anslutning till
matchen. Heta känslor vid slutspel,
presentation av nyförvärv eller uppföljning
av en allvarlig skada på spelare under
match till exempel.
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6.4 Distributionskedjan
Till skillnad från den teoretiska distributionskedjan kommer här en beskrivning på hur det
ser ut i verkligheten. Hur fungerar det egentligen att sända i direktsändning till din dator?
Jag gjorde ett besök i Stångebrohallen i Linköping den 2 oktober 2003 och följde
webbteamet på plats [6]. Där pratade jag bland annat med Daniel Nilsson som är ansvarig
för direktsändningarna via Hockey Live i Linköping. Han jobbar liksom de flesta andra i
teamet helt ideellt vid sidan av sitt civila arbete. Förmånen att få se alla hemmamatcher
gratis räcker tydligen som morot för dessa hockeyintresserade män.

Innan jag går in på hur det fungerar att direktsända en match via webben tycker jag att
Daniel i korta ordalag ska få beskriva händelseförloppet inför och under en vanlig
matchdag i Stångebrohallen.

– Dagen innan hemmamatch görs intervju med tränare och videoklipp kodas och
skickas upp till hockeyligan. På matchdagen börjar webbradion att sända 15 minuter
innan match. Hela matchen spelas in på redigeringsdatorn och klipps ihop till 3 minuter
highlights direkt efter slutsignalen. Samtidigt som detta görs filmas presskonferensen
och från denna används ljudet till LHC:s8 hemsida. Om det är en bra presskonferens
klipps den ihop, kodas och läggs ut på Hockey Live i efterhand.

6.4.1 Ett praktiskt exempel – Hockey Live
Den utrustning som används i Stångebrohallen i Linköping för de webcast-sändningar
som går ut i Hockey Live består av en bärbar dator med Real Producer installerat, två
mikrofoner som kommentatorerna använder sig av, en DV-kamera och en
redigeringsdator med ljud- och videoredigeringsverktyg. Daniel Nilsson beräknar att
kostnaden för den programvara och den utrustning som används ligger på i runda
slängar 120 000 kr.

1. Ljudupptagningarna
från arenan görs dels
via den DV-kamera
som filmar hela
matchen och dels via
kommentatorernas
mikrofoner.

2. Ljudet komprimeras
sedan på en dator i
realtid till Real Audio
via programmet Real
Producer.

3. En UNIX-baserad
server sänder ljud-
strömmen vidare.

4. Så att en dator med
Internetuppkoppling
kan ta emot den.

Teamet som arbetar med Hockey Live och Linköping Hockeyklubbs webbsidor består av
totalt ca 10 st. För att sköta allt kring webbsändningarna under en matchdag behövs

                                                
8 LHC = Linköping Hockey Club
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ungefär fem personer. Den grupp som har hand om Hockey Live i Linköping består av
två killar som sköter intervjuer, tre killar som turas om med radioreferering, en som
sköter highlights och en som har hand om den efterföljande presskonferensen.

Matchens höjdpunkter klipps ihop från det material som kommer från DV-kameran.
Oftast används LHC:s egen kamera men till vissa matcher kan teamet använda sig av
en lite bättre kamera från Nollettan Television. Då direktsänds även matcherna i
lokalteve i Linköping och Norrköping med omnejd. Videoklippet med matchens
höjdpunkter läggs sedan ut på Hockey Live under avdelningen Video Highlights. Klippet
kodas till Real Media med komprimeringsgrad 400 kbit/s, vilket motsvarar en hög
bildkvalitet. För att du ska kunna se på klippet rekommenderas en fast uppkoppling på
512 kbit/s eller mer. Alla tolv Elitseriearenor i Sverige har en uppkoppling mot Internet
som motsvarar åtminstone ADSL på 512 kbit/s. Mer än det behövs inte för att distribuera
ljud i realtid till oss som lyssnar.

Daniel berättar avslutningsvis att under hösten 2003 har lyssnarantalet i snitt legat på ca
2 000 lyssnare per match. Video Highlights och intervjuer ligger på mellan 500 och
1 000 tittare per omgång. På frågan om vilka framtidsplanerna är svarar Daniel:

– ”Det är hockeyligan som bestämmer med tanke på hur avtalen med rättigheter ser ut.
Själv tycker jag att det vore spännande att sända video live”.

6.5 Sportsändningar LIVE via Internet
Efter att ha läst kapitel 6.1 om strömmande mediers användningsområden tror jag att du
insett att sport är ett ganska stort användningsområde – med potential att växa ännu mer
(enligt mig). Jag har redan skrivit om Hockeyligans webbradiotjänst Hockey Live och
berättat hur det fungerar att ta del av den tjänsten. Mitt eget omdöme är att det idag är en
bra och väl fungerande tjänst. Den har funnits tillgänglig i drygt två år och har förbättrats
kontinuerligt under den tiden.

I anslutning till Hockeyligans webbradiotjänst har det även ingått planer på att i framtiden
sända matcher i direktsändning med både ljud och bild – liknande dagens
tevesändningar. Kring årsskiftet 2002/2003 genomfördes två testsändningar med hjälp av
personal på Hockeyligans webbavdelning i Sundsvall och samarbetspartners som till
exempel Telia och Swedish Connection. Först direktsändes en elitishockeymatch och
någon månad senare även en basketmatch i högsta ligan. Den mest intressanta matchen
och den med flest tittare var direktsändningen av ishockeymatchen mellan Timrå och
Brynäs i november 2002.

Jag hade själv möjlighet att i egenskap av testperson följa både hockeysändningen och
basketmatchen (som spelades mellan Sundsvall
Dragons och Malbas). Vid båda sändningstillfällena
fanns det efteråt möjlighet att fylla i en enkät med
omdömen om sändningen. Men eftersom enbart 16
personer svarade på enkäten efter basketmatchen
går det inte att dra några tydliga slutsatser från det
resultatet. Ishockeymatchen däremot, sågs av
nästan 200 personer varav 66 stycken svarade på
enkäten via webben efter matchens slut. Resultatet
från denna enkät utvärderar jag i kapitel 8.

På senare tid har även ett antal direktsändningar via
Internet gjorts i regi av Sveriges Television och i
samarbete med deras digitala kanal, 24.
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Premiärsändningen gjordes den 30 mars 2003 och då var det basket som visades.
Senare samma år, närmare bestämt den 16 november, var det premiärdags för direktsänd
bandy via svt.se/sport. Då sändes matchen Vänersborg - Västerås och efteråt gavs även
möjligheten att se matchen i repris (on-demand). Efterföljande vecka visades också
basketmatchen Södertälje – Plannja direkt via Internet.

Den 30 november var det sedan dags för premiärsändning av innebandy via nätet.
Matchen Jönköping – AIK visade sig vara väldigt populär och upp emot 10 000 personer
tog del av sändningen via nätet enligt Stefan Kärvefors, streamingansvarig på SVT Webb
[7]. Tyvärr inträffade ett tekniskt problem i slutet av den matchen vilket resulterade i att
Internetsändningen bröts. Men kort efter slutsignalen lades sista hälften av slutperioden
upp på SVT Sports hemsida så att de som missade den spännande upplösningen fick en
ny chans i efterhand.

Överlag är det inte tekniska problem som utgör det allvarligaste bekymret när
direktsändningar av sport över Internet genomförs. Både Stefan Kärvefors och Ulf Nilsson
[8], ansvarig för SVT Sports Text & Webb, berättar att det absolut största hindret vid
sändning av sportevenemang via nätet är alltför dyra licensrättigheter. Vanligtvis kostar
licensrättigheterna för att sända via webben mindre än för en vanlig tevesändning, men
när det rör sig om en populär sport som till exempel fotboll eller ishockey är det ändå
betydande summor.

När SVT testsänt sportevenemang via nätet har man parallellt med detta även sänt
matchen i sin digitala kanal 24. En fördel med att samköra med en digital kanal är att
licensrättigheterna kan bakas ihop i ett paket som både gäller den digitala tevesändningen
och sändningen över nätet. På det sättet kan man komma lite billigare undan.

6.5.1 Färskt exempel
Torsdagen den 22 januari 2004 visades en träningslandskamp i fotboll mellan Sverige
och Norge exklusivt på Aftonbladet.se. Rubriken lät inte vänta på sig: ”Succé för
direktsänd fotboll på webben”, stod det att läsa kort efteråt [9].

Det är väldigt roligt att det gått så bra, att tekniken fungerar. Det är ju ett historiskt
steg, det är första gången man sänder en hel fotbollsmatch, säger Kalle Jungkvist,
chefredaktör på aftonbladet.se.

Varför erbjöds läsarna – och tittarna – den här chansen?

Det här är en utveckling av webb-tv. Vi ville erbjuda våra läsare och innehavarna av
Plus-tjänsten det här. Matchen gick ju inte att se någon annanstans.

700 - 800 unika tittare. Vad tycker du om de siffrorna?

Det är bra. Vi skulle inte kunna klara av fler rent tekniskt. Det här blev klart ganska
sent så vi har inte kunnat marknadsföra det så mycket. Och så tiden på dygnet när
matchen spelades. Det här var ett test och det var roligt att det gick så bra.

Får läsarna – och tittarna – se fler matcher?

Det är jag övertygad om. Nästa match är på söndag. Vi fattar beslut idag om vi ska
sända då också.

Beslutet blev att även söndagsmatchen skulle direktsändas [10]. För att man ska kunna
ta del av sändningarna krävs bredbandsanslutning och medlemskap i PLUS, en
betaltjänst som innefattar tillgång till ytterligare sidor på Aftonbladets webbplats.
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6.6 Lönsamhet
Det finns i allmänhet fyra sätt att generera pengar till en webbplats på nätet. Det första
sättet är genom annonsering (banners) av andra företag på sajtens sidor. Det andra är
genom frivilliga sponsorer. Det tredje är via betalande
prenumeranter och det fjärde är via e-handel eller försäljning
av varor och/eller tjänster kopplade till webbplatsen.

Den som driver en tjänst via nätet är för det mesta i behov av
ett kontinuerligt inflöde av pengar och då kan ett par av
ovanstående alternativ innebära en viss osäkerhetsfaktor.
Under sämre tider är annonsörer och sponsorer inte villiga att
satsa lika mycket pengar som de skulle göra i normala fall.
När samhällsekonomin är körd i botten kanske de inte vill ställa upp överhuvudtaget. I ett
sådant fall vore kanske en betaltjänst eller en prenumerationstjänst att föredra.

När det gäller teverättigheter till alla större evenemang är det de stora bolagen som äger
dessa och som omsätter miljardbelopp årligen. Det tyska bolaget ISPR äger till exempel
rätten att sända allsvensk fotboll och även elitishockey fram till och med år 2006.
Vanligtvis tecknas flerårsavtal som sedan omförhandlas vid avtalsperioden slut. Varje
gång en tevekanal eller annat bolag vill sända en speciell match måste de gå via bolaget
som äger sändningsrättigheterna. Det kostar ganska mycket pengar att sända en match.
För att finansiera detta tar dessa kanaler i sin tur betalt av sina tittare, antingen via en
månadsavgift eller via pay-per-view-sändningar där tevetittaren betalar för att se just den
enskilda matchen.

Även om du vill sända en ishockeymatch över Internet behöver du få tillstånd från bolaget
som äger rättigheterna. Eftersom direktsändningar via Internet fortfarande är i sin linda
och tekniken ännu inte är fulländad råder fortfarande en viss skepticism hos många
potentiella användare – ingen vill ju betala för något som inte fungerar hundraprocentigt.
Samtidigt finns behovet att göra testsändningar med ett större antal tittare så att man
kontinuerligt kan utveckla och förbättra möjligheten att direktsända över Internet. Under
denna inkörsperiod anser flera aktörer att det är bättre att låta sändningarna vara gratis
och att det i ett senare läge kommer att betala sig i form av ett ökat intresse för tjänsten
med fler potentiella betalande användare i framtiden. Alternativt att tjänsten blir så populär
att företag är villiga att betala pengar för att synas eller höras i anslutning till sändningen.

Sveriges Television har som jag berättade i kapitlet innan börjat direktsända en del
sportevenemang via Internet. Anledningen till att man hittills valt att sända sporter som är
”mindre attraktiva” i publikens ögon är att sändningsrättigheterna till dessa matcher inte är
lika dyra som till de mer populära sporterna. I vissa fall är sändningstillstånden till och
med gratis. Sporter som handboll, innebandy, basket eller bandy kan inte mäta sig med
nationalsporterna ishockey och fotboll. Istället välkomnar nog innebandyförbundet i allra
högsta grad att SVT sänder innebandy via nätet eftersom det ses som en kanal för att
sprida intresset för sporten ytterligare.

