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digitala infrastrukturenIT-kommissionens hearing denom nya

Förord

IT-kommissionen arrangerade den 24 oktober hearing infrastrukturen fören om
digitala medier. syftena med hearingen uppföljning denEtt göraattav var en av
hearing infrastrukturen för information och kommunikation IT-kommissionenom som

5-6genomförde 1996 7/96.Rapportårjuni

syftade till belysta behov, infrastrukturHearingen och möjligheter med föratt nytta en
digitala medier infrastrukturhur sådan drag bör utformas. Följandeisamt storaen
frågeställningar behandlades hearingen:i

Varför behövs infrastruktur för digitala medier0 en ny
berörd infrastrukturutbyggnad förVem digitalaär närmast medier0 av en av en ny

Vad möjliga tekniska lösningar för infrastruktur för digitala medierär0 en ny
skall infrastruktur för digitala medier realiteten införasHur Sverigei ien ny

underlag för IT-kommissionens tillHearingen rekommendationer regeringenettger
lämpliga åtgärder.om

hearingen medverkade inbjudna medI anknytning till digitala21 medier.personer
framgår åhörareProgrammet Cirka närvarande.120rapporten.av var

anordnades IT-kommissionens uppdragHearingen på konsulten BG Wennerstenav
sammanställt denna Utfrågare under hearingen konsulterna Wejerapport.som var

Öhman. ÅhsSandén och Nils Ulla har projektledare.varit

Stockholm i januari 1998

HedborgInes Uusmann Gunnar
ordförande kanslichef





IT-kommissionens hearing den digitala infrastrukturenom nya

Inledning

Gunnar Hedborg, IT-kommissionen:

"Stor osäkerhet i accelererande utveckling ställer krav"en nya

finnsVad det Nyligen arbetade vi stycken med framnågra skrift heter Fiber i trasselatt ta gatan,en som
bakom muren eller tillgång. samband med det hade viI med de tekniska ledningarna för företagmöten

Telia, Tele2 och Global förOne, hjälp med bedöma den framtida utvecklingenatt attsom
telekomområdet. Vi fick inte mycket hjälp ingenså vågade bestämtnågot isäga läng-ett-

perspektiv tolv månader.änre

Efter dessa och samtal kändes det ungefär medmöten stå trycktnäsan högatt motsom en
och inte finnsvad andra sidan förhoppningMin vi underärvetamur som attmuren.

hearingen ska hjälp borra titthålsmå i vi ska tankar och visioner denatt attmuren, om
verklighet vi kommer andra sidan.mötaatt

Accelerationen Vi befinner i verklighet med starkt accelererande utveckling. Ingenting talar föross en en att
ställer krav denna accelerationstakt ska tvärtom.nya avta snarare-

ställer krav i beslutsfattandet.Det på Vi bli duktigamåste korrigerapå kursen närattnya oss
förutsättningarna förändras. Vi bli duktiga flexibeltmåste på tänka och i besluts-vårtatt att
fattande bygga in möjligheter till kurskorrigeringar. Vi ha känsliga fingertopparmåste med

kanvilka vi känna de vindar blåser, vi lyhörda.måste Vi blimåste duktiganya som vara att
analysera vad de vindarna innebär för kommande beslut och vilka konsekvenser de fårnya
för redan fattade beslut.

Vi bli duktigamåste konstruktivt de förutsättningarutnyttjasätt teknikut-att ett som
vecklingen skapar. duktigaVi i Sverige till teknikutveckling.är Men ofta göratt ta oss ny

detvi sådant vi förutsättningslöst adderar utvecklingensätt till det vi redanett att som
har. Vi lägger det istället för lägga det botten.ovanpå i viktigEn utmaning ärattnya att se
vilket informationstekniken skapar för förutsättningar för företagsätt och organisationernya

organisera sitt arbete förändraoch sin struktur. Gör vi inte det, blir effekten vi kläratt att en
gammal kropp i moderna kläder. Det utmaning konstruktivtär på sätt utnyttjaatt etten
informationsteknikens djupare dimensioner.

Ofta erfarenhet vi kan decement En dra utnyttjande teknik,årens teknikutvecklingärsenaste attav nyav
stället för olja öka kapaciteten i ofta verkar konserverande på och för-att ett systern,som avser systemet

stärker traditionella egenskaper. Vi häller bildligt i detnärsystemets cement systemet-ner
istället borde smörjolja.vara

Vi utvecklamåste känslan för timing och inte kliva utvecklingpå den befinner signären
i slutfas. Då det klokare avvakta och inväntaär den utvecklingen och utnyttja denatten nya

tidennär år rätt.

Idag talas mycket integration. Gränser kommer mjukas och bli diffusare. Detattom upp
innebär vi får inte isolerat olika former media och kommunikation. Vi kan inteatt se av
längre tala TV, radio, tidningar,Internet, datatrafik eller telefoni för sig. Vi måste bliom var
duktiga samband och helheter.att se

IT-kommissionens förhoppningDet hearingenär givande och tankeväckandeär och viatt
kan borra titthål möjligtså många i vi trycker våra näsorsom mot.muren som nu





infrastrukturendigitaladenhearingIT-kommissionens nyaom

från hearingenSlutsatserDel

Översikt

infrastruktur för digitalautvecklingenIT-kommissionens hearingFrån en nyom av
medier, några slutsatserär att

digital infrastruktur kan vitalt värde förutformad och allmänt tillgängligUtvec/e/ingxkraft väl vara aven
fortsatta utvecklingskraftSveriges

digital infrastrukturbreda potentiella användarereella behoven hosMâlbilder måna: de grupper av enav
allt väsentligteller tydligt uttalade och det saknas i bredinte särskilt synligaär ännu en

vilket allmän osäkerhet utvecklingintellektuell diskussion målen, vartger omom en av
användning egentligenefterfrågan och är väg

affärsmodellerbland aktörer teknikval, efterfrågan, ochom"/eer/Jet det råder osäkerhetExtrem extrem om
för felsatsningaroch innebär försiktighet i investeringar och risk ochekonomi det stora -

kan det fortsätta några årså ännuatt utse

slutspeletdigital infrastruktur kommer det strategiskadet gäller utformningenGlobalt avgörande när enav
rimligtvis kanglobal spelplan och det innebär Sverige inteäga att satsa stortatt rum en

denförrän världssamfundetteknik eller utvecklingsväg accepteraten

infrastrukturen börnyckelroll i utvecklingen och a Visions-Statlig tycke/roll harstaten av agera somen
visionsförmedlare och resursförmedlare, b skyndsamt skapa tydligareskapare, regelverk

tydligare föraktörerna säkrare kan bedriva utveckling och c denså ägaransvarta ettatt
kabel-TV-nät, marksändarnät, kraftnät, banverk,befintliga infrastrukturen telenät, etc

undertill dominerade del ligger statensom

frågorna de mjuka frågorna som lagstiftning, regelverk, standarder, betalningssystem, identifie-’7/Ijméa
har betydelse för utformningen infrastrukturenring, v storo s av

marknadsmässigt och ekonomiskt det vid utvecklingen infrastrukturenDet för digitalaärtunga arvet av
medier nödvändigt hänsyn till den befintliga infrastrukturenatt ta

Dzgita/-TV-tuekan finnsdet allmän osäkerhet och tveksamhet kring bärigheten i den pågående8b utveck-en
lingen svenskt marksänt digital-TV-nät och dess mervärde del framti-ettav som en enav

infrastruktur.da digital

11



IT-kommissionens hearing den digitala infrastrukturenom nya

Slutsats på1: Tro att infrastruktur behövs för fortsatt utvecklingskraftny

En väl utformad och allmänt tillgänglig digital infrastruktur kan vitalt värdevara av
för Sveriges fortsatta utvecklingskraft.

finnsDet allmänt företrädd uppfattning infrastruktur för digitala medieren viktigatt ären
för samhällets fortsatta utveckling och för skapa mervärden inom utbildning, admi-att t ex
nistration och arbetsliv:

12



infrastrukturendigitaladenhearingIT-kommissionens nyaom

efterfråganochråder behovreellaOsäkerhet2:Slutsats om

digital in-användarepotentiellahos bredabehovenreellaDe enavgrupper av
saknas i alltuttalade. Det väsent-tydligtellersärskilt synligaintefrastruktur är ännu
osäkerhetallmänDetmålen.diskussionintellektuellbred vartligt omger enomen

egentligen på väg.användning ärefterfrågan ochutveckling av

ochbeteendemönsteranvändningssätt,sigföreställaförefaller i förväg svårt rättDet attvara
tillämpningaroch tillhörandeinfrastrukturen äriförrän investeringarnaomfattning. Inte mer

offensiv hand-utnyttjandet Envilkadet siggenomförda visarmindre vägareller tar.som
flexibilitet, öppenhet ochmaximalinriktadinfrastrukturdärför byggalingslinje att envore

/ allainfrastrukturen mångautforma görsådantkommunikativa möjligheter. Ett sätt attatt
innehåll och tjänsterprosumenterproducentersåväl konsumenterkan bli avsom

förutsätt-sig deefter handtillämpningarbehov och öppnavis kan olikaPå sånätet. genom
genomgripandeochmåltydligakräverinfrastrukturen Dettaningar gemensammager.som

investeringar.

kraft-nationelldet motiverarpotentialbedöms ha sådananvändningsområdenFlera att en
olikaoch jobb inomTillväxtdeförverkligasamling för att nyaresurserna.gemensamma

i infrastrukturenförutsättningarnaförverkligasinte kunnassektorer kommer attutanatt
betalningsmekanismerbandbredd,ställer kravanvändningssättdel ochfinns. tjänsterEn

skainfrastrukturen detordentliga satsningarnödvändigt meddetoch det gör re-om ge
sultat.

digital infra-väl utformadunderstödjaskanbehovsornrådengenerellaBland enavsom
finnsstruktur t ex

för snabbväxande kun-nödvändigavärde ochvirtuella arbetsmiljöer är stort0 som av --
skapsföretag

människorbygger nätetsocial kommunikation, överutveckladformer attsom0 avnya
intressegemenskaper, kan kommagrupperingar ochi olikasöker människor att stor

"relationsteknikfokusering videfterfrågan Ökad

videokommunika-och särskiltinteraktiva tjänsterutbildningsformer, bygger0 somnya
förbättrade resultat.och kraftigtleda till arbetssätttion, kan nya

användningssätt.flertalet och Menmervärden till tjänsterkunnaInteraktivitet storageanses
motbildinfrastrukturen. Enkrav utformningeni sig ställer betydandeinteraktiviteten av

interaktivitet villsärskilt intresseradinteförmodligenTV-konsumenten ärär utanatt t avex
denutveckling digitalaför snabb tjänsterbetydande hinder ärha bättre Ett avenprogram.

för användare itillgänglig Ettlänge allmäntbandbredden näten.begränsade såän ärsom
interaktiv kapa-användarbeteende lång tid. Storförändringar i kund- ochhinder är tarannat

osäkert.arbeteför i hushåll ochbehövs i behov g: ärcitet näten men-

data och medier kommerhar varit tele,utvecklingen underallmän årEn på attattsenaresyn
mäktiga och da-bli kollision mellan TV-vis, det kan likakonvergera något gärnamen en

för närvarande högstutvecklingenkampen marknaden. Dettorintressen i gör att serom
fler antalet TV-tittare.antalet PC-tittarekommer emellertidosäker Snart änattut. vara
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IT-kommissionens hearing den digitala infrastrukturenom nya

Slutsats 3: råderExtrem osäkerhet vägval och utvecklingom

Det råder osäkerhet bland aktörer teknikval, efterfrågan, affärsmodellerextrem om
och ekonomi och det innebär försiktighet i investeringar och risk För felsats-stora
ningar och kan detså fortsätta ännu några år.att utse-

finnsDet otålighet och frustration bland aktörerna området mycket den nödvän-en av-
diga tekniken finns framme eller inom räckhåll, det ändå kommaär svårt till skott.attmen

finns ingenDet självklar många olika teknikvägarväg, med sina tekniska, ekonomiskautan
och affärsmässiga för- och nackdelar. Det finns ingen enda vinnare, varje teknik har sittutan
tidsfönster då den intressant.är Ett centralt utvecklingsspår TCP/ IP-standardenär och
den på bli denär väg universella kommunikationsplattformen. Det råderatt detutöver en
allmän osäkerhet håller tillbaka de investeringarna i infrastruktur förstora tungasom en ny
digitala medier. Riskerna Lagstiftningär och regleringar inte hellerär särskilt välstora. anpas-
sade till det nya.

innebärDet vi befinner i instabil och kaotisk period verkar fortsättaatt ännuoss en som
längenågra år, så det finns många olika standarder, överhettning vissasvag consensus, av

marknader, okunskap, skiftande allianser marknaden och brist tillförlitliga marknads-
data. dilemmaEtt tekniken fortsätterär utvecklas snabbt byter riktning ofta,att att prövar
sig fram och det svårtär massiv spridning för lösning.att Q11

förändrinEn kan komma ske eller fleranär aktörer dels internationelltatt delsg storaen - ’nationellt bestämmer . för infrastrukturella. . . kan vägledande försig investeringar som vara-
utvecklingen. förstMen då klarnar bilden. alltI väsentligtresten detta internationellärav en

utveckling Sverige behöver sig till. förefallerDet inte möjligt intesom anpassa attvara att -
Sveri försöker hasta fram län offensiv avvikaatt alltförvä cket från8enom 8e 8s en e8en 8 m Y-

sig teknikval eller problem sikt.üpåtempovare utan att

En i någon minskaväg mån denna osäkerhet utvecklaatt dialogöppnare kanattvore en som
marknadens erande och böra bedriva demonstrations roekt konkretiserarPPs ra u a8 l P l som

användningsmöjligheter och underlättar ställningstaganden.

Några andra förhållanden bidrar till osäkerheten ärsom att

efterfrågan framtida digitala tjänster svårbedömd, liksomär betalningsbenägenheten0 av

marknadsekonomisk infrastruktur för innehålls- och0 tjänsteproducenter saknasen

det inte självklartär utvecklingen går konvergerad0 sammanhållenatt och idealmot en
digital infrastruktur. En sådan kan nämligen visa sig alldeles för dyr och komplex för att
realisera. Alternativet fragrnenteradär infrastruktur.en

det finns förespråkareäven för offensiv utbyggnad bredbandigt0 fibernätom till allaen av
hushåll, existerarså ingen stabil teknik för sådan fiberaccess.

fingervisningEn utvecklingen det idag råderär tydlig bandbreddshunger blandattom en
många användare. Många tillämpningar i vardande infrastrukturensär flaskhalsar ännup g a
inte realistiska i skala föroch allmän spridning. börDet därför,stor offensiva bedö-menar

fibernät för hushållens all teknik begränsande.ärmare, vara access annan-

14



infrastrukturendigitaladenhearinglT-kommissionens nyaom

på spelplanglobalskerslutspeletstrategiskaDet4:Slutsats

strategiska slut-detkommerinfrastrukturdigitalutformningengällerdetNär enav
rimligtvisSverige inteinnebärdetspelplan ochglobalpåspelet attägaatt enrum

världssamfundetförränutvecklingsvägellerteknikpå accepteratkan stortsatsa en
den.

Standardisering.och Detpristeknikensmycketutvecklingen beroriVägval och tempo
svenska lösningar.isolerade Menutformavanskligtdetinternationellt. Det görbestäms att

värdefulla.kansvenska satsningarlokalahindrar intedet att vara

i högreÖkat särskild betydelse kanvärlden behövs. Avutblickochsamarbete att,varamot
utvecklingen inom EU.och påverkaföljaförefaller ske,vadutsträckning närmareän som

visionsskaparenyckelrollharStatenSlutsats 5: somen

och börinfrastrukturenutvecklingennyckelroll iStaten har aven

resursförmedlareochvisionsförmedlarevisionsskapare,0 agera som

bedriva utvecklingkansäkrareaktörernaregelverktydligare såsnabbt skapa att0

kabel-TV-nät,telenät,infrastrukturenbefintligaför denklarare ägaransvarta ett0
underdominerade del liggertilletckraftnät, banverk,marksändarnät, sta-som

ten.

detinfrastrukturen,för byggahelt friainte släppaMarknadens aktörer går att om ensatt
formulera deåtagande. Staten måstekomplexthar intresse såellerfinns någranågon ettav

utveck-offensivtviktigtordna Detoch ärutformamålen,långa statenattresurser.ramarna
ochvägval skervilkaklart framgårdetscenarierolika såoch bedömerbeskriverlar, att som-

poli-utvecklingen gårmycketsedan hureffekter dessa. Fråganmöjliga är att styrasomavav
tiskt.

i utveckling ochtrygghetramverk för skaparegulativtoch säkerttydligtbehövsDet attett
tele och mediamellanregelkonvergens ärutveckling.positiv Eninvesteringar. Det engynnar

regeländ-ochlagstiftningsarbetedistribution. Mensåväl innehållvad gällernödvändig som
behöva ske.grundlagsändringfall kantid. vissaoch få Itid måsteringar kommer taatt ta

utvecklingskraftför Sverigesoch betydelsesådan höjdhabehovsornråden kanFlera attantas
förändringarförkraftsamlingarnationellaförankrademed brettmotiveratdet kan attvara

infrastruktur.digitalformtill stånd ioch en nyavresurser

skapaoch det viktigtalla nivåerutbildningenframtidsområde ärviktigt ärEtt attt enex
förkan innebäradigital infrastrukturvadmed utgångspunkt iförändringsplantydlig en ny

de ekono-utbildningsområdetinomidag för förändringar ärhinderutbildningen. Ett stort
väsentlig gradi utnyttjadetundanröjs kan svårtinte det hindretOmmiska attvararamarna.

den teknikenmöjligheterde ger.som nya

bredbandigt fiberbaserat accessnätinfrastrukturenutbyggnadoffensivFör ettgenomaven
och finansielltinitiativet tillsmåföretag, bordeskolor ochhushåll,till Sveriges tastaten -

"ROT-bidrag.i formk kanalisation,satsningstödjakunna ettt avexsen-
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IT-kommissionens hearing den digitala infrastrukturenom nya

frågornaSlutsats 6: De "mjuka" bör tacklas snabbt och beslutsamt

De mjuka frågorna lagstiftning,som regelverk, standarder, betalningssystem,
identifiering, v har betydelse för utformningen infrastrukturen.stor0 s av

Kommunikationssystem och andra inte bara tekniskaär bör be-systern rent system, utan
traktas sociotekniska de tekniska komponenternautöver också innefattarsystem,som som
människor och organisationer bygger, driver och utnyttjar anläggningarna rättsligasom samt
och ekonomiska villkor reglerar Utformningen mjuka institu-systemen.som systemensav
tionella delar minst lika viktig konstruktionenär de hårda tekniska delarna. Den mju-som av
ka infrastrukturens utveckling har avgörande betydelse för helheten.storen

Ett exempel den avvaktandeär hållningen inför elektronisk handel och affarskommunikation
det framför allt bromsar utvecklingen de mjuka infrastrukturfrågorna.är Lagstiftning,som-

regelverk och fastlagda standarder för betalningssystem och säker identifiering saknast änex
länge för elektroniskså handel i skala. Innehålls- och tjänsteproducenter har ocksåstor ut-

maningar i skapa fungerande och hållbara affärsmodeller för med full kraft kunnaatt att
investera i marknaden.

Fri kryptering, lagstödda digitala signaturer för säker identifiering och irnmaterialrättsligt
skydd, detnågotär måste till och det kräver i allt väsentligt internationella överens-av som
kommelser. En aktivare svensk roll önskvärd i detär sammanhanget.

internationellaDet perspektivet de mjuka infrastrukturfrågorna Sverige inte skagör att
frestas alltför långt före med fysisk utbyggnad och kanske skapaatt standarder ien egna
Sverige. Risken hamnaär i återvändsgränd.stor att en

Därför bör de mjuka infrastrukturfrågorna kring digital infrastruktur tacklas med snabb-en
het och beslutsamhet. detNar kommerså fram anpassad lagstiftning, regelverk, öppnaretc
det för möjligheter. fysiskaDen utbyggnaden kan den grunden drivas fram praktisktnya

marknadens olika aktörer.av
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frånutgå infrastrukturenbefintligadennödvändigt attDet är7:Slutsats

för di-infrastrukturenutvecklingendet videkonomisktMarknadsmässigt och är av
infrastrukturen.befintligahänsyn till dennödvändigtmediergitala att ta

frånenklare kunnaonekligen mycket utgådetepokskifteInför det är väg att ettvoresom
blir situationeni dellösningarolika aktörer har investerateftersomvitt papper. Menrent

Ägarna avkastning sina investeringarförsöker givetvisinvesteringartill dessaen annan.
gällerinvesteringar.kompletterande Dettaframtideni göraäven oavsettatt omgenom

eller trådnät.satellit, radio, kabel-TVbaserasnättjänsterna

ifråndet inte komma detkommande möjligheter,flödet alla nyheter gårTrots attomav
TV-sändare, mobilnät, kabelnätbefintliga radio- ochi form telenät,historiska arvettunga av

och tillgång eftersom det inedplöjt kapitalliggerdet kI accessnätet storett enormtetc. ens
väl fungerande i Sverige.synnerligen väl utbyggt ochinternationell jämförelse är

billigare ochutvecklingsstegmed de årens gårpositiva göraDet är närmaste attattarvet
telenät,kabel-TV-nät och iställetmöjligt uppgraderavadsnabbare än tsom annars vore ex-

inte förbredbandiga fibernätkostnadskrävandeför installera ännu mogetvaraatt som anses
möjliga.för vilka tillämpningardet ocksåstorskalig investering. Men ärsätter gränser som

försena allmännaför tid kan ochsådan linje lång bromsanegativa ocksåDet är ettatt en
ojämförligt möjligheter-den teknik defibernätinförande störstasom gersom anses varaav

na.

införande kbefintligagivet uppgraderingarinte hellerdet nät-Men är tatt ex av sav
för radio ochdigitalt marksändarnät TVeller utbyggnadADSL-teknik i telenätet ettav -

långsiktiga ef-investeringar kankommersiell framgång. Felaktigaönskadleder till stora
investering och kundernaADSL innebäruppgradera telenätetAttfekter. stort engenom ex

Marknaden för ADSL finnsbetala vad det kostar.intresse ännuVisa sittmåste attgenom
inte.

villkor, innehållavgörande ekonomiska ochidag Dettekniska stårMånga öppna. ärvägar
betalningsvilja och centralkundens efterfrågan ochtill slutkonkurrens. Det ärstyr ensom

framgångsfaktor kundnytta.är

gammaltkombinationsmöjligheter mellan ochhandlingsalternativ ochMångfalden ärnyttav
kan kräva viss ödmjukhetfinns inför utvecklingen. Detför osäkerhetgrunden den stora som

skainte misstag begås.för att stora

investeringsfond för infrastruktur-utbyggnadNågot överväga upprättaattatt somenvore
Skattelagstiftningen för avskriv-skulle kunnateleoperatörer utnyttja.såväl kommuner som

borde eftersom sådana investeringaroch transmissionssystemkanalisationning över,sesav
skattetekniskt medger.livslängd vad avskrivningstidenbetydligt längre tekniskhar änen

rollfördelningar framtiden där kanföra ikan sär-Därutöver ett manresonemang omman
distributions- och kommunika-infrastrukturtillhandahållande, produktionägande,skilja av

arbetet skeinnehållstjänster. bör i in-tillhandahållande Dettionstjänster ettsamt senareav
nationellt eller inomternationellt perspektiv och inte EU.
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marksäntSlutsats Tvekan bärigheten i svensktett digitaI-TV-nätom

Det finns allmän osäkerhet och tveksamhet kring bärigheten i den pågåendeen ut-
vecklingen svenskt marksänt digital-TV-nät och dessett mervärde delav som en av

framtida digital infrastruktur.en

I diskussion kring utvecklingen framtida infrastruktur för digitala medier, får denen av en
pågående satsningen svenskt marksånt digital-TV-nät kritik. Digital-TV iett grundenär
mycket TV-distributionän det innebär eller kan åtminstone innebäramer spekt-ett stort-

audiovisuella tjänster längeså befinnerän sigi experimentelltrum av typav en som ett ut-
vecklingsskede Internet. Ett begränsning anförs den marksändarbaserade digital-som om
TVn, så den byggs i Sverige, är tjänsteutbudet vid sidan distributionutsom nu att renav av
TV-program kommer begränsat. Internet-liknande tjänster kan kommaatt finnas,vara att

det kan allt döma flera innanår dessa har nått någon spridning.attmen förefallerta Detav
längeän så lågt intresse för utveckla tjänster för digital TV.ett Systemet kommer intevara att

heller särskilt lämpat för interaktiva användningssätt.att Det kritikerna,är,vara menar en
övergångslösning och i allt Väsentligt utsändning färdiga broadcastav program ettsom ger
begränsat mervärde det befintligautöver analoga TV-systemet.

Sverige har analogt TV-nät fungerar hyggligt bra förett alla svenskanästan medborgaresom
och det finns utbyggda kabel-TV-nät når hushåll.många Det iär svårt objektivsom att en
analys vad snabbt och tidigt utbyggt digitalt mark-TV-nät kanett tillföra. Det intese går att

ganska lång sikt vilket ytterligare innehåll blir så intressant, så hushållen be-se ärsom att
redda betala antal tusenlappar för dekoder. Förhoppningaratt ett etablera fleraen attom nya
TV-kanaler kan bli svåra infria ekonomiskapå grunder den svenska marknadenatt förär-
liten. Risken med snabb massiv satsning digital-TV-nätet,på det lederär in i åter-en att en
vändsgränd många hushållnär köper sigpå teknik efter 3-5 år ganskaår oanvändbar.som

Det svårt lönsamhetär med enbart TV-utbud. Det kommeratt behövas heltett att ett
spektrum olika tjänster vid sidan och i kombinationen med TV tidig försmakav av en av-
sådana tjänster finns studera på Internet. Konsumentmarknaden föratt tjänster nätet
alltså vid sidan renodlad TV befinner sigi mycket tidigt utvecklingsskede, tjänarav ett
några verksamhet där och investeringarna försiktiga.är kommerDetpengar dröjaatt
många år innan det blir någon avsevärd verksamhet.

Den centrala frågan det kortsiktigtär finns intresse för digital-TV. Finns affären Kom-om
kunderna köpa det och tjänsteutbudatt möjligenmer kommer i tillräckligprogram- som

utsträckning ÄrTyska försök visar det tveksamt.är det vettigtatt göra satsningaratt stora
marksändpå digital-TV nu Eller ska avvakta och alternativa distributionsformerman prova

Ska hushållen betala direkt eller skatt för denna satsning Konsumenten köpertypgenom av
inte digital-TV sådan köper bästa fall och tjänster det ställerutan kravsom program stora-

och attraktivt och tjänsteutbud förett nytt investeringarna i digital-TV skaprogram- att
bli framgångsrika. Endast de distributionssåtten tillgång till väsentligt fler intres-om nya ger

och tjänster, kommer konsumentensanta köpa -inteprogram nya att annars.

detNär gäller digital-TV detår problem för alla aktörer den digitala dekoder,stora att ut
den k settopboxen, varje hushåll de närmaste åren hamåste tills mottagarutrustningensom
för kunna in digitalkanalerna. Operatörenatt måste alltsåta motivera konsumenten göraatt

investering kanskepå 4-6 000 kronor. Ett problem kampen kringen är settopboxarnas ut-
formning aktörer försöker utesluta varandra frånatt marknaden. lederDet tillgenom en
fragmenterad marknad. Bärkraften för enskildvarje aktör riskerar bli och konsumenter-svag

eventuella investeringar i utrustning blir inte hållbara. Kriget settopboxarnanas kan,om
enligt branschbedömare, bli Waterloo några års sikt.en ett
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från hearingenReferat2:Del

Innehållsöversikt

Sida

25för digitala medierinfrastrukturA. Behovet av en ny
AB:F/orén,Kairo; FuturePer

26förutsättningarmedierDigitala nyager
utbyggnad digitalstarka skäl tillmångaDet går attatt enen avse

det finnsvärde för Sverige. Menbetydandeinfrastruktur kan ett
viktigaolika slag,jämlikhetsfrågorangelägna ärockså attsomav

aktivt ställningstagan-nödvändigt meddärmedhantera. Det är ett
entydigtleder tillautomatiskt någottekniken i sig intede, eftersom

bra.

H22’//:trzm,SIX U:Martini
29behovhar rad"Konsumenterna en

kompetensut-otillfredsställda behovharMänniskor så många av
demokrati, detutveckladkommunikation ochsocialveckling, atten

digital in-förnationell kraftsamlingmedmotiverat en nyvore
frastruktur.

5j0"dzrz,Nutek:Karl-Einar
33infrastrukturenkravställer påmöjliga tjänsterNya

olikavid mening, di-handel ielektronisktjänsteområdenNya som
underhåll-kommunikation ochinformation,stansarbetstjänster,

Mycketinfrastrukturen. gården fysiskakravställer olikaning
bandbredd. be-Detmåttliga kravmeddock göra t somatt ex

lagstiftning,egenskaperna,rnjukautvecklas dehöver är tsom ex
och identifiering.betalningssystemstandarder,regelverk,

Fz’m’mrtithtet.‘Sum;/eaSweden.ft/ankarg,.MedzaDe5.éLane
infrastruktur 37påverkar SverigesutvecklingeninternationellaDen
infrastruktur för digitalautvecklingendebatterasSverigeI en nyav

digital-TVutgångspunkternafelaktigai grundenmedier från de att
i självadetmycket närtelevision, fastungefär dagensär mersom

själva kanvi i Sverigeochmediumheltverket blir attnytt av-ett
sker interna-själva verketavgörande idetnärutvecklingengöra

tionellt.