Jag frågade Ulf Nilsson på SVT vilken skillnad det var kostnadsmässigt att direktsända ett
sportevenemang via digitalteve jämfört med Internet. Svaret jag fick var att det knappt
skiljer sig åt någonting överhuvudtaget. Tekniken är i stora delar densamma, det är
liknande kablar som ska dras, du behöver samma sändningsutrustning, liknande
komprimeringsutrustning, samma kommentatorer och så vidare. Den merkostnad som
uppstår vid en samsändning mellan digitalteve och sändning över Internet är enbart hyra
av serverkapacitet. Eftersom man ska kunna garantera att så många tittare som möjligt
ska kunna ta del av sändningen räcker inte SVT:s egen serverkapacitet till. SVT hyr därför
serverplats av ett hostingbolag och betalar för detta en fast summa i månaden. I detta
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ingår även lagring av övrigt material som SVT sänder eller har sänt. Det är därför svårt att
ange en exakt summa för hur mycket hyran av serverkapacitet vid ett speciellt
evenemang kostar. Men enligt Stefan Kärvefors på SVT rör det sig om en summa som är
mindre än 10 000 kr, räknat per sändningstillfälle.

Det finns fortfarande vissa problem att mäta det exakta antalet tittare på en Internet-
sändning eftersom en del som börjar titta kanske slutar efter halva matchen medan andra
hoppar in mitt i sändningen. En ungefärlig siffra som Ulf Nilsson gav mig var att drygt
5 000 personer i snitt har följt direktsändningarna via Internet. Det mest troliga är att
dessa inte har haft tillgång till den digitala kanalen och istället valt Internetalternativet.

Går det att få lönsamhet i en Internet-sändning kan man fråga sig då? Jag ger ett enkelt
räkneexempel (som egentligen inte kan användas i det riktiga livet eftersom det då
tillkommer fler faktorer att ta hänsyn till). Ponera att 5 000 tittare betalar 20 kr var för att se
på matchen via Internet. Det skulle generera 20 * 5 000 = 100 000 kr, vilket i dagsläget
motsvarar ungefär lika mycket som det kostar att sända matchen. Det finns dock
fortfarande en viss osäkerhet om de som tittat gratis på sändningen i framtiden är beredda
att betala för en liknande sändning. Ulf Nilssons bedömning är att det i dagsläget skulle
vara väldigt svårt att täcka kostnaderna för liknande direktsändningar via en betallösning.
Jag är beredd att hålla med, men väntar ändå med spänning på vad framtiden har att
utvisa när det gäller denna fråga.
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7 Framtiden
Gemensamt för människosläktet är att vi gärna ställer frågor om hur framtiden kommer att se
ut, även om vi vet att vi omöjligt kan få några exakta svar. Exempel på frågor som berör detta
ämne kan vara följande. Hur kommer distributionen av strömmande medier att ske i
framtiden? Var och när kommer strömmande medier att användas? Vilka är producenter och
konsumenter? Hur många kommer att ha tillgång till bredband om 3-4 år?

Jag kommer i detta kapitel att göra mina egna tolkningar och analyser över tendenserna i
dagens samhälle samt att reflektera över vad andra tror om framtiden.

7.1 Leverantörsexpansion
I takt med att samhällets användning av strömmande medier ökar vill inte de
konsumentföretag som värnar om sina kunders intresse vara sämre än att själva följa med
i utvecklingen. Finns det tjänster inom strömmande medier som deras konsumenter vill ha
är det väl bäst att skaffa dem då, verkar många resonera. I vissa fall kan tjänster köpas
från andra företag som redan utvecklat dem, medan man i andra fall måste utveckla och
testköra tjänsten från scratch.

Det finns både för- och nackdelar med att utveckla en helt skräddarsydd tjänst. Den
främsta fördelen är att konsumenten har möjlighet att påverka utvecklingen av tjänsten till
den mest optimala lösningen, vilket både konsument och producent tjänar på i längden.
Nackdelen är att utvecklingsfasen oftast är en väldigt lång och kostsam process för
producenten/företaget eftersom det inte finns några färdiga lösningar att ta del av.

7.1.1 Streamingföretag
Det vanligaste sättet idag är därför att leverantörer av streamingmaterial (exempelvis
SVT) samarbetar med företag som redan utvecklat färdiga streaminglösningar för
exempelvis sändning, distribution och lagring. Än så länge domineras branschen inom
strömmande medier i Sverige av enbart en handfull olika företag. Men i USA är
aktörerna på marknaden betydligt fler och mer specialiserade så det är inte omöjligt att
utvecklingen i Sverige går samma väg i framtiden.

Några svenska streamingföretag:

 Qbrick [1]
 Swedish Connection [2]
 Kamera Interactive [3]
 Fronto [4]
 InMedia [5]

7.2 Bredbandstillväxt
I tidningen Ny Tekniks årliga topplista över de IT-företeelser som blivit mest omskrivna
under år 2003 hamnade bredband på tredje plats, efter tvåan DVD och ettan 3G [6].
Nedanstående citat är hämtat därifrån:

Idag finns bara ett tiotal kommuner i Sverige där innevånarna inte erbjuds bredband.
De flesta kan idag skaffa bredband via ADSL på gamla kopparledningar, men nu
efterfrågar allt fler snabbare fart. Lösningen kan vara VDSL som når hastigheter på 10
megabit per sekund eller mer. Men många hävdar att ”riktigt” bredband kräver fiber – i
alla fall till husknuten. Topphastigheten har Bredbandsbolaget som i april nästa år
kommer att erbjuda sina kunder 100 megabit per sekund rakt in i vardagsrummet.
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IT-kommissionen utlovade ju i princip att alla hushåll i Sverige skulle ha möjlighet att
skaffa bredband med en hastighet av minst 5 Mbit/s innan år 2006. På en del platser i
Sverige finns det redan i nuläget ett gott utbud av bredbandsalternativ att välja bland. Men
som du kunde läsa lite tidigare finns det fortfarande ett tiotal kommuner som ännu inte
kommit särskilt långt när det gäller utbyggnad av bredband. Att alla dessa skulle hinna få
tillgång till bredband år 2005 torde inte vara särskilt rimligt.

7.2.1 Utbud / Användning
Allt fler företag och privatpersoner ser idag till att skaffa sig en snabb fast
Internetuppkoppling i form av bredband, istället för att som tidigare använda ISDN eller
vanligt modem. Prognoser som företaget Accustream iMedia Research gjort visar också
att bredbandsanvändningen av strömmande video i USA ökar kraftigt och kommer så att
fortsätta under de närmaste åren (se figur nedan) [7].

Vad man bör veta är att även Sverige ligger i täten när det gäller bredbandsutveckling,
och all övrig teknikutveckling också för den delen. Låt oss titta på några siffror hämtade
från Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga rapport över privatpersoners användning av
datorer och Internet. Urvalet i undersökningen bestod av 5504 individer som indelades i
sex olika ålderskategorier mellan 16-74 år. Några av resultaten som kan utläsas från
förra årets undersökning (gjord januari-mars 2003) är dessa:

 Fyra av fem svenskar mellan 16-74 år har tillgång till dator i hemmet [8]

 73 % har även tillgång till Internet hemma [9]

 32 % kopplade upp sig mot Internet via vanligt modem [10]

 17 % använde ADSL eller annan typ av DSL-förbindelse [11]

 Ca 14 % kunde få bredband via kabeltevenätet [12]

Under tiden januari till mars 2003 använde 72 procent av kvinnorna och 81 procent av
männen i åldern 16–74 år Internet [13]. Av dessa svarar 41 % att de använder Internet
minst en gång per arbetsdag och 28 % att de använder Internet minst en gång per
vecka [14]. Det resulterar i att 69 % använder Internet antingen hemma eller på arbetet
åtminstone en gång per vecka. Motsvarande siffror beträffande användandet av Internet
i hemmet visar att 60 % av kvinnorna och 70 % av männen använde Internet i hemmet
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under perioden januari-mars 2003 [15]. Internetanvändandet är vanligast bland yngre
kvinnor och män. I alla åldersgrupper är det vanligare att män använder Internet.

SCB:s undersökning visar också att Internet oftast används till att skicka och ta emot e-
post (66 %) och söka information om varor och tjänster (64 %) [16], [17]. 17 % använde
Internet för annan typ av kommunikation (mestadels chatt) [18]. Där var ålderskategorin
16-24 år kraftigt överrepresenterad. Att lyssna
till musik, spela spel eller ladda ner musik/spel
var också en relativt populär sysselsättning hos
den yngre generationen, och framförallt då
männen. Hela 75 % av alla män i åldern 16-24
år angav att de någon gång ägnat sig åt den
sysslan under perioden januari till mars 2003
(den totala siffran för alla ålderskategorier var
27 %). [19]

Totalt 15 % svarade att de använt Internet för
att lyssna på radio eller titta på TV. Tabellen till
höger visar just detta: Andel personer som
under januari-mars 2003 använt Internet för att
lyssna på radio eller titta på TV efter ålder,
utbildningsnivå och kön [20]. Vad som är lite
anmärkningsvärt är att det är dubbelt så många
män som ägnat sig åt att lyssna på radio eller
titta på TV via Internet. Det märks också en
tydlig skillnad på utbildningsnivå, där män med eftergymnasial utbildning är klart
överrepresenterade. Tittar man vidare på hur stor andel kvinnor respektive män som har
tillgång till bredband via ADSL eller VDSL är jämförelsen slående. Cirka 15 % av alla
kvinnor med eftergymnasial utbildning har tillgång till antingen ADSL- eller VDSL-
uppkoppling, medan motsvarande siffra för män med eftergymnasial utbildning är hela
27 % [11]. Jämför detta med andel kvinnor med eftergymnasial utbildning som lyssnar
på radio eller tittar på TV via Internet (12 %) och motsvarande kategori män (28 %).
Likheterna är som sagt rätt slående. Men vad beror detta på? Är det så att män rent
generellt är mer intresserade av att lyssna på radio och att titta på TV via Internet och att
de därför skaffar sig bredband för att kunna åtnjuta dessa tjänster med god kvalitet?
Eller är det kanske så att män av hävd är mer teknikintresserade än kvinnor, de ser till
att skaffa sig en snabb Internetuppkoppling, vilket leder till att möjligheten att ta del av
bredbandstjänster på så sätt ökar dramatiskt. Frågorna är inte helt lätta att besvara och
tål därför att diskuteras i vidare sammanhang.

I andra delar av världen har man inte alls kommit lika långt när det gäller utbyggnad av
bredband och tillgång till Internet. Drygt 10 % av jordens befolkning har tillgång till
Internet idag (mellan 600 – 650 miljoner [21]) och mindre än en promille har tillgång till
bredband. I oktober 2003 räknade man med att ca 40 miljoner bredbandsanvändare
fanns i USA, vilket motsvarar ca 13 % av befolkningen. Ungefär två tredjedelar av alla
amerikaner har tillgång till Internet i hemmet [22].

Av dessa siffror kan vi snabbt dra slutsatsen att både Sverige och USA är världsledande
när det gäller Internetanvändning – med en position långt över genomsnittet. Idag har
ungefär var tionde människa i världen tillgång till Internet. Men vad som inte
framkommer är att i drygt en fjärdedel av världens länder är motsvarande siffra lägre än
1 procent (det vill säga mindre än var hundrade innevånare har tillgång till Internet). Det
ter sig självklart för oss som bor i Sverige att kunna utnyttja Internets möjligheter, medan
det samtidigt i många länder är en omöjlighet och kommer så att förbli under en lång tid
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framöver. Den digitala klyftan fortsätter dessvärre att öka och kanske är det på sin plats
att vi diskuterar detta problem mer än vad vi gör idag.

7.2.2 Bredbandsbolag
Idag finns närmare ett åttiotal verksamma bredbandsbolag på den svenska marknaden.
De flesta av dem finns listade på sajten www.alltombredband.se [23]. En del är lokala
bolag som specialiserat sig på särskilda geografiska områden i Sverige medan andra är
rikstäckande. De senare bolagen använder sig mestadels av DSL-teknik (ADSL eller
VDSL) via det vanliga telefonnätet.

Några exempel på bredbandsbolag i Sverige:

 Bostream [24]
 Bredbandsbolaget [25]
 Telia ADSL [26]
 Com hem [27]
 Spray [28]
 Chello/UPC [29]
 Tiscali [30]
 Tele 2 [31]

För information om aktuella priser och tillgängliga bredbandsalternativ, se respektive
bolags webbplats. Rent generellt ligger priserna på mellan 200 - 800 kr/mån beroende
på vilket bolag och vilken typ av tjänst du väljer.

7.2.3 Förändrade prismodeller
Den prismodell som gäller för dagens bredbandsanvändare är att du betalar en fast
månadskostnad för tillgång till bredband med en bestämd maximal överföringshastighet.
Detta kallas på uppkopplarnas språk för flat rate. I utländsk fackpress diskuterades för
något år sedan livligt huruvida den så kallade flate rate modellen skulle hålla även i
framtiden då miljoner användare har tillgång till flera megabits förbindelse var.
Huvudargumentet mot flat rate är att prismodellen inte är särskilt rättvis. En användare
som rutinmässigt laddar ned hundratals datafiler, lyssnar på Internetradio och tittar på
filmer dygnet runt belastar ju nätverket hårdare än den som bara läser e-post och surfar
lite till vardags.