40infrastrukturdigitalmednyttoeffekterSamhälleliga en
nyttoeffekter.ochbehovUtfrågning om

:idaFartxättningpånästa
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medierför digitala 45infrastrukturB. Vem bygger en ny
perspektivochqånsteproducentersInnehalls-

Galant/ei, Stockholm:Kit/Jard aniverritet:
innehållsproducenter" 46för eller miljonerinfrastrukturen åtta åttaNya -

låg. längre sikt,dagens k innehållsindustri PåKunskapen ärom s
helt okänd värld med mängd aktörerdet8-10 år, är nya varsen en

föreställavi idag svårligen kan Inter-problem och möjligheter oss.
kan borta lång sikt.det fria globala gratisnätetnet varasom

eller blir,utgångspunkt alla i meningrimlig någonEn är,är att
infrastrukturen byggsdet beror hurinnehållsproducenter. Men

mediegiganter ellerden utformas för åttaåttaattupp passaom-
saknas.miljoner svenskar klar visionEn

Teknikbyggaresperspektiv
Conxu/tingPål Arzderyen AB:Fmmg,

investeringarna år 52marknadssituation kan hålla tillbaka någraKaotisk
situationosäkerhet utvecklingen.råder DagensDet ärstor om

för digitalabl standarderkaotisk, beroende månganärmast a
efterfrå-och svårigheter bedömamedier, ingen attstoraconsensus

marknadsutveckling.ochgan

investeringar.allt väsentligt med sinaDärför avvaktar branschen i
kring fåtaldet blirTroligen det flera innanår etttar en consensus

utvecklingen ska kon-förutsättningen förstandarder, vilket är att
fråga detenhetlig infrastruktur.till Det är öppen omenvergera en

infrastruktur. inteeller fragmenterad Detblir konvergerad ären
bäst.uppenbart vilken linje ärsom

Lagstiftarensperspektiv
K0mJergemulredningen.joac/JimBenno,

61omfattande och komplexaUtmaningarna är
lagstiftning ochanpassadinfrastrukturenviktig delEn är enav

omställningsprocessregelverk.nödvändiga Det är somennya
och idéstrukturerberör begrepps-tid, eftersom denkommer att ta

mellan behovethitta balansenanalyseras. Förmåste att avsom
det viktigt deti lagstiftningen,och kravet kvalitet är atttempo

Viss tid.arbetet tillåts ta en

ochpåverkareUtbildningsområdet avnämaresom
Diytamutbz/dningy/éommittén:Gzlrxe/berg,Margareta

lärande 66för livslångtförutsättningkommunikationMultimedial är en
förutsättningmultimedial kommunikationutbyggnad ärEn enav

förändras till den visionska kunnaför utbildningssamhälletatt som
baserad interaktionlärandet. Digitaltd det livslångadiskuteras, V s

det ställer kravutbildningsvärlden ochkraftfullt verktyg förär ett
passande infrastruktur.det finnspå att en

ridaFørtrattningpå nalrta
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C. Tekniken för infrastruktur för digitala medier 71en ny
Tekniköversikt
Marx Brune/l,AB Matt Bnme//.
Accessnät till hushållen lite teknik, mycket ekonomi och politik 72-

Dagens mätteknik har utvecklats från telefoni, radio och TV och0
nuvarande tekniska lösningar endast börjanår accelererandeen
teknisk utveckling. Det fram konceptväxer baserade såvälnya
radio- och trådbundna medier fiberoptiska Under desystem.som

fem åren, med Internets genomslag, har telekom-industrinsenaste
insett de verkliga behoven hög bandbredd för multimedialaav
tjänster.

Datortekniken utvecklas samtidigt med och oerhört kraftfulla0 nya
Fiberoptikens laserdrivsystem kommer obegränsadesystem. att ge

överföringskapaciteter fiberkablar. lösningariNya form av
väggskårmar och glasögon förändrar förutsättningarna. Nya till-
lämpningar kommer utvecklas basispå dessa förutsättningar.att av

Tekniskt detär möjligt bygga transrnissionssystem0 försett snart att
överföring Gbpsmånga mellan många användare till lägreav
kostnader med dagens teknik.än För kunna realisera detta krävsatt
delvis koncept för bygga nät.attnya

Aktörer marknaden försöker bredda sitt tjänste- och0 inne-
hållsutbud frånutgå redan gjorda investeringar i koppar-attgenom
och kabelnåt. Aktörerna vill dock inte upplåta sin infrastruk-egen

för andra settopboxar med flera gränssnitttur nödvän-ångenom
digt. Deras framtida affärsverksamhet står spel.

internationellaDen utvecklingen integår svenska0 att styra genom
politiska initiativ Det går inte heller fatta beslut storskaligaatt om
tekniska satsningar vissa lösningar ISDN, 2 Mbpstsom ex ac-

med ADSL eller settopbox till hushållen. Det skullecess en vara
bortkastade miljarder i 3-5-årigt perspektivett

Staten kan stärka kvaliteten i infrastrukturenI reglersättaattgenom
och ekonomiskt stödja teleoperatörers och kommuners utbyggnad

kanalisation och transmissionskapacitet i form fiber och hög-av av
kapacitets radiolanksystem i glesbygd och städer. Staten kan också

skattereglernaöver för avskrivningar investeringar i kanalisa-se av
tion och fiberkablage.

Staten kan stödja faltproväven med teknik för0 öka kunska-attny
teknik och skapa förutsättningar för teknisk utveckling.pen om ny

Dessa faltprov går förutnyttja analys såväl ekonomi, teknik-att av
anvåndningsrelaterade frågor. Om analyser kan ske löpande,som

det möjligtär bättre kunna bedöma vilka juridiska och politiskaatt
förändringar i regelverket behöver ske.som

Famdttningpd ridarzairta

‘ Gbps innebär gigabits sekund.per
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för digitala medierinfrastrukturför fortsC. Tekniken en ny
SverigetekniskautvecklingiInternets

Slam/kontoret:jan Berner,
för kommunikation" 92infrastrukturenblir den dominerande"Internet

TCP/IPZ-arkitekturen bli den i Sverigeoch påInternet är väg att
för elektronisk kommunikation. Sats-dominerande infrastrukturen

i Sverige.för skapa robustare Internetningar sker ettnu

perspektivEricssons
Irfomm AB:Lari-Erik Eri/êmøn,Erimron

kommunikativ struktur för tjänstersymmetrisk 95Siktet inställt påär en
för bygga infrastruktu-finns mängd tekniska lösningarDet atten

företag arbetarmed sina olika meriter. Ericssonalla Ett somren -
alla områden. centrala kun-med produkter inom Det är att

den/ till innehållet detslutanvändaren och dennes relation är som
knappast industrin.definierar marknaden det är-

InsightsperspektivNet
ImigbtAB:Gaøgjfn,NetLari

förutsättningarna för interaktiv bildhantering 99fiberstrukturBara geren
tillfokus från datorer Or-betydande förflyttning pågår nät.En av

fiberkablar kommer efter-fiberteknik ochsaken tillgångenär
strukturen. All teknikinformationsbärandehand bli denatt annan

utbyggnad begränsad. Fiberför infrastrukturensdiskuteras ärsom
med in-förutsättningarna för kunna arbetade nödvändiga attger

lä-förvideokommunikation tjänster,teraktiv öppnar nya nyasom
infrastruktur för interaktivromedel och arbetsformer. Utan ennya

utvecklingskraft.förloravideo, riskenär stor att

Teracomsperspektiv
XøemzéRandradiøAB:Mel/berg, TeracomPer

102digital-TV rikstäckning 1999får totalMarksänd
för digital radiomarksändarnätenhåller byggaTeracom utatt

för radiodet rikstäckningEnligt planerna blir 2002och digital TV
del den digitala in-för Marksändarnätetoch 1999 TV. är en av

och framgångförutsättning för trovärdighet påfrastrukturen. En
för digitalsystemlösningarmarknaden utvecklingen öppnaär av

plattformarna oberoende detde olikaTV griper äröver omsom
marksändning.satellit, kabel eller

perspektivTelias
O/øf Ulander, Telia AB:

världssamfundet" 106från vi del"Vi måste utgå äratt en av
bredbandsinfrastruktur Telia ochutvecklingen måsteI nyav en

del världssamfundet.från Detandra operatörer utgå att vara en av
ställen ellerteknik utvecklas andraantingen dengår att ta som

inte använda dendriva fram teknik. detsjälva Men går attatt en
världssamfundet har dentill kunderna, förräntekniken accepterat

förutsättningarnaoch därmed skapat de ekonomiska gör attsom
utvecklingen vidare.affärsmässigt drivadet går att

ridaFønraltningpå rzarta

Protocol/Internet ProtocolTCP/IP ControlTransmission2
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C. Tekniken för infrastruktur för digitala medier fortsen ny
Kabel-TV-operatörernasperspektiv
Ander; Jøbdfifføñ,Svemka Kalae/—TVfbrmingen.
"Vidaresändningsplikten kan kabel-TV-branschenleda till upphör 109att

Kabel-TV-operatörerna förbereder försig digitalisering sinen av
verksamhet för kunna erbjuda interaktiva tjänster. kanDettaatt nya
komma ske subventionerade settopboxar avsedda enbartatt genom
för kabelnåtet. En kombinationsbox för distributionssätt visser-är
ligen tekniskt möjlig tillverka, blir dyr och bort konkur-att tarmen
rensfördelen för Ett hot för kabel-TV-operatören. stort

inför den digitala framtidenoperatörerna den lagstadgade vida-är
resändningsplikt must carry innebär operatörernaatt utansom
ersättning måste vidaresända allt från det marksända TV-nätet.

Gränssnittsproblematiken
Bo Rydin, fverigeyRadio- 06/ H eme/ektronzk/euerantdrer,XRL;
Marknaden knappast intresseradär universell settopbox 113av en

universellEn settopbox, multibox, för flera olika distribu-en
tionssatt blir väsentligt dyrare avsedd förän endaär etten som
distributionssätt. Konsumenten knappast bereddår betalaatt extra
för alla dessa funktioner. De kommersiella aktörerna kommer
olika subventionerasätt settopboxar. Hushållspenetrationen föratt

produkter och tjänster tid erfarenheten visar dettarnya att tar-
dryga fem tioår nåatt procent.

D. Hur digital infrastruktur kan införas i Sverige 117en
Statensroll
Arne Kayker,KTH:
Staten bör betydande för infrasystemens utformningta 118ansvar

Det draår svårt vägledandenågra slutsatser historiskaatt sats-av
ningar infrastrukturen Dagens situation unik och präglasär av

mångfald och osäkerhet. Helt klart kan inte marknadens kraf-stor
släppas helt fria. Staten, i form regering och riksdag, börter av

spela betydande roll det gäller inriktanär och utforma denen att
framtida infrastrukturen för digitala medier. För det ska kunnaatt
ske behövs bred politisk debatt, och inte där visionernaen som nu
i allt väsentligt formuleras särintressena.av

Digital-TVsmöjligheter utvecklasatt
GunnelFärm, Dzgita/-TV-utredningen:
Ett hinder oenighetenär kring settopboxar för digital-TVstort 120

Enligt Digital-TV-utredningen bör Sveriges Television sigägna
betal-TVåt eftersom digital-TV-utvecklingen naturliga möjlig-ger

heter. Nu utbyggnaden digital-TV i rad regioner.startar av en

Ett hinder fråganår konsumentutrustningen osäker,stort äratt om
bl Telia kommer sprida settopbox avsedd endastatta genom att en
för kabel-TV och mottagningutestänger marksänd digital-som av
TV.

Fortxdttningpå .ridanøirta
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Sverigeinföras iinfrastruktur kanHur digital fortsD. en
efterfrågandet reellFinns en

Gunnar Bergvall,Xjiber AB:
blir påtaglig 122Affären endast kundnyttankommer när

företagsvärlden den efterfråganförsta skedet det iI är storasom av
olika kommer. Tjänster till konsumentmarknadentjänstertyper av

utvecklingsskede.länge i tidigtsåänär ett

och förlorade miljoner innankommer antalDet år mångaettatt ta
konsumtionsbeteende förändras i riktning digitalamänniskors mot

medier. Vinnande kommer sådanatjänster sätteratt vara som
kundnyttan främst.

främja utvecklingen behöver det utvecklas regelverkFör att ett som
Ökad förfungerar praktiskt. bandbredd nödvändig konsu-är att

i allmänhet ska bli användare olika tjänster.menter av

Investeringarochrisktagande
Aflred BergFondkommixyionAB.‘jan Verdzzg,

Den tekniska utvecklingen småskaliga projekt 124gynnar
kommersiell, teknisk och politisk riskBedömning och hantering av

från kapitalrnarknadens utgångspunkt.det viktigaste den privataär
småskaliga projekt bekostnadtekniska utvecklingenDen pågynnar

fiber till hemmetnätbyggnadsprojekt typenstora som nume-av av
inte finns den delen listan för kostnadseffektivaövrera ens av

digitala distributionssätt.

praktisktbyggafibemättill hushållenAtt
Ni/Hon, IT—Foretagen.Ann-Marie
ROT-bidrag"Statligt för kanalisation snabbare bredbandsutveckling 126ger

införa ROT-bidragsform för bygga kanali-Genom attatt en ny
sering för fiberaccess, det möjligt komma i snabbaregångattvore
med infrastrukturen för digitala medier.

Strategisk diskussion 128
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A. Behovet infrastruktur för digitala medierav en ny

Översikt

Frågeställningar för dennaTemat del diskutera behovet infrastruktur förär digitala medier.att av en ny

Bland frågeställningarna är

vilka förutsättningar digitala medier kannya som ge
vilka behov konsumenterna kan hasom
vilka krav ochtjänster användningssätt ställer infrastrukturenpåsom nya
i vilken utsträckning den internationella utvecklingen bestämmer handlingsutrymmet.

25



infrastrukturendigitalaIT-kommissionens hearing den nyaom

infrastrukturVarför behövs digitalen

Future AB:F/orén, KairosPer
Future Gbfeborg.Per F/orén koma/t vid Kairos AB,är

medier förutsättningar"Digitala ger nya

Inledning avsnitt belyser varför infrastruktur för digitaladet behövs medier i Sverige.Detta en ny

Budskapet Det starka skäl till utbyggnad digital infrastrukturgår många kanatt att ense av en
finnsfå betydande värde för Sverige. Men det också angelägna jämlikhetsfrågorett

olika slag, viktiga hantera. Det därmed nödvändigt med aktivtär äratt ettav som
eftersom sig automatiskt leder tillställningstagande, tekniken i inte något entydigt

bra.

val Varför behövs infrastruktur för digitala medierHar Vi ett en ny

det finns egentligt val. skulle det ha Sverige inte histo-Frågan något Hurär sett utom om
riskt hade och flygplatser Går det utvecklingen Eller alter-järnvägar avstå ärsatsat att

teknikennativet endast bra eller dålig anpassning till den nya

rimligtvis till Sverige kan fortsättaKan höjd utbyggd digital infrastruktur leder höja produktivi-En attge
olika avseenden, byggerproduktivitet land. Om vi vill ha höjd levnadsstandard i det viteten attsom en

och Framför allt industrin har åstadkommit mycket höga produktivi-producerarvar en mer.
beroende förändringartetsökningar de fem i helt med hjälpåren, settsenaste stort av

robotar, datorstyrd processtyrning, o s v.

Sannolikt ligger fortsätta produktiviteten framgentden möjligheten öka inomstörsta ävenatt
andra tekniker skulle kunnaområdet datorer, datakommunikation Vilka behövligao s gev.
viktigt för datakommunikationproduktivitetsökningar Höjd produktivitet är ett argumentidag,mgm, om

ka" 41/4 alla hur.och digitala medier, vi idag inte riktigt kanävenI om se
10".

förteknik kommer och blir alltmer tillgänglig, skapar det möjligheter produkterNär ny nya
och uppfinnas, förändras, förnyas. Vi får helt möjligheter producera saker,tjänster attatt nya

sälja saker och skapa arbetstillfällen. teknikDet någonsvårtäratt att att annannya se som
skulle möjligheter, möjligtvis gentekniken och sikt nanotekniken. i dagslä-Mensammage

digital teknik och digital kommunikation de absolut lovande teknikerna. Detär mestget ger
högproduktiva högvärde-företag chansen växaatt upp.nya

Öppnar för infrastruktur företag möjlighetenväl utbyggd enklare världsmarkna-En små nå påen att utger
finnsvärldsmarknad den. exempel redan idag svenska småföretag har börjat framDet tasom programva-

och lyckats sälja till amerikanska koncerner, tack sin Internet.närvarostoraror vare

Avstånden minskar i betydelse. bedriva högkvalitativ produktion, iDet går Väster-att ten ex
Dalsland eller landet inte centrala geografiskt.botten, delar är rentav som
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mins-hjälpa den offentliga sektornteknik skulle kunnaE-handel Vilken attatt utanspar spara manannan
verksamheten Vilken åtgärdlärare, d kärnan i självaantalet sköterskor eller äntid och karpengar annanV s

skadas Vilkenkärnverksamhetenhandel kan tid ochelektronisk utan attt pengarsparaex
Åre till bokhandlare, programvarufö-Kiruna tillgångteknik människor i ellertger exannan

litteratur, konstvärlden och möjlighet delhela sättöver att taretag 0 s sammaav vs0 v
Internetbörjar ske genomsom nu

förnätverk också möjligheten människor heltteknik med digitalaEn öppna att ettger
eller kantidigare välja leverantör produkt Dettjänst. påsättasätt än tannat pressenex av

elektroniskasvenska oligopolen sänka priser. kan börja utvecklas marknaderden Detatt nya
fysiska mellanhänder.ökad mångfald. Virtuella marknader kan bliDetersätterger ensom

ökande "disintermedianon", innebär tillverkare och konsument knyts direkt tillattsom mer
varandra. mellanled kan skapa billigare produkt för konsumenter ochFärre höjden ge en
levnadsstandard.

Stora "om-utbilda, Sverige debehov ligger utmaning i utbilda, ellerDet åren. Detnärmasteav stor atten
distanslärande finns behov kunskapsutbyggnad. vilket sådan kun-Frågan är sättannat enenorma av ny

skulle till rimlig kostnad, välskapstillväxt hela Sverige kunna skapasöver än genom enen
behövs mänsklig lärare.utbyggd digital infrastruktur. finns givetvis situationer där detDet en

finns situationer där självstudier i olika former, distansstudier viadet också mängdMen en
kvalificerade resultat för människoroch datorstödd träning och utbildning kan skapanätet

ide nödvändigtvis bo i Stockholm.måsteutan att

likartadeIsolerar inte, allmän tillgång till skapar gemenskap mellan människor har intressenEn nätet som
förenar eller situationer. vi exempel T autistiker och andrautan Det Internet. mångaser genom ex

dem sin isoleringvittnar hur och liknande tekniker hjälper bryta ochInternet attgrupper om
människor situation i världenfå kontakt med nivå med någrarunt utansamma samma om

geografiska hinder. Tekniken isolerar inte, den förenar. möjligheter knytaDet är attenorma
människor nationsgränser, kulturgränser och andraöver över sätt.samman

ocksåFinns finns utvecklas fritt, haDet också men. Tekniken, den tendensnågra ut att attom ser en
några får"men" ojämlikhet. innebär de har, får inte har, möjligtDet Deattgenerera som mer. som om

mindre, i fall ingenting. handlar utbildning. Vi tydligtDet Internetännu vart om ser genom
omjzim/zk/JetenVärna de högutbildade till andra det inte. Utbildningdet sig vikti-Internet,är gör äratt tarsom en

faktor för förklara Internet-användning kön. alltså skillnadDet mel-än är störreatt tgare ex
lan olika utbildningsgrupper mellan olika kön det gäller Internet-användning. slårVemän när

avseendevakt utbildningsjämlikheten och könsjämlikheten i dettaom

finns geografisk hotad. Idag förfaller detockså jämlikhet Telia harDet är atten som som
slutat underhålla sitt telenät i Bohuslän. inga nyinvesteringar. UnderhålletDet görs äratt
neddraget och Telia fokuserar de centrala områdena. till i glesbygdVem att personerser

perifera får tillgångoch områden till tekniken, kan den till sig, börjar använda den och drata
den till Dals Ed får fiberkanal och Sköldinge fårVem ISDN, d detnytta att att attserav v s

finns geografisk jämlikhet framordnar Internet-anslutning och datorer tillVem Rinkebyen
och Hammarkullen det blirså jämlikhet mellan invandrare och svenska och detatt atten
finns jämlikhet mellan och resursstarka grupperen resurssvaga
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Arbetarskydd tillVern inte min sexårige lånarså min dator och råkar i bilder och materialatt tagser son
aldrigoch hälsa absolut skulle låtajag honom se T barnporr eller likskändning. hanterarHursom ex

vi det

till inteVem så hackrarna sitter förstöroch sina kroppar framför datorn timmeattser unga
efter timme kanskeDet bra i intensivagår 5-10 sedan kan handlederår, och annatmen vara
utslitna. Om kan vi ha hel kadernågra år högutbildade människor inteen av unga som
kommer kunna använda tangentbordet. till arbetarskyddVem och hälsaatt ser

Den digitala hanterarHur vi behovet integritetsskydd och den digitala skuggan, d alla läm-spår jagav v s
skuggan efter mig jag surfar Internetnär Om tillfälligtjag kopplar migt runtnar ex motupp

någon porrsajt inågonstans världen, hur ska kunnajag undvika blir förute utsatt utpress-
ning Vem kommer skydda elektronisk terrorismatt motoss

står"Lyckan dessaUtan men frågan utveckling digital infrastruktur enkel. Med dessavore om enav
den djärve bi "men" handlar det nödvändigheten aktivt ställningstagande. Tekniken blir inget braettom av

i sig själv automatiskt. Men vi väljer finns alla möjligheterrätt väg, branågotgöraattom av
det, skapa arbeten, skapa geografisk jämlikhet, könsjåmlikhetatt attnya en o s v.

Minns det gamla svenska ordspråket: Lyckan ;får den ajdrve bi.

djärvtDen vågar initiativ och också den harär möjlighet dratasom attagerar, nyttasom av
utvecklingen och skörda frukterna. Medan den feg och drar sig tillbaka,är bara fårsom
skörda de negativa sidorna.
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Varför behövs infrastrukturdigitalen

SISU:Mattias Hällström,
M H a"//Itrfim drforI,éning1/edare vid I 5 SøemøêaI fdr Jjxtemutveck/ing,attiar Izn‘a.mfltutet

Konsumenterna har rad behoven

Inledning avsnitt belyser olikaDetta konsurnentbehov ställer krav utbyggd infrastruktur.som en

kompetensutveckling,Budskapet Människor har otillfredsställdaså många behov socialav
kommunikation och utvecklad demokrati, det motiverat med nationellatten vore
kraftsamling för digital infrastruktur.en ny

Infrastrukturer finns historisktDet tydlig koppling mellan infrastrukturbra teknisk och utvecklingenen av
skapar industri det näringsliv och samhälle följer konsekvens infrastrukturen.som som en av

framför allt postförmedlings-infrastrukturenDet möjliggjorde industrialismen, lik-var som
vetenskapen och den kunskapsutvecklingäven vi frånBrevväxling 1700- ochsom som ser.

1800-talen tydligt bevis hur viktigt detär på bygga den postinfrastrukturen.ett att utvar

Sverige finnsI tydlig koppling mellan tidiga satsningvår transportinfrastruktur denen
industri utvecklades med ABB och skogs- och gruvindustri.vår Likaså finns kopplingarsom
mellan tidigavåra investeringar i energiproduktion och dagens framgångsrika exportindustri.

teleinfrastrukturDen Sverige har idag visserligen till delar digital, denär ärstorasom men
föråldrad. har i alla fall hittillsDen Sverige fantastisk tillväxt i mängd ochsmågett en en

företag.stora

Vad kan då kommande infrastruktur för digital kommunikation leda tillen

Ingen kan naturligtvis idag vad den kommer för industri ellersäga vad den kommeratt ge ny
skapa för olika mervärden.att

Därför blir allt tal mervärden och nyttigheter konsumentens behov mycket spekula-runtom
tioner. heltMen klart kommer vi industri fram.växaatt se ny

Mer utbildning byggsDet utbildningsindustri konkretInternet. Ett exempel: För någrat uppex en ny
vid behov veckor sedan köpte viajag Internet viss kurs i för mig angeläget och aktuellttyp etten av

Fem dollar betalade med kreditkort.ämne. jag Sedan kunde jag läsa kursen snabbt ochgenast
elegant hemma datorskärmen. Genom harjag ISDN hemma kunde ocksåjag hjälpligtatt

del kursens multimediala avsnitt, videopresentationersmå och grafikanirneringar.ta tav ex

Detta gryende storindustri. Genomär interaktiva multimediala tjänster får vi möjlighet tillen
learning. kommerjmt-in-time Det förändra mycket vardag.våratt av

svenskt perspektivI borde detta i sig motivera nationell kraftsamling.en

vis kan vi iPå så Sverige skyndsamt infrastruktur lämpar sig för alla vill ha,atten som som
kan få enkel tillgång till multimedial utbildning närhelst de behöver den. Det i grundenär
frågan individens till kompetensutveckling.rättom
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telefonen viktig i deIdagkommunikation.behovsområde socialviktigt årsocialViktig Ett årannat
det.bildkommunikationliv, efterhand kommermänniskorskommunikation flesta att vara

möjligt för 99 dol-det viaupptäckte Internetexempel min vardag: JagEtt attatt varur egen
till min fru harbärbara dator ochvideokonferenssystem till minlitet ävenlar köpa ett som-

jobbarljudkommunicera Internet jagvis kan vi bild- och nårlikadan dator. På översåen
dotter godnatt.önska min tvåårigakvällarna SISU och kanjagöver om

Skeptisk

den vanliga lur-telefonen.långt Denfel. dimension gårinte Detta utöverTa ger en ny som
kvalitet och det be-högtalartelefonsystem med högdatorn fungerarlilla bärbara ärettsom

möjlighet kommitvanlig telefon.givande använda den Dettatydligt äränatt en sommer
allra månaderna.under de senaste

chefen för Sverigesklassisk anekdotalla möjligheter. Endet kan år närMen svårt attvara se
alltidtelevision har ingen framtid. tänkerHyland, detta med Jagemellan,Radio Osssa:

förverkligen inte lättmöjligheter detrepliken talarden jag ärnär att argumenteraom nya —
genomslag.och kanske brettfaktiskt kommer händadetta attatt

snabbt och enkelt viautvecklad social kommunikation Inter-möjligheter tillDessa en mer -
infrastrukturen.nationell satsning Detsig motiverarviktiga de i ärsåär attnet enen-

fråga utökad livskvalitet.om

amerikanska porrindustrinendast dendet väl idag egentligendet gällerNår Internet är som
Därför latt för mig etab-bildkommunikation. detordentliga förinvesterat i attvoreresurser

inte det med minprostituerad i USA, kanvideokontakt med jaglera ännu göra t exmenen
skandal, det ska naturligtvis inte så.Det är varamamma.

olika behovmycket visar vilkakommit fram mångahar det nyligenMötesplatser På Internet somsom
vänder sig till för-exempel amerikanskenkelt tjänstfinns bland konsumenter. Ettför intressen är en som

ställeinformationskälla.välfrekventerad mötesplats och Det påär nätetäldrar. Det är etten
och möjlighet diskutera alla möjligafinner gemenskapmänniskor i föräldrarollendär att

oräkneliga liknande gemenskaper.framsig skapa kontakter. Detfrågor, lära växermera,

demokrati, i alla fall den enskilde medborga-tillembryoDetta går typatt urensom ny avse
politiker börjar flirta med dennaamerikanska tjåns-perspektiv. märks detNu typatt avrens

etablerasde politiskt viktiga härkunderna redanAnvändarna eller så många ärär attter. -
effektivt blir imaginärt ellersprids mycket Detåsikter och denämligen sätt. sortsett en

slagkraft.internationellt nätverk medvirtuellt stor

Williams nyligen. hade jobbatslagkraften fredspristagare Jody Honexempel åretsEtt gav
det först den elektroniskalandminor,i fem med kampanjenmycket hårt år närmot men var

framgångdet blev snabb made thekom in bilden Internetkommunikationen ensom -
Williams.difference", sa

Internet-kommunikation till alla hushåll.nationell satsning snabbmotiverar påDetta en
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Nya virtuella den snabbväxande mängden finnsFör kunskapsföretag det eller mindre avanceradeav mer
arbetsformer behov samarbeta elektroniskt kan arbeta i virtuella nätverkDet medöver nätet.att attvara

varandra. Sälja och köpa Billig och snabb Internet-kommunikationtjänster. understöd-som
sådana beteendenjer viktig förutsättning för utvecklingen.är en

SISU har vi utvecklat pilottjänstPå slags elektronisk arbetsplats hyra, virtuellett atten en-
arbetsplats eller virtuellt kontorshotell egentlig marknadsföring redan harett utansom-
överträffar förväntningar. småföretagVåra Massor med i kunskapsbranschen använder efter
kort tid förtjänsten lagra elektroniska dokument, videokommunicera och arbeta tillsam-att

i olika konstellationer.mans

iDetta sin linda och kräver i grunden snabb, enkel och billigär ännu Internet-
kommunikation. Enbart detta arbetssätt viktigt för alla företagsså mindre utveckling,är att
det skulle motivera rejäl investering i infrastrukturen.en

Slutsats: Det vi Slutsats: infrastrukturenDen nuvarande för telefoni föråldrad och otillräcklig.är Den är ett
har räcker inte hinder för personlig utveckling, ökad livskvalitet och personligt och inflytandeengagemang —

såväl lokalt nationellt och internationellt.som

Förslag: Snabb Internet-kommunikation kan människor ständig kompetensutveckling. Ige
mitt personliga fall funderar jag hade behövt Tekniska högskolan. hadejagom ens
kunnat komma i arbetslivet fyra tidigareår de redan idag kantjänster jag användaut -

lär mig otroligt mycket.så De mig svårigheter möjlighetnätet utveckla min kom-utan attger
billiga.De De snabba. Med dagens utvecklingstakt områdenär är många ärpetens.

snabbheten och lättillgängligheten avgörande med traditionella utbildningsformer kun-är-
skapen överspelad den väl kommer till eleven.när ut

Kompetensutveckling, social kommunikation och demokrati nyttigheter vi alla värde-är som
detAven näringslivet, de kunskapsföretag, behöver sådana förtjänstertypernarar. nya nya av

kunna snabbt.växaatt

Behovsbilden detta synnerligen varierad:är utöver

tonåring vadFråga viktigt vill ha"jag TV-kanaler finnsär 23 000 Det0 en om som nya-
idag har snabb Internet-förbindelse det har ingen. Om vi alla hadeom man en men-
det skulle kunna ha oändligt TV-kanaler Eller roliga utvecklandemånga på gång.man en
nätverksspel där kan kombinera social kommunikation med tävlingar.man

"Vi bar telenätett
min morfarFråga han vill säkert ha automatisk Internet-baserad kameraövervakningtal ochdetklarar data 0 av-

dd/zgt behöver trappuppgångarna i Kramfors.—
istället datanätett :om
kanöverföratal bland

mig skulleFråga jag vilja ha video demand eftersom tittar litejag så TV. När jag0 t ex on/qytket myckeannat -
tittar skulle viljajag precis vad vill Eftersom tittar sällanjag jag TV kanså jagbra. ReedH unt, se se.—

ørrgfáranzieamerikan:-i betala för det.gärna
/éaFCC.

här Vi inteMen infrastruktur vi förDen har dålig. gjord för taltelefoniär ännu. Den ochår är
den klarar dåligt bära kommunikation. infrastrukturDen vi har idag fak-äratt typannan av
tiskt skrattretande.-
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finns relevantai Sverige, för detdigital infrastruktur mångabehövs alltså snabbtsnabbt DetBygg ut nyen
i infrastrukturen före alla andraSverige investerabland konsumenterna.behov Frågantill 2 Mbps är om

efter offensiva länder.listanvi det eller vi ska komma längrehelst borde ner merom-

före har tillgånghushåll vill ha det 2000rimlig ambitionsnivå alla svenska som årEn är att
kommunicera både till och från sitt hemMbps full duplex-förbindelse, d kantill 2 s manen v
modem.Mbps ungefär snabbare dagensmed 2 200 gånger än

infrastrukturellför snabbt investera allmän sådanVad kan det kosta Sverige så ut-att en
har säkert helt Attbyggnad Telia har japanska televerket,Det t ett annatett svar.svar. ex,

för bolag antagligen digitalisera mindredigitalisera Sverige ja-såär ärstort attett som en
förmodligen bli mycket intressant Sverige med offertför-pansk stad. Priset skulle gårom en

frågan till världens olika telebolag.

detegentligen alldeles för lite. Visserligen snab-tio sikt Mbps 200 gångerMen års 2 ärär
arbete och känner redan klara begräns-modern, har idag Mbps mittbare jag 2än men

hastigheten för flera de använder.ningar i tjänster jagav
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Varför behövs digital infrastrukturen

Sjödin,Kar/-Einar Nutek:

Karl-Einar 5jo"dznhandlägger I Tjhfgor via Nutek, Stockholm.

på"Nya möjliga tjänster ställer krav infrastrukturen"nya

Inledning avsnitt belyserDetta tjänster och aktiviteter fram och vilka krav dessa kanväxer nätetsom
ställa infrastrukturen i bandbredd, betalningsmekanismer och iden-termer tav ex access,
tifiering.

Budskapet Nya tjänsteområden elektronisk handel i vid mening, olika distansarbetstjåns-som
information, kommunikation och underhållning ställer olika krav den fysiskapåter,

infrastrukturen.

Mycket dockgår med måttliga krav bandbredd. Detgöra på behöveratt t ex som
utvecklas de mjuka egenskaperna, lagstiftning,är regelverk, standarder,tsom ex
betalningssystem och identifiering.

Nytt arbete blir Tjänster delas traditionellt in i företagstjänster, konsumenttjänster och offentliga tjänster.
Internet-inriktat Helt klart kommer det tjänster med krav digital infrastruktur inom alla kategorier-trenya

Nutek har under flera utveckling med användningår tjänsterstött IT. Denna. av av nuva-
rande programplanen har förIT konkurrenskraft och tillväxt i tjänsteproduktion.ett motto:

fokusDär innovation och samverkan.är

Sänkt ifokm är har fjärdeEU i sitt mycket och infrastrukturfrågor.tjänstersatsatramprogram nyae/ezétrortméhandel Inför femte planerar EU samlad satsning informationssamhället ochramprogrammet en
pekar möjligheten delen sysselsättning under destörsta Europa femnärmasteatt av ny

kan kommaåren Internet-relaterad. pekar specifiktMan för medbor-tjänsteratt vara nya
d offentliga och betonartjänster arbeta. Särskilti fokus elektronisksätt ärattgaren, V s nya

handel.

Olika diskutera i relation till vilkaFör tjänster krav de ställer infrastrukturen det lämp-ärgrupper att nya
tjänster ligt dela in itjänsternaav nya att

handel i vid mening
andra arbetsrelaterade tjänster
information
kommunikation
underhållning

Mycket kommer framgent inte renodlat, det blir frågan i fallmånga in-att utanvara om en
tegration mellan olika tjänster. det ändå särdragMen går och speciella kravtyper attav se
från de olika kategorierna.
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Elektronisk handel i vid e/eczrønzk skiftande verksamheterElektronisk mening, mångaomspännervommerce,
handel i antingen

indirekt handel elektronisk beställning materiella levererasmåsteär0 som Varorav som
fysiskt traditionell väg

eller

direkt handel där det beställning, betalning, leverans online med immateri-går göra0 att
ella och informationstjånster.tjänster, underhållningstjänster,tvaror programvaror,ex

uppenbart framgångsrikEn indirekt handel idag i form bokköp bliInternet, kanpåav en
framgångsrik direkt handel imorgon i form demand. ställer krav infrastruk-Detprint påonav

immaterialrätt skyddas. leder i sin till krav avlyssningssäkermåste Detturen; t att turex
överföring, d kryptering.V s

Företagsbehov försäljning,Handel dela in i leverans online-innehåll eftermarknadsservice.går och Detatt av
dominerar kommer ochtjänster möjligheter inom alla kategorierna och i olika integrations-ävennya

former.

finns också specialområden förDet med utveckling tjänster, över-utrymme tav nya som ex
föring handelsdokument överföringEDI, betalningssystem, börshandel ochpengarav av

Ävenauktioner. direktreklam till konsumenter har potential och snabb tillväxt.stor

Företagstjänsterna dominerar
dominerar i allt väsentligt. Konsumentmarknaderna under fleraFöretagstjänsterna årväntas

framöver inte ha högst den elektroniska handeln.20än procentmer av

Elektroniska handelns krav fysisk, hård infrastruktur bandbredd och realtidsprestan-som
da varierar ganska mycket. generellt kraven oftast måttliga, vilket innebärMen ärsetto s

bandbredd till Mbps.2en upp

Vid direkt handel kan det fråga mycket multimedievolymer ska överföras.storavara om som
det gäller börshandelOm finns det krav realtidsöverföring.t ex

allra det gällerDet elektronisk handel skulle alltså kunna hanteras med dagens ellernärmesta
morgondagens förutsatt alla handlaInternet, intresserade har åtkomst tilläratt attsom av
Internet Vettigt behöver utvecklas drifts-Det garanterad och leverans-sätt. ärett som en
säkerhet.

Bristen regelverk ochpå standarder bromsar elektronisk handel
framför allt bromsar utvecklingen infrastruktur-Det elektronisk handel de mjukaärsom av

frågorna. finns helt enkeltDet inte den lagstiftning och det regelverk och de fastlagda stan-
darder det gäller betalningssystem behövs, för aviseradede satsningarnanär t attex som
elektronisk handel ska resultat i skala.storge

Fri kryptering, lagstödda digitala försignaturer säker identifiering och immaterialrättsligt
skydd, till. krävsmåste Det internationella överenskommelser. problemDet EUär ett som
har uppmärksammat. aktivareEn svensk roll önskvärd i det sammanhanget.är
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arbetstjänster olika slag. Typiskt för dessa deArbetstjänster kommerDet uppstå många äratt attavnya
Sambá//etmåtte:alm kanske inte kommersiella, de kan mycket samhällsnyttiga.såär men vara

det bli:ka imom en
Distansarbetefungerarfraxtmktur mm

formerdistansarbete. fram i och sådan formdelområde Det mångaEtt är växer ärstort en
distribuerar konstruktionsarbete eller telemedicin där detdistribuerar grupparbete, gårt ex

användning kan ställa ganskahjälp online expertläkare. Denna krav denstoraatt av
infrastrukturen, realtidsprestandafysiska bandbredd ochpå o s v.

Distansundervisning
Distansundervisning eller education demand- andra learningjust time någotsäger äron som-

förändringsprocessen lärandet.ingår i det livslånga Det kan också ställa kravmot stora
realtidsprestanda,bandbredd och från sin arbetsplats eller hemifrån ska med iom man vara

virtuellt klassrum eller virtuellt laboratorium.ett

Kräver samhällssatsning
områden kräver samhällssatsning ska bygga fungerandeDessa in-man uppen om en

frastruktur. det inte lita de kommersiella krafternaDär vidgår på sättatt samma som
handel.elektronisk

lnformations- finns olika informationstjänster.gränsområdet för utbildningstjänsternaI Det ärtyper av
med och World Wide Web informationsmediumtjänster Internet detnärmast ärsynonymt som -

tillväxten har kommit. Redan idag finns information tillgängligdär den In-merenorma
kan också framväxt förhantera. Det innebär tjänster hjälpa tillänternet att atten nyaman av

den information behöver. branscher, elektronisk förlags-komma Detåt tman ger nya ex
interaktiva multimedialaverksamhet mycket starkt. kommer informa-Detväxersom

elektroniska tidningar vidareutvecklas.tionstjänster och som

offentligaminst finns aktiviteter inom den sektorns olika delar somInte vägstora rege-
sjukvård, undervisning och kulturring och riksdag, hälso- och V in-satsarsomo s nya

formationstjänster och informationsspridning via Allmänt karakteriseras marknadennätet.
för informationsinnehåll de lovande områdena för tillväxt och sysselsättningett mestsom av
under de åren.närmaste

räcker till detbandbredd ganska måttliga. Två Mbps BehovetKraven på är ärmesta. asym-
metriskt, d det behövs bandbredd till konsumenten vad behövs tillbaka.änutmer somv s

mobil. räcker alltså inte dra kablar tillvill kunna hus-Konsumenten Det varjegärna attvara
fot.möjligt information rörlighåll, det måste ävenattutan vara

man vill kommunicera,vill inte hämta färdig information socialKommunikation Ibland utan man en mera
infrastrukturen. Hela telefonisystemetViktigt område förkommunikation. Det är ärett

också mobiltelefoni. harmarkbaserat telefonnät och Detuppbyggt gjortsett numerasom
Telefonin fåttinfrastrukturinvesteringar. har sällskap fax ochoch fortfarandegörs stora av

videokommunikation.elektronisk e-post och ävenpost

faktorerna. finnskostnaden de allra viktigaste mark-konsumenttjänster DetFör är enen av
Telefoniganska måttliga kvalitetskrav. lätnad för billig telefoni med Internetöver nästan

framväxande realitet. viktigt dlläggsområdelöjligt för sedan, det idag Ettnågot år ärmen en
finns brevlåda inte baraintegrerad meddelandehantering, d det tele-är att en gemensamsv

och kan ordna sådana sakerfonsvarare för fax, röstrneddelandene-post, attsomo s v som
till tal.konvertera text

kommunikationstjänster måttliga detinfrastrukturkraven för dessa gällerfysiskaDe är när
långt med komprimeringkommer ganska ochbandbredd, det gäller video. Mannäräven

realtidskrav, särskilt i videoanvändning.tekniker. det ganskaandra Däremot svåraär
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Underhållning Underhållningstjänster har formi TV drivit fram den infrastruktur vi har idagav som som
innefattar både marksändning, kabeldistribution och satellitdistribution. områdetDet väger

diskussioneri krav infrastruktur.tungt om ny

nuvarande infrastrukturenDen har bandbredd dessutom garanterad och detärstoren som
blir alltså inga problem med eftersläpningar och synkronisering bild och ljud Menav 0 s v.
den bandbredd finns enkelriktad till konsumenten. Marknaden för enkelriktadär utsom
passiv underhållning förefaller idag begränsad. Taket nått särskilt flermånga TV-ärvara -
kanaler inte realistiskt.är

Interaktivitet nyckeln här. finns ändå fallgroparDetär baranär Förgörstora man prognoser.
sedan talade3-5 år mycket video demand skulle driva fram infrastrukturman om on som en ny

eller mindre sig självt. blevMen så det inte. Så kommer det heller inte bli. Efter-mer attav
frågan helt enkelt för liten. Interaktivaär underhållningstjänster, däremot, frammarschär
med fortsatta krav bandbredd och asymmetrisk kommunikation alltså medstor mer
bandbredd till konsumenten, tillbaka till leverantören.änut

viktig del inomEn underhållningsmarknaden spel olika slag. Det kan ungdomarsär av vara
intresse för spela interaktiva spel med kanske komponent socialöver nätetatt en av samvaro
eller undervisning. Eller det kan online-spel, gambling, hästar eller andrapå sådanatav vara ex
aktiviteter. Underhållningstjänster online-spel, musik och film från spel- och nöjesin-som
dustrin, ekonomiskt stark och mycket kommersiell marknad medär del sägerstor,en en

tillväxt. sluterDet cirkeln till den elektroniska handeln.enorm,

Nya tjänster Alla dessa med sina vidareutvecklingartjänster och former, ställer krav dennya gemen-
ställer kraven infrastrukturen. bland efterfrågan och betalningsförmåganDet är avgörannatsamma som

hur hårt kraven kommer drivas. kan det driva framNya tjänster infrastruktur.sättetatt ny
Infrastrukturen möjliggör också för utvecklas.tjänster attnya

Exemplet Minitel i Frankrike visar etablering infrastruktur kan leda till utvecklingatt en av en
Sverige förutsågtjänster. I motsvarande lysande utveckling för Tele-massorav av nya man

bild, där misslyckades etableringen den nödvändiga infrastrukturen och därmedmen ute-av
blev också tjänsterna.

Slutsatser Slutsatserna är att

vi behöver mångfald tjänster och mångfald aktöre det krav flexibili-0 en av en av ger-
och kombinationer i infrastrukturen, alltså inte enda likriktande struktur. Vi hartet etten

övergripande krav: flexibel åtkomst för alla, och helst.närvar som

vi bör aktivitet istället för passivitet d aktiva vi skapartjänster inter-0 satsa attsv en—
infrastrukturaktiv i sin grogrund för ytterligare tjänstertursom ger nya

de mjuka infrastrukturfrågorna mycket viktiga, d fri kryptering och lagstödda digi-är0 v s
tala signaturer, driftsäkerhet, skyddad immaterialrätt internationella resultat måste-—
komma till stånd det gäller lagstiftning, regelverk och standarder.när
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infrastrukturVarför behövs digitalen

MediaDesk Sweden Svenska Filminstitutet:Svanberg,Lasse +
vid SuemnéaFilminsti-Laue Svanberg .ri/arméreprexentantfdr EU; MEDL/1II—/brqgram ac‘/Jyer/émmär

Xtoøié/Jø/m.tutet,

påverkar Sveriges infrastruktur"internationella utvecklingen"Den

för digitalaavsnitt belyser den internationella utvecklingens betydelse medier.inledning Detta stora

infrastruktur för digitala medier från iSverige debatteras utvecklingen tvåBudskapet I en nyav
felaktiga utgångspunkter:grunden

digital-TV ungefär dagens television, fast mycket det i självaär näratt0 mersom -
verket blir helt mediumett nytt

vi i Sverige själva kan utvecklingen det avgörande i själva verketavgöra näratt0 -
sker internationellt.

1980-talet fick tanken slagsSamarbete med den internationella utvecklingen nämndes underNär något
det händeviktigt automatiskt långflygningsvingar och for till USA och där saker,Europa Japan. Detsätt var

speciellt inom branscher hade med media, data och telekom göra.attsorn

for inte. borde den idag, Sverige medlem i och harTill tanken Det EUEuropa göra när är
full tillgång till handelspolitiska utvecklingstekniska Sverige har, förEUs Men attresurser.

folkligt uttryck, in i med före, d aning motvilligt.använda gått EU rövenett env s

efter medlemskap börjar det bli dags vända den trevligare framsidan tillNu årsett attpar
och inte bara bidra med kunskap och också för de bidrag ochvår våra utan taresurser, oss av
samarbetsmöjligheter EU-medlemskapet erbjuder.som

internationellaidag vi inte särskilt bra det. Och det perspekti-Men Europaår är närmaste
och Sverige integrerad del och världens telekommunikationsteknis-Europasärvet en av - -

ka infrastruktur.

Under fyra har försökt höja den svenska film- och TV-branschens europamedvetandeår jag
nationell för harEU-kommissionens MEDIA-program. Jag delsåsom möttrepresentant en

motvind har försökt svenska film- och TV-företag höja blicken den natio-jagnär att ur
nella och statssubventionerade ankdammen och blicka söderut den gm värl-trygga mot
den, och inte tidigare den världen, och skärpa sina språkkunskaper.västerut mot attsom nya
Språket också infrastruktur oerhört viktigt i gränssnitt omvärlden.är vårtär moten som
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Debatten har europaperspektivUr lider den svenska digital-TV-debatten minst grundfel:tvåett av
tvâ grundfel

Grundfel 1 från digital-TV handlar det slagsär utgår television har idag,.att attvi v1om som
multiplicerad med minst tiopotens, d mm/2 t/yeJame.’men en morev s

Det i realiteten, ochrätta lång sikt, det handlar heltär på att ett nyttom me-
dium ställer alla gamla invanda TV-begrepp huvudet. traditionellapå Desom
TV-kanalerna tvingas redan inom den femårsperioden avhända signärmaste
sitt privilegierade tolkningsföreträde och in sig i lång kö audiovisu-ratta en av
ella tjänster, nationella och internationella, konkurrerar vår uppmärk-som om
samhet och tid. NilssonsSam Sveriges Television femtioprocentiga tittarmål
för SVT-kanalerna inger i sådant perspektiv inte respekt, fårett utan snarare

löjets skimmer sig.överett

Grundfel 2 den offentliga debatten kring svenskär digital-TV från detutgår sigröratt att
inhemsk svensk uppgörelse, match mellan kabel-TV-operatörer,våra nätägare,om en en

satellit-TV-företag och de starka intressen bevakar marksänd TV och sedan medsom rege-
ringskansliet dornare.som

Det förhållerrätta det sig naturligtvis inte. Svensk digital-TVsär så fram-att
tid och utveckling inte bara Kulturdepartementet, Telia eller Tera-avgörs av

i lika hög grad det händer i Bryssel, i Strasbourg, hos ITU iutancom av som
Geneve eller hos handfullden amerikanska datorföretag idag dominerarsom
världsmarknaden.

Blir kollision mediekonferenserDe årens har präglats The Great Convergence Spirit, dsenaste attav sv-
konvergens medie-, tele- och dataindustrin i global, kramgosig omfamning. Och det har låtitår storen

förtröstansrikt och hoppingivande. blir det såMen

På det internationella planet verkar scenariot börja handla "The Great Colli-nu snarare om
sion maktkamp mellan i första hand datorgiganterna och den traditionella TV-en—
industrin. kamp främstDet vilket slags vi ska använda. Ska detär PC-apparaten om vara en
TV eller TV-PC D datoriserad TV-mottagare eller TV-utrustad Och vilketPC.v s en en
slags kommunikaüonsteknisk infrastruktur ska backa sådant system finnsDet 1,4ettupp
miljarder TV-mottagare i världen och bara miljoner200 hemdatorer. tål tänkaDet på.att

Kollisionsalternativet ligger främst de utspel Microsoft, Intel och Compaq gjortsom nu
med willIntel-chefen Andy stridsrop ledstjärna: PCGroves /Jøurx exveedTVmkv/ing w-som

bhour; t/2eend t/725decade. PC PC-tittande, datortittande.Noteracu/mg viewingPcmmdeM ,ä
TV- dei ° 2000.mm ar datortrojka foreslarDenna . TV-standard baserad datorvarldens tekniska. villkor.o.. ..ny paen

t progressiv avsökning bildskärmen istället för TVs delbildsavsökning. Iex masspro-
duktion kan persondatorn förvandlas till kompetent förTV-mottagare merkostnaden en

inte överstiger TV—/zremrför100 USD. Betalar fullskaligt TV-tittande i PCsom man en



infrastrukturendigitaladenhearingITkommissioncns nyaom

konventionell TV-titta påvi ska jo,fråndigital-TV-debattenden svenskaVad utgårdigital-TVSvensk att en
video-mycketungefär likakostarkompletterad k settopboxfár ödedystert som enmottagare somav en s

riskerarinterimiteknikteknoekonorniskt sårbarochdyr, svårsäljbarspelare. En attsom
de inter-demand skaoch videoHDTVöde tilldystra mötes troom manonsomsamma ——

olyckskorpshållet.nationella trendnissar åtärsom

digi-app/zmtiøni markbundetei/lerkonsumentsynpunkt inte finnasfrån någonverkarDet ett
och kommerfinns däremot i Internetriktigt lockande. Dettal-TV-alternativ ingenting år-

inaturligtvis integrerasteknik måsteuppenbaras isikt också DVD3. Dennapå enatt nyanog
digitala medier.infrastruktur för

hemvideostandard.mycket baramycketDVD ånär mer en ny

tappning.distribuerad i dagensTVbara digitaltmycket, mycketDigital-TV ånär mer

bara spekulerakan vi idagmervärde innebar,exakt vad dettaMen om.

strategi förlångsiktigt hållbarframförsökaavsiktIT-kommissionens ärMångfald medier enenresonera
räknavi börambition,hedervärdför digitala medier.infrastruktur Detsvensk åri digitaldomänen nogmenen

domi-sig i den digitalaetableraplus till kommerkända medier någramed alla idag attatt
ochhögupplöststationär,sig denelektronisk bildskärm årformoch någon Vareavnen —

lågstatusbillig.mobil, lågupplöst ochhögstatusdyr eller

IT-kommissionens, EU-den svenskaöverskriderstruktureringsuppgiftendenbefararjag att
definitivtöverskriderDen"Lug": låt Bill kompetens.förmodligen också Gatesochkommissionens-

aldrignordnar efterleverg IV-branschen jagfilm- ochsvenskateknikspejare i denEftermin. 35 år som
aldrig.det ordnar siglugnLugn,mottot: -

från TVförflyttar sitt fokusdigital-TV-debattenden svenskaleder tilldenna hearingRelationsteknik Om att
dendzgmedia har gjortdigitala medier eller såIT till begreppetersätter nytta.stor

lee‘/mo/ogy,har IT-re/atiomRT,ITsikt dessutom byterIT-komrnissionenOm motut
fg”’””’”t sig till hurochtrenderinternationellatillförhållandevarit lyhördkommissionen anpassat

zngen/or:teknz.rktguMI— kn. k.ht 1 kkdi, . lId . .dd U t, ations 1Snatver ommuni agita eutnyttjar oc e eaovervar enung omaragensbegrepp
trukturer.in fras

gubb-begreppingenjörsteknisktgammaltRT-kornmissionen ITdet till årGör ettom -
hälsa.sextonåriga dotterdet låter min

lagringskapacitet.CD-typ harkompaktskivaVersatile Disk,Digital år3DVD, storsomaven
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samhälleliga nyttoeffekter med digital infrastrukturen

Utfrågning behov och nyttoeffekterom

Inledning avsnittDetta belyser behov och nyttoeffekter kan motivera satsning utbyggnadsom en av
digital infrastruktur.en

Medverkande FlorénPer Kairos Future AB, Mattias Hällström SISU, Karl-Einar Sjödin Nutek, Lasse
Svanberg MediaDesk Sweden.

Vad spekulation Vadär realistisktär För inte längeså sedan rosades framtiden med tjänster0 som
video demand och TV-kanaler.500 Det lär inte bli Finnsså. verkligen behoven och efterfråganon

Karl-Einar Sjo"dz}1.Min åsikt behoven finns och efterfråganär finns. Problemet i för-äratt att
definiera exaktväg det dyker Därför vi ha flexibelmåste inställning till det hela.var upp. en

Vi måste aktivt, d vi frånmåste utgå hel del möjligheterna dyker intesatsa attV s en av upp
förrän vi skapar förutsättningarna för det. höna-och-ägget-situation.Det är en

Skulle vi ha byggt med bandbredd fram till alla hushåll, det mycketärut ett system enorm
möjligt video demand skulle ha kunnat fylla den kapaciteten. det finnsMen inteatt on upp

efterfrågan idag det. Utvecklingenpå måste hand i hand, d lite efterhand ochen satsaV s
efterfrågan dyker Vi ska inte inte vi precis vad kommer hända.trose var attupp. vet attsom

kommerDet många överraskningar framöver.

Lane Svanberg,MediaDer/é Sweden:Behov behovVems Vi talarNär behov idag viom menar
vanligtvis näringslivets eller den yrkesarbetande befolkningens behov. Men glöm inte vi åratt
2005 kommer ha den svenska folkhemshistoriens ålderspensionärsklass,största de rikasteatt
och friskaste ålderspensionårer vi någonsin har haft. finnsDet risk för Sverige för förstaatt

i historiengången kommer den icke yrkesarbetande befolkningens behov. Somatt styras av
pensionär med tid och har heltjag andra behov digitala tjänster vadgott änom pengar, av en
17-åring har idag.

Om det finns samhälleligt behov digital infrastruktur hur bråttom det0 ett ärenav ny -

Maltiax Hc‘z//.rlrbm,SIS U: En rimlig ambitionsnivå vi skaffar förutsättningarär att oss nya
inom år. En analogi investeringar iär järnvägar mycket lång Menpar som var en process. var
det bråttom med järnvägar Nej, det det väl inte. andraMen å sidan Sverige först ivar var
Europa med bygga sådan infrastruktur och det fick konsekvenser. fråganDetatt ärstoraen

risktagande nationellpå nivå.om

Per F/orén, Kairox Future: Frågan hur vi relativtär står omvärlden. Har vi val hållaett attoss
efter omvärldenavsevärt Förmodligen inte. viHar val före omvärl-avsevärtoss ett att satsa

den Förmodligen inte, för det blir för dyrt. tidtabellVår beroende Aär tekniken ärattav
den harså rimlig prislapp och vi varken kommer för långt före eller förattmogen atten

långt efter, i framkant, för kunnagärna lyfta fram Sverige konkurrensmässigt.att

Karl-Einar 5/bdiiz, N;/te,é.ag betonar de mjuka infrastrukturfrågorna kräver internatio-som
nella överenskommelser, regelverk och standarder Det vi integörett gemensamt atto s v.
kan allt för långt före med fysisk utbyggnad och skapa vår standard i Sverige. Deten egen
kommer inte fungera. Då hamnar vi sannolikt i återvändsgränd. Takten bör alltsåatt en vara
snabb och i framkant det ska inte för snabbt.men vara-
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samhällsinformation, utbildning,demokrati,effekter, alltifrån ökadmöjligheter ochpekarNi på nya0
infrastrukturdigitalsamhällets och individenskonkretarbetstillfällen Vad är nytta en nyav0 s v.

nyanalfa-vi debattsedan hadeSweden: mindre tioSvan/mg, Meaz2zDe.rk För årLane än en om
skriva.inte kunde läsa och Mengrundskolanmänniskor lämnadebetismen, nuatt somsV

läsförmågan ökat betyd-skriv- ochdatoråldern harsignaler i ochkommer Internet-attom
skriftligen.med datornkommuniceraeffekten eftersom virimligt med den måsteligt. Det är

dagenskommunikationsverktyg. Det såinfrastruktur i första handdigital ärEn är ett ung-
för kommunicera. någotför söka information, Detdet inte ärdomar utnyttjar utan attatt-

positivt.

syssel-möjligheten skapatjänsteproduktion, alltsåKar/-Einar .5‘/bdzn.Nyttoaspekten att ny
före-lokal eller regionalhuvudsakligentjänstesektorn, viktig. Tjänstersättning inom är är en

Med digital infrastruktur,med kunden.direkt iteelse och tjänster uppstårmånga mötet en
hela världen.kunden direktmed Internet, når överman

skaffa marknadföretag, sig gårmöjlighet, inte minst förinnebär småDet attstor somenen
fall alldeles för liten. Om vi inteSverige iden lokala marknaden, i mångalångt ärutöver som

för företag arbetaförutsättningarna små påsatsning byggagör att storatt enuppen
tjänsteföretagandra länderskommeroch produktutbud,marknad med såtjänste- attett

andra länderförhållande tillvi hamnar efter iin till Sverige ochkomma

ho-mycket lättareofta detmed framtidenF/orén, Kairos Future: Problemet ärPer är attatt se
förabsolut.avfärda med "Ja, Den störstamöjligheterna gårin nyttanattten mensom ..

särskilt kravenutbildning,digital infrastruktur kommerindividen med att somvaraen
kraftigt i framtiden.lärande kommer Ökautbildning och livslångt att

olikaträffa likasinnade ikunnamycket viktig, personligmindre, ändåEn är attnyttamen
Ökad personligoch underhållningkulturformertillgång till olika ärsammanhang. nytta,en

nyhetsförmedling.böcker ochtillgänglighetpriser och bättreliksom lägre t ex

förutsättningproduktivitet undertill ökadföretag det möjlighetendet gällerNar år att man-
Historisktautomatiskt.kommermöjligheten, för det ingentingdenpå är sett,tar somvara

har framstegföretag gjortalltid varittidningsbranschen, har deti nästan genomt somnyaex
denförmått draföretagen inteteknik. gamlamöjligheterna med Defånga att nytta avatt ny

kommit eftersläntrande.i bästa falltekniken, utannya

Ökad och oftanyttighet för företagen. Ettmarknadentillgång till är annatstoren annan
kund-Relationsmarknadsföring ochi detta.till kunden ligger inbyggtrelaterabättre sätt att

fantastiska möjligheter,område medcentraltmycketallt viktigare.vård blir Detta är menett
tänkaföretag börja ilätt förproblem. inte mångafinns Detdär det också är attstoraenorma

vi har inteidagomöjligtabsolut fullständigt sägerfall verkar det näri delbanor, attmannya
från kunderna.elektronisktid postatt svara
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Behövs verkligen infrastruktur För digitala medier Eller räcker det med uppgradera den0 atten ny
befintliga infrastrukturen

Lane S1/uulver MediaDexk Sweden:Det rimligt i det statsfinansiella undersökaär allatå et attg g,
möjligheter tillstår buds, för befintligaden infrastrukturenutnyttja välså möj-attsom som

Vi lån framme i Sveri Vi harär redan världens finmaski och bäst funt asteg g ge. en av g ge-
rande telekommunikationstekniskaj infrastrukturer. det finnsMen saker har tittatintesom vi

distribuerapå, viaInternet elnätet, det verkar väg.t attex men vara

Vi kan lära TV-historien. rabalderDet i mitten 1980-talet HDTV,stortav var av om
högupplösnings-TV. Enorma satsades utveckla denna framtidenspå TV. detMenattpengar

sol och pannkaka, därför kom fram till TV-var upp attsom en attner som en man
konsumenterna inte alls beredda betala för fantastiskt skarp och tydlig bild medattvar en
sexkanaligt ljud. Konsumenterna tyckte den bildkvalitet TV redan hade räckte, såatt som

inte villig betala för högre teknisk kvalitet.något bör vi kommaDet ihåg.attman var en

Per F/ørérz,Kairo Future: Med dagens infrastruktur kan vi inte vissa saker fulltgöra ut, som
skulle möjliga med morgondagens infrastruktur. Alltsågöra kan vi idag inte det viattvara se
skulle kunna med bättre infrastruktur.göra Därmed inte vi ska nöjda, därförsagt atten vara

vi inte idag någonting vi inte kan det lite felgör argumentation.göra äratt som -

finnsMen det alltid risk från teknisk utgångspunkt fram lösningViss och såatt taen en -
visar det sig människor inte vill ha det Samtidigt det förränsvårtär haratt att veta,nya. man

satsning,gjort den verkligen lyckosam. Egentligen skulle vi behövaår olikaen om prova
lösningar för kunna idéerna föds och kreativiteten flödar bäst.att se var var som

Konsumenterna har begränsad tid och ekonomi och det innebär det kommer tjänster0 att om nya
kommer något försvinna. Skivindustrin har 10-20 och ungdomar köperannat att t tappat procentex
mobiltelefoner istället. Internet tiden TV.från Vad kan hända siktpåtar

Per F/oréu, Kairo: Future: finnsDet viktiga principer.två Det människa söker männi-är attena
ska. Kommunikation mellan människor alltid någonting kommer efterfrågas,är attsom mo-
biltelefonins popularitet exempel vi beredda betala förär på kunnaär varand-mötaatt att att

Om vi får möjlighet titta varandra också, via videokonferens Internet, såatt tra. ex en
kommer definitivtmånga lägga tid det.att

Den andra principen interaktivitet alltid attraktivare passivitet.är Om mänskligär änatt
kommunikation viktigare bara interaktivitetär maskinän attraktivtäratt emot,ta mot en mer
och lättare betala för, bara konsumera.änatt att

Mattzai Hci//Itrtuu, SIS U: intressantaDet handlar mycket social kommuni-är vägsom om
kation. Naturligtvis vi beredda betala för sådana skulle verkligenär tjänster. Jag viljaatt att

föräldrarmina hade datorskårm ansluten till och vi kunde ha den påslagennätet atten om
kvällarna och med varandra, i köket medan vi lagar Tekniskt kostar detprata t mat. settex
inte mycket. inteDet tid från något Det bara rikare liv. Det finns många,tar annat. ettger

sådanamånga möjliga tjänster.