– I framtiden kommer konsumenten att erbjudas olika prismodeller beroende på vad
man vill ha sin uppkoppling till och hur mycket bandbredd man tänker använda, sa
Anders Johansson, presschef på Telia Com Hem, i en intervju som tidningen
Internetworld gjorde under slutet av år 2001 [32].

Flera av de operatörer som tidningen Internetworld talade med då trodde att
konsumenter som ville ha högre kapacitet än basutbudet skulle få betala extra för det.
Exakt hur detta skulle fungera – om det exempelvis skulle bli en återgång till minuttaxor
– var det ingen som visste säkert då.

Idag – med facit i hand – kan vi se att det inte blivit någon återgång till minuttaxor.
Däremot erbjuds konsumenterna nu av de allra flesta bredbandsbolagen olika
prismodeller av bredband. Du får själv räkna ut vilken prismodell som passar dig bäst.
Vet du om att du inte kommer att utnyttja en kapacitet på 2 Mbit/s så kan du välja ett
billigare alternativ med exempelvis en kapacitet på 250 kbit/s eller 500 kbit/s.

Några bolag har dock infört ett förbrukningstak på en viss mängd data per månad, och
om du överskrider den gränsen får du betala ytterligare en kostnad per mängd data som
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överskridits. Bland annat har Telia och Chello infört sådana spärrar i delar av deras
utbud. Om fler bolag följer efter återstår att se.

7.2.4 Teknikutveckling
Nya tekniska lösningar för överföring av data utvecklas kontinuerligt. I nummer 42 av
tidningen Ny Teknik [33] berättas om en ny standard för trådlös överföring via
radiovågor (kallad Wimax eller 802.16a). Tekniken lämpar sig utmärkt för
bredbandsutbyggnad i svensk glesbygd
men också för miljontals människor i
tredje världen. Ett annan tänkbart
användningsområde är att bygga
stamnät för de trådlösa surfzoner som
finns idag.

Wimax har en räckvidd på flera mil och
överföringshastigheter ända upp till 70
megabit per sekund är möjliga. I Sverige väntas trådlös bredbandsuppkoppling bli den
bästa lösningen för mellan 4 och 30 % av abonnenterna. Post- och telestyrelsen, PTS,
aviserade i juni 2002 att drygt 40 nya tillstånd för ”fast yttäckande radioaccess” skulle
delas ut, men då fanns ännu ingen tydlig kandidat till teknisk lösning. Idag är det mest
sannolika alternativet enligt många bedömare 802.16a.

– Standarden löser problemet med att ta bredband sista sträckan till konsumenten, både
i städer och på landsbygden. I början kommer den att ha störst betydelse på mogna
marknader som i USA och Europa, säger Intels vd Paul Otellini i samma artikel.

Produkter som stöder standarden fullt ut beräknas finnas tillgängliga för konsumenter
tidigast år 2005, detta eftersom kretskortstillverkare som exempelvis Intel först nyligen
börjat producera kretskort med stöd för Wimax.

Redan idag har dock teknikutvecklingen för bredband högt ovan jord gjort stora
framsteg. Flygplanstillverkaren Boeings dotterbolag, Connexion by Boeing, har tagit
fram en teknik som lämpar sig väl för bredbandsanvändning ombord på flygplan.
Tekniken bygger på satellitförbindelse till flygplanen med variabel överföringshastighet,
efter behov. Som mest kan man nå upp emot 20 Mbit/s i mottagning och 1 Mbit/s i
sändning. Vid ett hundratal samtidiga användare ligger genomsnittshastigheten på
omkring 128 kbit/s [34].

Några exempel på flygbolag som skrivit kontrakt med Connexion är Lufthansa, SAS och
Japan Airlines (JAL). Det är främst på långdistansflottan hos dessa bolag som denna
tjänst är intressant att installera, eftersom tjänsten i första hand riktar sig till affärsmän
som reser över flera kontinenter. SAS har gjort en beställning till sina elva
långdistansplan och räknar med att kunna börja använda Internet ombord någon gång i
april 2004. Priset tros komma att ligga någonstans mellan 200 och 300 kr per flygresa.

7.3  Det digitala hushållet
De flesta bilder som försöker beskriva framtidens hem visar ofta ett hem där våra tekniska
prylar och apparater är sammankopplade via ett trådlöst nätverk. Det kallas på engelska
för ”Home Networking”. Exempel på apparater som kan vara uppkopplade är: TV,
tevespel, stationära och bärbara datorer, PDA:er, telefoner, stereoapparater och till och
med kylskåp. I Linköping har ett demohus i stadsdelen Ryd i försökssyfte byggts upp av
Homecom – en del av Mjärdevi Science Park AB. De har med hjälp av tillgängliga
tekniklösningar försökt att skapa ”det digitala hushållet” som det kan se ut idag [35].  På
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sikt är tanken att det ska gå att dra lärdom av erfarenheter från detta demohus vid
utvecklandet av framtidens hushåll.

7.3.1 En gemensam plattform för all multimedia?
Något som det snackas mycket om för tillfället är möjligheten att koppla ihop hemdatorn
med teven. I 2004 års första nummer av tidningen Ny Teknik [36] berättar bland annat
Bill Gates om hur PC:n kan kopplas samman med hemmets andra elektronikprylar. En
av orsakerna till att PC-tillverkarna nu känner sig manade in i vardagsrummen är de allt
populärare platta teveapparaterna med LCD- eller plasmateknik. Redan i slutet av år
2004 väntas teveapparater som kan kommunicera trådlöst med en Windowsdator finnas
ute på marknaden. Traditionellt sett har hemelektronikområdet dominerats av
varumärken som Sony, Philips och Panasonic. Men nu verkar de få konkurrens av PC-
företag som Microsoft, Dell, HP och Gateway. Under det kommande året ska Microsoft
även börja sälja en uppdatering till tevespelsmaskinen Xbox som ger den fler funktioner
från företagets nya produkt Windows Media Center Extender. ”Media Center är en
version av företagets operativsystem Windows XP som är speciellt anpassat för
videouppspelning, bild och musik”, skriver tidningen Ny Teknik vidare.

Det är inte bara Microsoft utan även ett flertal andra aktörer på marknaden idag som tror
att vi i framtiden kommer att få se en slags låda som samlar dagens
digitaltevemottagare, spelmaskiner, stereoapparater och DVD-spelare under ett enda
skal. Lådan blir en slags framtidens Multimedia Home Platform (MHP). Andra namn som
det talas om är broadbandbox. I dyrare varianter kommer det garanterat även att finnas
möjlighet till inspelning av digitalt material som lagras på en stor hårddisk, med potential
att senare brännas ut på DVD-skivor. Junko Yoshida, författare på EE Times, tror även
att MHP:s eller set-top-boxar kommer att ha möjlighet att ta emot digitala sändningar
(MPEG-2) som sedan kan sparas i valfritt format (MPEG-1, MPEG-2 eller MPEG-4) [37].

7.3.2 TV och radio blir digital
Den analoga tevesignalen är snart ett minne blott, enligt vad som sagts från
kulturdepartementet kommer signalen att släckas helt någon gång mellan år 2006 -
2008 och då ersättas av de digitala varianterna för sändning via mark, kabel och satellit.
Även den analoga radion kommer att försvinna och ersättas av en digital dito, men den
processen kommer att ta betydligt längre tid än för televisionen. Innan det nuvarande
analoga radionätet kan stängas av, måste digitalsändningarna täcka in 99 procent av
landets hushåll, och detta beräknas inte ske förrän tidigast år 2020.

Digital radio (DAB) har funnits sedan 1995 men än idag finns bara täckning för 35 % av
alla hushåll i Sverige. De sju kanaler som Sveriges Radio (SR) sänder kan tas emot om
du har en digital radiomottagare, men även via Internet. De digitala radiomottagarna har
ända tills för något år sedan varit väldigt dyra och klumpiga, men redan nästa år ska
små billiga mottagare finnas i handeln om man får tro tillverkarna (Sony till exempel).
Fördelen med DAB (Digital Audio Broadcasting) jämfört med analoga FM-sändningar är
– förutom att ljudkvaliteten blir mycket bättre – att det ryms upp till fem kanaler på
samma frekvensutrymme som en kanal i FM-bandet. Dessutom ligger
sändningskostnaden per kanal i DAB på ungefär halva kostnaden jämfört med dagens
analoga radio [38].

Andra saker som särskiljer digital radio från analog motsvarighet:

 Såväl text som bild och video kan visas på tillhörande bildskärm, både som
komplement till radioprogram och som fristående sändningar, exempelvis
reklam.
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 Möjlighet till Internetuppkoppling finns. Webbsidor kan sändas direkt till radions
bildskärm eller en ansluten dator.

 Digitalradiomottagare kan byggas in i mobiltelefoner för mottagning av webbsidor
och tevesändningar. Telefonen kan då användas som en returkanal för varu-
beställningar och omröstningar.

 Radioprogram kan spelas in för senare lyssning, då du även har möjlighet att
snabbspola i programmet.

 Radions minne kan även användas för lagring av egna ljudfiler som till exempel
musik

7.3.3 Nya distributionskanaler
I framtiden kan det bli vanligare med television som uteslutande sänder över IP-nätverk
via Internetprotokollet (TCP/IP). En av fördelarna med TV som sänds med hjälp av
Internetprotokoll (så kallad IP-TV) är bland annat att du själv kan välja vilket program du
vill se och när du vill se det. Det krävs dock att din Internetuppkoppling i hemmet är
tillräckligt snabb för att klara överföring av högkvalitativ video. Idag ligger det absoluta
minimikravet på runt 3 Mbit/s, men bredband på mellan 5 - 10 Mbit/s rekommenderas.

Linköpingsbaserade företaget Kreatel tillverkar IP-boxar och en av de anställda på
företaget, Carolina Hasewinkel, berättar om hur deras produkt gick från idé till verklighet
[39]. Idén var att ta fram en produkt för IP-TV, med möjlighet att bland annat titta på
video-on-demand, spela spel och surfa på teven. Utvecklingsarbetet började år 2000
och i mars 2001 visades produkten upp på Cebit-mässan. En italiensk operatör nappade
på idén med en IP-set-top-box och bestämde sig för att köpa 50 000 boxar. Efter det
började problemen. Det visade sig att boxens prestanda inte riktigt höll. Konsekvensen
blev att ny mjukvara utvecklades, med ökad öppenhet, dynamiskt nedladdningsbara
applikationer och bättre prestanda. Carolina berättar vidare att de gjorde en felsatsning
år 2002 då de i anslutning till mjukvaruutvecklingen även tillverkade en IP-box som
förutom MPEG-2 även hade stöd för MPEG-4 ASP (Advanced Simple Profile). Det var
absolut inget fel på filformatet MPEG-4 utan det var snarare så att satsningen gjordes
för tidigt då innehållsutbudet i princip var obefintligt. Dessutom rådde en viss osäkerhet
om branschen lutade mer mot ett företagsspecifikt format (exempelvis Windows Media)
eller ett oberoende standardformat som MPEG-4. Osäkerheten finns till viss del
fortfarande kvar, även om MPEG-4-innehåll idag är betydligt vanligare.

7.4  Standard inom streaming
Nackdelarna med flera olika filformat för
strömmande medier känner de som
producerar video- eller ljudmaterial för
Internet till mycket väl vid det här laget.
Eftersom materialet ska kunna visas för alla
användare, och användarna av olika
personliga skäl valt den spelare som de
själv tycker bäst om, är det i princip ett krav
att skapa flera olika varianter av materialet
ifråga. Detta medför ett merarbete för dem
som skapar och distribuerar strömmande
medier, ett arbete som de säkert gärna
skulle vilja slippa.

Som jag nämnt tidigare är det
kvalitetsmässigt knappt någon skillnad
mellan de tre vanligaste mediaformaten
(Real Media, QuickTime och Windows Media). Men systemen är uppbyggda av olika
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arkitekturer, med skilda kompressionsalgoritmer (codecs), och därför är dessa system
konkurrenter till varandra. Det som har varit en mycket aktuell fråga i den senaste
debatten är ställningstagandet till en universell standard för strömmande medier. Många
förespråkar MPEG-4, men än så länge har inget fullständigt beslut tagits i frågan, även
om den bearbetas flitigt av lobbyister runt om i världen.

Om MPEG-4 införs som en standard för strömmande medier kommer det ganska snart att
se annorlunda ut på många områden, inte bara i sammanhang som berör Internet.
Potential finns att använda MPEG-4 även för överföring via kabel och satellit i
tevesamanhang [40].