Lasse Svanberg,MediaDeLê Sweden:Cyberspace taktilt och exempel detär videoärtorn ett
demand-utvecklingen. förMan trodde då sedan möjligheten7-8 år beställa video-atton att

film hemma vid sin skärm, snabbt skulle spridas brett och slå videobutikerna ochsnart ut
Videohandlarna. Men det visade sig vi Videokonsumenter har taktilt behov, datt ettsom V s
vi vill hålla i Videokassetten och titta den, snackapå med videouthyrarna, lite tips om nya
filmer har kommit in. Det behov inte tillfredsställs viaär Internet.ettsom som
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rollalls spelar någonintekanskedetaldrigsigordnardetlugnt,det bara"taSvanberg sägerLasse -
marknadsaktöremainternationelladeutvecklingenSverigevi i gör storavad styrsutan av

haEfter i 35 årdefaitistiskt.låterdetdet,Sweden:Så attMediaDerk ävenvanbeøgg, ärSLame om
det min lite små-såteknikspejare,journalist och ärmedier,kutvecklingenföljt soms nyaav

sakerskärrad förblisig ochanledningfinns ingendet atterfarenhet,cyniska att oroaatt
fall inollsummespel i allablir slagsplötsligt dyker Detrevolutionerellerhavererar ettupp.

teknik ellervissförinoch gårfotenSverigerisk sätteruppenbarockså enMen det är att neromen
80Stålverkmedslutar detför tidigt, sålösninginfrastrukturell ett nytt

gällerdetskebörjartill det närskeptiskdjuptMedzaDe.r;é S22/edensjagSvanberg, ärLame nusom
Waterloo.kan blidigital-TV.för Detsettopboxarsälja ettatt

tjänsteruppsättningmedinfrastrukturdigitalrealiseraförkritiska faktorndenVilken enär att en

abonnenternatillkopparkablarnaägandetbehållaTeliaSISU: inteHállxträm, LåtMatz/ia: av
istället.användningen nätetTelia köpaoch låtbolagidetLägg avannatett

im-betalningssystem,medinfrastrukturfrågornamjukaNate/é:.Tack1a deS/odzn,Karl-Einar
möjlighe-det kommerregelverk och öppnaframtillmaterialrättsskydd Se attettatto s V.

marknadenspraktisktframdrivasutbyggnaden kunnafysiskadenSedan kommer att avter.
krafter.

Vi behö-lösa.nödvändigaochavgörandemjuka faktorerna ärKairo; Future: De attF/oren,Per
problem.datalagenocksåGenerelltutbildning.till ärlägga ett stortver

tillrelationochattitydkonsumenternasviktig faktorMedzaDe.r;é Sweden:En ärS1/zmberg,Lame
jageller somteknomaximalistochteknikdyrkarekanhögteknologi. enMan varavara en -

teknikskeptiker.ochteknominimalist en

efterleveri Sverigedetfinnsteknikdyrkare attmottothurdetta mångaFundera över som-
jag,finns detbäst Hur mångaallraoch det ärbra ärallt somär är nyastnytt somsom

för teknikensteknikkompliceradaningmigochteknikskeptiker värjer egenär motensom
skull
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medierinfrastruktur för digitalaVem byggerB. en ny

Översikt

för olika aktö-utmaningar och möjligheter deproblem,för denna del diskuteraTematFrågeställningar är att
infrastrukturen för digitala medier.förverkligaeller kan bli, involverade iär, attrer som

frågeställningarnaBland är

perspektivinnehålls- och tjänsteproducenternas
perspektivteknikbyggarnas

perspektivlagstiftarens
påverkareochutbildningsområdettänkbara potentialen inomden avnämare av ensom-

infrastruktur.ny

45



IT-kommissioncns hearing den digitala infrastrukturenom nya

Innehålls- och tjänsteproducenters perspektiv

Richard Gatarski, Stockholms universitet:
Galant/ei,Richard fim/éare vzdfl2’retag5e/éonomméa Stockholm;zmrtztm‘z&#39;omm, uniz/erritel.

åtta åtta innehållsproducenter""Nya infrastrukturen -för eller miljoner

Inledning avsnitt belyser innehålls-Detta och tjånsteproducenternas roller, problem, möjligheter och
utmaningar i utvecklingen infrastrukturen för digitala medier.av

Budskapet Vi egentligen mycket lite dagens k innehållsindustri. På längre sikt, 8-10 år,vet om s
det helt okänd värld med mängd aktörer problemär och möjligheteren en nya vars

vi idag svårligen kan föreställa Som utvecklingen kommer Internetutoss. nu ser
baserat drömmen fria globalapå det gratisnätet borta 8-10 Enår.attom vara om
rimlig utgångspunkt alla i mening ellernågon kommer bli, innehålls-är är,att att
producenter. Men det beror i grunden hur infrastrukturen byggspå ska denupp -
utformas för mediegiganter miljoneråtta eller åtta svenskar Det saknasatt passa en
klar vision leder vidare.som oss

Innehåll olika finnsFlera begreppet innehåll:synsätt
detvad är- projekt Info2000 definierarj innebâ//Jindørtri I;17ze/J43//mid;/JtmzEUs bertår alt/före-0 atten som

.9/Me/Jaltamed riéapa, t/Z1/ewé/a,pazéetera00/9Iprida zImeba°//."I definitionen talas detärlag attmm
vidare data, ljud, bild eller multimediekombinationer framställda i analogt ellertext,om

formatdigitalt olika bärare mikrofilm, magnetiska eller optiskasorters papper,som
minnen. Innehållsindustrin omfattar olika områden inom tryckning och publicering tid-
ningar, böcker, tidskrifter, publicering förlagstexter och elektronisk publicering di-av
rektanslutna databaser, ljud-, bild- och telefax- ochtexttjänster, CD-baserade tjänster,
DVD-skivor, World Wide Web, edutainment denInternets audiovisuella sektornsamt
television, video, radio, ljud och biograffilrn.

reflekterasEn i Harvard Business Review Sep-Oct 1997 där forskarna Evans0 annan syn
Everyoch bminem informationbuizhem.Alla innehållsskapare.Wurs säger: ärter am

finns kanske det svenska d inget alls. Vi har ingenSå statistik idagsynsättet, synsätt0 v s
eventuell innehållsindustri. florerar i massmedia Sverigenågon Detöver utsagor attom

mycket finns siffrormusik det inga det. heller finns siffrorInteexporterar men-
hur skapar innehåll däremot vi antalet jordbrukare.många SCB har ingentingvetsom -

utvecklingen i innehållsindustri däremot nybilsförsåljningenvivetenom -

Underförstådda kort sikt, i eventuell svensk innehållsindustri, verkar det finnasPå antal underförståddaetten
aktörer i inne- aktörer i industriell mening producerar innehåll. industrinDen bestårsom av
hállsindustrin

massmedia, d TV-företagen, radio, tidningar, film0 s o sv v
förlagsproduktion i form böcker, video, CD musik, dataävenav nu

antal människor, alltså individuella skapare innehåll skribenter, fotografer,0 ett stort av som
illustratörer, reklammakare, musiker, animatörer, redigerare svårt hitta statistikattm
eftersom dessa med frisörer, städare och andra personliga tjänstergrupperas

Hit kan räknas professionella innehållsskapare, politiker, forskare föreläsa-ochäven tsom ex
blibörjar växande sysselsättning i industrisverige. Bland underförstådda aktörerre, som en

finns också antal hushåll konsumerar innehåll.ett som
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innehållsindustrin,tillhörantal osynliga aktörersikt finnsOsynliga kortPå t programva-exett som
lyfta fram.viktigadataspelsindustrin,ochruindustrin äraktörer attsom

tjänstefö-Expedia,finnsdet gällerinternationella planet tjänster,Exempel: detPå när ettt ex
relaterad till Ettinformationhotell, taxi och alllevererar flyg, annatresor.retag annansom

sitt in-delarprecis har ändratElectric, varuproducent,exempel Generalär stora avsomen
Dell skräm-Dataföretagetviasina inköp Internet.och hanterar majoritetenköpssystem av

kring sinainformationsinnehållpersondatorindustrin skapahelaslag på att pro-genommer
i Bokus ochfinns liknande exempelSverigeviaoch levererar Internet. Idukter Internet

Bovision.

Även CDROMinnehåll. Arla hargrad Tvaruindustrin producerar i gett utstor somenex
innehåll mjölkför-har ArlaSedan längeinnehållMyulk och de har Internet.heter även

ledde det tillmednyligendetpackningar, När attreceptettmatrecept.t couscousvarex
BW-butiker.slut i mångatogcouscousen

Även Kalleinnehållsproducenterna,blandvarutillverkande aktörer finnsmindre t somex
tack denhela världensedan säljervilka hanlegotillverkar slags instrumentsyntar över vareett

han harhemsida gjort på Internet.

ytterligare. Såinnehållsproducenterna gårde osynligaförlängaDet går resonemangetatt om
fotograferar eller ljudarritar,skriver,telefonerar, allainkludera alladet attt somsomex

innehåll. hem-skapar Läsalla dessaoch klistraralla kopierar, klipperöverhuvudtaget, som -
inne-endast konsumerari skolanVioch studenter.läs lärare, läs elevermafruar, atttror man

vad konsumeras.innehålli skolan produceras änfaktiskthåll. Det tvärtomär sommer-

siainnehållsskapande Ettsvårt sättmed innehåll ochsikt, dettalängre 8-10 år,Nyskapare På är att om.
visionärenaktörer. Tänkoch dessskapar framtidenstöd visionerpå ilängre sikt är t exatt ta som

kornApplesedermera ComputerochforskningsmiljönEngelbart, Xerox ParcDouglas som
inte allscementerad världiutvecklade visionerbanbrytande persondator. Demed sin somen

Per-Albinochsocialdemokraternatalashar hörtpersondatorer. Mångaintresserad omvar av
gillar detstodvad stridenaninghar ingenfolkhemmet. JagvisionHanssons om, menomom

det blev.som

ha dem tilloch vad vi skadigitala medierdet gälleridag ingen visionVi däremot har när
ska ha dem.vi kanskeän attmer-

eller inne-informationsindustrini förlängningenkonstatera,Vad vi också kan jag, är atttror
inte denalltsåkonvergerad. Detinvaderad ellereller mindre ärhållsindustrin idagär mer

aktörer.det andra Inyskapande här,massmedieindustrin har varit ärtraditionella utansom
Kinnevik har gjortoch medoch tillidag Telia, Spray, IconSverige det Posten,är somt ex

fanns detför tidigareinnehållsindustri,skapaStenbeck blev alltsånågonting. tvungen att en
kunde distribuerainnehållsindustri han åt.ingen som

IdeaMarket,exempelfungerandeinnehållutveckla Ett ärallafrågan KommerSå år: att
till mark-artikel, lägga denskrivahelst kandärtjänst Internet,är utenvem somsom en
artikel förigårköptevärlden köpa så jagför alla i heladen tillgänglignaden och göra att en—

fem dollar.

världelektroniskslagsCyberLife with Crearuresexempel ärEtt är ett som manannat som
med dessvärlden självbygger helainteraktiv tvålopera. Mandator, detodlar i ären en
webbsajtCyberLifesfram aktörer. Påkläcka för odlafåraktörer, små ägg attatt nyaman

självinnehållsskapande därmed varandra. Detbyta aktörerkan ärInternet ett manman
medverka.vill kanallatvåloperadeltar och produceraraktivt somen -
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Utmaningar problem, finnsBland utmaningar och möjligheter för innehålls- och tjänsteindustrin på
och möjligheter omedelbar sikt och längre sikt följande:något

Kort sikt 0-2 år Lång sikt g8—10 år
Problem tjäna finns inte i formInternetatt 0pengar av

det fria globala gratisnätethänga förståmed och vad som
händer, skaffa kompetens världsekonomin beroendeI mer

digitala mediermarknadsekonomisk in- aV
frastruktur saknas totalt, problem omöjligaär0 attv s som

struktur för betalning, för förutse idagen
säkerhet, för leverans, för att

köp,ångra m rn
snabba förändringar skapar
problem i sig

Utmaningar övervinna tröghet eller hantera den universella spel-när- 0
synthet, d individen el- planen, d faktisktdetatt attv s sv
ler organisationen vad kommer globalattser som vara en
håller hända och marknad och blandningatt en av
kan/ vill förändra sig innehåll, och produktervaror

OCh tjänsteraffärsmodellerskapa finns
inga fungerar bra behålla föraredeännu 0 styrsom som

utvecklingen Och kanske annuhantera nuvarande relationer,
byta dem harSVarareresetjänstföretaget att 50mV s som

utvecklingen fel hanatinte riktigt vad det ska göra styrtvet
under några årresebyråerna säljer de-av som

eller dataföretagen utveckla vidaretjänster 0ras
vill börja sälja personda-som
själva på Internettorer

Möjligheter förhoppningar:Visioner,komplementära fysiska for-
alltså papperstidning bättre liv, jobb, inkomstermer, en o
kan bh digital eller ett trådlösa digitala medier kan50m 0

TV-program igårlut betydelsesom stor
kan satellit elleretern via högre bandbredder,

kabel-TV symmetri/ interaktivitet0
lättare globalt via digitalaAagera
medier
olika digitala medier finns allt

inte Internetär
lediga förarplatser finns -
ganska visionslöst längesåän

köroch som

Begreppet"förarplats" bygger följande metafor: Om framför leder till framtiden och vi åker bil det kör bilen.på4 vågen såår någonoss som
åtminstone bit och fattar eventuella våxelvaloch gaspådragDenne beslut vägval,hastighet,vägen omvägar, matpauser, etc.ser en om

det medier/TV,gäller digitala finns haka bussarna körsNär så det antal bilar banan.Sverigekan Mur-någonracet ettom somav av
doch, Gates, Vi kan ocksåvälja lediga förarplatser.Turner med ganska tavlare länge,såånett annat gottm men omrace,
Det förefaller fortfarande finnas möjligheter köra eller flera körs möjlighet beståralltsåbilarna i det 8-10 Dagensår.att en som omav race

direkt/indirekti välja bil och förare, Möjliga förare enskilda individer med visionär styrka och makt köra Carlzonjanär attatt typrace, -
körde SASeller Per-Albin Hansson körde Sverige.gångsom en som
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tillför helheten. Vi känner denutveckling har betydelsemjuka mjuka infrastrukturensDen Den stor
massmedia. Vi inteoch konsumeraskolan läsa, skrivainfrastrukturen gamla världen. Vi har lärt i vetattoss

teckna.och duktiga Företagfilm, vi inte hur ljud påhur ärgörgör attvet ossman avman
vill ha detockså verka i stabilitet och så.är attvana

inte mycket digitalavärld. Vi kan överhuvudtagetVi lära hantera rörligmåste att omoss en
sakerna.medier. Alltså vi lära alla dessamåste oss

problem och möjlighe-"innehållsindustrin" har kända aktörer,Skilj inte mellan slutsats kort siktEn är att
utsträckning. Vi känner dettahåller med innehåll iproduktion och Vi vilka just stor tter. vet exsom nu

marknadsekonomiska infrastrukturen saknas.betalningsproblematiken eller denkonsumtion med att

aktörer vill förändra. Sveriges Television,slutsats det sällsynt etableradeEn ärär att attannan
Telia ellerintresserade andra,och andra inte speciellt Internet. DetV4l tsomvar exvar av

oftanyskapande utifrån.först sig in det området. Alltså kommerPosten, som gav

det hushåll från företag, förskilja det till och med farligtVi får inte eller kan inte göraär att
farligt skilja produktion frånocksådet fast i gammalt Detsynsätt. är attettcementerar oss

istället för producera eller konsumera.framgent möjligtkonsumtion det är prommera attatt-

ska det, för då viförändring absolut vi utnyttjarSka vi stödjaFrågan Jag göraär: attmenar
möjligheterna.de nya

sammanfatta medperspektivInnehålls- och tjänsteproducenternas gårSammanfattning attatt

och konsumerar innehållhåller alla med alla producerarinnehålls roduktion å0 -

uppbyggtnödvändig utvecklamarknadsekonomisk infrastruktur Internet ärär att0 en -
jätteproblem idagtanke detta och dethelt ärutan etten

de digitalaförutsättningarmångfald inom digitala medier skapar Internet är ett0 aven -
dött och andraandra del hardet har funnitsmedier blivit populärt, varav ennu mensom

lever kvar

viktigt inte bara prioritera debetydelsefulla därför detaktörer kommer bli är attatt0 nya -
kommandedenuvarande aktörerna ävenutan

och förläng-skapar vilka visioner ilära och fråganVi får inte glömma äratt nytt0 vem-
i Sverige eller ska vi åttaaktörer Ska vi stödja mediegiganterningen mängden åtta stötta

medborgaremiljoner

Utfrågning universitetGatarski, StockholmsRichardav

"alla" alltid gjortinnehåll det har välproducera och konsumeraAlla kommer att0 -

Prodigy och Ame-idag, CompuServe,föregångarna till det viInternetNågra t exsom serav
ungefär liknandeefter varandra medutvecklatsrica OnLine, harär ansats.tre system som

människor tillför alla intresserademed möjlighetskillnaden InternetDen är att,stora en
de andra exemplenteknik, skapa innehåll själv. Ikostnad och med hjälp enkelganska låg av

skulle förmedla tillvar/ innehålletfåtal skulle produceradet aktörerär systemetett somsom
producera och konsumera.kan alla med ochkonsumenterna. I Internet vara
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Vad den samhälleliga den utvecklingenär nyttan0 av

Vi bestämmer själva. Vad den samhälleliga med folkhemmet Det vi skullenyttan attvar var
bättre liv, bra boende, förlängningeni betydde fickvi kylskåpsin-ett ett t attsom ex en

dustri eller bilindustri.en

Ett problem hitta fungerande affärsmodellerär på Kan det istället beronätet. i sittpå mångaatt0 att
sökande affärsidéerhar dåliga realism eller kundnytta, medan den har bra affärsidé tjä-utan som en

pengarnar

Exempel: Om idag vill säljajag burk finns det tänkande kring hur tillverkaretten soppa man
den och säljer den. finnsDet antal distributörer, antal aktörer. kanJagett ett stoppa soppan

burk. Om jag överlåter burken till ICAs distributionsled kan de hand den och ita om
slutänden får förjag Ett exempel villjag i formtjänstärannat attsoppan. startaom en av en
frisersalong, ungefär hurså jag det till. finns därgår Det jag kan etablera min salongVet gator
eller kanske vill betalajag och finnas i galleria.extra en

Den modeller, liknande tänkande, finns inte gällerdet innehållsprosumtion.närtypen av

Det saknas fortfarande marknadsekonomisk infrastruktur0 en

i förlängningen, eftersomJa, vi inte har marknadsekonomisk infrastruktur för detta, har vien
heller inte affarsmodeller.några

Är detta den kritiska faktorn för utvecklingen tjänster0 av

kort sikt,På Det märks i de globala där det kamp maktenär attresonemangen en om
den rnarknadsekonorniska infrastrukturen. Historiskt riksbankernaöver gångt sett, togex en

betalningssystemen. Idag har vi kommersiella aktörer,över d kreditkortsföretagen och isv
viss mediejättar,mån några vill ha betalningsinfrastrukturen i sin hand.som

Du problemensäger på lång sikt vi inte kommer ha Internet fritt.är äratt ett0 att att ett stortav som
Men inte det själva attraktionen i Internet Hurär ska kunna behålla intresset det finnsintenärman
Hur kommer det tillgåatt

Om vi inte någonting kommer vi inte ha detta fria vi har idag. Vi kommer integör att som
ha fria åka omkring och vi kommer inte ha skogvägar strövaatt att att atten

Varför inte0

det märksNej, innehållsproducentermånga idag välj distribuera i Microsoftatt attgenom er
Network eller America OnLine definitivt inte fria Om aktör välerär stem. attsom s en lY
etablera ochå Internet helt lötsli blir och får kritisk tifråndet lånså ärt stor8 P P 8 en massa g

hantera verksamheten. Någon bygga hög bandbredd tillh deras datorer.måste Nå-gratis att
betala för dennamåste jätteinfrastrukturen. idag detInte gratis.ärgon ens

Finns lösningnågonO

inte direkt. harNej, Jag magkänsla det kul vi hade påmindeatt ett systemen voreav om som
eller kanske telenätet. tillgängligt där vi har hjälptvägnätet Det är ett system gemensamtom

till betala det relativt gratis.gör äratt systemet attsom
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utvecklingenroll i dennaviktig och aktivhar mycketdigUnderförstått låter det på att staten en0

med tillska vivadJa, statenannars

infrastrukturenbyggalagstiftning ellerfall detvilket i såPå ärsätt attgenomgenom0

konkret fördelastödja och i vissför stimulera, månarbeta visionerkanStaten attgenom
visionsförmedlarevisionsskapare ochbådeolika håll. Staten kan stååt mensomresurser

folkhemmet.rymdfärderna, liktlikt liktresursförmedlare järnvägen,även som -

tekniken och det dettill sig dendu, är,innehållsproducenterEtablerade är, säger att ta somnyasena0
etablissemangetdet risksnabbast. Finns närgroddföretagenflyfotade ärdebrukar, atten nusomnya

innehållsproducenter.hos mängdfinns småihjäl kreativitetenslår detigång, såsätter ensom

glidit gammalt tänkande,distributionen harmycketredan hur överVi mottnu ex avser
Microsoft Network. Eller hurkanaler i sittTV-modell medMicrosoft talarhurt enomex

medierådgivningsbyråerna.ikring annonsering Internethanteringen uppsom nu sugs
som förut.precis detförsöker alltingdetTrots göra varmannya,

beteendetrationellt i detdet inte någotFinns0

iväg sinColumbus drog pårationella ocksåflestaAbsolut. De när resa.var

vision uthur dinduvisioner,Vi saknar säger ser0 -

viEgentligen saknardigitala medierna.kring desaknar visionerviproblemenEtt är att enav
samhället.det svenskavision för hela

idag förskulle bli ungefärdetvision,för sedanhade 8-10 årPersonligen jag att somomen
genomförandearbe-Problemen med detkallar IT.för det vi idagoch förståelseökad insikt i

efter förra.visioner minskaffa mighar glömtdelför min gjort jaghar attatt nyatet egen
finna material ochforskningsarbetemittmålen med ärsvarslös.Därför Ettjagär attav

till visioner.grund nya

konstrueradär det säkertskulle och gårsakerdet jagallt några gärnaTrots är attsesom
nyttoeffektema. Detsamhällsekonomiska ärrationaler kring de att

"IT-lek undersabbatstermin för två årilärare, 25Sveriges alla taget,procent enge
bärbardator, helstpersonligstudenteralla enge

grundskolorochtill alla för-och Mbpstill dator 2tillgångge
GSM.i Sverige nästadatorkommunikationtrådlösutbyggnadenaccelerera av

med sig detefter delamänskligadeninompunkterna ligger strävanförstaDe att somavtre
upptäcktbehov jagpunktenoch sistalikt bina, årvi upplever stortett somsomgottsom

medier.digitalaanvändareforskare ochaktiv av
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Teknikbyggares perspektiv

Pål Fevang, Andersen Consulting AB:
Pål Fel/ang Anderren Canta/tinginom AB, ftoaé/70/m.är partner

Kaotisk marknadssituation hållakan någratillbaka årinvesteringarna

Inledning avsnittDetta belyser perspektivet för de olika aktörer berörda utbygg-är närmastsom av en
nad den tekniska basinfrastrukturen för digitala medier.av

Budskapet Det råder osäkerhet utvecklingen. Dagens situation kaotisk,stor är närmast be-om
roende blpå många standarder för digitala medier, ingen och svå-a storaconsensus
righeter bedöma efterfrågan och marknadsutveckling.att

Därför avvaktar branschen i allt väsentligt med sina investeringar. Det dröjer troligen
flera innan detår går klar kring fåtal standarder, vilket för-att ärettse en consensus
utsättningen för utvecklingen ska konvergera till enhetlig infrastruktur.att en

Idag detär frågaöppen det blir konvergerad eller fragmenterad in-en om en
frastruktur. Det inte hellerär uppenbart vilken linje bäst.ärsom

Primära Aktörerna eller mindreär involverade i utbyggnad i huvudsak väl kända.är Detsom mer en
nätaktörer ochär ägare befintliga infrastruktureroperatörer tänker uppgradera och utväxlingav som

sina investeringar in i den infrastrukturen.av nya

primäraDe aktörerna driver

tele- och datanät och utbyggnad bredbandsnätöverväger möjlighet för två-0 av som ger
vägskommunikation med hög bandbredd och kan bilda basen för starkt ökat tjäns-ett
teutbud

mobiltclenät redan digitaliserade, bandbreddenår låg pågår0 ärattsom men genom
forskning för skapa mobila med hög bandbredd för interaktiva multimedianätatt

TVmarknät för och radio och där finns långt planer för digitaliseringgångna0

kabel-TV-nät införstår trolig tillövergång digital teknik, delvis med möjlighet0 som en
för interaktivitet

satellitnät, där det redan lansering direktsändandepågår digitalteknik.0 av

Sekundära Bland de sekundära aktörerna finns dem driversom
nätaktörer

energinät, d energibolagen forskar för använda elnäten för digital kommuni-0 attV s som
kation, det förefaller inte finnas planer förnågra aktiva satsningar dennäramen
svenska marknaden

fibernät finnsdet diverse lokala och regionala satsningar fibernät, i Stockholm,0 t ex-
och kapacitet i dessa hyrs i huvudsak till andra aktörer.nåt ut
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ochinternationella aktörer kommer inobservationer det gällerInternationella finns intressantaDet när som
uppenbara. redan det skerDetgår Sverige. Satellitmarknaden denaktörer in i ärär är mest somsomagerar

TeleNordias satsningar.med

lågbanesatelliter. Motorola skickarintressant utveckling med kkommerDet snart uppen s
mobiltelefoni. Bill Gates harsatelliter i sitt k Iridium-nät för globaltäckande annonserats

globalt täckande digitaltantal lågbanesatelliter föravsikten skjuta att ettatt ett stortupp ge
med interaktiva multimediemöjligheter.nät

olikafinns viktiga aktörer bygger kompo-nätbyggare och antalTillverkare Utöver operatörerav ett som
eller byggstenar för infrastrukturen det"byggstenar" ärnenter -

och kommande kframför persondatorerdatorfabrikanterna, allt tillverkare nät-0 sav
TV-tekniken in i dessa datorer. An-Verksdatorer. finns trend med integrationHär en av
och Microsoft indikerar TVnonseringen tidigare under 1997 från Intel, Compaq att

kortkommer standardfunktion i datorerna inomatt vara en

Microsoft andra Oracle ochtillverkare bas framför allt även0 Pro ramvara somav g mena
dessa aktörer försökerstorstilade förefallerhar satsnin å åNetsca äut attP gP ar som g ae 8

grad också påverka hur denplattformen kommer iDet attstorprogramvaran.genom
ske här hemma i Sverigeutbyggnaden infrastrukturen kan kommafaktiska attav

TV- konsumentelektronik, längevideofabrikanterna,de traditionella och d0 varv s
refokusera och hand-har börjatfokuserade HDTV och sådana satsningar, de numen

ljud. kom-förbättrad kvalitet i bild och Detinteraktivitetlar det handlar änmer om om
stark kamp mellan datorsidanområdet, blteknik inom pågårvågatt enmer ge en ny av a

och konsument-TV-sidan

klarar mycket högre band-fram teknikmobiltelefontillverkarna arbetar med att ta0 som
mobiltelefonerbredd dagensän

förutsätter intede baratillverkare olika slag nätkomponenter näten0 upp-nyaav av -
skulle uppgradera koppar-länge Varit i fokus, hurgradering i somaccessnätet t manex

upptäcka det kommerför klara bredbandsteknik, har börjatnätet att attatt utan man
uppkopplingsti-beroendeswitching-kapaciteter i det centralakrävas nätet, attenorma

förtraditionella telenätetlängre det detderna5 blir troligtvis mycket ärän anpassatsom

teknikkomponenterspektrum övrigasnabbt växande antal tillverkare ärettett0 somav av
för säkerhet, kort,förutsättningar för digital infrastruktur,nödvändiga t smartaexen

ochbetallösningar annat.

rad möjligheter. principtekniska utveckling Iteknik denna pågåendeNy Sammantagetger en nyager
digital anslutninguppkopplade Viaterminaler och persondatormöjligheter kommer vi ha TVattnya ensom

interimsperiod antalEttsikt blir integrerad i under är separat.apparaten enmen somsom
kabelnätet, dels telenätet, dels satel-terminalerna delsolika kanaler konkurrerar nåattom -

framgångsrik.teknikerna kommerliterna. osäkert vilken de olikaDet är att mestvarasomav

i Kalifornien där deterfarenhet från Internet-användningenoch blir, väsentlig faktor. Detlångauppkopplingstiderna5De ärär, ten ex en
för.uppkopplade mycket längre vad gjordaInternet-trafik för människor börjar än nätenärsig telefonväxlarhar visat mattas attatt varaav

investeringar blir nödvändiga iformidablaskei bredbandsnätockså.Då detbeteendekan tänka sig kommerDetta årettatt somman
switching-och andra utvecklarföretag Ericssonåstadkommerhög aktivitet hosbara i Dettabasnätetockså,inte accessnätet. som nysom

detta behov.teknik för klaraatt
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Stor osäkerhet råder osäkerhetDet utvecklingen. Därför branschen i allt väsentligt avvaktandeärstor om
råderkaos med sina investeringar.-

situation kan beskrivas kaotisk eftersomDagens den kännetecknassom av

standarder det gäller teknik för digitala mediermånga när
ingen eller svag consensus
överhettning marknaden vissa områdenav
viss grad okunskapav
skiftande allianser ingående och aktörerparterav

det med marknadsdata för bedöma efterfrågansvårt och marknadsutveckling.äratt att

förefaller dröjaDet ytterligare tid troligen flera innan det klarår gåratt atten se en con-- -—
kring fåtal standarder, vilket förutsättningen för utvecklingen ska leda tillärett attsensus en

infrastruktur.enhetlig

Konvergerad Idag det fråga huruvida vi kan konvergerad eller fragmenteradär öppenen en en
Fragmenterad infrastruktur med syftet dessa tjänster.att ge oss nya

inte hellerDet uppenbart vilken linje bäst i och med alla de disku-tjänsterär är attsom som
har olika egenskaper. del inriktade många-till-många-aktiviteter, andraEn medanårteras

till-många. TV-sändningar kräver andra förutsättningar många-till-många-är än ten- ex
iÅraktivitet. infrastrukturEn för innehållsproducenter annorlundaåtta än ärutser en som
gjord för miljoner innehållsskapare.åtta

inte uppenbart konvergens kommer bli utfallet, eftersträvarDet mångaär ävenatt att om
kan tänkas fördetta. Det konvergens kan bli dyrt.att

försökerProblem 1: Aktörerna planera med de grader osäkerheter finns.stora somav
Osäker struktur

branschen väsentligai osäkerheten råder kring själva branschstrukturen. det blirDen Frågan ärmest om

fragmentering med aktörermånga små0 en

eller

företagytterligare konsolidering jatteaktörer, helintegrerade0 mot storaen

utvecklingen reglering och affarsmodeller i marknaden.Den påverkas både teknik,av

Aktörerna kommer olika strategiska roller, dels innehållsvärdekedjan och dels påatt anta
infrastrukturvärdekedjan. del aktörer kommer försöka spela hela galleriet ochEn överatt

helintegrerade kan framgång.några nå

alternativ utveckling företag fokuserar kärnkompetensnischadeEn är att som
innehållssidan: innehållsproduktion, innehållsförpackning, market making"som t ex

infrastruktursidan: leveransstöd, gränssnitt och system blir deeller distribution, som
framgångsrika.mest
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kommerVilken tjänsterefterfrågan.kopplad tillosäkerhetenandra år attProblem 2: Den typ avstora
efterfrågasOsäker

efterfrågan
blidetKommer att

digitala medier, digitaldbastjänster,formerutveckladeefterfråganstabil v sav0 aven
bildkvalitetförbättrad ljud- ochradio,digitalTV,

eller

karaktärtjänsteravanceradehöginteraktivaefterfrågan påexplosiv en nyav0 en

med de olika tillämp-ellervärdetbedömerhur konsumenterfaktor alltsåkritiskEn är nyttan
osäkerhet för in-formidabelinnebärutbudet till sig. Dettahur deningarna och tar en

frastrukturbyggarna.

detefterfråganoch gårbranschstrukturdimensionernakombinera de tvåscenarier Genom attFyra att
fyra scenarier.utforma

fragmente-Viberoendehelt olikaverkligheter blirmöjliga,framtida,Dessa tror enom
efterfråganexplosivviochbranschstrukturinfra- ellerkonsolideradellerrad tror enom

i fason.bastjånsterefterfråganstabilellerinteraktivaavancerade tjänster nyaven merav

medtillsammansdet åretutvecklat underConsultingAndersenharScenarierna ettsenaste
globalt.branschspecialisterantalstort

heter2005-7,sträcker sig bort årScenarierna, motsom

paradisetförloradeDet0

burengylleneDen0

Gu1druschen0

kunderna.Kampen0 om
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Scenario förloradeI Det paradiset det fragmenteradår 2007är marknad i huvudsak efter-en som
"Det förlorade frågar bastjänster till låga priser. Den explosiva utvecklingen teknik har 1 gjort konsu-av ny
paradiset" frustrerade och 2 skapat mardröm för telekomoperatörerna.menterna en

Det började med priserna bastjånster reducerades dramatiskt efter introduktionenatt av
fiberoptik och mobiltelefoni. efterfråganDen avancerade, interaktiva bred-ny stora

bandstjänster skulle rädda branschen, har uteblivit och i stället resulterat i ekonomisksom
ruin för telekomföretagmånga efter gigantiska felsatsningar.