Andra tänkbara användningsområden för MPEG-4:

 Säker bredbandsöverföring av exempelvis nyheter, sport och nöjesinnehåll över
IP-nätverk (som till exempel ADSL) till PC-datorer och teveapparater med
tillhörande set-top-boxar.

 Överföring av innehåll till 3G-mobiltelefoner och trådlösa handdatorer.
 Överföring av multimedia eller interaktivt teveinnehåll till exempelvis handdatorer

(PDA:er) över korta avstånd i trådlösa nätverk. Apparater i hemmet, på arbetet
eller i offentliga rum kan till exempel snappa upp digitala tevesändningar som
automatiskt kodas om till MPEG-4 med lägre bithastighet för visning på liten
skärm.

MPEG-4 finns redan i en mängd olika skräddarsydda profiler som till exempel ”MPEG-4
Simple Visual Profile” och ”MPEG-4 High Quality Audio Profile”. Den första profilen stöder
uppspelning av video med CIF-upplösning (352 x 288 pixlar) och den senare profilen
används för att distribuera ljud i form av tal och/eller musik. Vid tal används en speciell
codec som kallas CELP och för musikkodning används AAC. Det senare formatet väntas
av många bli en ersättare till dagens mp3-format. Bland annat använder sig Apples
musiktjänst på nätet (iTunes Musik Store) av AAC, och med väldigt lyckat resultat
dessutom. På ett halvår har Apple för 99 cent styck sålt 13 miljoner låtar via nätet för
nedladdning till konsumenternas datorer eller deras bärbara musikspelare iPOD.
Konkurrensen lär dock hårdna eftersom företaget Napster precis lanserat en liknande
tjänst, med den skillnaden att de istället kommer att använda sig av filformatet wma [41].

7.4.1 MPEG-4 (H.264)
Den fortsatta utvecklingen av MPEG-4 leder till nya profiler med ännu bättre prestanda.
Senaste profilen kallas för H. 264, MPEG-4 AVC, eller MPEG-4 part 10. Kärt barn har
många namn.

Tester har visat att H.264 är två till
tre gånger så effektiv som
existerande MPEG-teknologier (som
MPEG-2 till exempel). Det innebär att
video av samma bildkvalitet som
MPEG-2 kan överföras med mer än
hälften så låg bithastighet om man
istället använder sig av MPEG-4
(H.264).

Vid överföring av högkvalitativ video
över kabel, satellit, IP och telekom-
nätverk blir det senare alternativet
klart mer kostnadseffektivt eftersom
det sparar bandbredd. Ytterligare en
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positiv bieffekt är att det i H.264 finns inbyggda verktyg som verkar förebyggande mot fel
som vanligtvis kan uppstå i svåra överföringssammanhang [42]. Bilden 7.4.1 visar att
prestandaskillnaderna även är stora mellan den tidigare MPEG-4-profilen ”MPEG-4
Advanced Simple Profile” och den nya ”MPEG-4 (H.264)”.

7.5  Nya produkter och tjänster
Vad som kommer att ske i framtiden när det gäller tjänsteutbudet för strömmande medier
är omöjligt att svara på idag. En allmänt vedertagen gissning är dock att utbudet riktat till
mindre portabla enheter tros komma att öka i framtiden, detta i takt med att trådlös
uppkoppling klarar av allt högre överföringshastigheter.

Ett exempel på ett användningsområde för en bärbar handdator (PDA) skulle kunna vara
en filmportal tillgänglig via trådlöst nätverk (W-LAN) i en hyr- eller köpvideobutik. Via din
handdator har du möjlighet att se trailers från de filmer som finns på topplistan och
därefter göra ditt val av film. Företaget Digital Distribution Parter [43] i Göteborg har för
mer än ett år sedan testat ett sådant system i en videobutikskedja i Borås.

Förslag på andra tänkbara användningsområden ges nedan.

7.5.1 Videoklipp till telefonen
Den vanligaste portabla enheten i västvärlden idag är mobiltelefonen. Det finns knappt
en svensk som inte äger en mobiltelefon vid det här laget. Införandet av 3G-telefoni
(tredje generationens mobiltelefoni) innebär att nya marknader kommer att skapas.

3G (eller UMTS som det också kallas) kan enkelt och utan att gå in på närmare detaljer
liknas vid mobiltelefonins bredband. Det innebär att man har möjlighet att överföra mer
än bara samtal i telefonerna. Till exempel så hoppas 3G-företagen på att videosamtal
ska bli den stora flugan i framtiden. Och eftersom överföringshastigheten är klart större
än vad dagens mobiler med GPRS klarar av kan 3G-mobilerna med fördel även
användas för att koppla upp sig mot bärbara datorer och
hämta hem större mängder data (e-post eller dylikt). En
3G-telefon kan hämta data med en hastighet som
motsvarar en enklare bredbandstjänst och skicka data i
motsvarande telefonmodemhastighet [44].

I Sverige är företaget Tre [45] (tidigare Hi3G) först ut på
3G-marknaden. De har varit ensamma aktörer sedan
starten i början av sommaren 2003. Men under våren
2004 beräknas bland annat Telia och Tele 2 följa efter
och lansera sitt gemensamma 3G-nät, under
förhoppning att det då finns tillräckligt med 3G-mobiler
till försäljning. Vodafone har ännu inte meddelat när de
ska öppna sitt nät för 3G-användning.

3G beräknas nå cirka 70 % av Sveriges befolkning vid årsskiftet 2003/2004 och
utbyggnaden kommer att fortgå under våren 2004 [46]. 3G-leverantörerna har tidigare
lovat en 99-procentig teckning i Sverige innan slutet av 2004, men som det ser ut idag
kommer det löftet inte att kunna infrias. Mycket med osäkerheten kring 3G-nätet handlar
också om hur man ska lösa övergång mellan GSM och 3G. Det optimala vore en
handover-funktion som automatiskt kopplar över samtalet från 3G-nätet till GSM-nätet
där det saknas täckning, men Tre har inte beställt den funktionen i sina telefoner.
Resultatet blir alltså att samtalet bryts så snart du hamnar utanför täckningsområdet,
vilket torde kunna leda till en del irriterande situationer innan 3G-nätet är fullständigt
utbyggt.
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Företaget Tre fortsätter dock att lansera
sina mobiler och tjänster flitigt på
anslagstavlor, i TV och i dagspressen (hur
mycket denna jätteannonsering kostar
vågar man bara ana sig till). Det är i alla fall
möjligheten att kunna se video i telefonen
som lanseras allra hårdast. Du kan ringa

videosamtal till kompisarna – om de också har en 3G-mobil förstås – men även beställa
hem videoklipp från sportevenemang (se ovanstående grå ruta). Om det blir en populär
tjänst eller en flopp återstår att se.

7.5.2 TV via Internet
Som du läst i rapporten finns det en mängd användningsområden för strömmande
medier som redan idag gränsar till att vara TV via Internet. Jag tror att det i framtiden
kommer att finnas en mängd andra tevekanaler som sänder via Internet till en
specialinriktad publik. Kanske är det till och med du som sänder?

I en artikel i tidningen Ny Teknik stod nyss att läsa angående teknik som förändrar:

”I Västerås öppnades nyligen en helt ny slags tevekanal som sänder via Internet. Den
utnyttjar stadens snabba stadsnät och premiären blev ett cykellopp som direktsändes i
normal tevekvalitet. Idag är det fullt möjligt för vem som helst att sända TV via Internet
på ett billigt sätt.” [47]

Dagens videokameror är små och lätta att ta
med sig och det är även relativt enkelt att
redigera videomaterial för någon som är
någorlunda intresserad. För att sätta upp en
tevestation som klarar av att sända ut live-
material via Internet räcker det med en
investering kring 100 000 kr, vilket är
småpotatis om man jämför med vad en live-
produktion kostar att göra för en vanlig
tevekanal. Bara satellitlänken som behöver
upprättas kostar minst tusen kronor per minut.

Allt som man behöver för att producera och sända TV via Internet ryms i en väska. Det
enda som behövs på plats är en anslutning till Internet som är tillräckligt snabb (i regel
räcker en ADSL-uppkoppling på 512 kbit/s).

Nedan följer en kort sammanställning av de för- och nackdelar som finns för att sända
TV via Internet (hämtat från Ny Teknik, nr 42, del 2, s 7):

Fördelar:

 Enda realistiska sättet för de allra flesta att överhuvudtaget göra tevesändningar
 Når alla med hyfsat snabb anslutning till Internet
 Enkel och billig utrustning för att både producera och sända program
 Programmen kan lätt sparas på en server och återutsändas när en tittare vill

Nackdelar:

 Hög tevekvalitet kräver stor bandbredd hos tittaren
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 De flesta saknar datoruppkoppling till tevemottagaren och tvingas titta på
programmen via datorskärmen

 Tekniken okänd för de flesta vilket gör det svårt att locka exempelvis företag att
använda det nya mediet

 Det finns inga etablerade affärsmodeller för hur TV via Internet ska finansieras

Den tevekanal som nämns i artikeln heter Citykanalen och de sänder TV både via
Västerås stadsnät och vanliga Internet. I Västerås kan snart halva befolkningen få minst
10 megabit per sekund via stadsnätet, vilket lämpar sig väl för sändningar av riktigt hög
kvalitet. För dessa sändningar av högre kvalitet används MPEG-2-kodning, vilket också
innebär att produktionskostnaden ökar (total investering ca 200 000 kr). I gengäld blir
bildkvaliteten jämförbar med digitalteve. För de lite enklare tevesändningarna används
MPEG-4 och då kan även de som har tillgång till Internet via ADSL eller kabelmodem ta
del av sändningarna.

7.5.2.1 Ett praktiskt exempel – Streamsync
Streamingföretaget Qbrick och deras samarbetspartner Yra [48] har utvecklat ett färdigt
koncept för att sända video och presentationsmaterial synkroniserat via Internet.
Lösningen heter Streamsync och kan användas till exempelvis företagspresentationer,
produktlanseringar eller i utbildningssyfte, både för livesändning och för uppspelning i
efterhand (on-demand). Grafiskt sett består programmet av ett videofönster (för
talaren), ett presentationsfönster (för presentationsmaterialet), en interaktiv del (för
kommunikation mellan exempelvis talare och lyssnare) och en yta för hålltider där du i
on-demand-sändningen kan välja att snabbspola i sändningen. Videoformatet är
antingen i Windows Media eller Real-format [49].

En sändning kan gå till på följande vis: En föreläsare eller talare filmas med en digital
videokamera. Talaren använder sin bärbara dator och en projektor för att visa text och
förtydligande bilder på en skärm i föreläsningssalen. Samtidigt fotograferar en
programvara av innehållet på datorskärmen och skickar ut bilden till den del av
publiken som väljer att ta del
av sändningen via Internet.

Rent tekniskt fungerar det så
att en dator/videokodare med
Streamsync installerat gör om
videosignalen till Internet-
format och synkroniserar
visning av tillhörande
presentationsmaterial. Det
webbgränssnitt som visas kan
anpassas med grafik som
beställaren styr över. En
mängd olika presentations-
program, som till exempel
PowerPoint, Excel, Acrobat,
bildvisningsprogram och
webbsidor, kan användas. En
streamingserver tar sedan
hand om signalen och gör
den tillgänglig för en stor
mängd användare som är
uppkopplade samtidigt via
nätet. Därefter ser en webbserver till att göra allt material tillgängligt på Internet.
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Under hela sändningsförloppet använder sig en person som kallar sig sändningsledare
eller producent av en programvara som heter StreamSync Producer. Med hjälp av
detta program kan sändningsledaren annonsera föreläsare med text och bild samt
starta och avsluta sändningen. En on-demand-version av sändningen skapas
automatiskt efter sändningens slut, utan att någon efterbearbetning behövs. De som
missade den första chansen har alltså möjlighet att ta del av sändningen i efterhand.

7.5.3 Sportsändningar
De sportsändningar som sker via Internet idag tror jag bara är i sin linda. Jag tycker mig
redan nu kunna se en oerhört stor potential inom användningsområdet sport, men på
grund av en rad olika anledningar går det ännu inte att presentera några storskaliga
projekt med lönsamhet. Främst är det licensrättigheter, eller snarare digitala rättigheter,
som är det största spöket. Det senare påståendet bekräftas av de flesta personer jag
pratat med på både SVT, Hockeyligan och Swedish Connection.

Redan idag finns nämligen fungerande tekniska lösningar för att kunna sända via nätet.
Utrustningen kostar ganska mycket men ingen förmögenhet, och den kommer dessutom
i takt med all övrig teknisk utrustning bara att bli billigare med tiden. Även
konsumenterna har idag möjlighet att ta del av utbudet i större utsträckning eftersom fler
och fler har tillgång till en snabb Internetuppkoppling. Bredbandsutbudet i de större
städerna i Sverige är bra, och utbudet fortsätter att bli bättre även i glesbyggdsområden
tack vare bland annat ADSL-teknikens intåg. Kvaliteten på bild- och ljudmaterialet som
strömmas till konsumenterna är också godkänd, även om den kan förbättras ytterligare.
Förbättringar inom detta område sker med jämna mellanrum i takt med att nya codecs
släpps och i takt med utvecklingen av MPEG-standarderna.

Det enda som fortfarande kan vara lite problematiskt idag är hur man ska ta betalt för
tjänsterna. Det finns inga direkt bra färdiga affärsmodeller att använda sig av, speciellt
inte vid köp av enskilda klipp eller enskilda matcher på nätet. Däremot görs det en del
försök med bland annat ”mikrobetalningar” och användning av olika former av e-pengar.
När det gäller fenomenet ”sportsändningar på nätet” är vi dessutom inne i ett väldigt
tidigt skede i utvecklingen, åtminstone när det handlar om direktsänd video. En del
producenter väljer därför att invänta kvalitetsförbättring och ökad efterfrågan innan de
gör ansträngningar för att skapa en väl fungerande betaltjänst.

I framtiden, när alla barnsjukdomar som finns idag har passerat, väntar troligen nya
möjligheter för sportsändningar via nätet. Om jag får tillåta mig att spåna lite så kanske
det är ett tänkbart scenario att även mindre idrottsklubbar kan direktsända sina
hemmamatcher via Internet. Den sändningsutrustning som behövs kostar inte mycket
och budgetalternativet, att radiosända en match via Internet, kan skötas av en enda
eldsjäl som bara är någorlunda teknikintresserad. I förlängningen kanske det även finns
videokameror i alla hallar, och att dessa kameror själv kan följa pucken med någon
slags inbyggd autotracking-funktion. Eller varför inte montera små kameror på vissa
utvalda spelares hjälmar, så att man får uppleva matchen sett från en spelares
synvinkel. Endast fantasin begränsar. Men givetvis måste man också ta hänsyn till
konsumentens efterfrågan innan man faktiskt gör realitet av sådana funktioner.

Jag läste nyligen i en notis i tidningen Ny Teknik att Mitthögskolan planerar att starta en
rad nya framtidsinriktade utbildningar för att locka nya studenter [50]. Ett av dessa är ett
program för ”innovativ produktutveckling med inriktning mot sport och upplevelser”. Vad
säger detta? Jo, även utbildningsväsendet verkar ha insett att sportsändningar via nätet
har en framtid!
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8 Utvärdering av testsändning
Rapporten som ni nu håller i er hand skulle antagligen inte ha kommit till om det inte hade
ägt rum en testsändning av en ishockeymatch i Timrå den 23 november 2002. Det var efter
att ha anmält mig som testpilot till den sändningen som jag i allt högre grad började
intressera mig för strömmande medier och dess möjligheter.

Några månader tidigare hade en inledande testsändning i mindre skala skett av en
ishockeymatch mellan Kramforsalliansens och Timrås pojkjuniorer. Ingen hade däremot
direktsänt en elitseriematch i ishockey via Internet. Till dags dato har det heller inte skett fler
gånger, trots en relativt lyckat testsändning. Anledningen till det är att de digitala
licensrättigheterna kostar mycket pengar inom just ishockey i högsta serien, men att det inför
denna testsändning gjordes ett undantag som möjliggjorde sändning.

Efter sändningens slut fyllde jag och flera
andra testpersoner i ett frågeformulär
med frågor som berörde sändningen. En
enklare version av detta frågeformulär
visas till höger i bild. Jag har där valt att
inte ta med tre av frågorna som
ursprungligen var med eftersom de
föreföll vara tämligen irrelevanta för just
min utvärdering.

De frågor som jag har utelämnat från
frågeformuläret är:

 Vilka snacks åt du under
sändningen?

 Vad satt du i för typ av möbel
under sändningen?

 Vilket är ditt postnummer?

Resultatet sammanställdes i enklare
form på en webbsida som jag senare fick
ta del av (tack Andreas). För er som vill
se resultatet i originalskick finns det med som en bilaga sist i denna rapport [1]. Jag tänker
fortsättningsvis i detta kapitel göra en kortare sammanställning av utvärderingsresultatet och
även dela med mig av mina egna tankar kring sändningen.

Vi börjar med den första frågan. ”Vad är ditt totala intryck
av sändningen?”

Svaret som tittarna gav visade att helhetsintrycket från
sändningen överlag var bra. Varje åskådare fick sätta ett
betyg mellan 1 och 5, där 1 betydde mycket dåligt och 5
betydde mycket bra.  Figuren till vänster ger en grafisk bild
på hur betygsfördelningen såg ut. Där kan man se att en
majoritet av de som följde sändningen gav ett betyg som
var över genomsnittsbetyget (en trea). Själv satte jag
betyget 4, eftersom mitt intryck efter sändningen till större
delen var positivt. Uträkning av medelvärde ger siffran 3,6.
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Vi går vidare till nästa fråga. ”Vad tyckte du om bildkvaliteten?”

Här var tittarna inte lika generösa med betygen.
Medelvärdet stannar dock på 3,0 vid avrundning till en
decimal. Resultatet blev alltså godkänt, men inte mer. Figur
8b visar att det är en överväldigande majoritet av tittarna
som satt betyget 2, 3 eller 4. Ytterst få har givit det minsta
eller det maximala betyget. Själv gav jag betyget 3 när det
gäller bildkvalitet.

Vid en jämförelse med en tevesänd ishockeymatch märks
det tydligt att tevebilden kvalitetsmässigt är bättre.  Men jag
tycker ändå inte att bildkvaliteten på Internetsändningen var
direkt dålig, snarare blev jag positivt överraskad över att
den var så pass bra som den var. Det var möjligt att se matchen i fullskärmsläge om man
flyttade stolen bakåt och tittade på skärmen med någon meters distans.

Eftersom spelet ishockey går ganska snabbt – det böljar fram och tillbaka och pucken skjuts
ibland med väldig fart – är det extra viktigt att bilden också följer med och inte hackar. Om
alla som tittade på Internetsändningen hade haft tillgång till en uppkoppling som motsvarade
10 Mbit/s eller mer hade bildkvaliteten kunnat vara riktigt bra, samtidigt som rörligheten i
bilden inte hade påverkats.

I detta fall har dock situationen varit något annorlunda, eftersom det lägsta kravet på
Internetuppkopplingens hastighet sattes till 512 kbit/s, just för att så många som möjlig skulle
kunna titta på sändningen. Majoriteten (56 %) av de som följde sändningen använde sig

också mycket riktigt av en uppkoppling som motsvarade
512 kbit/s, via ADSL eller kabelmodem (se Figur 8c). För
att dessa personer skulle kunna titta på sändningen med
flyt i bilderna var man alltså tvungen att anpassa
bildkvaliteten efter deras förmåga. Med andra ord,
bildkvaliteten kunde teoretiskt sätt ha varit bättre men då
skulle inte lika många ha kunnat nyttja tjänsten.

De flesta som tittade (36 %) svarade att de hade sin dator
placerad i ett datorrum. 30 % hade datorn placerad i sitt
vardagsrum, 12 % hade den i sitt sovrum och resten (21
%) hade sin dator placerad i ett rum som inte passade in
på beskrivningen av något av de tre första alternativen.
Dessa siffror säger däremot inte så mycket i sig själv. Jag

väljer därför att också ta del av svaren på frågan om vilken möbel de satt i under tiden de
tittade på sändningen, trots att jag inte valde att ta med den frågan i frågeformuläret på förra
sidan. Det visar sig att över hälften (54,5 %) av de som svarat på frågeformuläret suttit i en
kontorsstol och tittat på sändningen. Av det kan man dra slutsatsen att den kombination av
möbel och rum som varit allra vanligast är kontorsstol i datorrum.

Självklart skulle det vara enklare och bekvämare att sitta i tevesoffan och avnjuta en
ishockeymatch. Men för egen del fanns det vid visningstillfället inte någon sådan möjlighet.
Dels hade jag ingen tv-utgång på min dator och dels bodde jag i ett trångt studentrum med
en teveapparat som i själva verket var mindre än min dataskärm. Många förstå-sig-påare
menar att det är dags att datorn tar klivet in i vardagsrummet och blir ett komplement till
teven. Jag vill hävda att detta redan har börjat ske på många håll. Men det kom ändå som en
stor överraskning för mig att så många som en fjärdedel av tittarna svarade ja på frågan
”hade du datorn kopplad till teven”? (se Figur 8d).  Jag trodde innan att andelen som svarade
ja skulle vara betydligt mindre. Tyvärr finns inga uppgifter på ålder och kön hos tittarna utan
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bara geografisk spridning i Sverige (efter postort). Den
senare uppgiften visar att personer från hela Sverige
deltagit i sändningen, från Malmö i söder till Luleå i norr.

Sist i frågeformuläret fanns en ruta avsedd för ”övriga
kommentarer”. Det stora flertalet lämnade sina synpunkter
beträffande sändningen i sin helhet och framförde även
önskningar om vad som kunde förbättras. Exempel på
kommentarer från tre slumpvist utvalda personer ges
nedan:

 Väldigt lovande, bättre kvalitet än väntat.
 Positivt överraskad av sändningen vad gäller

kameravinklar och kommentarer. Bildkvaliteten drar ner betyget rejält. Vidare
saknade jag också repriserna.

 Kan bli en riktig succé om bilderna flyter på och skärpan blir bättre.

En vidare genomgång av kommentarerna som jag gjort visar att en klar majoritet av
förslagen gällande förbättringar rör dessa tre önskemål:

 Bättre bild
 Repriser
 Matchklocka

Andra exempel på förslag var bland annat ”matchställning i bild”, ”fler kameravinklar”,
”utvisningsminuter i bild”, ”spelarintervjuer eller annan pausunderhållning”, ”målpling i rutan”,
”rapportering från övriga matcher” och ”direktsändning av efterföljande presskonferens”.

Även om ett flertal tittare efteråt konstaterade att bildkvaliteten i vissa sammanhang eller
delar av matchen varit dålig, var det inte lika många som också framhöll en önskan om att
den borde bli bättre. Det var istället produktionsmässiga inslag som repriser efter mål och en
matchklocka i bild som var de främsta önskemålen efter sändningens slut. Faktum är att den
sändning som gick ut i rutan var relativt enkel och sparsmakad, till största delen av
kostnadsskäl. Man hade tillgång till två kameror, varav den ena användes väldigt korta
stunder. Viss tillstymmelse till grafik fanns i början och i pauserna, men ingenting under
matchens gång.

Jag tycker personligen att sändningen överlag var helt okej. Det är av tradition svårt att
komprimera bilder med mycket rörelse och därför blir inte bildkvaliteten den allra bästa. Ska
man kunna konkurrera med tevesändningar är repriser och grafik som visar bland annat
matchklocka, utvisningsminuter och annan information absolut en nödvändighet anser jag.
Det är dock inget som i dagsläget är omöjligt att ordna, utan det är bara en fråga om hur
mycket pengar man är beredd att satsa på inköp av sändnings- och redigeringsutrustning.

Sammanfattningsvis vill jag påstå att många verkar relativt nöjda med en hyfsad bildkvalitet
och det faktum att sändningen bara bryts vid ett par tillfällen. Men min gissning är att varken
bildkvaliteten eller avbrotten i sändningen skulle ha tolererats i samma utsträckning om de
hade betalat pengar för att titta på matchen. Ljudkvaliteten var överlag bra tyckte de allra
flesta. Slutligen önskade också det stora flertalet att fler försök med direktsändning över
Internet skulle göras i framtiden.
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9 Slutsats
Användningen av Internet som en distributionskanal för strömmande medier har ökat
markant under de senaste åren. Man måste ha i åtanke att Internet för privatpersoner inte
har funnits i mycket mer än ett decennium. Väldigt mycket har skett med bland annat
teknikutvecklingen sedan början av nittiotalet. Vi har gått från att häpna över att det är möjligt
att via strömmande medier distribuera ljud till datorer, till att se det som en självklarhet att vi
idag ska kunna ta del av videoklipp, filmer och direktsända evenemang via vår dator i
hemmet.

En av anledningarna till att vi idag har ett så pass stort utbud av strömmande medier är bland
annat att det har utvecklats bättre kompressionsalgoritmer för ljud och bild som även klarar
av överföring på långsamma medium. Men det spelar även stor roll att infrastrukturen för
höghastighetsinternet har blivit mer utbyggd. Dessa två tekniska lösningar gör det möjligt att
närma sig de krav som konsumenterna ställer på strömmande medier beträffande bland
annat kvalitet och hastighet. Idag är en fast Internetuppkoppling i form av bredband med
hastighet på åtminstone 1 megabit per sekund allt mer vanligt förekommande i det
medelsvenssonska hemmet. Tillgången till bredband innebär att konsumenten har möjlighet
att ta del av det allt digrare utbudet av strömmande medier på Internet, men det innebär
också att konsumenten blir mer kräsen och ställer högre krav på de tjänster som utvecklas.
Fortfarande finns det konsumenter som tycker att vissa lösningar är alltför krångliga och de
undviker därför att använda dessa tjänster. En gemensam standard för strömmande medier
skulle kunna vara ett steg på vägen till att förenkla användandet. Ett annat steg kan vara att
utveckla nya gränssnitt och att mer integrera datorn med teven.