Marknaden efterfrågar bastjänster digital TV och radio DVD och CD-ROM. Tek-samtsom
niken har utvecklats till mycket låga priser och företag haräven små råd spela myck-att en

fragmenterad marknad. Fallande marginaler har tagit död de integrerade företag-et stora
sjåttarna. Värdekedjan fragmenterad medär många nischade spelare konkurrerar medsom

enda faktor priset.en -

Det massmarknad där detaljistledetär accessnätet och partihandelsledet transportnäteten
har brutits från de integrerade telekomföretagen. Det råder fri konkurrens på varje nivå.ut
Tekniken också i händernaär snabbt växande mängd oseriösa spelare haren av som
etablerat anti-nät. Bedrägerier och kriminalitet florerar på Internet och konsumenter börjar
tveka inför användningen elektroniska underhållningstjänster,även för inte talaav att om
elektronisk handel. Nätet inte det ställe föredrarär affärergöra på.attsom man

Fokus kostnadsreduktioner har skapat telekomföretag måste hypereffektiva försom vara
överleva. Vinsterna och investeringarna och franchisingsmå har vuxit framär denatt som

primära finansieringsformen. Konsumenternas sökande efter trygghet till lägsta möjliga pris
har skapat förvården starka varumärken och aktörermånga har blivit franchisetagare, enligt

känt från fastfood-branschenmönster år närmast med McDonalds och andraett starkasom
varumärken.

A//txfi, ep/oIz1/ efterfrågan bayjdmlerpå oc/2retg/erarnafozémerarpésäker/Jet.Mau-en
marknad med retaz‘/oc/7 u//yo/em/e. Transportndten ’’gratzI, bar eva/dett-är men
prob/em. Finanyzkfing b genomfrancbising.a

Tecken på till förloradevägen "Det paradiset är att

kostnad och komplexitet förknippad med utbyggnad teknik sjunker dramatiskt0 nyav

konsumenternas lojalitet sjunker i takt med prisfokus blir starkare0 att

avancerade tjänster med skepsis medan bastjänstermöts efterfrågas i ökande takt.0 -
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avancerade bred-efterfrågarmarknadattraktivdetgyllene buren år 2007Scenario 2: DenI är somen
betala vad det kostar. Dennabereddaoch konsumenternabandstjänster"Den gyllene attattut varaser

be-avancerad teknik hardyr ochsekelskiftet,stark tillväxt sedanmarknad har varit iburen" men
och drivaför skapatillräcklig finansiell styrkafåtal haraktörer tillantaletgränsat attett som

komplicerade infrastrukturer.dessa

omkringkontroll leddeoch förloradför social orättvisamyndigheternaväxande hosEn oro
haroch konsumenternareglering. Myndigheternasekelskiftet till förnyad storaaccepterat att

starkasäkra.till vinst tillräckligt Denutsikternainvesteringar bara kommer ärgörasatt om
avanceraderiskabelt skapaenkelt förtill seklet gjorde det heltvid ingångenkonkurrensen att

från det Social Charter".följer riktlinjernakommunikationstjänster. EU

för-politiska mål,myndigheternahjälpa nåoch mediejättarna harTelekom- attattgenom
massiverbjödavkastning investeringarna. Manposition säkrarhandlat sig till somen

skydda-ochsubventioneringheltäckande i utbyteavancerade iutbyggnad tjänster nät motav
medieföretagtelekomföretag ochmellanallianser har etableratsmarknader. Starkade som

former.kartelliknandearbetar i

Myndigheternadominerande affärs formen.Elektronisk handel denNäten ärär er-trygga.
distansarbete.och subventionerardistansutbildning, telemedicinbjuder

kvalitet ac};lösningar med bögeftwfrflgan røbaxtamabbwixarzde oe/axtzkzé påA//mi, en
antal /ye/in-yada/a mål. Ett litetmyndzgg/yeterföruerøêaggarpa/ifiyøêa00/7medpartner:/cap

dominerardrframgzftggnika. Vcirde/éezfianorb zmzebzf//.foretagtegrerademitz/erk5— av
Kapita/in-infraxtm/etur.utbyggnad bredbandzgplanerad00/2det :kertranrpørtnafet aven

med Jaøêervimt.ve:tenngarg6r.r

Tecken till gyllene buren"Denpå ärvägen att

avtalexklusivaleverantörsspecifika plattformar ochutvecklasavancerade tjänster att0
domineraroch nätverkinnehållsproducentermellan

väntelistorskaparefterfrågas i taktavancerade tjänster0 en som

förespråkarkonkurrensmodellen ochotillfredsställelseretorik uttryckerpolitisk över man0
heltäckande utbyggnad tjänster.snabb ochför säkrastatlig reglering att av nya
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Scenario 3: I Guldruschen det attraktiv marknadår 2007 med explosiv efterfråganär avanceradeen av
GuIdruschen bredbandstjänster levereras antal aktörer frii konkurrens. Nätverken hel-ärett stortsom av

täckande.

Alla har tillgång till avancerade tjänster. Dator-till-dator- och många-till-många-tillämpningar
har exploderar och drivit bandbreddsbehoven till tidigare oanade nivåer. Konsumenterna
efterfrågar avancerad interaktivitet framför digitala bastjänster. Efterfrågan såär storrena att
myndigheterna har fortsatt sin avreglering och aktöreruppsjö spelar i mycket ni-en av en
schad marknad domineras innehållsproducenter och innehållsförpackare framförsom av
infrastrukturågare och telekomoperatörer. Annonsfinansiering dominerande,är även om
konsumenterna också beredda betala direkt för vissaär tjänster.att

Alltiå, exp/anv efterfrågan ökningarpå 0c’/9innovativa marknaderna avreg/erade.Jren
Uppge Inzkroniye/Jade"inne/yÄZZyEJreIag.Tranrportnalen ’’gratzJocb optimeradea"rav

för ti//anzpningar Finanizeringen ikergenøm til/vakt.

Tecken tillpå Guldruschenvägen år att

företag med starka kundrelationer börjar köpa telekomtjänster för konsumenternas räk-0
ning och medieföretagen blir allt starkare spelare marknaden

alternativa blir tillgängliga trådlösaccessnät abonnentanslutning, direktsändande satelliter0
etc

standarder blir accepterade och möjliggör fri konkurrens och avancerade tjänster utveck-0
las plattformaröppna

utbyggnadstakten tillräckligtgår snabbt för väntelistor tjänster inte ska ochuppstå0 att
politiker förespråkar fri konkurrens.

Scenario 4: I Kampen kunderna misslyckas satsningarna avancerade interaktiva multimedialaom
"Kampen antingentjänster det efterfrågan sviktar eller teknikenär räcker inte till, eller bådasom-

kunderna" orsakerna. Kvarvarande aktörer plockar ihop efter förlorade investeringar, konsoli-om resterna
derar och kämpar hårt behålla sina kunder. Detta den marknad kän-äratt typom av som

igen från läskbranschen där giganterna CocaCola och PepsiCola kämpar marknads-ner om
andelar.

Allliå, det Jtabzi/ti//1/dxt efterfråganpå baryaniler oe/aregleringenarfø/énreradar en av
på prirtak. 5/éafirde/ar med bag marøênadrande/øv/Jettyêfla/ aktörer dominerar.;tara
Utbyggnaden ;êønrervatzvAv/eailningarna .rtabzi/aor/7låga.natet Jr arav

Tecken tillpå Kampenvägen kunderna är attom

antal avancerade pilotsatsningar misslyckas konsumenterna inteett0 nyttanser nyaav-
tjänster och marknadsprognoser ändras dramatiskt

Internet-tjänster har för dålig kvalitet och säkerhetsproblem och det medför konsu-0 att
vänder till sådana tjänster de har förloratså nyhetens behagmenterna snartryggen

det blir enklare för konsumenter byta leverantör det införs personliga0 att att tgenom ex
telefonnummer och e-postadresser kan behållas livet utsom

reklamfinansiering blir allt dominerande där alla tjänster erbjuds gratisO mot attmer man-
beredd reklambudskap.är att ta emot
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hellerdet inteochlätt ärintesannolika sägadet ärscenarierdessaVilket är"vinnande" attEtt mestsomav
viktiga.detscenario

utveck-bedöma hurförhjälpmedelscenarieranvända sådanaväsentliga attDet år att som
scenariernavilka delarförutvecklingenbevakagäller detDärförlingen kan gå. att avseatt

inträffa.sigvisarsom

ABConsultingPål AndersenUtfrågning Fevang,av

priser,till lågafår tjänsterkundendärÄr marknadsekonomieffektivparadisetförloradeDet enO
konsumenterförparadisalltså ett

högarelativtparadis.sitt Dagensförloratharteleoperatörernariktigt.det Det ärja, är som
denuvarande paradisetdetborta, såkommerbastjänstermarginaler att somatt vara

detmistegåttSamtidigt har konsumenternaförlorat.i harlever gåtttelejättarnaflesta omav
höginteraktivaavancerade ochmedparadisetelektroniskamediesamhället. Detavancerade

billiga bastjänster.utbudmassivtblev detIställetblev intetjänster ett avav.

scenariersamtligasig försig aktörernaFörbereder0

kaninvesteringarolikahurförinvesteringsbeslut,föranvändsScenarierna attatt testa se
säkert vilketintebedöma risker. Manförscenarier ocholikafalla itänkas vet scena-avattut

former.renodlade De ärinträffa i sinahellerinteoch de kommerinträffarrierna attsom
effekternaanalyseralättaredet skaförkontraster,skapade föravsiktligt att avattatt varage

investeringsbeslut.olika

riskfyllda.mycketbeslutkomplexaoch ärganskaaktörerför de flestaDet är stora somstora
inkremen-företaget,delar görafragrnenkonsolidera ellerfrågankanDet teraatt avomvara

investeringar,parallellabefintliga kontrai görainvesteringar nåt satsatella storanya
ellerin för bastjänsterskaellertredje världenbortamarknad, iellerhemma- manomso v,

samtligablandidagpågårhemma. Dennaavancerade tjänster typ resonemangavsatsa
aktörer.

Är råderosäkerhetdenminskamöjligtdet stora nusom0

sigaktörer bestämmernågraförtydligassmåningomkommer såSituationen attatt genom
utvecklingenbild ärtydligareframkommerdärigenomsatsningaroch vartgör enstora -

misslyckas. Detlyckas ellereventuelltochsatsningardessagörFrågan ärväg. somsomvem
hakommer inteosäkerhet och virådaframövertidunder lång sta-dockkommer enatt stor

brasituationbil tag.ett

göravad kanÄr själv ellermarknadskrafterna lösa dettafördel låta statendet att0 en

förmöjlighetenochmedsyftetbedömaväsentligt förmycket attDet attär staten att agera
konsekvensernahar rådalltsåscenario-utvecklingen storrättbedöma att ta enavmanom-

väljermed vadsyfte gör,tydligtmycketska attfelsatsning. Det staten ageramanomettvara
som ellermöjlighetmarknaden ärinvesteringsmässigt aktör manomentungt som -—

investeras.andrasocharbetaaktörernaoch låtaregleringssätetisittaväljer pengaratt ner
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Staten ska alltså medveten vad väljer bort0 vara om man

helt klart.Ja,

Är det de internationella aktörerna i allt väsentligt bestämmer utvecklingen0 som

Till del detta internationelltär spel. Stabiliseringsperioden kommerstor ett att ett strate-vara
giskt slutspel global spelplan. kommerDen inte lokala satsningar. Det kanatt styrasen av
emellertid effekter tidsperioder, där kan ha fördelaröver lokala satsningar.storavara man av
Även det kan återvänds kan det under period resul-rättom vara en en ge gynnsamma

Sedan kan det återkomma investeringsbehov det visar sig detnärtat. åter-ett stort att var en
vändsgränd och styrd den globala strategiskaär spelplanen.man av

Frågan står konvergeradöppen eller fragmenterad infrastruktur spelar det någon roll0 om en -

finnsDet kan peka för det eller det andra. Ska vi efter skapasträvaargument som attena en
konvergent infrastruktur finnsDet fördelarmånga med det. Det omedelbartgår att se
framför sig ekonomiskt rationell struktur, tänker sig det skulle denen attom man mestvara
samhällsekonomiska strukturen. förutsätterDet emellertid vi får teknikutvecklingatt en som
understöder det och det inte givet justärresonemanget nu.-

Vilken roll i utvecklingenär statens0

det förstaFör har reglerarens roll.staten

För det andra public service, framför innehållsproduktion,är väsentlig för tillvara-staten att
digitalaDen medieutvecklingen helt förbättradoch möjlighet för pub-ta. ger en annan att ge

lic service ekonomisktpå Vi kan idagsätt. public service-investeringar iett t storaex se upp-
sättningar för radio och TV väl sådantän sätter Dramaten,motsvararsom mer man upp

det i TV bara eller gånger. skulle löjligtDet med tänkettmen syns en par typvara samma av
Dramaten. Där måste ha antal föreställningar för ekonomi. Med deett stortman att
interaktiva medierna, repriseringsmöjligheter, utspridning material, blir detnya av o s v en

helt ekonomi för public service-verksamhet.annan

En tredje väsentlig faktor effektiviseringär tjänster samhället. Detstatens gentemotav egna
finns möjligheter med digitala medier till hjälp i tjänsteutbud förstora att ta statens eget att
skapa Samhället direkt".ett
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perspektivLagstiftarens

Konvergensutredningen:Joachim Benno,
Kømzergemutrednángen./Jm/udrekreterareJoar/aim Benno zär

komplexa"ochomfattande"utmaningarna är

problemenutvecklingen, de rättsligapågåendelagstiftarens roll i denavsnitt belyserInledning Detta
digitala medier den k kon-relationsteknik,informationsteknikanvändningenvid samt sav

vergensproblematiken.

berör be-tid, eftersom denkommeromställningsprocessDettaBudskapet är att tasomen
analyseras.och idéstrukturer måstegrepps- som

i lagstiftningen,kravet kvalitetoch påbalansen mellan behovethittaFör tempoatt av
viss tid.arbetet tillåtsdet viktigt detär taatt en

slitenförändringar i samhälletgenomgripandemedför ärtekniska utvecklingenrubba Att denIT kan en
för rättsliga området.minst det Degäller intedesto mindre Detkliché integrundstrukturer sann.men-

samtidigt övergripandeochofta medrättsområden berörsflesta traditionella gemensamma
grundläggande strukturer irubbaeller har förmågarubbarproblemställningar attsom

rättssystemet.

lagstift-med och gällandelagstiftaren inte hängerkritiskaOfta hörs röster attattmenarsom
eftertänk-pekar behovetutvecklingen. Andra påför tekniskahinder denning utgör ett av

åtgärderförhastadepressad lagstiftare vidtardärmed utveckling,samhet och riskerna enen
lagstiftaren i möjligastekategori talarYtterligarebristfällig beslutsunderlag. attomett en
självreglering.behovetpekar iställetfrån lagstiftning ochavhålla sigskamån av

ochutmaningar omfattning,införställer lagstiftarenInformationssamhällets framväxtlagstiftarenGer en
historien. aktualiserarmotsvarighet till i Mer änhittakomplexitet, svårtmedutmaningar är atten som

lagstiftningsar-kvalitet ioch kravmellan påfinna balansbehovettidigare år tempoatt enav
problemställningardelösningarellerenbart hittahandlar intebetet. Det att somsvarom

i utveck-lagstiftaren vill spelarollidentifiera försvara denochställs inför, även attutanman
ifrågasatt.och ocksålingen ärsom

driv-inte barainformationstekniken, IT,problemställningarför dessa stårI somcentrum
faktor tillgenererandeocksåmöjligheter,utvecklingen och desskraften bakom utan ensom

handlar detproblemenförhållande till de rättsligahanteras. Iproblemde rättsliga måstesom
etableradeföreteelser, redanrättsligaoregleradeochför intedet utan ex-ommesta nyaom

fylla sinsin förmågaIT förloraranvändninggällande vidföreteelser däristerande rätt attav
funktion.avsedda
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miljöer och de problem och hantera denna situation,Nya kunna lösa måsteFör uppstår utöveratt mansom
förutsättningar problemidentifiering rikta in sig problemförklaring.även

Vi ställa frågan: "Varfor rättsliga problem vi använder informationstek-uppnårmåste näross
möjligt kan det hjälpa till insikts-nik Om det hittaär nämnare,att meren gemensam oss

fulla och generella lösningar inte bara inriktade enskilda rättsområden.ärmer som

relevanta också ställa sig frågan: Vad tz/fir informationstekniken transaktionenDet är att
olika aktiviteter och handlingar jämfört traditionella utföramed dessa transak-sätt attmer
tioner och handlingar på"

första informationstekniken medför förutsättningardet konstatera förFör går att att nya
genomförandet. förändrarsjälva det andra den också miljön inom vilken transaktionenFör

äger rum.

Transaktioner effekter detta blir identifieraskapar transaktioner och särskil-De svåra spåra,gör att attsom
svåra spåra jämfört med traditionella utföra olika transaktioner ochatt på. Frånsätt att typer enav sam-

stol kan utföra banktransaktioner, köpa, sälja, sprida information eller hämta infor-ma man
fall sitta framför datorn, kvarteretmation. kan det lättare ochI många änatt att runtvara

köpa den CD vill ha eller liknande.man

för deeffekter visar sig framför allt nivåer, dels inblandade och dess-Dessa två parterna
för lagstiftaren.utom

får förstå aktivitet de håller med, identifiera sinadet denParterna svårare att t att mot-ex
lagstiftaren det framför allt transaktionerna och handlingarna blirFör svåraärparter. att att

identifiera, definiera, klassificera och karaktärisera vid utvecklingenochspåra rätts-av nya
modifieringregler och gällande rätt.av

Lagstiftaren vidare hänsyn till de problem detta medför förhar vid utvecklingenatt ta som
den enskilde, lagstiftningen ofta bygger dennes möjligheter förutsejustatt attgenom
detta.

kan sammanfattas i de klassiska frågorna: vad, och hur. Anledningen tillDetta närvem, var,
får rättsproblem det dessa begrepp regelverken bygger ochvi här, justär äratt att som

de bakomliggande intressena.ska representerasom

identifierafinns flera exempel olika rättsområden, där kan dessa element.Det Enman
1/97,finns IT-rättsliga observatorietsöutveckling detta i det Benno,tema rapportav

Transaktionens anonymisering och dess påverkan rättsliga problemställningar.på

under lT-kommissionen enbart sysslarmed IT-rättsliga frågor.IT-rättsliga observatoriet i princip kommission6Det är somen
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konvergensproblematiken. Konvergenspro-förhållande tillgiltigt iResonemanget ävenKonvergensens är
rättsregler ochpåverka enskildainte enbartexempel ITs förmågablematiken braproblematik är attett

igrundläggande strukturerrubbarättsområden, rättssystemet.ävenutan

urskiljbaratraditionellt olika ochmedförkomprimeringsteknikenochDigitaliseringen att
tek-tidigare har varitinfrastruktureroch förmedlasintegreraskantjånstetyper somgenom

avgränsade för viss tjänst.niskt typen av

data-, tele- ochde klart avgränsadeallt skilja mellanblir det blirEffekten svårare attatt me-
och marknads-tjänstekonvergenstala nätverkskonvergens,brukardiemarknaderna. Man om

konvergens.

olika marknadernagrund deproblemlagstiftarens perspektiv skapar dettaUtifrån attav
motiv:bakomliggandeutgångspunkter ochregelverk med olikaolikastyrs av

konsumentpolitiska incitamentochutifrån närings-datamarknadenden oregleradeO som
lagstiftningen,marknadsrättsligadenstyrs av

konkurrenstill ståndmed syfteeller omreglerastelemarknaden liberaliseras att en0 som
ochtelepolitiska målsättningarsärskildaför uppfyllandet av

därmålsättningar ochkulturpolitiskademokratiska ochmediemarknaden styrs0 som av
TV-områdena.radio ochpublic service-ansvarpåtagit sig särskiltettstaten

frågorlagstiftningen,detaljnivå iställs inför delsproblem viDe rör t om ansvar,som exsom
planövergripande iproblemhandlar ocksåinnehåll och marknadsaccess. Det ett merom

hur de ska realiseras.målsättningar ochbakomliggande politiskaförhållande till

problem-dessautredning, förtillsätta1997igång beslutadeRegeringenUtredare attatt seensommaren
uppdragställningar. Utredningens ärkonvergens attom

samordning lag-konsekvensernaförförutsättningarnautreda behovet samt en avav0 av
televerksamhetochstiftningen för radio-, V-I

yttrandefrihet, tillgäng-säkerställaförlagstiftningytterligarebedöma det behövs att0 om
konkurrensbegrånsningarmotverka skadligamångfald och förlighet, att

ska bedrivas.fortsatta arbetetförslag hur detlämna0

särskild utredareochhuvudsekreterare ärtill oktober 1998. Jagden ärSlutdatum 31år satt
Leif Andersson.

det primärautredningen fått,tidbegränsade ärförhållandevisbakgrund denMot somav
scenari-områden, målapekaproblemidentifiering,ochkartläggningsyftet göra uppatt en

bland det viveckor, ochendastidag tvåArbetet har pågåttutvecklingsalternativ.och olikaer
inbjuditvioch intressenterutskick till berördarelativt bretthittills gjort är attparter somett

utredningen.synpunkterge

tid, eftersomkommeromställningsprocessdettaomställningen Man måste är att taattacceptera somen
mel-för hitta balansenanalyseras. Justoch idéstrukturer måstebegrepps-tid den berörkommer ta attsom

detvi tillåterdet viktigtlagstiftningen,kvalitet ioch kravet ärlan behovet attatttempoav
europeiska planet tagitdettelemarknaden haromregleringentid. Av- ochvisstar aven

omställningkonvergensanpassadtidhur långoch detcirka tio återstårår tar omatt ense -
utvecklingendet dit år väg.ärnu
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Behövs ändring också viktigtDet beakta detta arbete kan omfatta vidare behovär ändring i grund-att att av
grundlageni lagen. Då vi inför möjlig grundlagsändringstår först efter valet 2002.en

omställningenMen det europeiska planet kommer knappast snabbare. viktigtDet äratt
Sverige redan djupet med frågorna och har klar uppfattning i denatt tar tagnu en euro-

peiska diskussionen.

Utfrågning Joachim Benno, Konvergensutredningenav

Behöver anpassningen lagstiftningen kanske tio år Marknaden verkar ha bråttom så.än0 taav mer

kommer inteDet tio år, det viktigt problemförklaringär innan identifie-att ta attmen en
ring. vi väl harNär problemidentifierat, vi problemen.måste förhastadEn föränd-ta oss an
ring regelverket kan skapa ökad frustration och problem förändringstörre ånav en en som
kanske i förhållande till marknaden villvad ha lite längre tid, ärtar men som mer genom-
tänkt.

Hela lagstiftningsprocessen ske i symbios med olikamåste marknadskrafter och intresseor-
ganisationer olika intressen. Rimligtvis borde det lagstiftningrepresenterarsom vara en som

tidigare, med klara fastaär öppen än och där de olika intressena villmer men ramar som man
klara också. kanDå utvecklingen framvärna är i takt med lagstiftningen, inom deom

fasta ramarna.

Kommer konvergenslagstiftning kräva förändringar i grundlagen0 atten

kan inte ellerjag den frågan,nej därför vi har inte kommit långtså tillattsvara som en
problemidentifiering grundlagsfrågorMen berörs.egen ens.

Kan vi leva med nuvarande lagstiftning och köra hittillspå0 som

Rådande lagstiftning uppenbarligen hel del osäkerhet. Det viktigt mark-är attreser en
nadsaktörerna känner säkerhet hur ska och ska förhålla sig till, ien man agera vem man
förhållande till vilken tillhandahållertjänst eller vilket distributionssätt väljer.man man

Vi behöver i fallvarje förklaring, förtydligande, i lagstiftningen dessa rollerna. Ometten av
vi får lagstiftning i dess formnuvarande med modifierad begreppsbildning inom respekti-en

lagstiftningsram eller vi får samordning mellan olikade lagstiftningarna ellerve om en ge-
lagstiftning det återstår attmensam se.-

64



IT-kommissionens hearing den infrastrukturendigitalaom nya

Finns det risk verkligheten underhand kommer i konflikt med lagstiftningen, ungefärattO tsom ex
datalagstiftningen kommer i konflikt med många aktörer

konflikterna finns redan.De de konflikterna får inte leda till vi fårMen lagstiftningatt en
inte ändamålsenlig. För ändamålsenlig lagstiftning krävs det relevantär be-att ettsom en

slutsunderlag.

riskenDen i utvecklingen i förhållande till fårstörsta vi omedvetna för-rättssystemet är att
ändringar i de intressebalanser och etiska och moraliska värderingar dagens lagstiftningsom
ska uttryck för.ge

Om vi vill andra det vi det finns förgrund utvecklingen leder till vi skaatt att attom ser——
ha värderingar ska komma till uttryck i lagstiftningen då ska vi det medvetetgöranya som -
och i den offentliga och demokratiska debatten. inteDet ska ske vi inte har för-attgenom

problemet ochstått med felaktig begreppsbild.en

Vi har exempel på lagar Tmånga människor felaktiga. enligt lagen det inteär möj-0 som anser vara ex
ligt skriva bok dator eftersompå det då räknas personregister. En kommun ska inteatt en en som

Ärkunna lägga sina protokoll på det inte allvarligt problemnätet. människor den kanvägenut ett att
förrespekt lagentappa

lagstiftarnaDär jag har viktig uppgift i informera. Exemplen visar någotatttror atten
nödvändigt och viktigt element i den dynamiska utvecklingenär rättssystemettsom ettsom

ha. inte förutsemåste Det går alla problem kommer deluppstå. Det denäratt attsom en av
offentliga debatten får peka problemen. fårSedan vi det tid medacceptera att tarsom
omställningen.