Vi går i samhället alltmer mot en användning av digital media. Men trots att tekniken finns
och utvecklas i rätt takt finns det fortfarande hinder som bromsar utvecklingen av
strömmande medier och direktsändningar över Internet, så kallas webcasting. Ett av dessa
hinder är ”de digitala licensrättigheterna” och hur de ska definieras. De bolag som sitter vid
rodret och äger olika slags sändningsrättigheter vill av naturliga skäl inte släppa ifrån sig den
makten helt lättvindligt. Det innebär att företag eller organisationer som skulle vilja
genomföra sändningar på Internet inte kan göra det på grund av att det kostar för mycket
pengar. Jag tror att man behöver inleda en diskussion om vad digitala rättigheter är och hur
stor del av kakan som rimligtvis borde fördelas på olika medier. Något som också bromsar
det kommersiella användandet av strömmande medier på Internet är avsaknaden av bra
affärsmodeller och betalningssätt för den enskilde konsumenten. Det går givetvis att
använda sig av betalningssätt som till exempel betalkort, men sådana system är ganska
kostsamma och lämpar sig egentligen bättre för betalning av exempelvis varor och resor.
Någon form av prenumeration eller mikrobetalningar skulle kunna lämpa sig bättre för
konsumtion av strömmande medier. Men det krävs också ett nytänkande hos konsumenten,
att han eller hon är villiga att testa lite nya saker. Just svenskens i allmänhet lite avvaktande
inställning till nymodigheter är ytterligare en bromskloss för utvecklingen. Det gäller att locka
till sig betalningsvilliga konsumenter ifrån alla åldersgrupper och av båda könen. I allmänhet
är den yngre generationen mer nyfikna och orädda att testa nya tjänster, men det är inte
tonåringarna som sitter på pengarna utan det är deras föräldrar och generationen över dem.

Under de senaste åren har direktsändningar av olika evenemangsformer via nätet uppvisat
ett ökat intresse från allmänheten. Det är inte längre enbart yngre teknikintresserade män
som använder sig av tjänsterna, vilket leder till att även bolag med kommersiella intressen vill
ta steget in på banan som producenter av innehåll för strömmande medier. Hittills har det i
Sverige sedan några år tillbaka funnits en webbradiotjänst som drivits i Hockeyligans regi där
utbudet bestått av direktsända radioreferat från Elitseriens alla matcharenor. Till en början
var efterfrågan inte så stor men nu på senare tid, när vetskapen om tjänsten spridit sig till
allmänheten, har användandet ökat. Idag vill jag hävda att tjänsten är en fullvärdig ersättare
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till Radiosportens sändningar via analog radio. I alla fall om du som lyssnare är intresserad
av att höra hela matchen som ditt favoritlag spelar, utan avbrott för musik och snabba hopp
till andra matcharenor.

Det naturliga steget att ta, efter att ha direktsänt ljudupptagningar via Internet, vore att sända
rörliga bilder (video) direkt över Internet. Det pågår en del försök med detta just för tillfället,
men ännu återstår vissa problem att lösa. För just idag kan inte ”Sport på Internet”
konkurrera ut ”Sport på TV”. De utgör istället ett bra komplement till varandra. I framtiden
kanske det däremot går att hitta affärsmodeller som gör att ”Sport på Internet” kan utgöra ett
billigare alternativ till tevesändningarna. För att det ska kunna bli möjligt för sändningar på
Internet att jämföra sig med tevemediet krävs först och främst bredbandsanslutningar i alla
hem. Dessutom är en fortsatt kontinuerlig förbättring av kompressionsalgoritmer, främst för
rörliga bilder, ett välkommet inslag. Personligen välkomnar jag också fler testtillfällen av
bland annat sportsändningar, men även andra evenemang, för ytterligare förfining av
kompressions- och sändningsteknik. Efterhand tror jag då att sportsändningar via Internet
verkligen på allvar kan börja mäta sig med andra medier.

Avslutningsvis, om jag ska försöka formulera min slutsats i en enda mening så lyder den som
följer. Internetsändningar via strömmande medier, antingen direkt eller on-demand, kommer
att bli en succé den dag vi har ett fullständigt utbyggt bredbandsnät samt tillgång till ett stort
utbud av högkvalitativa tjänster som är enkla att använda och betala för.
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10  Förslag till vidare arbete
Mitt arbete med denna rapport har givit upphov till en del intressanta uppslag och
frågeställningar som jag på grund av tidsmässiga skäl inte har haft tid att gå in djupare på i
rapporten. Vissa av dessa uppslag skulle faktiskt med lite bearbetning kunna utgöra grunden
för ett helt fristående examensarbete på C- eller D-nivå.

Här följer några förslag:

 Formge en särskild mediaspelare för sportsändningar. Tänk på att anpassa
gränssnittet för de funktioner som behövs och för användare i alla ålderskategorier.

 Gör en marknadsundersökning: Vad anser svensken om sportsändningar och
strömmande medier? Hur betalningsvillig är han/hon?

 Utveckla en fungerande affärsmodell för betalning av direktsända evenemang eller
videoklipp på nätet.

 Beskriv MPEG-4 mer i detalj och berätta om dess potential som en standard för
strömmande medier.



74



75

11  Källförteckning
Kapitel 1 : Inledning
[1]. www.streamingmedia.com/about, Om StreamingMedia Inc. (030911)

Kapitel 2 : Strömmande medier
[1]. Utbildningsmaterial kursen ”Strömmande Medier”, LiTH. (030323)
[2]. Intervju med Erik Strandmark, ansvarig för Internet/Nya medier på Hockeyligan AB.

(030923)
[3]. Poole, Will: ”Streaming in Perspective”, föredrag StreamingMedia, Inc. (020212)
[4]. http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/player.aspx, Windows Media

Player. (031215)
[5]. www.apple.com, Företaget Apple. (031216)
[6]. www.microsoft.com, Företaget Microsoft. (031216)
[7]. www.apple.com/quicktime, QuickTime Player. (031216)
[8]. www.realnetworks.com, Företaget Real Networks. (031216)
[9]. www.real.com, RealOne Player. (031119)
[10]. www.divxnetworks.com, Företaget DivX Networks. (040115)
[11]. www.divx.com/divx, DivX Player och codec. (040115)
[12]. www.mpeg-4player.com, Philips MPEG-4 spelare. (031121)
[13]. http://www.envivio.com/products/etv/index.html, Envivios MPEG-4 spelare. (031121)
[14]. Roeder, Barb; Schiavon, Francesco: “Encoding Master Class“, StreamingMedia Inc.

(011120)

Kapitel 3 : Införandet i teorin
[1]. http://www.accustreamresearch.com/products/marketgrowth2002.html, ”Streaming

Media Growth and Market Analysis: 2002 vs. 2001”. (030315).
[2]. www.netratings.com, ”The global standard for Internet audience measurement and

analysis”. (030101).
[3]. www.jupiterresearch.com, “Business Intelligence for Business Results”. (021231).
[4]. ”Vuxna chattar mer än ungdomar”, Ny teknik, nr 49, del 2, s 12. (031203).
[5]. http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/technologies.aspx, Verktyg för att

skapa, distribuera och spela upp i Windows Media 9 format. (031215).
[6]. Bäcklund, Andreas; Rönnberg, Caroline; Erlandsson, Magnus: ”Broadcast on the

Internet”, examensarbete 10p, Medieingenjörsprogrammet, Mitthögskolan.
Beskrivningar av ”TCP/IP”, ”UDP”, ”RTP” och ”RTSP”. (000118).

[7]. http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci213249,00.html, Unicast.
(040121)

[8]. http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci212610,00.html,
Multicast. (040121)

[9]. http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci212533,00.html, Mbone.
(040121)

[10]. http://searchwebservices.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci212389,00.html, IPv6.
(040121)

Kapitel 4 : Bredband
[1]. http://www.bredband.com/se/content.jsp?t=1&s=2&m=57, Ordlista, ”bit”. (031124)
[2]. http://www.bredband.com/se/content.jsp?t=1&s=2&m=57, Ordlista, ”byte”. (031124)
[3]. www.itkommissionen.se/bredband/, Bredbandsdefinition + framtida vision. (031122)



76

[4]. http://www.bredband.com/se/content.jsp?t=1&s=2&m=57, Ordlista, ”optisk fiber”.
(031124)

[5]. http://www.telia.se/pw/privat/link.do?channelId=-
76828&pageTypeId=1238057535&OID=1537008069&type=EDITORIAL, Om bredband
via kabel-tv. (031126)

[6]. http://www.telia.se/pw/privat/link.do?channelId=-
76828&pageTypeId=1238057535&OID=1537008068&type=EDITORIAL, Om ADSL.
(031126)

[7]. http://www.alltombredband.se/index.php/x/_teknikadsl/teknikcenter, ADSL- och VDSL-
tekniken beroende på avståndet till telestationen. (031124)

[8]. http://www.bredband.com/se/content.jsp?t=1&s=2&m=57, Ordlista,
”radionät/radiolänk”. (031124)

[9]. http://www.tiscali.se/privat/satellit/index.php, Info satellituppkoppling. (031124)
[10]. http://www.viasat.se/index.phtml?nav=&page_type=document&document=31895,

Internetuppkoppling via parabol. (031201)
[11]. www.sydkraft.se, Bredband via elnätet. (031124)
[12]. http://www.webopedia.com/TERM/8/802_11.html, 802.11 beskrivning. (031201)
[13]. ”McDonald’s öppnar hotspots i England”, Ny Teknik, nr 1-3, del 2, s 4. (040114)
[14]. http://wifinetnews.com/archives/002594.html, Nya WLAN-standarder.  (031201)

Kapitel 5 : Standarder inom ljud- och bildkompression
[1]. http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-1/mpeg-1.htm, MPEG-1. (031002)
[2]. http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-2/mpeg-2.htm, MPEG-2. (031002)
[3]. http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-4/mpeg-4.htm, MPEG-4. (031003)
[4]. http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm, MPEG-7. (031003)
[5]. http://www.chiariglione.org/mpeg/standards/mpeg-21/mpeg-21.htm, MPEG-21.

(031003)
[6]. www.isma.tv, ISMA. (031004)
[7]. www.iso.ch, ISO. (030917)
[8]. www.mpegla.com, MPEG Licensing Authority. (031214)
[9]. www.m4if.org, MPEG-4 Industry Forum. (031123)
[10]. http://www.ietf.org/overview.html, Om IETF. (031216)
[11]. http://grouper.ieee.org/groups/802/11/, IEEE & WiFi-standarder. (031216)
[12]. www.3gpp.org, 3GPP. (031209)

Kapitel 6 : Införandet i praktiken
[1]. http://www.accustreamresearch.com/products/98-05forecast.html, “Streaming Media

History and Market Forecasts: 1998-2005”. (031127)
[2]. PC för Alla, nr 3, april 2002. (020405)
[3]. http://nhl.com/intheslot/watch/video/videofaqs.html, NHL video. (040113)
[4]. http://espn.go.com/motion/faq.html, ESPN Motion. (040113)
[5]. http://www.hockeyligan.se/hockeyligan/hockeyligan/, Om Hockeyligan. (031125)
[6]. Intervju med Daniel Nilsson, ansvarig för LHC:s webbteam. (031002)
[7]. Intervju med Stefan Kärvefors, streamingansvarig på SVT webb. (031210)
[8]. Intervju med Ulf Nilsson, chef på SVT:s webbredaktion. (031203)
[9]. http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,422738,00.html, Aftonbladet

fotbollssändning 22 jan 2004. (040122)
[10.] http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,422738,00.html, Sändning

även 25 jan 2004. (040122)



77

Kapitel 7 : Framtiden
[1]. www.qbrick.se, Qbrick. (031211)
[2]. www.connection.se, Swedish Connection. (031211)
[3]. www.kamera.com, Kamera Interactive. (031211)
[4]. www.fronto.se, Fronto. (031211)
[5]. www.inmedia.se, Inmedia. (031211)
[6]. Melin, Jan: ”Tidningarnas favoriter”, Ny Teknik, nr 50-52, del 2, s 11. (031203)
[7]. http://www.accustreamresearch.com/products/98-05forecast.html, “Streaming Media

History and Market Forecasts: 1998-2005”. (031118)
[8]. ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003”, Statistiska Centralbyrån,

Diagram 5, s 15. (040128)
[9]. Ibid, Tabell 109, s 114. (040128)
[10]. Ibid, Tabell 116, s 117. (040128)
[11]. Ibid, Tabell 119, s 119. (040128)
[12]. Ibid, Tabell 117, s 118. (040128)
[13]. Ibid, Rubrik: ”Användning av Internet”, citat från s 22. (040128)
[14]. Ibid, Tabell 28.1, s 56. (040128)
[15]. Ibid, Tabell 29, s 59. (040128)
[16]. Ibid, Tabell 38, s 66. (040128)
[17]. Ibid, Tabell 41, s 67. (040128)
[18]. Ibid, Tabell 40, s 67. (040128)
[19]. Ibid, Tabell 44, s 69. (040128)
[20]. Ibid, Tabell 43, s 68. (040128)
[21]. http://www.netratings.com/news.jsp?section=dat_gi, “Global Internet Index, Average

Usage month of September 2003”. (031117)
[22]. http://www.netratings.com/news.jsp?section=dat_to&country=us, “United States, Web

Usage data of September 2003”. (031117)
[23]. www.alltombredband.se, Allt om bredband. (030114)
[24]. www.bostream.com, Bostream. (030114)
[25]. www.bredband.com, Bredbandsbolaget. (030114)
[26]. www.telia.se/bredband, Telia ADSL. (030114)
[27]. www.comhem.se, Com hem. (030114)
[28]. www.spray.se, Spray. (030114)
[29]. www.chello.se, Chello/UPC. (030114)
[30]. www.tiscali.se, Tiscali. (030114)
[31]. www.tele2.se, Tele 2. (030114)
[32]. Tidningen Internetworld. (hösten 2001)
[33]. Dahlin, Niklas: ”Intel strävar mot en trådlös värld”, Ny Teknik, nr 42, del 2, s 10-11.