Att begå brott kommunicera med lagstiftarnaär sätt alltsåett att0

Nej, skapa debatt möjligheten. Sedan det klart lagstiftningen tilläm-är måsteatt attmen om
den gäller.såpas som

kringI debatten utvecklingen instrastruktur uttrycker behovetmånga snabb förändring0 en nyav av en
och hindrande faktor det inte finns klar lagstiftning ochär tydligt regelverk. Om detatt att etten en

forcerainte fram lagstiftning,går det då möjligt medelväg,är gå någon underatt att atten ny resans
lappa och laga vi har förgång på det inte hindra den i mening önskvärdanågon utvecklingenatt

Det inget självändamål saker och ting ska tid. kan inte idag vadär Jag åratt ta svara som
möjligt eller inte. vi iMen utredning möjligheter eller kommandevår utredningarser
möjligheter, det klart vi ska dem. ingår också i uppdragetår Det ochöversynenatt ta att
analysen ska bakgrund behovet skapa bra atmosfär förgöras utvecklingenmot attav av en
och tillhandahållandet elektroniska olika slag, samtidigttjänster ska beaktaav av som man
olika allmänna intressen.

oftatalas hinder för denDet tekniska utvecklingen. vad hinder finnsMen Detår ettom
både onödiga och nödvändiga hinder. absolut viktigaste förhållandeDet i till marknaden är

det inte hinder diskriminerar olika aktörer i förhållande till varandra.äratt som
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Utbildningsområdet påverkareavnämare ochsom

Gisselberg, Distansutbildningskommittén:Margareta
Margareta Carte/berg, Umeå ledamot DinanJutbi/dnmgyøéømmittán DUKOMuniverritet, är av

livslångt"Multimedial kommunikation förutsättningär för lärande"en

Inledning avsnitt belyser utbildninDetta behov infrastruktur för kommunikation ochenav
potentialen finns i digitalt baserat utbildninett nyttsom

Budskapet En utbyggnad multimedia kommunikation förutsättning för utbild-är attav en
ningssamhället ska kunna förändras till det vi har tänkt d det livslångasom oss, sv
lärandet. Digitalt baserad interaktion kraftfullt verktyg för utbildningsvärldenär ett
och det ställer krav det finnspå passande infrastruktur för detta.att en

Förändringar strukturella IT-satsningarnaDe nödvändiga, inte tillräckliga, för vi ska i gångär attmen
motstånd livslångamöter det lärandets samhälle. inneVi i pedagogiskt paradigmskifte. Vi förändrarär ett

rtmkture//aIT-De lärande,kunskap,synen o s v.
nödvän-mtmingamaär

ti/lränê/i-dzga, intemen försök förändraMen varje etablerade strukturer Viomedelbart motstånd. intemöter ärattfår røêafåiattga,
medvetna hur hårt vi sitter fast det förgångna. paradigmskifte vetenskapenlir/Många i inomdet läran- Ettgång ens

detrJam/Jd//e. följer revolutionärt skede gamla föreställningar bryts och världsbildpå närett upp en ny
grundad i tankemönster byggsnya upp.

målet i sådan förändringsprocessOm ska människor villigt och glatt kun-sökeratten vara
skap livet igenom, fenomenmåste klassrum, kateder, schema, kurs, utbild-ämne,t ex som
ningsprogram För de har alla sin grund i föreställningen har maktnågonomprövas. atto s v

bestämma vad andra ska kunna. inte förenligt med aktivt kunskapssökandeDet iäratt ett
IT-sarnhället.

Kommunikation Informations- och kommunikationstekniken har harrevolution. långt vi kvarHurstartat en
revolutionerar till utbildningsväsende, kan tids vilkenkrav, beror hur och i utsträck-mötaett som en ny

ning dem ska genomföra förändringarna nämligen lärarna.satsarman som -

Utbildnin kommer förändras det harunder de kommande tio åren, änstemet attgssY mer
undergjort de hundra driver fram denna utveckling informations-åren. Det ärsenaste som

och kommunikationstekniken.
Digital kommunikation
at/Jinteraktionär

informationslagringDigital och digital informationsbearbetning funnits länge.har Det ettkraftfullaver/egg. var
viktigt första visserligendet inte det förändrar strukturer. Detär några ärsteg, men som en
teknik effektivare Gutenbergs blocktryck, det i grunden ingen skill-är än störreärsom men
nad det gäller utbildning.när

Digitalt baserad interaktion däremot kraftfullt verktyg. människa möjlig-Det varjeär ett ger
het själv komma databaser, till-aktuell information, själv bygga sin kunskapåtatt att upp

med levande människor världen. utbildningsvärlden.överallt i iDet någotär nyttsammans

också anledningenDet till informations- och kommunikationsteknik föredraär äratt att
framför informationsteknik. relationsteknik ansluterOckså Svanbergs uttryck jagLasse
mig till för det mediesamhälle.bygga relationer det intressanta ijustär äratt ettupp som-

förändrarDet det strukturerna.är som
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alla kategorier, har idag kommit iUtbildningssamhället i form den samlade lärarkåren,Multimedia är av
förstainformationsteknik, d de befinner sig det i utveck-förutsättningen hyfsat medgång trappstegetv s

till kommunikationstekniken.lingen. har tagit sig vidare till stegiNågra nästa trappan,upp
med bildmedia eller multimedia.Enstaka arbetar de tredje nivån

Vi arbeta allaVerklig utveckling ska komma till stånd nivåerna.För måste treatt en

förutsättning förmultimedial kommunikation utbildnings-Alltså, utbyggnad är attenen av
ska förändras till det vi har tänktsamhället kunna som oss.

Ovanför portalen till Uppsala universitet finns devisen Att tänka fritt tänkaMakt över kun- är rättstort, att
belysande illustration till den efter drygt rådandeskap förskjuts 500större. Det årär rätt ännuär en - -

lärosäten och skolor harföreställningen, det finns tänka. samhälletsVårarätt sätt attatt ett
fullmakt tänka dettajust sätt.attatt oss

kommunikationstekniken kommer tal förändringsagentiinformations- och påNär som
förskjutninginte sällan i diskussion makt. nämligensamhället, hamnar Det ärom enman av

från lärarsidan till studerandesidan.makten kunskapen, vi ske justöver som ser nu -

lärareOn‘/J ti//I/6/1/7/t faktum människor bättre sina hantera den digi-inte bara detDet är änära att att/Jr,I unga
z/árfdeu,den .rtiizre alan intressanta den möjlighet tekniken och enskildtala tekniken. Det än är som ger var enmertänkarail. själv välja källa till information.fritt söka sina frågor och Lärarenstuderande, att svar som

Virtuellkunskapen, har fått sällskap ogripbar världbestämmahar överrätten att av en av
tänka fritt i den världen, tänkaerfarenhet och idéer. Ochinformation, är, större än attatt

ratt.

informationen till studerande kunnat utbildnings-ofta begränsadeHittills har den ägas av
lilla katekes.skolan, rymdes läroplanen i Luthers idagmin började Men änNärsystemet. mor

omfång den fullständigtför sedan harinformationsmängden länge nått görnär ett som
utbildningsinstitutioner den gick deñnie-samlat,omöjlig så attatt presentera som omagerar

i kunskapsmått.och ringa in denra

behov, erbjuds denna kunskapinlärningskapacitet och någotden studerandensOavsett som
utbildningsprogram.årskurs, lärobok, Det gårdefinierat. Vi talar betyg,ochutmätt attom

inlärningen. ReproduktionInstuderingsfrågor och gamlaplugga in rätta tentor styrsvar.
för undervisningstradi-självständigt tänkande. Vi vidareproduktion ochpremieras före en

tion helt oreflekterat.

slagit in kil i detta. Aldrig förr harkommunikationstekniken harochInformation informations-är Men en
problem formuleras ochBland elever kan 25fri och obunden. 25informationen varitfri och obunden så

läromedel slag CDROMfärdigställda någotbegränsningenolikalösas 25 sätt, utan avav -
springande punkten i den pedago-denbetydelse.och klassrum Detinräknat. ärKurs tappar

revolutionen.giska

elit. fåtalhar varit förbehållnafunnits länge, de DetRedskap haringetDet är nytt. enmen
forskningsvärlden. naturligain i Denakademisk grundutbildning har gåtthar passeratsom

sådär och sedan förväntas den blommahålls sparlåga i 15finns hos barn, årnyfikenheten
former.vetenskapligt beprövadedock iut,

forskare. skolgång och utbildning,och Enhar för lite innovatörerklagas SverigeDet att
förändra den saken.skulle kunnanyfikenheten,hela tiden hejarsom
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UtbildningBehovet i kunskapssamhället massutbildning. idagFörst har den breda tillgångärav massan
massutbildning till redskapen och den breda knackar dörrarna till utbildningsinstitutionerna.massan

inte för ögonblick politiker hela världenMen jag driver utbyggnadöverett tror att nu av
informations- och kommunikationstekniken, därför de har slags pedagogisktnågotatt para-
digmskifte för ögonen.

a visserligenMan detta. i själva verket det framförMen allt problemet i tiderär attom av
minskande utbilda fler och fler. Man sneglar distansutbildningen och hoppasresurser att
det ska lösningen. hoppasMan datorer och datornät, ska slippa bygga flerså attvara man
skolor och universitetsbyggnader. lyfter fram elevaktivitetMan och problembaserad inlärning

pedagogiska föredömen och hurrar allt detta förenas i olika projekt.som man om

Etablerad skola Under tiden kämpar det etablerade utbildningssamhället med näbbar och klor för kvalitet.
och former Minskande lärartäthet och klasser betraktas tecken sänkt kvalitet.störrenya som
i maktkamp

.V1 maktkamp där utbildarsidan. g som Vårhundraden har haftär kunskapsmo-mitt inne i en 1
nopolet med samhällets goda minne och stöd finner sig både hotad och negligerad. Myn-
digheter och inte minst IT-kommissionen låter förstå skolan och den högreatt ut-oss- -
bildningen, ska IT.acceptera

Men med tanke hur lite förbereder utbildningssystemet, det lätt förstå varförär attman
svenska lärare slår bakut och bävar inför tanken låta eleverna och studerande härja fritt iatt
cyberspace. Om det hade funnits alternativa valmöjligheter arbetsmarknaden idag hadepå vi
kunnat stark krympning lårarkåren.se en av

Ny infrastruktur Utbyggnad datornät, utveckling maskiner och nödvändigt och inteårav programvaraav
bildmedia minst satsningar bygga infrastrukturen. förutsättningenDet för vi ska kunnaärger att ut att

använda bildmedia pedagogiskt sätt.t ettex

Sålt lärarnai centrum det likaMen viktigt vi under uppbyggnadstiden ställer tillbaka lärarna iär ochatt centrumoch dem:baraattge dem chans med och påverka.attger en varapåverka.

Evolution bättre revolution. Därför det viktigt åstadkommaär än tydligär att snarast en
riktning och sammanhängande plan för förändringsarbete alla nivåer ipå utbildningsvä-en
sendet.

ska förändraFör medvetenså måste mil och medel. längeSåsystem,man ettman vara om
förslag slopad timplan i skolan omedelbart väcker förstasidesnyheter och trycks neritom ex
skoskaften har inte tagit kompassriktningenså i det förändringsarbetet.utman ens-

Utfrågning Margareta Gisselberg, DistansutbiIdningskommitténav

Visionen med skola där får lära sig söka sin kunskap och småningomså bli mån-att0 en man egen en
niska fortbildar sig livet ligger inte den långt ifrån dagens tröttkörda skolagenomsom -

Lärarkåren körd i botten, det hela tiden krävs allt det tillär sättssnart att utan attgenom mer
resurser.

resurskrävandeDetta omställning. det egentligenär Men går inte igöra änatt annat atten
de riktningar antyder. Ska vi tilljag komma med den svenska skolans problem,rättasom

vi låta lärarna chansmåste på nytt.en
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efter individerna, idag verkar sko-möjligt undervisningen mångaMed datorn detär att anpassa men0
väsentlig förändringför patiensspel ska det bli någonfåtal datorer användslor ha bara ett som o s v -

dator elev vinvesteringar med nätanslutningar,handlar det kanske stora peren 0 som

fullständigtpatiens i har missförståttskola där låter eleverna spela vrå,någonI manmanen
arbetaförutsättning ska elever med IT.vad det handlar Datorn Menär atten om manom.

värdförutsättningen de har handledning inte lärarenden andra Närärär namnet.att somen
förmöjlighet både tekniskt och pedagogiskt förbereda sig detta, blir det mycketsjälv attges

korridorerna.patiensspelande i

datorer till elever Eller räcker med klassska investera i allaDu att per0 enmenar man

flerantalet datorer det hänger kommer bli datorer i skolan, detinte på. DetDet ärär attsom
övertygade det kanske långsammare vad vi skullevi säkert alla Men änärom. en process

detvilja, eftersom är ont om pengar.

iställetEn dator lärare0 per

själva kan arbeta medbetydligt bättre försla lärarna åtminstone datorer.det såJa, är attett

inlärning mycket tillsammans i söker kunskapProblembaserad bygger att grupperman
handledning i denna form pedagogik. kanlöser problem. ha Manoch Men måste man en av

dator och därför behöver inte alla sitta ochmycket väl grupparbeta med hjälp endastav en
framför dator, med sinPeriodvis kan barn behöva arbetaknappa. tränaett ensamt t atten ex

skrivinlärning.läs- och

viktig sak för skoldatorn denbarn har tillgång till dator hemma. EnbraDet är ärär attom
verkligenför kommunikation med andra detinkopplad det i uppstår någon-årnätet, som

högskola visar får möjlig-exempel distanskurs frånting. aktuellt Växjö närEtt att manen
lyfter kursen. lärarna sin dator ochkommunicera med varandra i bild då Närheten att -

bildligt talat, detta samspeldator kan vinka till varandra, uppstår såeleverna sin ärsom
finnsskolan för de och lärarna i sko-gäller inte i första hand barnen ioändligt viktigt. Det —

förkommunikationsmöjligheterna distansstude-byggalan det intressantaste är att ututan-
rande.

världen utanför de traditionelladigital infrastruktur tilldatorerna viaförst vi kopplarDet närär en0
revolution och lyftåstadkomma pedagogiskdet gårskolväggarna, ettatt ensom

kunnat tidigare, därföraldrig harföra in världen i skolankanja, sätt attett mansomman
ställt den i skolan, i bästahar tolkat världen och infunnits sålltidigare har det någonett -

kan alltså välja verklighetTV-film eller skolplansch.fall form bra Meni nu manenenav
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Vilka hindren för få tillär stånd den pedagogiska revolutionenatt

ekonomiskaDe Kommunerna kämpar med dålig ekonomi. innebärDet lärarnaramarna. att
idag ingen helst vettig fortbildning idag, enstaka insatser. Få kommunerän harges annatsom

råd sina lärare i den fortbildningsätta de skulle behöva.att som

Vi har alltså inkompetent lärarkår det gäller IT-samhällets utbildning.när gäller iDeten
mycket hög grad universitet och högskolor,även inte minst lärarutbildningarna skasom
bygga för kommande skola. Inte där kan använda dessa medier.en ens man nya

Dessutom diskuterar mediepedagogik och IT-pedagogik, det ingen harärman men som-
lyckats definiera Änvad det för någonting. Forskningenär tämligen obefintlig.är längesåens
finns bara enda professor -i Norge.en

Om vi inte får till stånd förändring, vilka risker finns med den svenska skolanen

Vi halkar efter. fårVi klyfta i samhället. Det sker grodsprång fram tekniksidan, denen
kommersiella sidan, mediesidan. skolanMen traskar i snigelfart.

Skolan får allt mindre legitimitet i samhälle allt distanserar sig. Det märker bar-ett som mer
De inte dumma.är De vad och håller med hemmapå och de vadnen. ser pappa mamma ser

kompisar kan. kommerSå de till skolan och läraren har inte susning.en

Finns klyftan redan idag vissa föräldrar håller sitt barn med dator och andra hjälpmedelattgenom

ja, naturligtvis. De barn har hjälp hemma och riktiga redskap kommer snabbare fram.som

Så tiden kritisk faktor detär måste till offensiv utveckling ganska snabbten en-

Återigen,inteJa, vill klyftan ska öka Klyftan redan.ännu viäratt storom man mer. nog
börjamåste högskolan -inte där har lärare dator.varjeens en

Vi Internet detpå svårt klara sig god kunskapär i engelska intemåste prioriteraatt att utanser man-
baskunskaperna också

bara det faktumjo. Men du kunna engelska förmåste dig i världen via deatt att ta ut nya
medierna, du får motivation lära diggör språk. får levandeDu träning. Du höratt atten en
språket talas och skrivas dem kan det. behöver inte silasDet lärare därav som genom en
heller. Du har den verkliga världen framför dig.

Med den pågående samhällsutvecklingen där tiden blir kritisk faktor instanti näringslivet, blirsåen
education arbetsplatsen allt viktigarepå hur kan distansutbildning användas där-

DistansutbildningskommitténI har vi följt högskoleprojekt inom42 området. börjanI hade
de ganska låg profil det gällde IT-användning, sedan har hälftennär gåttän överen men mer
till webb-buren utbildning. Praktiskt alla har höjt teknologinivån.taget

Därför, bara lät lärarna chansen till sig dessa möjligheter och vad deatt taom man nya se
skulle kunna åstadkomma med dem, hade mycket varit Det den tidenär måstevunnet. som

Tiden dyr, den nödvändig.avsättas. är ärmen
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digitala medierförinfrastrukturförC. Tekniken en ny

Översikt

för infrastrukturen.förutsättningarnatekniskadiskutera dedelför dennaTemat ärFrågeställningar att

frågeställningarnaBland är

skapa de framtidafinns förutmaningarmöjligheter ochproblem,vilka att access-0 som
hushållentillnäten

Internet-tekniken kommervilken roll attsom
perspektivInsightochEricsson Netteknikleverantörers somolika

perspektivkabel-TV-operatörerochTelia, Teracomsomolika operatörers
utrustningar.användarnasgränssnittsproblematiken mot
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Tekn|kövers|kt

Mats Brunell, AB Mats Brunell:

Karim/ten Mali Brune/Z, MaliAB Bmne//, Uppm/a.

hushållen"Accessnät till lite teknik, mycket ekonomi och politik"-

Inledning avsnittDetta belyser de tekniska lösningarna för utvecklingen till hushållenaccessnät ochav
förutsättningarna för marknadsutveckling för digitala tjänster och teknik aktörernas,en ur
den enskildes och politiskt perspektiv inblickEn också i relevant utveckling i Europa ochges
USA.

Budskapen De huvudsakliga budskapen är att

dagens mätteknik har utvecklats från telefoni, TVradio och och nuvarande teknis-
ka lösningar endast börjanär på accelererande teknisk utveckling. Det växeren
fram koncept baserade såväl radio-på och trådbundna medier fiberop-nya som
tiska Med Internets genomslag har telekomindustrin insett desystem. verkliga
behoven hög bandbredd för multimediala tjänster.av

datortekniken utvecklas samtidigt med och oerhört kraftfulla Fiber-system.nya
optikens laserdrivsystem kommer obegränsade överföringskapaciteter påatt ge
fiberkablar. Nya lösningar i form väggskärmar och glasögon förändrar förut-av
sättningarna. Nya tillämpningar kommer utvecklas basispå dessa förut-att av
sättningar.

tekniskt det möjligtär bygga transmissionssystem för överföringsett snart att av
Gbps7många mellan många användare till lägre kostnader med dagensän teknik.

För kunna realisera detta krävs delvis koncept för byggaatt nät.attnya

aktörer marknadenpå försöker bredda sitt tjänste- och innehållsutbud attgenom
utgå från redan gjorda investeringar i koppartrådsnät kabel-TV-nät.och Aktörer-

vill dock inte upplåta sin infrastruktur för andra settopboxarna tegen genom ex
med flera gränssnitt nödvändigt. Derasän framtida affärsverksamhet står på spel.

den internationella utvecklingen integår svenska politiska initia-att styra genom
tiv. Det inte heller fattagår beslut storskaliga tekniska satsningar vissapåatt om
lösningar ISDN, 2 Mbps med ADSL eller settopbox till hus-tsom ex access en
hållen. Det skulle bortkastade miljarder i 3-5-årigt perspektiv.ettvara

kan stärka kvaliteten i infrastrukturen regler ochstaten sätta ekono-attgenom
miskt stödja teleoperatörers och kommuners utbyggnad kanalisation ochav
transmissionskapacitet i form fiber och högkapacitets radiolänksystem i gles-av
bygd och städer. Staten kan också skattereglerna föröver avskrivningar in-se av
vesteringar i kanalisation och fiberkablage.

kan stödja fältproväven med teknik för öka kunskapen teknikstaten attny om ny
och skapa förutsättningar för teknisk utveckling. Dessa fåltprov går utnyttja föratt
analys såväl ekonomi-, teknik- användningsrelaterade frågor. Om analyserav som
kan ske löpande, det möjligtär bättre kunna bedöma vilka juridiska och poli-att
tiska förändringar i regelverket behöver ske.som

7Gbps innebär gigabits sekund.per
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idagSituationen

utvecklats flera tekniska för distribution och kommunikation.Bakgrunden Historiskt har det systemsett
telefoni. Telefonin blev den dominerande tekni-utvecklades telegrafen sedan blevFörst som

till hushållen för telefoni,under lång tid. kabelsystem hittills dragitsken Det utsom
koppartrådsnätet, det heltäckande till dags dato. Radio, och sedan TV, utveckladesär mest
parallellt med telefonin.

förstaDatakommunikationen utvecklades 1960-talet med i hand ARPA-projektetpå som
till och den k paketförmedlingstekniken. försökte använda det befintli-ledde Internet Mans

telenätet med modem för överföring eftersom detta fanns tillgå. TV-sidan utveckladesattga
med satellit-tekniken allvar öppnade landsgränserna för såväl TV-sändningarsom som
telefoni. enklare förmedla TV-utbudet undvikakunna det utökade och individuellaFör att

alla hushåll utvecklades kabel-TV-näten.antenner

de traditionella och i harNy teknik tjänsterna radio- TV som inte ändrats till dagsFörutom stort sett
utvecklas starkt dato består det till 1995-96 försäljning och marknadsföringInternet. Fram ITnya av var av

och Interneti riktad till den professionella sektorn. Konsumentmarknaden be-settstort
teknik fördömdes mindre intressant såväl dyra. ParallelltInternet-tjänstervara som var-

försökt video-on-demand",med detta har marknaden TV-koncept medsåsompröva nya
från hushållen.dåligt gensvar

fart allvar. privatpersoner har in-Under 1996-97 har Internet-marknaden skjutit Många
främsti datorer och uppringbara Internet-tjänster.vesterat

har byggt lokala stadsnät och börjar koppla bostadsområden medFlera kommuner uppnu
olika former nätlösningar, oftast samarbetsprojekt med kabel-TV-aktör ellergenom enav

fastighetsnät till samverkan med eller fleraspeciella kopplade stadsnäten i teleko-genom en
kommuner försöker driva dessa i regi.Några tjänstermoperatörer. egen

finns fältprovhörnet förutom nämnda aktörer satellitägare och Teracom medRunt även
medievårlden börjat intressera förmed digital sändningsteknik och den traditionella sigsom

hushållen marknad.som

Alla har datorer och kan kommunicera med andra heltInternet över nätet ett nyttsom nu
eller radiokanal" innebärpraktiken kan dator bli liten "TV- DetI varjesätt. nätet. atten

istället för ha sändande källor alla lyssnar kommer vi ha i fallnågra på, varjeatt attsom
teoretiskt lika sändare kanske till och med fler sändare.många mottagaresom -

ställer den gamla nätbyggartraditionen ända.Det

i historiskt förklarad burkvärld med TV, radio, telefon och dator.Idag lever nuen en
försöker utveckla hybrider dessa till burkar PC- eller webb-Många såsomsystem nyanu av

misslyckas, mycket beroende dålig analys marknadens behov.TV. kommerMånga att av
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Flaskhalsars Utvecklingen tekniken stegvis eliminera flaskhalsar. gäller datornär Det ellersättett attav
förflyttas termina1ernas kapacitet, växelteknik/nätkonceptet och kärnaaccessnäten, skanätetssom som

kunna hantera all trafik.aggregerad flaskhalsarna har befunnitVar sig har varierat tiden.över

flaskhalsarDagens i Internet-trafiken blär a

de uppringbara modemen0
begränsningar i Internets interna kapacitet och uppbyggnad0

visst webb-innehåll kapacitetensvårt nå, hosär0 att att servrar m m.

Teknikens utveckling med såväl möjligheter dellösningar problem förflyttar dessanya som
flaskhalsar mellan datorsystemet, eventuellt lokalt nätverk, in i fjärrnätets olika delar, vidare

mottagarens och dator. mycketnät Det komplext teknisktär med mångamot ett system
leverantörer och aktörer involverade till skillnad från den relativt enkla telefonin.

Vägarna Via telefonnätet det idaggår uppringbara Internet-tjänster till cirka 56 kbps ISDNatt upp
till till kbps.128 Det går Internet via kabel-TV-nätet till hundra kbpsnågraaccess attupp upp samt

TV och i satellit/Eutelsatvissa fall telefoni. Via radio/och Teracom det vissagår attm
surfnings-möjligheter med för antingen unikt innehåll eller buffert för speglingservrar som

Internet-innehåll. Interaktionen ska telenätet/ske via Internet. Inom kort detgår viaav att
telenätet tillgång till högre bandbredder med den k ADSL-tekniken medger Mbps8s som
till hemmet och kbps384 till nätet.

slutsatsEn alla teknikär går använda inom rimliga Mycket berorgränser.att typer attav
förpriset såväl den enskilde.nätoperatören Inte minst intresset vilket innehållavgörssom av

tillhandahålls. Givetvis påverkas också priset hur många tekniken, dsom trorav som v s
marknadens efterfrågan och volym. En avgörande faktor vilka ellertjänster innehållsslagår

distribueras med just denna teknik jämför musik- och videosystemens utveckling.som
Problemetliggeri att
/Je/a fårtiden eryu-:yta Problemet ligger i vi hela tiden får erbjudanden teknik. allt frånDet modernäratt nya om nydamlen teknik.omI} eller satellitlösnin och flera k xDSL-baserade9 lösnin rivatekonomisktIsnartar ettg s P8ar.

ektiv det omöli investera åtskilliär tusentals kronor baravare år för "burkar".t att.R_Pers -lå -å a
_______________ ___________________ ____________________ _________________________-

Marknaden idagDet går uppringbara Internet-tjänster i gratis medståratt stort sett utom man re-
priser klam, telefonkostnaden tillkommer dock. Annars kostar de uppringbara Internet-tjänsternapressar

kronor100-200 månad exklusive telefonkostnader.per

Genom den ökade konkurrensen, såväl inom Sverige globalt, minskar också rörelsemar-som
ginalerna för telekombranschen. Konkurrensen ökar också då aktörer ingårnya nya om-
råden. Teleoperatörer blir medieaktörer, medieaktörer blir telekomaktörer. Det särskiltär
tydligt Internet-området, det sker i mediebranschen helhet.även föränd-Dennamen som
ring omfattar bolagsbildningar och partnerskap. Skälen bland för kunnaär till-nya annat att
handahålla tjänster med teknik såväl i tekniskt, innehållsmässigt kapital- ochettny som
ägandemässigt perspektiv. Till detta kommer också intresset för investeringar i branschen

globaliseringenoch strukturellt.

Flaskhalsar5 innebär tillväxthämmande egenskaperhos tekniken.

xDSL innebär9 olika varianter bandbreddshöjandeteknik för koppartrådsnätet.av
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olika aktö-eftersomifrån. Menutgåvitt papperenklare ha rentmycketteknikBefintlig Det attettattvore
Ägarna investering-till dessasituationendellösningar bliriinvesteratredan hartillgångviktig annan.enrer

framtideniinvesteringar görasina ävenavkastninggivetvis fåförsöker attgenomar
satellit, radio,baseras pånättjänsternagällerinvesteringar. Dettakompletterande oavsett om

eller trådnät.kabel-TV

distri-olikaflera tjänsterkombineradetfrågan gåravgörande ärDen sammaatt genomom
allamarknader. Eftersomkundensutöka öppnaoch såbutionssystem sätt samtnytta nya

och dess möj-särskilt Internetmedierna,mellanhar börjataktörer över gränserna genom
marknadenhurosäkerhetenochkonkurrensenökar ocksåligheter, reagerar.

blirDettagärall man
infortveksam :tom komplicera be-ytterligareinvesteringar. FörinförtveksamblirDetta gör attstoraatt maninventeringar.

nationellt,antingenpolitiskaolikasynvinkel finns synsättaktörernasslutsbilden somur —
utveckla markna-möjligheternapåverkaglobalt kanocksåeller möjligenEU-nivå attsnart -

perspektiv.långsiktigtden i ett

dessochteknik ochmed tjänstersin ivervidare i överösaMarknaden kommerandraVad attatt ossger
frågorna:de centralaförkapitalförlusterbereddaaktörerförutsättningar är attta stora svaratt

haanvändarnainnehåll villVilket

sättrimligttillhandahålla dessa tjänsteranvända förteknik kanVilken ettattman

reklamfinansieradfinnsUSAmedierna. IdeinvaderaallvarReklamen börjar även nyanu
teknikägaremedie- ochreklam. Kanalltmerbörjar ocksådemand. Internetvideo on

minskas. Vi kommerpristeknikensanvändarna kanfrånbaraintäkter attandra än ense
teknik och tjänster.introduktionsnabbare nyav

infrastrukturdigitalförförutsättningarTekniska en

olika behov:huvudsaki tvåhittills baseratsutveckling harInfrastrukturensTraditionellt
två behovsett

radio och TVpunkter:mycketfrån normaltinformation samtdistribution t ex0 av

ochtelefoni Internet.flervägskommunikation:ellertvå- t ex0

distribution ellerföroptimerabaraheltutformning berorNätets manomavserom man
i reell tid.till varandra Detvideoellerbildersändaför allamöjlighetervill skapa tatt ex

storskaligiellersamarbete gruppmöten,användningsområden såsomförkan varasenare
kulturtillämpningar.ellereller i olika nöjes-distansutbildning

egenskaper.olika fysiskaharmediumslagskommunikation sker någonAll överTekniska som
begränsningar

Ärradio det inteframförfördelarkoppartrådsnätetofta. HarKapacitetsfrågan diskuteras
fibernätmedbättre

totalapåverkar nätetsfaktor mångabarafysiska medietdet prestan-själva ärMen somaven
tekniskai detkomplexitetenvisarbild påöversiktenföljande systemda. Den en somger

infrastrukturen.digitalakallas denkansom
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Fysiska medier

Inledning följerHår översikt de tekniska komponenteröver begränsningar eller flaskhal-utgören som
i den tekniska infrastrukturen idag. fysiskaDe medierna för transmission kopparkabel,årsar

koaxialkabel, fiber, radiovågor och satellit. Med dessa medier detgår bygga kommunika-att
tionssystem för normal punkt-till-punkt kommunikation. Satellit och radio kan sändaäven
storskaligt till många samtidigt, d /aroadcaxt.V s

Kopparkabel Kopparkabel har medellånga sträckor kapacitet tiotalpå några Mbps, beroendeen
kvalitet och transrnissionsteknik. kortarePå sträckor inom huskropp kan några hundra-en
tal Mbps överföras. Avgörande för kapaciteten kabelns uppbyggnadär och kvalitet, störning-

jordning, skärmning kvaliteten i installationen.samtar,

telenätetPå erbjuder dagens modemteknik kbps56 och ISDN med 2x64 kbps. rimligInom
tid kommer vi kunna tillgång till Internet och tekniskt rimlig TV-att ävensetten-
utsändning via koppartrådsnåtet med den k ADSLw-tekniken. finnsDet flera kommandes-
tekniker varför generellt kallar denna xDSL. Detta inte modem,är driv-man ett utan ett

telestationenI placeramåste Internet-routrar eller växlingsteknik isystem. direktman an-
slutning till ADSL-utrustningarna.

längreI tidsperspektiv kommer den k VHDSL med högre högre kapacitet.ett ännu Dennas
teknik har högre kvalitetskrav kabelnätet och mindre del det befintliga koppartråds-en av

kan användas blnätet grundpå avståndet till telestationen.a av

El-nätet specialfall kopparkabel.är kDen Echelon-tekniken börjar bli stabilett av s stan-en
dard ILON. medgerDet lågströmssidan kan överföra data med bandbreddatt man en

Överföringentill tiotalnågra Mbps. sker till elcentralen i fastigheten. skerDär antingenupp
koppling till internt datanät eller anslutning för styrning i huset.ett Ka-separat apparaterav
paciteten cirka 9 600 bps.är

Fiberoptik Fiberoptiska kablar medger idag i kommersiellt bruk med dagens laserteknik 2,5 Gbps per
kanal I fiber. För bygga kommunikationssystemtvåvags behövs fibrer idag.tvåatt etten

finnsSnart k våglångdsmultiplexering marknaden.s

Denna kommer medge får cirka kanaler100 med vardera 2,5 Gbps överfö-att att man
ringskapacitet fiber. Inom kan kapacitetennågra år 40 Gbps kanal möjlig.per per vara

0 ADSL, Asymmetric Digital SubscriberLine, teknik förär överföra data koppartrådskablar.överatten
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rimligt fritt.synfaltet Detkommunikationpunkt-till-punkt ärföranvändasRadio kan om
idag. särskildpunkt-till-länksystem Enförför Gbps-kapacitetkommersiellafinns system

bandbreddermedgerSpectrum-teknikenSpreadfrekvenshoppteknik baserat på är som
kanalindeladerundstrålandebegränsad utbredning. BaseratmedMbps,några systemmen

Kapaciteternaoch DECT. någratelefoni GSM ärkoppladfinns tillämpningar såsom t ex
frekvensområde.beroende utnyttjathundra kbpstillkbps någraupp

utvecklas för till MbpsUMTS ska 2ik UMTSll-standarden Europa.utvecklas denNu upps
Sändar-mellan kbps.beräknar 144-384från sändarensändaren.kanal Längrenära manper

förräckvidd och lämplighet olikafrekvensområdetoch antennteknikeneffekt avgörsamtnas
2000-talet.först i börjankommeranvändningsområden. UMTS-tjänsten av

Returkanalenwebb-surfningskanal.radio betraktaRundstrålande är att en gemensamsom
riktade tillEutelsatradio. introducerar tjänstervia telenätet eller Nuantingenmåste per

huvudsak desammablir idetta koncept. Debaserade justföretag och privatpersoner som
vid jordstationenharplanerades med avseende Internet. Mandem stor serverensom

användaren. Eventuellanvända data använ-mellanlagrar frekventspeglar eller närmaresom
telenätet/viadarinteraktion sker Internet.

lågflygande LEO.och degeostationärasatellitsystern, degrunden olikafinns i tvåSatellit Det

satelliterGeostationära
för såväl telefoniden1960-talet harslog igenom använtssatellitteknikenAllt sedan som

de ligger högd såsatelliternaförsta geostationära,TV-utsändningar. Deradio- och svar v
förhållande till jorden.stilla" i Dettadärmed ligger derotation ochföljer jordenshöjd deatt

fördet tidavståndet till jorden såjordytan.täcker delar Pendastinnebär de taratt agav
länkvändningstidenden kigen.satelliten, sedan Dettill ärsignalen först kommaatt ner supp

för geostationäramillisekundercirka 400är system.som

kanaler och frekvenser.hanteringaccessteknik förformsatelliter använderAlla någon avav
/ och viken kapacitetkan användasbandbredden kanalernahurteknikerDessa avgör som ges.

anslutningeller jordstationsändningsplatsfrånsatelliter för distributionanvändsNormalt en
normal kanalindelning begrän-medKapacitetenpunkt jorden.till ärtill marknäten, annan

kanal.Mbpstillsad någon per

LEO-satelliterLågflygande
satelliterna. Skillna-geostationäradelägre banajorden isatelliter cirkulerar änDessa runt en
skjutaenklare Däremotbilligare ochdegeostationära satelliter ärden är att upp.attgentemot

jordenstäckaLEO-satelliter förflerabehövs yta.att upp

positionsbestämning sedan flerasatellitnavigering ochfunnits i drift förharLEO-system t ex
underfrån aktörer i USAfrämstplanerasLEO-satsningarGlobal PoxitiorzingSystem.år, nut ex

1997.