(031015)
[34]. Lewan, Mats: ”Boeing bygger bredband”, Ny Teknik, nr 47, del 2, s 12. (031119)
[35]. Föreläsning med Jan Hederén, Homecom. (Vårterminen 2003)
[36]. Rydberg, Jonas: ”Microsoft kopplar ihop hemdatorn trådlöst med teven”, Ny Teknik, nr

1-3, del 2, s 4. (040114)
[37]. Yoshiba, Junko: ”MPEG-4 tapped for set-tops, home networks”, EE Times. (020104)
[38]. Melin, Jan: ”Rörliga bilder i digitalradion”, Ny Teknik, nr 49, del 2, s 10-11. (031203)
[39]. Föreläsning med Carolina Hasewinkel, Kreatel. (Vårterminen 2003)
[40]. Bleibt, Robert: ”MPEG-4, A system designers view”, EE Times. (011112)
[41]. Melin, Jan: ”Napster utmanar Apples musikaffär”, Ny Teknik, nr 46, del 2, s 4. (031112)
[42]. http://www.envivio.com/products/h264.html, H.264/MPEG-4 AVC. (040205)
[43]. www.ddpgroup.com, Digital Distribution Partner. (021114)
[44]. Test av 3G-telefoner, Microdatorn, nr 10, oktober 2003. (031012)
[45]. www.tre.se, Företaget Tre. (031215)
[46]. Lewan, Mats: ”Telia Sonera startar med flyttbar 3G”, Ny Teknik, nr 47, del 2, s 2.

(031119)



78

[47]. Melin, Jan: ”De sänder teve direkt via bredband”, Ny Teknik, nr 42, del 2, s 6-7.
(031015)

[48]. http://www.yra.se/, Företaget Yra. (040201)
[49]. http://www.streamsync.nu/sve/, Streamsync. (040201)
[50]. ”Sex nya program på Mitthögskolan”, Ny Teknik, nr 45, del 2, s 8. (031105)

Kapitel 8 : Utvärdering av testsändning
[1]. Se kapitel 13 i denna rapport. (030121)



79

12  Akronymer
3G Tredje generationens mobila nätverk
3GPP Third Generation Partnership Program
AAC Advanced Audio Coding
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
Bit Binary Digit
bit/s bitar per sekund
bps bitar per sekund
codec compression / decompression
DAB Digital Audio Broadcasting
divX filformat för divX
DRM Digital Rights Management
DV Digital Video
DVB Digital Video Broadcasting
DVD Digital Versatile Disc
GB Gigabyte
GPRS General Packet Radio Services
HTML Hyper Text Markup Language
HTTP Hyper Text Transfer Protocol
IEEE the Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE 1394 Firewire
IEEE 802.11a standard för trådlöst nätverk, WLAN
IEEE 802.11b standard för trådlöst nätverk, WLAN (även kallad Wi-Fi)
IEEE 802.11g standard för trådlöst nätverk, WLAN
IEEE 802.11i kommande standard för trådlöst nätverk, WLAN
IEEE 802.16a standard för trådlös överföring via radiovågor (även kallad Wimax)
IETF Internet Engineering Task Force
IP Internet Protocol
IPv4 Internet Protocol version 4
IPv6 Internet Protocol version 6
ISDN Integrated Services Digital Network
ISMA Internet Streaming Media Alliance
ISO International Organization for Standardization
ISPR Internationale Sportrechte Verwertungs Gessellshaft
KB Kilobyte
Kbit/s Kilobit per sekund
Kbps Kilobit per sekund
LAN Local Area Network
M4IF MPEG-4 Industry Forum
MB Megabyte
Mbit/s Megabit per sekund
Mbps Megabit per sekund
Modem Modulator / demodulator
mov filformat
mp3 MPEG-1 Layer 3 (filformat)
mp4 filformat för MPEG-4
MPEG Moving Pictures Expert Group
MPEG-1 standard för ljud och rörliga bilder
MPEG-2 standard för ljud och rörliga bilder
MPEG-4 standard för ljud och rörliga bilder
PDA Personal Digital Assistant
ra filformat för Real Audio
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ram filformat för Real Audio
rm filformat för Real Video
rmvb filformat för Real Video
RTP Real-Time Transport Protocol
RTSP Real-Time Streaming Protocol
SVCD Super Video CD
TCP Transmission Control Protocol
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol
UDP User Datagram Protocol
UMTS Universal Mobile Communications Systems
VHS Video Home System
VCD Video CD
VOD Video On Demand
WEP Wired Equivalent Privacy
WLAN Wireless Local Area Network
wma Windows Media Audio (filformat)
wmv Windows Media Video (filformat)
WPA Wi-Fi protected Access
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13  Bilaga : resultat av testsändning
Här presenteras svar och kommentarer på utvärderingsfrågorna efter den första
direktsändningen av en elitishockeymatch via Internet i Sverige.

Internetsändning: Timrå – Brynäs (5-4 efter straffar), lördagen den 23 november 2002

Antal som tyckt till: 66 st

Statistik: (procentsumman avrundad till heltal)

Totalintryck
1 - 2 st (3 %)
2 - 4 st (6 %)
3 - 20 st (32 %)
4 - 26 st (41 %)
5 - 11 st (17 %)

(3 st ej svar)

Bildkvalitet
1 - 3 st (5 %)
2 - 19 st (30 %)
3 - 21 st (33 %)
4 - 17 st (27 %)
5 - 3 st (5 %)

(3 st ej svar)

Uppkoppling
+10 Mbps - 1 st (2 %)
10 Mbps - 17 st (26 %)
5 Mbps - 2 st (3 %)
2 Mbps - 3 st (5 %)
1 Mbps - 6 st (9 %)
512 adsl - 31 st (47 %)
512 kabel - 6 st (9 %)

Tilltugg
chips - 6 st (9 %)
frukt - 3 st (5 %)
godis - 5 st (8 %)
grönsak - 1 st (2 %)
ostbågar - 3 st (5 %)
inga - 48 st (72 %)

Placering
datorrum - 24 st (36 %)
sovrum - 8 st (12 %)
vardag - 20 st (30 %)
other - 14 st (21 %)

Möbel
fåtölj - 5 st (8 %)
hård - 4 st ( 6 %)
köksstol - 6 st (9 %)
kontor - 36 st (55 %)
mjuk - 2 st (3 %)
soffa - 13 st (20 %)

Datorn kopplad till TV:n
ja - 17 st (26 %)
nej - 49 st (74 %)

Kommentarer: (observera att jag censurerat bort namn och rättat till uppenbara stavfel)

Klart positivt intryck rakt av.

Ljudet "vandrade" mellan högtalarna.
Vid snabba kamerarörelser så blev bilden suddig.

Bilderna måste vara rörliga (alltså: utan hack) och ej suddiga för att detta ska bli attraktivt.

Kan bli en riktig succé om bilderna flyter på och skärpan blir bättre.

Detta kan jag tänka mig att betala för! SKITBRA!!!!!!!!!!

Detta måste det bli en fortsättning på
Tack.

Fungerade över förväntan. Trodde bilden skulle vara sämre och att det skulle vara svårt att
hänga med i snabba vändningar.
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Mycket bra!!

Dålig skärpa. Annars bra!

Skärpan saknas i bilden, det gör att intrycket blir sämre.

Om det är möjligt så skulle det vara trevligt att få se repriser.
Annars angående datorns placering så hade jag flyttat den till vardagsrummet (och kopplat
den till tv:n och suttit i fåtölj) om det funkat med telefonjack.
Bildkvaliteten tyckte jag var enormt bra i förhållande till anslutningen, trodde inte det gick att
få till så pass bra.
Tack för en trevlig match

Förutom att det hängde sig emellanåt var det bra, jag e förvånad hur bra det funkade

tackar så mycket för ett bra jobb ;-)

Bildkvalitén ganska bra.....men uppkopplingen räckte inte till....därför blev det som stillbilder
som matades

Oerhört bra att kunna se hockey via nätet. Hoppas verkligen detta införs från samtliga arenor
väldigt fort och även försöks införas i hockeyallsvenskan dessutom.

Inte illa att kunna sitta hemma i Malmö och se direktsänd hockey med Timrå på datorn!

Bild- och ljudkvalitet dålig emellanåt.

Saknade en matchklocka!

Bra jobb av kommentatorerna!

Hade initiala problem med buffringen vilka gick till sig då jag (mellan 1:a och 2:a) bytte från
Real Player 8 + till Real Player One.

Behövde i tredje enbart pausa ett par gånger för att låta datorn buffra ikapp.

Tack för idag.

Jag kopplade in tv:n och tittade där och då märktes den begränsade bildkvalitén av. Det gick
dock att följa matchen helt ok.

Själva sändningen var perfekt, hade inga problem med hack eller liknande.

Mycket bra start, överraskande bra.
Bra kamera, utmärkta kommentatorer, kände t o m spelarna i motståndarlaget!
Detta var början till något nytt och stort, mycket intressant för oss supportrar på avstånd.

Tack för en trevlig eftermiddag!

Väldigt ryckig bild i tredje perioden, det gick inte att följa med i matchen då.

Överföringen funkade bra. Det var några tillfällen där det bröts, men det kan ju kanske bero
på min uppkoppling.
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Ljudet var riktigt bra, och kommentatorerna var, sin vana trogen från webbradion, mycket
duktiga.

Bilden flöt på bra utan att hacka, men det var lite väl suddigt när jag körde i helskärmsläge
på min 19-tummare. Det såg dock bättre ut på ett par meters håll, än när man satt lika nära
som vid normalt datoranvändande. Använde nyaste RealOne-spelaren från Real.com

Saknade ett matchur i bild dock, samt reprisering av målen.

Sen är jag också hyfsat nöjd med de två poängen ;-)

I början av andra och tredje perioden samt i början av förlängningen fick jag bara stillbilder.
När allt fungerade var det långt över förväntan.

Sammanfattningsvis mycket imponerande och jag ser fram emot nästa sändning.

Jag fick starta om sändningen inför andra och tredje perioden.
Sändningen var fördröjd ungefär 10-15sek jämfört med en kompis som bor i Timrå. Hackigt
ibland och bildkvaliteten var lite suddig.

I övrigt helt nöjd, bra kommentatorer och godkänt ljud.

Tilläggas ska att det var bättre än jag trodde.
Fick starta om några gånger eftersom bilden började "hacka".

+ Lätt att logga in
+ Bra ljud
+ Bra kameraarbete, duktiga kommentatorer

- Saknar en del i själva produktionen som klocka, ställning, repriser, fler kameravinklar
- Halvrisig bild. Svårt att se pucken. Man ser ju spelet bra och så men det är inte tv-klass.
Kan bero på min fyra år gamla dator också men det är så jag upplever det.
- Några avbrott ibland, alternativt att det börjar hoppa. Det hjälpte att trycka start och stopp
så var man med igen.

Sammanfattning: En bra tjänst som jag har betalningsvilja för.

- Upplösningen helt ok, det var bara vid snabba kamera-rörelser och/eller vid inzoomningar
som bilden blev "grynig"/"långsam".
- Bra "flyt" i överföringen, bara vid ett par tillfällen per period som bilden låste sig/hackade
vilket varade i c:a 10 sek. per gång.
- Ljudet var mycket bra.

Två avbrott i första perioden, ett vid 2-2 och ett vid ca 16.30

Bytte då spelare från RPone till RP8, inga problem därefter.