Communi-satelliter, CallingGlobalStar 48satelliter,Iridium 66satsningarna är:Några av
användas förprojekt.tiotal Dessaytterligaresatelliter plus840-900cation systemett avses

fasta punkterdata/medietjänster för första handiför kombinerademobiltelefonisåväl som
företag.såsom

Telecommunications System.Universal MobileUMTS är
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Transmissionsteknik

Principer och dessaFör medier behövs formnågon transmissionssystem överför signaler antingenav som
svårigheter de genererade elektricitet, radiovågor eller ljus fibrer.är i De transrnissionssystemav av som

för flestaanvänds de kommunikationssystem idag baseras uteslutande den gamla
k plesi-synkrona tekniken, harPDH. Den begränsningar då den gjord med utgångspunktärs

i kbps kanaler för64 bl telefoni i eller34 Mbps byggs140 till cirka 1stega som om upp
Mbps i det totala200 PDH-system kräver mycket och dyr multiplexor-utrustning.systemet.

byggsNumera transmissionsnät enligt standarden Synchronous Data Hierarchy, SDH, som
medger högre bandbredder såväl kanal totalt. vanligasteDe 155-622 Mbps, medärper som

högsta kapacitet idag Gbps.2,5en

För kommunikationssystem behöver skickar signalernågot medietöver påatt ett man som
standardiserat Man skiljer mellan synkrona ellersätt. asynkrona transmissionssystem. Ettett

synkront innebär i finnsnågonstans eller flera masterklockornätetsystem att en som ger
synkronisering. En svårighet ligger i hantera klockningen långa sträckor.överatt

utrustningI varje idag sker dessutom omvandling signalerna, antingen "op-som passeras av
tilltiskt elektriskt, eller elektriskt till elektriskt för hantering data och signaler i trans-av

missions- och växelutrustningarna. omvandling skerDenna normalt i anslutning till utrust-
ningarna. Till detta kommer omvandling den bitströmmensända seriell, tillären av som

minnenparallell intern representation, för bearbetning i register och växling. Varje sådant
omvandlingssteg kan millisekunder5-10 i hanteringstid. innebär anta/etDet me//anrtegita att

växlar/via modem, i hela kedjan mellan punkter inätet två nätet, avgörroutrargenom m m
kvalitet och prestanda i nätet.

Växlingsteknik kunna utbyta trafik mellanFör användare krävs inte bara punkt-till-punkt-transrnis-tvåatt
växel/sionsteknik, förmedlar delnät/trafik mellan användareävenutan routeren som

basis någon adresserings- och vägvalsmetod. Exempel: telefonnummer eller Internet IP-av
adresser. växeln finnsI tabeller för hur ska sända vidare fördata tilltänktnå adress.attman
Begränsningar finns flera nivåer i växlingsutrustningarna.på

finnsIdag router-teknik klarar Gbps i aggregerad trafik.några Dagens AXE-systernsom
singel-processor-baserade klarar ungefär uppkopplingar sekund.100 För säkerställaattper
vissa kapacitetsbehov mellan användare har historiskt växlingstekniktvå medanväntman
kanaler. Exempel: och vanlig telefoni. hybridvariant dettaISDN En ATM-ärav
tekniken, kombinera celler till enheter, skapar möjligheter tillsmå vari-störreattsom genom
abelt bandbreddsutnyttjande. Router-tekniken däremot tillhandahåller Växling av samma

enheter, frånlogiska paket, ursprungligen skickas det lokala eller datorn.nätetsom

Nättopologier bygga transmissionssystem i ringar kan använda k add-drop-multiplexore:För att man s som
och förmedlar den totala kapaciteten idag Gbps till2,5 de droppunkter finnsaccess ut t ex som

kapacitet/i ringen. inte frågan växling fördela kanaler tillDet olika punkter iär utan att utom
ringen.

skiljer också olika nättopologier: ringar, bussar och Topologin, i kombina-Man stjärnnät.
med hur sänder och också begränsande faktor. kantionen Normalt baraärtar emot, enman

sända och samtidigt i Ethernet eller Token Ring. växlade stjärnstruktuierIta emot t exen
koppel där flera parallella koppel ske.används k och kans

Begränsningar i dagens lokala nätverkstekniker ligger praktiskt mindre Mbps100än per
användarsystem. sedan till accessmetodernasLägger inverkan blir kapaciteten betyclligtman
mindre användarsystem.per
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den si-ökahandlar detEgentligenihastighetenÖkatalar nätet. attIblandBandbredd omattman om
förstaintekommerkonstantljushastighetenEftersom äröverföringskapaciteten.med multanalikainte

kort tid.fram inommängd datakommerfram fortare. Däremotdatabitenhastighet storen

användaskommunikationsprotokoll inte kan påför designgamla konceptmedförDet att av
länkar åtskilligatransatlantiskaMbpsför 155ibuffertstorlekarnasikt. T är routrarnaex

prestanda.vill ha bradåmycket dyra,dessutomrninneskretsarMbps idag. Dessa är man
behövaEventuellt kanfel.vidomsändningprotokollkonceptintefungerarLikaså mansom

luften."befinner sig iöverföringskapacitetenmängder datasända stora psom g aom

formerutvecklat olikaharoch ljudbilderöverföra över nätenklareljud-och FörBild- avstora manatt
överförhurbeskriverstandardMPEG. Detkomprirneringsmetoder ärsåsomhantering mansomen

skamedia däranvändningsområden ögatsig förlämparoch ljud. MPEGbilder varasom
dettaröntgenbilder. För än-överföringfördäremot intelämpar sigMPEGbetraktaren. av

punkt överförs.varjebildhanteringsmetoderandrafinnsdamål attgaranterarsom

Likaså detförkänsligt svaj. ärtelefoni,vidrealtid, öratspeciella krav I ärocksåLjud har
videokonferenserVidviktig.ordningensamtal dåförlorat ärdelarsändaomöjligt att om av

videokonferensei:användningen. Förföravgörandemikrofonteknikljudöverföring ochär
ljudhanteringen.ochbild-beskriverstandarderna H.32Xfinns som

innebärkommunikation. Detförkoppladehittillsvi attpraktiken har använtI manKommunikation systern
antingensig tillkopplamulticasting måstemellan flerakommuniceraför uppfleramed parter parteratt
förnormalt inte störrefallet fungerar"alla-till-alla". Detkoppelskapaellerbrygga senareen

grupp er.

multicasting-grupper,utvecklat kInternetdata/ paketförmedlingsbas har överPå sman
behö-alla deltagarnamellankommunikationskaparkanaler utan attMbone, genomsom

data.replikerava

utbildningoch nät.samarbete överförintressant möten,Multicast-teknik är t ex

marknadsförutsättningarnaAnalys av

riktattekniskaiinvesteringarförochmarknadsbedömningarnaför systemUtgångspunktenMarknadens
hushållensvenska ärtill deförutsättningar att

kabel-TVtilltillgånghushåll harsvenska000cirka 00020
satellit-antennerharhundranågra tusen0

mobiltelefonerochInternet-kopplingmodem,harhundratusennågra0
minst TV-apparathushåll harvarje en0

C

DAB.radioteknikendigitaladenochTVdistributionenproblemområdesärskilt ärTV-distribution Ett nyaav
föranvändaskunnaskulleradiofrekvenseranvändersändningsteknikengamlaDen som

mobila tjänster.
.

Group.ExpertMoving PicturesMPEG‘2

Internet.videobilder tillöverföra mångateknik för mottagareMbone13 är atten
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Behovet För komma i åtnjutande tjänster krävs oftastav anpassningslådaatt dekoder,av nya separaten
anpassning settopbox, företc TV eller dator. Denna låda har normalt anslutningar för anslut-ström,

ningar till olika nät antingen via telenätet eller till satellitantennen och för åtrninsto-uttag
TV eller dator. flera fallI vill bygga in kortläsare för accesskort för satellitka-ne en man t ex

naler. Vissa burkar har börjat kombinera olika nätgränssnitt, modem, ADSL,nu tsom ex
Ethernet, ISDN för telefoni, video/TV-anslutning olika-uttag samt antennuttag.

Kommentar: finns fleraDet beslutsproblem förknippade med framtagande anpassnings-av
lådor. Beroende vilken aktör låter utveckla den, kan denne välja inre medsom att ta
gränssnitt för andra aktörers tjänster. En andra frågasvår köparen vill haär alla funktio-om

kostarDet normalt flera hundralappar för varje gränssnitt och komplexiteten i den tek-ner.
niska lösningen ökar. Tillgången till elektroniska kretsar kanske inte finns i tillräckligt stor
mängd eller så vissa standarderär inte stabila. Vidännu tidpunktnågon alltsåmåste tillverka-

eller beställaren fatta beslut hur burken ut/ska bestyckas.ettren om se

aktuelltEtt samtal med komponentleverantör visar intresset för kretsar för digital-TVen att
burkar frångått svalt till jättestort för sedan dö Denna ryckighettvärt. och osäkerhet äratt
besvärande flerai led och ökar givetvis kostnaden för tekniken. lågaFör kostnaderatt
krävs långa serier och stabila standarder. Likaså måste bedömninggöra hurman en om

funktionermånga användarna/ marknaden verkligen vill ha och beredd betalaärtrorman att
Firm; det1/erk/zgenett för burksammaintrmrefårdigital-TV

Den frågan det verkligen finnsär intresse för digital-TV. Enligt tyska försökstora ärettom
detta cket tveksamt. Frå det vettiär är satsnin elleröram Y t attg storaan om g g gar nu om man
ska avvakta och alternativa distributions frågaEn också hushållen skaärprova om
betala direkt eller skatt för denna satsning.typgenom av

Terminaler nnerliDen starka utvecklin webb-TV, PC/TVå nät-PC kommer medfö-sY gen Pgen att0 s va 2misslyckandenmånga marknaden. kanMan själv ställa sig frågan, skulle köpara om man
webb-TV-apparat och TV för cirka kronor,10 000 sedan enbart kan användasen en ny som

för surfa Internet. Troligen kommer flertalet datorpåatt gåratt satsa atten som
använda för spel, bokföring och för "hemläxor".

det längreI perspektivet kan idag består mängd burkar medtro att systemen,man som av en
likartade funktioner, blir modulärt uppbyggda.ännu Delsystem, kopplas ihop imer ettsom
lokalt datanät eller via kablar, består minne, skärmar, skrivare och interaktionssystemsom av
kan komma uppstå. För detta ska ske antalmåste tekniska standarder utvecklas ochatt att ett

såväl data-, medie- hemelektronikbranschen. Dessutom måste markna-accepteras av som
den/ kunderna vilja köpa dessa systemkomponenter istället för hela idag.system som

Aktörerna har Problemet inte bara tekniken.är Man måste samtidigt titta hur aktörerna in-"äger"
olika positioner frastruktur och de har bolag tillhandahåller och innehållstjänster.nät-om egna som

fallet TeliaI har direkt tillgång till fast med den geografiskanät täckningen.störstaettman
Telia har också kabel-TV-bolaget, Svensk kabel-TV. flera fall Telia fastighetsnät.I äger

Tele2 visst marknät ochäger delägare i Kabelvision, denär kabel-TV-näst störstaett eget
aktören. Båda kan vill kombinera sinaså tjänster närliggande ochom man partnersgenom
bolag inom satellittjänsteområdet. Tele2 har Kinnevik tillgång till satelliter ochgenom pro-
duktionsbolag för media. Telia har Telemedia börjat bredda sitt utbud.genom
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Flertalet informationskaraktär viaRadio dagsläget det begränsat utbud tjänster.I ärär ett avav
bps. synnerligenmobiltelefonen. använder normalt talkanal, d 9 600 Det dyrtGSM ären sV

dessutom.

till trådbunden telefoni för hushållen.andra länder kan DECT alternativ kan,I Detvara
finns bli lägga kopparkabel.det ekonomi i det, alternativ till DECT harett att merom en

bättre överföringskapacitetbegränsad utbredning till hundra medger förnågra meter men
förekommit trådlösa telefoner för hembrukdata GSM. Sverige har DECTIän mest som

och alternativ till arbetsplatsens fasta telefon.som

mobila Internet-lösningar. dagsläget finnshar under längre tid experimenterats med IDet en
för routing och framför allt inga tillhandahålleringa stabila standarder tjånsteoperatörer som

UMTS-standarden kan förutsättningar föräkta mobila kommandeInternet-tjänster. Den ge
det.

rådande lösningen har varit Ethernet för eller Mbps.Kabel-TV till dags dato 4 10Den ett gemensamt
användare. Därför har säkerhetsproblem uppkommit.Ethernet har delats mellan allaDetta

punkt-till-punkt-teknik hundra kbps användare till lägrefinns någraNumera även perom
och telefoni i form radiobaseradpriser. Tele2 planerar introduktion Internet-tjänsteren av av

frånför kabel-TV-aktörerna TV-kanaleri skala. Problemet måste avståISDN är attstor man
vill befintliga analogaoch telefonitjänster användaför kunna erbjuda Internet-att om man

system.

befintliga koppartrådsnätet kunna användacirka detKopparnätet Enligt Telia kommer 70 attprocent av
returkanalen. Avståndet mellan abon-från och kbps förMbps 384ADSL 8 nätetgersom

tekniskt skullekapacitet faktisktoch telestationen vilket går Rentavgör att ut.nenten som
med hög kapacitetdetADSL, sannolikt Internet-tjänsterdet sända TV äröveratt men

erbjudas.kommer attsom

återanvända investeringen isida med xDSL-teknikenfrån teleoperatörerernasFiber ända in Taktiken är att
bra och billig teknik förhushållen finns såvitt känt, intekopparkablarna. det, någoni Dessutom access

hemmabruk.till fibern fördirekt

tänka igenombyggeranledning för kommuner och demfinns det nätDäremot att nogasom
förha god kanalisationkopplingspunkter för såväl ring- stjärnnättopologi och attsamtsom

fastighetsnät eller tillför anslutningFiber användaframtida kabeldragningar. går tatt av ex
kommande DTM-teknikenmöjligt denverksamheter.företag och offentliga Det ärstörre att

förhållande.kan ändra dettautvecklas i faltprovsversionersom nu

CordlessTelecommunication Standard.Digital European4 DECT

81



lT-kommissionens hearing digitala infrastrukturendenom nya

Investeringar Med utvidgad tillväxt i accessnätsledet kommer krav följdinvesteringar i kärna.på nätetsen
i nätets kärna gäller såväl för förDet Internet andra TV-distribution. sannolikttjänster Ettsom som scena-

rio telekomoperatörerna för följandeinom planera volymökningar1-3 år måsteär nätet:att :

56 kbps modem alla 9,6-28,8 kbps, vilket innebär dubblering jämförtersätter än0 mer en
med idag

samtliga fasta anslutningar till fasta punkter skolor, kommunkontor och företag blir0 som
MbpsiSDHbaserade ADSL ellerpå 155 inom årtre

antalet användare ökar med 500 under de000 år åren.närmaste0 treper

Konsekvenserna blir för de flesta aktörer, /investera i fibersystemmåste ellerociatt man nya
växel/router-systemtransmissionstekniker i det fjärrnätet.centralasamtnya nya

Att inom det fasta bära antal kanaler några tiotal eller hundratal Mbps förnätet TV-ett om
distribution alltså inte avgörande faktor. fråga politiskDet kontrollär är snarasten en om
och ekonomi. Till detta kommer också ytterligare behov internationell kapacitet.av

Accessnät och central frågaEn blir hur skapar tillgång till koppartrådsnätet för flera teleoperatörerman
infrastrukturen skapa flera tekniska flaskhalsar. behövs sammankoppling iDessutom varje störreutan att ort

mellan de olika aktörernas k intercity-nät, lokala stadsnät och eventuellt förekommandes
kabel-TV-nät. En fråga blir placering mängd utrustning hushållen, i källarnanäraannan enav
eller i fastigheterna.

flera satsningarnaFör planeras teleoperatörerna, vill kraftfullaplaceraav som nu av man
så användarna möjligt med god tillgång till nätkapacitet. Tillgångennäraserversystexn som

till knutpunkterna kommer bli konkurrensfördel.att en

Om sammankopplingen de olika inte blir hög kvalitet, blir följden kvalitetnäten sämreav av
i hela den samlade infrastrukturen och minskade möjligheter för utvecklingen äktamot ett
"kommunikationsnät". Vi får antal olika distributionsnät försvårar kommunikationenett som
mellan användarna.

Ny nätteknik tekniska lösningarDagens för nätuppbyggnad har lösa långsiktigade behovensvårt attny
behövs tillåter höga volymer från befinnersändning punkter i kräver. Vimånga nätetsom av oss

bara i början stark teknisk utveckling.av en

konceptEtt kombinerar såväl växlingsteknilçen och fjärrnätet den iäraccessnätet,nytt som
Sverige utvecklade DTM15-tekniken. kan det bli faltprov med denna radi-Inom år störreett
kala teknik.

5 DTM Dynamic Time Multiplexing.
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behövs för planering, installationinvesteringskostnadernatill de självklara såStort Förutomsteg resurser
Reservdelshantering och eventuellt kundstödutbildas. måstedrift och drift. Personalenstorskalig måste

kronori storleksordningen 000Uppskattningsvis kostnaderna 10-30byggas är perupp.
gäller för i allburk del i växlingsutrustning. Dettaanvändare för ochnät stort settsamt

kabel-TV-baserade lösningar. Eftersom denna teknik medteknik: ATM ellerdagens xDSL,
avskrivningstidenaktuell 3-5 börsannolikhet inte längre kommer årstörsta att vara om vara

för kapitalet cirkatio blir kostnaden 3-10 000högst Med internräntaår. procenttre en
övrigt, personal, underhållkostnader för ikronor Till detta kommer nättjänstenår.per m m.

väsentligt kronor månad.Sannolikt ligger månadskostnaden därmed 500över per

mobiltelefoner eller modem förberedd betala för detta subventionering åEnVem är att
fall minskar-tick d trafikintäkter i telenätet i detta tick-Internet snarastgenererar v s -

fleraavgörande fråga villig upphandla distribution TV viaen. En är årstaten attom av
och tekniker sikt.alternativa aktörer

gjorda investeringar i tekniksynvinkel med i planeringen redanEkonomi och aktörernas måsteUr taman
gjorda investeringar och kanskeför addera värde till redandettamarknadssyn eller Främsttjänster. görs att

täckningsbidrag.tiden för den investeringensförlänga

inte vill introducera konkurrerande till demövervägandet tjänsterandraDet är att somman
fall innan dessa skrivits ekonomiskt. Givetvis kantillhandahåller i interedan varje avman -

befintlig nätdriftteknik kan också rationaliseratvinga fram satsningar.aktörer Nynyanya
SDH-transmission istället för den gamlaExempel detta PDH-och förbilliga tjänster. är

transmissionssystem i kärna.planeras för helt optiskatekniken. Av skäl nätetssamma

perspektivenskildesDen

hamänniskor ha och intevill vi ha Vad villVad -
haoch inte Är nyttInternet Eller någotdet

de allra flesta innebärmarknaden vill ha Internet. FörendaIdag förefaller det varanya som
och funktion. Följdinveste-utvecklas till innehållständigtdessutomdetta något nytt, som

teleabonnemang.ofta krav ytterligareinnebärmodem och dator. Detringen blir i ett

för Internet-anslutningar viabättrefinnas marknadsintressealternativ kan detSom tett ex
om/fråga det kommerdet kan ske.dock till vilket pris Nästa är närkabel-TV-nätet. Frågan är

och telefonupp-både 1-2xDSL-tekniken medger Internet-accessfram burkar för t somex
parallellt Troligen allt detta intressantförmedla TVsamtidigt. dessa ärkopplingar Kan

redan har.i relation till detinte blir alltför högtförutsatt prisetatt man-

sina bostadsbolag, bl förtill hushållenihar börjatVissa kommuner nätaccesssatsa genom a
segregationsklyftor. Fastighetsägarna ocksåminskabostadsområdena och ärtrivseln iökaatt

föroch risk höjabasinvesteringi fastighetsnätkan vissmöjliga aktörer göra att at-tasom
kan reklam användas.kostnadernasänkabostadsområdena. För äventraktionskraften i att

utbudKnappast mer av samma
kvällfinns med långfilmerKonkurrensen 2-3demand.med videoFörsök har gjorts peron

hinner dem. Kostnaderintehemmavideonspelas inmed möjlighetredan, att om seman
blir dyrare videobutiken.också dettill filmerna änoch upphovsrättenför teknik gör att

traditionellför hemmabruk baserati teknikstorskaliga investeringardettaTrots görs stor-
Tyskland mednyligen i digital-försök har gjortsmarknadsföring. Etttillverkning ochskalig

subventione-för kronorsettopbox 5 000kunde köpautsändningar. PrivatpersonerTV en
vill köpa.idag ingenfinnas kvarlär 90 000rad. Av 100 000 som
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och rollerkring InternetyrvakenhetEuropa:

bromsa utbredningiEU-komrnissionen DGXIH Internetsförsökte1980-taletbetala UnderskaVem igenom
framförindustriforskningsprogram utveckla och tvingaförsökte olikamerparten Europa. Man genom x

ilyckadesCSI-baserade inte.använda ISO nättjänster. Detforskningssektornallt att
Internet-utvecklingen inte hunnit långt i Norden.och såavreglereringenharEuropaI som

Iakademiska nätverk till forsk-flera k tjänster1980-taletfinns sedanDet separata som gers
lfråga.nätverks framtida roller DeSverige det Sunet. Dessa är öppenningssektorn. I är en

tillhandahållas marknadens tjänsteaktörer elleröverlåtas tillavvecklas ochkan antingen att av
diskussioninfrastrukturer.bygga vidare Denna pågår juststöd ochfå utökat nuegna

och Generation Internet-satsningarna i USA.Nextsamband med Internet-2EU-nivå i
relaterar tillflera FoU-projekt Internet.stödsEUsI somnumeraramprogram

förhållande till industrinsstatsfinansierad verksamhet ska ha ivilken rolldockFrågan är egen
utvecklamycket skattepengar ska läggas tingsjälvklart påinte såutveckling. Det är attatt

för utveckla.har starkt incitamentutvecklat ellermarknaden redan har attettsom

fall ansökningarnaför de flesta harutveckla lösningar Internet. Iåter- Flera projektIngen att enavser
alls återkopplade till detvanligen inteprojektbehandlingstid inemot år. Dessatill ärkoppling stan-ett

TaskEngineering Force.bedrivs inom InternetendastdardiseringsarbeteStandardisering som

syftar till standarder förlösningar Internetutveckla teknik ellerintefall kanI varje somman
framinte beordrateknik kanstandardiserin IETE Ny gårutanför genom
och teknik.klok köpare tjänsterinitiativ möjligenpolitiska attutan agerar avgenom man

basis ochnordisk i Sve-olika sammanhang ii Europa,initiativet diskuterasiDiskussioner Internet-2 nu
byggaframförts från akademiska kretsar. Faran ärharför Sunet2Norden rige.Euro Intresse att nyttett

Argumenten utvecklingen formerbrukargrupper.för dessa ärSverige justoch nät attett separat nyaav
fallet.unik. inteanvändning Såär ärav

takt tillämpningarutvecklar i snabb in-marknadens aktörer såsomochNäringslivet nu nya
för näringslivets behov. Givetvis får intesamarbetssystem skolornaochformationssystem

frågan det nätkapacitet problemet.halka efter,högskolorna är äroch är om sommen

olika behovTvå är

IT-baserad verksamhet inom ochoch organisationförbättrad kunskapallmänt av0
omfattar också utveckling informa-högskolor.universitet och Dettamellan av

andra forskningsinformation och di-företags och behovtionstjänster mot avsvararsom
stansutbildning.

akademisk frågatillämpningar. inteoch Detteknik ärutveckling utansenare en0 nyav
inte företag.till minst lika del, Dettaidagutveckling större,teknisk görs stor om avsom

omfattaexperimentellt bör detta allanät såska harinnebär ut-ettatt somom man
och högskolor.bara universitet-och inteteknik tjänster,vecklar ny
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Undervisning förknippadStarkt med initiativetInternet-2 distansundervisning.är Den 20-åriga visio-snart
på distans det virtuella klassrummet börjar bred front.nå haFrån varit fråga förutomnen nu en

universitet förnågra år sedan,några samtliga universitet-är och högskolor rimligt verk-nu
har intresset vaknatDessutom i ungdomsskolan. Däremot det lång kvar tillsär vägsamma.Det lång kvarär våg

detta blir naturligt bedriva utbildning med hög kvalitetsätt och storskalig omfattning.ett attti/Årdetblir naturligtett
bedrivautbild-:ätt att

avgörande frågan vilkaDen incitament finns för individer,är företag och institutionermerbogkm/itetning orb som
:tanka/tgomfattning. börja använda teknik. Ett de hindren idag fråganstörsta äganderätt tillär utbild-att av om

ningsmaterial utvecklade på tjänstetid offentligt anställda lärare. Oavsett hur mångaav nya
syftarprojekt till tekniskt utbyta utbildningsmaterial, kommer detta inte lösasattsom att

förrän rättighets- och ersättnings reglerade.är

Vilka incitament finns Detta problem kan antingen ske reglering eller frivilli-genom genom
avtal. tillkommerDessutom hinder förknippade med den tekniska utvecklingen. kortPåga

sikt behövs också teknisk och metodmässig lösning ska kunna utväxla kursmate-en om man
rial och utbildningar mellan producenter utbildning. dettaPå skulle i fallvarje under-sättav
visningsmaterial och undervisning kunna utbytas enklare mellan utbildningsorganisationerna.

dagsläget saknas riktigt bra ochI enkla lösningar. Vi har dels dagens datorbaserade system
ofta leverantörsspecifika ellerär synnerligen dyr TV-produktionsteknik. Till alltråga påsom

vill den kommande digital-TV-tekniken. kanDäremot konstaterasatsaman nu nu attman
datorteknik och Internet billigare förär avsevärt såväl producenter för distributionensom
och för användare.oss

Konsekvensen vi med skattemedel kan kommaär ha byggt produktions- ochatt att upp en
distributionslösning A inte intressant pedagogisktär perspektiv och baseratettsom ur

gårdagens teknik.

påUSA: Nästa generationens Internet är väg

USA pådriver USA har vice presidenten AlI Gore ytterligare satsning flera miljo-påannonserat stornu en
utvecklingen USD Generation"Nextpå Internet", NGI. Satsningen ska bl finansieras med över-ner a

skottet från registrering Internet-domännamn och utveckling Internet-teknikav avser nyav
tillämpningar.och 35 namngivna universitet och forskningsinstitut ska tillgång till ett eget

utvecklingsnätverk baserat olika delnät och tekniker, bl The high speed Backbonea very
Network Service sedanvBNS, tidigare National Sciencestöttat Foundation. harManav

identifieratockså behovet sprida tillämpningar till hela utbildningssektorn ochattav nya
vidare. Totalt blir det ledande forskningsinstitutioner64 kan utveckla nätteknik ochsom ny
demonstrera tillämpningar såsom telemedicin, distansundervisning och samarbetssystem.nya

Alla dessa tillämpningsområden använder tekniska grundfunktioner be-gemensamma som
höver vidareutvecklas. Meningen utgående frånär erfarenheter i dagens Internet skaatt man
"re-engineera" nättekniker, routing, Quality of Service"-funktioner och hur kanse man
bygga datorsystemens operativsystemoberoende middleware utveckla protokollsamt nya
för dessa tillämpningar.typer av

övergripande måletDet hitta tekniska lösningar deär områden identifieratatt man som
problem idag.
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Vilka blir ljusetI denna USA-satsning frågan: Vad kommer händaår med Ericsson, Siemens ochav att
effekterna Alcatel fem då efterförsåljningenår, telefoniprodukter avstannatom av

Företag Cisco, Sun, IBM, SprintFore, MCI, lyckas med sannolikhet in-som stor attmVad komm händaa
sikt i och påverkan kommande tekniska lösningar och Standardisering förMd Edman; en ny genera-
tions viktiga tekniska system.