Dåligt att strömmen måste startas om (play) efter varje period.

Inställningar i Real Player som jag ändrade på gjorde att det gick bra. Synd att jag inte vet
vad jag ändrade på. Det borde vara rätt inställt automatiskt, dock mycket bra resultat...

Överlag så fungerade sändningen bra. Det var lite strul i början med tränarintervjuerna då
bilden frös och övergången till kommentatorerna inte var så smidig. Men sedan flöt 1:a
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perioden på utan problem. I första pausvilan uppstod ett antal "net congestions" när
pausmusiken spelades. Efter ett tag hängde sig live-sändningen och man var tvungen att
starta om för att se andra periodens början. Likadant hände efter andra periodpausen. När
tredje perioden startade så hackade min bild i ca 4 minuter. Ljudet var dock okej, hela tiden.
Efter en omstart så fungerade allt igen. Sammanfattningsvis, en helt okej sändning men inte
100 % perfekt ännu. Ca 55 min av 60 + förlängning och straffar gick att se med god
behållning.

Ni har gjort ett mycket bra jobb. Endast två avbrott på en hel match är mycket väl godkänt.
Däremot så önskar man sig en bättre bildkvalité, där går det att jobba vidare.

Än en gång ett stort tack till er för en kanonsändning, det här måste vi göra om ;)

Positivt överraskad av sändningen vad det gäller kameravinklar och kommentatorer.
Bildkvaliteten drar ned betyget rejält. Vidare saknade jag också repriserna. När jag
betygsätter bildkvalitet så jämför jag med den allsvenska fotbollen som jag brukar se med
pay-per-view via Internet.

Stort beröm till Ulf som kommentator. Både vaken, varierad och vältalig utan att tappa
intensitet under matchens gång. Andreas godkänd som bisittare. Att dom undvek att fylla ut
med floskler och krystade skämt hedrar båda. Istället gav de värdefulla kommentarer och
distinkta sammanfattningar. Kameran följde bra med i spelet och gjorde att målrepriserna
inte saknades allt för mycket

Det var helt ok filmat. Kändes lika professionellt som vanlig TV. Bildkvalitén går ju inte direkt
att jämföra med vanliga TV-sändningar, men klart bättre än andra alternativ (text-tv eller
radiosporten).

Min Internetuppkoppling är på 10 Mbit/s (Bredbandsbolaget), men RealOne Player tyckte att
jag bara hade 1,5 Mbit/s när jag gjorde ett test. Hur som helst så flöt sändningen på bra och
det blev inte lika många avbrott som man är van att det blir vid andra realplayer sändningar,
även om det blev vissa avbrott även nu.

Det var meningen att vi skulle titta på det här i soffan framför TV:n, men eftersom jag var
dum nog att ladda hem nyaste grafikdrivrutinerna som naturligtvis gjorde att jag inte kunde
växla över till TV-läge så det blev till att sitta framför datorn och titta...

Det märktes att kommentatorerna fick sig en liten tillsägelse efter första pausen, för
uppträdandet framför kameran var långt ifrån godkänt. Killen med det blonda håret var
godkänd, men killen till vänster skulle nog behöva träna lite mer på att vara framför kameran.
Felsägningarna och fumlandet avlöste varandra och nervositeten hos honom gick inte att ta
miste på.

Istället för att få titta på två nervösa kommentatorer så kunde ni istället filma över isen, visa
när spelarna går ut och eventuellt också göra en spelarintervju. Har ni ont om folk för
intervjuer mm så kan ju alltid någon av kommentatorerna gå ner och göra intervjun.

Något som ni gärna får lägga in är en liten matchklocka i något hörn så man vet hur lång tid
som gått/är kvar. Särskilt intressant är det vid utvisningar.

Väldigt lovande, bättre kvalitet än väntat. Dålig bild upplösning bitvis i första perioden,
speciellt när närbilder visas då spelare blir helt grumliga. Inte samma problem när
översiktsbilder med mycket isyta (dvs. vitt) visades. Vore kul med lite kraftigare
bakgrundsljud, publiken hördes inte så speciellt mycket. Klart godkända kommentatorer som
inte tenderade att hålla på något lag. Dock viss varning för en hel del "öh", "oh" och "ah" när



85

de letade efter orden ibland. Kommer det att finnas någon möjlighet att se repriser, t.ex. att
dessa läggs ut som enskilda filer i periodpausen?

Bilderna var tidvis oskarpa pga. att kameran rörde sej fort då det var kraftigt inzoomat.
Annars var det bra.

Ljudet var bra så det ger jag en femma. Bilden kunde ju helt klart vara bättre. Blurrig och
tydliga fyrkantiga pixlar gjorde att kvaliteten var sämre än både vanlig tv samt divx filmer som
man kan se på datorn. Och när bildkvaliteten är sämre än divx filmer kan man inte ge en 3:a i
betyg. Jag gissar på att RealPlayer/RealOne inte riktigt orkar att leverera bättre kvalitet.

Verkar lovande, såg tyvärr bara första perioden.
Klart sevärt även fast det är lite kornig bild. Bara 1 avbrott på några sekunder som störde i
tittandet.

Första och sista perioden var bildkvalitén klart godkänd. I den andra så hade jag problem
med att det ryckte en massa. Tittade både på dataskärmen samt på min TV. Helt bäst att titta
på TV och sitta i soffan, den halvdanna bildkvalliten var mindre störande då. I övrigt så tackar
jag för att fått delta i detta och hoppas att jag får flera chanser att pröva. Tack från
(censurerat namn)

Kanonbra! Är grymt imponerad och överraskad över bildkvaliteten. Skulle kanske betygsatt
den med en 5:a, men liiite fattas trots allt.
Det här var riktigt, riktigt skojigt. Hoppas att det inte dröjer tills nästa gång!

Riktigt nöjd.

Det var otroligt hackig bild och värdelös kvalitet, tills jag provade med turbocharge på real
player ones hemsida. Den gjorde verkligen susen och det blev otroligt mycket bättre. Den
gör visst någon connection test och uppdaterar spelaren i datorn till bästa prestanda. Jag
hade bara 260 kbps före test och den ställde om överföringshastigheten till 768 kbps. Det
tipset kan ni nog ge till dom som klagar på väldigt ryckig bild men bra ljud...

Hoppas det kommer mera provmatcher så man kan testa att köra via tv-out på grafikkortet
och kolla via tv nästa gång.

När jag kopplade bilden till TVn så blev det väldigt hackigt.
Vet inte vad det berodde på.

Tycker det var kanon bra, även om man saknade något under periodpauserna. Även lite
inför-snack vore roligt. Man kanske även kan sända presskonferenser och dylikt?

Hur som helst är detta en kanon tjänst.

Har radiolänk (ca 1 km till sändaren), men datorn är inte snabb nog för rörliga bilder, som
laddas ner löpande. Byter dator den 28/11 och räknar då med att kunna få bättre mottagning.
Om ni lägger ut rörliga matchbilder, så ska jag se hur de blir i den nya datorn.

Fungerade bra också på lokal-tv kanalen
Ser fram emot nästa match

Adsl hängde inte med bitvis, jag tittade lite då och då vilket gjorde att varje gång jag
kopplade upp så tog det ca 5-10 min innan matchen spelades upp i "rätt fart".
Blev också nedkopplad ett par ggr utan anledning.
Sammanfattning: funkar allt (= se hela matchen i "rätt fart") så är detta ett underbart
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alternativ för oss som har minst 10 mil till ladan.
Jag tror dock att jag kommer att åka på lika många matcher live i alla fall, det är ju trots allt
en helt annan och unik upplevelse vid varje tillfälle

Detta ser jag som ett utmärkt komplement till Timrås borta matcher, men nästa hemmamatch
kommer jag att se live!!

Ett mycket bra initiativ detta!!
Återkom gärna vid fler testsändningar.

Missade tyvärr matchen p.g.a. annan syssla.
Men prövar gärna nästa gång om möjlighet ges.

Otroligt Gåshud. Vad mer kan man begära.

Önskningar:
- Tidsangivningar
- Utvisningstid
- Repris vid mål.
- Oftare rapportering av samtliga matcher.

Det är för dåligt ljus i hallen, det försämrar kvalitén.
RING DEN BÄSTA ELFIRMAN I TIMRÅ (censurerat namn).
El teknik, montage.

5,37 ljud vobblar
6,40 Bilden rutar sig och flyter
10,45 hakade sig i 20 sek
15,07 Ljud och bild försvann i 20 sek
26,09 hakade sig i 10 sek
Sedan gick det jättebra

Vilket genombrott.
Ni leve, hurra hurra hurra hurra.
Hoppas man får utvärdera nästa match.

Ett par gånger per period stannade allt upp och körde igång ca 15-20 sekunder senare. Se
till att man inte kan kolla på sändningen genom att få adressen till streamingen utan att det är
bundet till loginet. Annars finns risk att det blir för många inloggade och att detta sänker
farten på överföringen. Lite gryning bild, sätt en rekommenderad upplösning för fullstor
skärm.

Sändningen hakade upp sig ett antal gånger där både ljud och bild uteblev. I tredje perioden
så blev jag tvungen att starta om realplayer då streamingen av bild/ljud hängde sig totalt.

Eftersom jag var i Sundsvall över helgen passade jag på att se matchen live på plats i Timrå.
Hur som helst så tittade jag på provsändningen innan jag begav mig till matchen och mitt
intryck var att just min Internetuppkoppling var flaskhals. Funktionen hos Telia ADSL kan ofta
ifrågasättas och kan väl variera lokalt av vad jag vet. Datorn finns placerad i Vi på Alnö.
Bilden var knackig och när jag försökte kalibrera inställningarna i Real Player så försvann
ljudet istället.

Min dator är förmodligen lite klen kapacitetsmässigt, därav de ryckiga bilderna jag hade, men
man fick fylla i vad som hände mellan rycken med sin egen fantasi. ;-)
I övrigt fanns inget att anmärka på tycker jag.
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Jag vet inte om det är min dator det är fel på men jag hade inget ljud.

Bilden fastnade några gånger och då fick jag starta om testsändningen

Som synes har jag gett betygen 2 och 3 vilket inte skall tolkas som att jag tyckte att
sändningen var dålig. Jag tyckte det var ett mycket bra initiativ och helt klart godkänt för att
vara en första testsändning men det finns också mycket att förbättra. Naturligtvis vill man ju
ha så hög bildkvalitet som möjligt så där går det alltid att förbättra men samtidigt ställer det ju
mer krav på bandbredden från båda håll. Det går ju helt klart att se som det är nu men för att
det skall bli riktigt bra skulle man nog behöva höja bildkvaliteten några snäpp.

Ljudet fungerade felfritt och kommentatorerna får också godkänt. Om man jämför med en
vanlig TV-sändning så är ju matchklocka något som gärna får läggas in i bilden. Reprisbilder
under matchen är ju också något som kan finnas på en önskelista. Sedan får det ju gärna bli
pausbilder också med kommentators snack, intervjuer, och sånt.

Som sagt så finns det ju mycket att önska men det betyder inte att det som visades i lördags
var dåligt. Skulle ni visa varje match på det sätt som ni gjorde i lördags så skulle jag
garanterat titta. Tycker det är ett stort steg framåt att få till något sådant som ni har skapat
här.

Utav alla önskningar man kan prata om så tycker jag att försöka höja bildkvaliteten är det
viktigaste. Det blir lite "grötigt" ibland nu och det kan vara lite ansträngande att titta ibland.
Jag antar att tanken är att detta skall bli någon form av betaltjänst i framtiden. Jag skulle nog
kunna tänka mig att betala för tjänsten som den är idag, men skulle comhem eller canal+
visa en annan match samma dag så skulle det nog bli deras match istället och man skulle
nöja sig med plingen från Timrås match. Det beror iofs också på vad eran match skulle
kosta, men då comhem tar 69:- så skulle nog taket ligga på runt 20-30 med dagens kvalitet.

För mig är det viktigaste att få se Timrås match med bra kvalitet, om sedan det övriga inte är
100 %-igt vad gäller "professionella" kameramän, kommentatorer etc.. spelar mindre roll för
mig, men bildkvaliteten är det svårt att tumma på för mycket.

Det var mina tankar, tar gärna emot email om Ni undrar eller vill fråga mig nåt ang. mina
kommentarer.

Fungerade över förväntan...
Sändningen laggade ur ngn gång, men det kan bero på min uppkoppling. Tycker även att
kommentatorerna gjorde ett hyfsat jobb.

Brukar alltid gå på matcherna
hemma men jag var sjuk så det passade bra. Vad vi TIK fans verkligen skulle behöva är
sändning från bortamatcher. Men det kommer väl i framtiden :)

Tyckte att kvaliteten var hyfsad med vissa störningar under matchen.
Det kan bero på min uppkoppling mot Kramnet som inte är lika kraftfull som Telias.

Bra

TYVÄRR MAGSJUK EJ TITTAT