Marknaden för Internet- rodukter bedöms mån faldimån såväl det ållernärattP av 8a g gas g
produkter Idagtjänster. det få,är några, svenska produkter finns för dennasom om ens som
marknad.

Frågan dock politiska initiativär verkligen spelar någon roll. Drivkraften i marknaden årom
avsevärd.

finnsI USA mängd praktisk forskning och ingenjörer kvar i universiteten kan bidraen som
till den tekniska utvecklingen praktisk nivå. har ocksåMan historik bedriva ken atten av s
talked: faltprov i samarbete med IT-industrin. finnsI Europa mycket liten erfarenhet av
samarbete mellan industrin och IT-forskningen. de tidigaI RACE-programmen låses mycket

projektverksamheten omfattande inle//ettua/property rzég/3t.r—avtal,vilket minskar intressetav av
för samverkan med den forskningen.öppna Av de pågående diskussionerna i EU, och även

nordisk basis, kan befara endera scenariertvå förverkligas:attman av

Scenario 1 ytterligareår till de k akademiska datornätsorganisationer-att stora resurser ges s
USA-strategin hartvärt mål bygga nätverk USA-strateginemot årna som attsom attegna

köpa istället för bygga.att

fall blirI det tidigarevärsta uppgradering de akademiska Flask-nätens stamnät.som ren av
halsar har uppkommit från dessa till slutanvändare, såväl i utbyggnadenstamnät deut av
lokala inom stad/ universitet/respektivenäten högskola. satsningarDessa har inte heller om-
fattat tillåmpningsprojekt och kompetensutveckling hos användarna. Få FoU-aktiviteter har
skett i samverkan med industrin tillämpningsområdet.

Scenario 2 industrirelateradår forskning, via DGXIII, IT-industrinatt t storaex ger resurser
och försöker utveckla europeiska lösningar. Förra hettegången lösningen ISOatt man egna
OSI.

Inget scenarierna leder utvecklingen framåt.av

Möjliga möjligaDe strategierna skulle kunna attvara
strategier

samarbeta med USA-forskare och aktivt arbeta förbättraöppet svensk och0 att europe-
isk IT-industri befintlig eller ny i hur denna utveckling sker. Detta innefattar ak-typ av
tiv medverkan i Internet-standardiseringsgrupper forskningsutbyte. innebärDetsamt
också satsning tillämpningsutveckling och systemkunskap och mindre akade-en mer
misk/ teoretisk inriktning och ingenjörsinriktning.mer

eller att

inrikta sig snabbare till mogen/användningen teknik blirnästan0 att attse av mogen
bättre. Idag genomförs i Sverige mängd IT-projekt kvar stadietår på Firste-post,en som
Class, ISDN bildkommunikation och hackning webbar.av
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Tidsaspekten

gällerdetår tidskalorför VilkaMinst tio är som
ná stabilitetatt minst tioTeknisk mogenhet årtar

stabiliteten imogenheten ochtekniskatio innan dendet minst åruppskattningEn är taratt
vill redanekonomiskt. Aktörerna bevaraSkälet främstnågorlunda uppnådd.marknaden ärärVi bara börjaniår av

utvecklingteknisk startade medteknisk utvecklingi börjanVi också barainvesteringar.gjorda ärenrg: somnyav en
Jtartademeddetmm känner till idag.datorer vioch dedet Internet somInternetor/2dedatorer

till idag.kännermm
ekonomiska riskerocksåmedför aktörernaspelregler, störreoklaraDagens atttaratt genom

medie-telekom- ochkan betecknasdetandra delar inomsatsningarvidgar sina somman
framtida möjlig-kapitalförluster kanförföljer högre risker äventyradettasektorn. Med som

långskäl till detYtterligare såinfrastrukturen.tekniskai denför investeringarheter att tarett
betalat sig.innan de harproduktersinavill konkurreraföretagtid, är utatt egna

basis dagensi huvudsakutvecklas påmarknaden kommermedföraocksåkanDet attatt av
tekniskt möjligt.skulletakt deti denfår inte alls slå igenomteknik teknik varasomny—

denelmotor. Sannoliktborde hahem ärdiskussion varjefördes1890-taletPå att enomen
övergående Omocksåskolelev,hem,dator till varjeaktuella frågan varje art.etc avenomnu

kostnadernasamtidigtInternet ökar,framför allttekniken tjänsternamed somnyttan
för tekni-intressetsikt. Likasåproblem 3-5 års ärdetta inteminskar, kommer att ettvara

fråga.övergåendeken en

i såväl detnaturlig deloch det blirskolor teknikenallaperspektiv, har5-20 år,längreI enett
privat.professionella livet som

någonsin ditvi nårtveksamtIdealbilden om-
delsys-tekniskasammansmältning deblirdet verkligenfråganavgörande årDen avenom

informationshante-sammanhängandeendatilloch Internettelefoni, TV, radio etttemen
ringssystem.

för allt,morgondagensmedscenario nätteknisktmålafullt möjligtDet är ettettatt upp
"terminalteknik i hemmetaccessteknik ochmeddet villöverallt nåtsåga ett gemensamen-

böcker.tidningar,arkivtjånster,telefoni, TV,integrerarsom

innehållteknik ochutvecklarför sigidagflera aktörer somskedetta ska måsteFör varatt
tveksamtsamarbeta.tjänstebolag Detoch ärinvesteringar ide nätäger omstorasamt som

verklighet.det blir
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Sverige: gårVad göraatt

Fältprov SverigeI har sedan tidigare bedrivits k faltprov med teknik i det samarbetetöppna kallats ny
Stockholm Gigabit Network, medäven utgreningar till Göteborg och Sundsvall. Denna text-
bed har för utvecklinganvänts och utprovning i första hand teknik allt från våg-av ny -
längdsmultiplexering och optiska växlar till demonstrationsprojektet "Distributed Interactive
Media. Med i samarbetet har varit antal forskningsinstitutioner såsom KTH, SICS,ett
Kungliga konsthögskolan. företagssidanPå har Ericsson, Telia och Stokab deltagit. Planering
finns för utökad verksamhet.en

Rätt uppbyggda fältprov ska också sträcka sig till hushållen med bra utvärdering såväl i an-
vändningsmässigt tekniskt och marknadsmässigt hänseende. Tillämpningsområdensom som
utbildning, offentlig service och kulturaktiviteter skulle kunna statligt stöd prövagenom

teknik. Projekten böri fallså genomföras kombinerad kompetens från IT-industri,ny som
IT-forskningsaktörer och problemägarna i slutanvändarprojekt. Detta kan framkom-vara en

för minskaväg osäkerhet i beslut såväl tekniskt marknadsmässigtatt och politiskt.som

Denna aktiviteter finns delprogram i fjärdeEUstyp ACTS, Nationalav som ramprogram
Host och Telematik-programmets Digital Sites. Problemet har bl varit intresset föra samver-
kan mellan avancerade användare och forskare IT-industrin i Sverige. Användarna villsamt
helst köpa lösningar blanda in forskare. IT-industrin i Sverige har traditionelltutan att sett
inte varit intresserad Internet eller forskning och utveckling. Sannolikt finns det bättreav
förutsättningar idag för omfattande och framåtsträvande verksamhet.en mer

VidInvesteringsfond IT-kommissionens hearing infrastrukturen i juni 1996 framfördes idén fondom om en
för investeringar områden marknadsmässiga skäl, eller geografisk belägenhet, ärsom av av
mindre intressanta investera En sådan fond skulle, enligt förslaget, kunnaatt byggas upp

avsättningar från vinster ochoperatörernas kunna användas för projektering ochgenom
installation kanalisation och fiber för vissa radiolänktransmissionssystem medav samt typer
hög kapacitet.

Samtidigt kan konstatera behoven infrastrukturuppbyggnad i städer och kommu-attman av
behövs för tillgodose behoven transrnissionskapacitet medellångatt sikt.ner av

I samband med eller ombyggnad fastigheter och stadsdelar, bör denna in-ävenny- av
frastrukturresurs kanalisation för kablar och fiber m bli naturlig del i den fysiska pla-m en
nering normalt sker kommunalpå nivå.som

Av detta följer utvecklingen lämpligt regelverk för hur kanalisation och fiberanslut-ettav
ningar fastigheter bör ske. Hänsyn bör också till placeringmot kopplingspunkter,tas te-av
lemaster och olika aktörers telestationer. Planeringen bör syfta till underlättaatt samman-
koppling och aktörsneutrala lösningar de olikaså tekniska transmissionssystematt orten
kan sammankopplas.

idéerNågra villkoren för fondens användning ärom att

de aktörer skulle kunna låna fonden bör antingen0 licensierade teleoperatörer isom ur vara
landet eller kommuner

villkor för lån infrastrukturenär ska kunna tillhandahållas0 för allaett tjänsteprodu-att
telefoni, Internet och övrig mediedistribution radio,center TVt etc till självkost-av ex

nadspris eller i enlighet med samtrafikavtal enligt telelagen

planer för utbyggnad bör i likhet med byggnadslagstiftningen0 godkännas".

88



infrastrukturendigitaladenhearingIT-kommissionens nyaom

tiodennaanläggningar ärRegeln förockså ske.börskattelagstiftningen typSkattelagar En översyn avav
godeller Enfiberkablar kan 40 årförlivslängdentekniskaavskrivning. Denårs mer.vara

skäl bördessaAvår.livslängd 40tekniskha änkanalisation kan om av-man semeren
förlänga.och kanalisation gårfiberskrivningstiderna att

telekom, inne-områdeni varandrasochibörjat investeraaktörer harMarknadensRollfördelning nya -
ikapitalförlusterförökad risksamtidigtinnebärTV, tidningar. Dethåll, Internet, stora som

infrastruktur inte gåri görainvesteringarbetydaperspektiv kannationalekonomiskt attattett
ske.börden takti som

rollerändradeExempel är att

TelemediainnehållsaktörTelia blir0 genom
produktionsbolag för TVköpermedieaktör0 en
telekombolag.köpermedieaktör0 en

komplex.bildenblirsåGSM-tjänster,kabel-TV-bolagtill ägandedärtillLägg samtav

för sektornsgodorollfördelningreflekteradärförkan överPolitiskt vore aven nyomman
kapitalförstöringmedmisstagnationalekonomiskaundvikaoch förutveckling stor somatt

följd.

rollerna:Grovt ärsett

nationellt/ internationelltkapitalaktöreroch tjänsterföljande +ägare systemav
radiolänkkablar,infrastrukturtillhandahållare, etc

telefoni, Internetmediedistributörer,ochtjänsteoperatörer
Internet-baserade tjänster.ochtidningarV-bolag,radio- och Iinnehållsproducenter,

ellerägarkoncentrationvillintesåtillvidariktigägandedominerandeför ärOron att seman
idagdock intebehöverhelhet. Detmediesektornmarknad ellerdominans somsomen
ellerGSM-telefoni-tjänsteri falletinnehåll,formellerteknisktfrån varjeutgå system, somav

aktörerminsthade tvåscenariotidealaenskilt medium. DetTV manvore omettsett som
rollerna.definieradedeför varje ovanav

långtgåendealltförgenomföra sär-inte kanSverigescenariomed detta ärSvårigheterna att
EU-frågorlösa dessaräcker inteinternationella. Detfrågorlösningar. Dessa är attens

ocksåskerinnehåll och tjänsterFörmedlingallakankapital gränser.nivå, då över avagera
Internet-baserade tjänster.satellit- ellerdettadagensMed ärlandsgränser. synsättöver

BrunellAB MatsBrunell,Utfrågning Matsav

infrastrukturenutbyggnadenisigoch kommunbehöverVarför avstat engagera0

vettigtbyggaförför kommunerinvesteringsmedelmednödvändigt utattatt tDet enär ex
industrilokalitet ärbostadsområde ellerplanerasdetfiberinfrastruktur. Omplanerad ett en

början.frånfiberdragningarochkanalisationförplaneraklokt rättuppenbartalldelesdet att

detmarknaden skötainteKan om0

möjligtocksådet. Detkommunen ärförränska bygga attinteMarknaden vetvet var man
tidsperspektiv.längreförplanera ett
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IT-kommissionensI från den förra hearingen den digitala infrastrukturer heterrapport det: Omom
behoven interaktiva tjänster, digital-TV med kommandesammanvägs penetreringav m m en som

sig 90-100närmar täckning, går det konstatera det inte finns idag någon teknikprocent elleratt att
tekniska koncept löser dessa utmaningar." Idag du alltsäger möjligtärens som att

Allt möjligt använda idag,år beroende vad bereddpå betala.är Om konsumentenatt attman
vill använda kabel-TV-nätet och beredd betala för detär och dett att ärex att nytta,anser ger
det klart det går använda.att att

inteDet går skasäga alla ISDN eller Mbps-lösningar,2 detatt att satsaman pengar vore
fel, allt går använda längeså någon i det. Det kan inteattmen avgöra,nyttaom statenser en
det kan bara slutkonsumenten betalar göra.som

Står slutsatsen kvar

finnsDet antal osäkerheter kvar det gäller switching-systemnär och koncept för hög-ett
bandbreddsteknik. Det finns antal möjliga tekniska lösningar borde experi-ett som man

med, för kunskap vad de innebär.mentera att en om

Finns det skäl idag optimistisk för 1,5 sedanän åratt vara mer

och Marknadennej. har visat betydligt intresse. politiskstörre Men förståelse saknas. Den
nuvarande politiken skapar osäkerhet nödvändigt.än Dessutom finns detmer tro atten
forskningsprogram två år sig bara för formulera första ansökantar attsom en om pengar
ska lösa problemen. Det inte jag på.tror

Däremot jag marknadens behov återkopplar teknikutveckling. Det finnastror måsteatt en
kunskap hos forskningssystemet titta de viktiga frågorna. Det fanns tidigareatt styr-en
ning på ska forska ATM. fråganMen vilka de verkliga kommunikations-äratt man
problemen sikt.påär

Du talar mycket ADSL-teknikens möjligheter. Samtidigt finns möjligheten fiberpå in iom att satsa
varje hushåll. Räcker det med ADSL för få bredband Eller måste dra fiber till hushållenatt man

Skälet till ADSL återanvändningenär det befintliga kopparnätet. Det blir för dyrt iav att
dagsläget dra fiber överallt.

tekniskaDe förutsättningarna kommer med högkapacitetsdatorer, skärm-extremasom stora
och tillämpningar faktiskt kan använda bandbredd, kommer drivasystem framsom attmer

behovet bättre bandbredd i hushållen. vi harMen ingen bra kommersielltännuatt utav
gångbar teknik stabil och Standardiserad förär tibernivå direkt in i hushållen.som access

60-70 svenska hushåll skulle kunna nås ADSL. Vad skaprocent med restengöraav av man

Till börja med finns redan idag diskrepans telefonisystemsidan. Glesbygdatt gåren att
täcka ganska bra med radiolösningar. dåMen vettiga frekvensområdenmåste för användning

fast radiolänkkapacitet reserverade för dessa områden. ocksåDet går byggaav var att ut
fiberinfrastrukturen. Men då måste det finnas riskdelning från samhället, investeringsbi-typ
drag, för in där det inte finns affärsmässig grund.att en

En rationalitet finns i marknaden också. finnsDet inte aktörertvå marknadenpå drarsom
fiber parallellt längeså inte affärerna finns där. försökerDå de istället Detgöra ärupp. en
form frammatchning kan lösa problemet. Men då krävs dialog, inte enkla modeller.av som
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död teknikISDN, detär0 en

hushållsaccess.storskalig lösningJa, som

infrastrukturentekniska delarnamed deför arbetamed kompetensSverige människorHar rätt att av0

sigunderskott. visarkompetensmässigt Det påproblem Sverige harDet är ettett stort att
teknikfram-befintligautbyggnad i detgäller drift, planering,flera kanter, detnär systemet,

människor jobbaroftastmed systemlösningar. Detförhållning och arbete är somsammanya
organisationer idag.med de här frågorna i många

tid lär inte bli konver-detframför du, och det kommer såVi hela utvecklingenhar säger att ta en0 oss,
hindra utvecklingen t tyskatill standard för tidigttio Samtidigt kan låsninginom år. exengens

infrastrukturenfå till ståndhur ska vi då praktisktKirchs problem men-

marknadens intressen.dialog marknadsutvecklingen kommerEn öppnare att styra uppom

för faktiskt kunna människorsmycket viktig delDemonstrationsprojekt är att accep-seen
människor verkligen kankloktde läggas såMen måste sätttjänster. attetttans uppnyaav

tekniska lösningar och innehåll.jämföra olika

det gäller intressen,för minska osäkerheten, bådefinns flera åtgärder närDet statensatt
konkre-kundintressen. dåprivatekonomiska eller Men måstemarknadens intressen och man

verkligenmänniskor vad dettisera detta så är.att ser

understödjainvesteringsbidrag ochroll- kanskeganska passiv tillbakalutadStaten ska alltså ha0 geen
problemetlösaväsentligt låta marknadendemonstrationsprojekt och i allt-

underlätta för mark-teknik. kaneller borde inte besluta Däremotvarken kanStaten manom
och säkra geografisk spridning.nadsutveckling

förutsättningarna utanföri Sverige bestäms interoll vad viMen spelar det så gör merpartenstor av0 -
nationella gränservåra

tek-felaktiga beslutför inte förlora mycketspelar roll vad viDet gör att ompengar genom
teknik.medkan visa möjligheternanik. gäller viOmvänt att ny

utvecklingfaktorerna i dennaVilka de kritiskaärI

frågorna politiskt.Kunskap om

fattaoch det inteutvecklingen framåtkan föraarbetsmetodisk ärEn attansats som -
komplexa.inte.här" enkelt det Frågornabeslut vi Så är"Nu så ärgörtypen:av

utarbetsmetodikenHur skulleI se

aktivite-utredningar. dessaistället för Uroch använder dempraktiska experimentAtt vi gör
sigborde basera på.politiska beslutenanalyser dekan vi sedan görater som
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Internets tekniska utveckling Sverigei

Jan Berner, Statskontoret:

Jan Berner orgam5atzomdire;ét0"rvia’ Statxkontoret,är Stockholm.

"Internet blir den dominerande infrastrukturen för kommunikation"

Inledning Detta avsnitt belyser Internets tekniska utveckling i Sverige.

Budskapet En färsk utredning bedömer TCP/IP15-arkitekturen och Internet kommeratt att vara
den i Sverige dominerande infrastrukturen för elektronisk kommunikation. Rekom-
mendationen TCP/IPär använda vid utvecklingatt tillämpningar. Satsningarnyaav
sker för skapa robustare Internet i Sverige.ettnu

Utredning med uppdragPå Kommunikationsdepartementet har Statskontoret tillsammans med bran-av
många parter schen den svenska delen Internet med inriktningutrett på struktur, säkerhet och regler.av

Utredningen behandlar inte tillämpningar. Syftet skapaär robust Internet i Sverige.att ett

Med i utredningen har bl funnits SNUS Swedish Network User Society, SEIS Säkrada
elektronisk information i samhället och STUPI Svensk teleutveckling och produktinnova-
tion. Det detsammaär Peter Löthberg något Chefsarkitektär för detsenare som som av

händer i Sverige det gällernär Internets nätutbyggnad. Utöver dessa harsom antalett stort
medverkat i utredningen.parter

TCP/IP Utredningens rekommendation TCP/IP-arkitekturen,ger en är d Internet, ska gälla fram-att sV
enhetlig miljö denDet endaär kommunikationsarkitekturöppna uppfyllergent. de kravensom som man

bör ställa TCP/på sådan. IP används inte bara Internet inom koncernnät,även ken utan s
TCP/intranät. börIP användas vid utveckling tillämpningar. Vitsen med det detärav nya att

går välja olika transmissonsmedier Internet, ATM,att SDH13, ISDN, XDSL, Detsom m m.
går köra koppartråd, koaxöver och fiber.att

Fördelarna det blirär enhetlig miljö för samverkan mellanatt utveckling och driften system,
tillämpningar för säkerhetsfrågor. Det går åstadkomma kostnadsbesparingarsamtav att

konkurrens mellan leverantörer.genom

Svenska delen Huvudkomponenterna i den svenska delen Internet ärav
Internetav

olika med tillhörandeoperatörers nät stödsystem0

kundernasanvändarnas nät0

för alla och användare,operatörer kmtlpuméter0 för samtrafikgemensamma resurser t ex
och DNS-Ierurar för toppdomäner.

Idag finns sådan knutpunkt i Stockholm byggts från central lösning tillen som om en en
distribuerad lösning, där utrustning för knutpunkten står olikapå två ställen i Stockholmnu
för få redundans och reservkapacitet.att

TCP/IP1‘ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol

17ATM Asynchronous Transfer Mode

SDI-I15 Synkron Digital Hierarki
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branschentill ärförslagUtredningenspåSatsning ett att
nätrobustare

Lund ochMalmö,Göteborg,Stockholm,ii bergrumknutpunkternationellaetablera0
Sverige.sedan norra

landskodenförSystemDomain NameDNShanteringenordna .seI av

nationell tidföroch klockortidservrarinrätta0

felsökninganvänds vidroutingregistervägvalsregisterupprätta som0

e-katalogerandrakatalog tillövergripandeenindex-serverochWhois-serverkinrätta0 s

landskodenfördomännamnshanteringenordna .se0

do-registreraroch demoperatörernafinansiera de somgenomresursernagemensamma0
året.kronorkosta 250ska börjamännamn omsom

förutbildningsbehovetkartläggerregeringenocksåföreslårUtredningen sompersonerKartlägg behov att
behövsKTH. DetfempoängsutbildningfinnsIdagIP-nåt.och drivabyggakanutbildning stora enav

Sverige.i De ärkompetensenhartiotalendastuppskattningsvisfler. Det är ett sompersoner
jobb.medöverlupna

vidklockornaska drivadenföreslåsforskningsinstitutochprovnings-Sveriges somvara
genomförts.väl förslagenhur1998ske höstenutvärdering börknutpunkterna. En av

StatskontoretUtfrågning Berner,Janav

åsikterTCP/ avvikandedetfinnsIPpåska byggakommunikationallRekommendationen är att -0

skulle slå igenom,OSItrodde visedantiokontroversiellt. För år attdet inteidagNej, är
det.gjorde intedetmen

idagInternetsvenska deleni denkapacitetsproblemtekniskaFinns några av0

DimensioneringendedimensioneringengällerUtredningen avresurserna.gemensammaav
själva.får de görarespektive nätoperatörs

harKTH. NuStockholm,knutpunkt ifunnitsbaradet harvaritcentrala harDet att en
ochbyggasdettakommerSedanStockholm.lokaler iolika uttill atttvådistribueratsden

kunnaskai Göteborg överTrafikenredundans.för taGöteborgi ometableras även att
Stockholm gården i ner.

förändringendenlångsiktig ärHur0

detStockholmknutpunkten i ärinvesteringar. Fördet ingaMen ärsvårtDet säga.är storaatt
kronor.fyra miljonerför knapptutrustning

InterconnectionOpen Systems19OS
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i bra förVad klockorna Internetär

ellervid elektronisk handelför tidstämplingnationell tid och kan användas närDe t exger
länder.finns redan i andrafinns inte idag. Delämnar in deklaration. Detman en

eller har vi problemproblem i svenska delen InternetFinns specifikt svenska dendet samma somav
andraalla

informelltdet samarbete mellanSverige unikt tillståndGenerellt har äratt ett gottett genom
de andra sidan intefungerar mycket bra teknikernivå. Men å såDet äroperatörerna.

stycken.kanske tiomånga,

länderandraInternet jämfört medHur bra den svenska delenär av

utbyggnaden.efter den föreslagnamycket bra till, specielltSverige ligger
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perspektivEricssons

Lars-Erik Eriksson, Ericsson /nfocom AB:

Lari-Erik Erikuøn teknzkk Erimron I rzforømAB, Stark/yo/m.direktör vidâr

på för tjänster"Siktet symmetrisk kommunikativ strukturär inställt en

digital infrastruktur.Inledning avsnitt belyser Ericssons utvecklingenDetta syn en nyav

sinaBudskapet Det finns för bygga infrastrukturen alla medmängd tekniska lösningar atten -
Det centralaolika meriter. Ericsson arbetar produkter inom alla områden.med är att

kunden/ definierarinnehållet detslutanvändaren och dennes relation till är som
marknaden det knappast industrin.är-—

infrastruktur för digitala medier detSymmetrisk diskutera möjliga tekniska lösningar för gårFör att en ny
och och dess-på finns installerad Macstruktur sikt vissa antaganden. idag bas PCDetgöra storatt en av

olikakunskap för använda dessa datorer mångasnabbt växande kunna sätt.attutom en
ochdet möjligt för i principmängd tillgängliga göraEn är gör attvar enprogramvaror som

tillämpningar och det blir allt lättare.nya -

det möjligt konstrueraungdomar i teknologisk miljö,Våra görväxer öppen attupp somen
med andra och skapadelavärldar, omgivningar, identiteter och personligheter går attsom

gemenskap.

Tecknen 9/11/zga.Varär anställd bidrautvecklar sina intra- och med krav varjeFöretag, små, extranät attstora somblir likaoch myckeen behövs.information och själv söka den informationmed sin att somprødurenl kom:om
ment.

konsument.Tecknen tydliga. och blir lika mycket producentVarär somen

den kanbyggasframtida infrastruktur den så,Bredband blir viktig egenskap hos måsteEn är, attatten
tillämpningar.för ochsymmetrisk kommunikativ strukturkrav utvecklas tjänstersnart ett mot en

returrikt-respektiveteknik i fram-Symmetrin dock inte åstadkommas medbehöver samma
den skadinfrastrukturen skaImplicit ligger ocksåningen. i öppen,attresonemanget svara V

icke-diskriminerande.tillhandahållsallmänt tillgängliga standarderbygga som

den skainfrastrukturAndra önskvärda egenskaper kommande år atten

robustvara
helst användartillgängligvara

för högre prestandaha potential vidareutvecklasatt t ex
och privatlivethänsyn till upphovsrätterta

säkerheterbjuda
mobilitetdemand,villkorhänsyn till användande t tjänsterta onegna ex

bredbandig.vara

tillfrån 56Internet-användarna gått 14,4med vilkenBandbredd viktigt. Den snabba taktär
bandbreddshungrig. Bred-ganskai fall till visar såkbps modem, och vissa ISDN, äratt man

band kommer bli centralt krav.att ett
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Internet Verkligheten består mycket komplex florager nya tillämpningar, medier, terminaler ochav en av
egenskaper underliggande strukturer. När vi talar infrastruktur för digitala medier det i överfö-ärom

ringsmekanismerna och där deaccessnätet investeringarna kommer ligga kanskestora att -till 70 ellerprocent mer.

I tjänste- och tillämpningsperspektiven idagpågår rask förflyttning med fokus bred-en mot
band och användande Internet-teknik. Vi ska dock komma ihåg dagens Internet ochav att
TCP/ IP-protokollet endast tillhandahåller konnektivitetzo, ingenting Internet tillhan-annat.
dahåller ii prestanda i så måtto det konkurrenskraftigtär i vissa nischmarknader,att t ex
vissa realtidstillärnpningar för framtiden. Men Internet tillhandahåller för första gången helt

egenskaper det finns struktur går användanya att helst,genom näratten som som var som
helst och mångwtill-många-medium. Utvecklingenett dockpågår för Visasom Inter-att att
net-tekniken framtidssäkerär och användbar för realtidstillämpningar. Uppenbart dockär att
här behövs teknik. Man talar IP-switchar, IP ATM,över IP-ATM-hybrider,ny routrar,om
DTM, o s v.

Plats Tid Räckvidd
Tal Samma plats Samtidigt Få till
Skrift Dokumenttillgång När helst Få tillsom
Trycksaker Dokumenttillgång När helst Få till mångasom
Telefon Var helst Samtidigt tillFåsom
Radio/ TV Var helst Samtidigt Få till mångasom
Internet-tillåmpn. Var helst När helst Många till mångasom som

Finns många I det komplexa utbudet olika byggstenar för bygga infrastrukturen erbjuds det, bero-av att
teknikalternativ ende vad väljer studera, olika egenskaper.attman

I telefonisystemen finns outnyttjad bandbredd. ADSL-tekniken visar det i ochaccessnäten
WDM2‘-tekniken i fibernäten. finnsHär mängder standarder bygga på. finnsHär erfa-attav
renheter kommunikativa tjänsters krav och egenskaper.av

Kabel-TV-näten har också imponerande kapacitet erbjuda, finns det inga modem-att men
standarder. En returkanal saknas också, vilket gör kan blivägen lång gå. Både i telefo-att att
ni- och kabelsystem erbjuder fiberoptik möjligheter till vidareutveckling.stora

Broadcast/ rundradio kan också erbjuda imponerande bandbredder. Med DAB- och DVB-
teknik blir det god bild- och ljudkvalitet. Viktigt dockär dessa verksamheteratt notera att
använder frekvensspektrum de mobila tjänsterna GSM. Detsamma primärtärsom typenav

envägsteknik behöver kompletteras med returkanal. behöverHären tänkasom påen man
frekvensekonomi och öka för mobila tjänster.att utrymmet

Nya kommunicerande kommer också.typer kommerDe vilja frekvensut-av apparater att ta
i anspråk. vissaI frekvensområden, 40 GHz, finns begynnanderymme tekniker kant ex som

erbjuda både hög bandbredd och returkanal för interaktivitet.

Trådlös mobil teknik har idag modesta bit-hastigheter, några år Mbps. Det iårettmen om par
till bredband.gränsen Slutet utvecklingen inte nåddär något sätt.

I elnätet finns mycket begränsad bandbredd och bit-hastighet i anspråk. Men deten att ta
intressanta elnätetär underliggande strukturatt når praktisktrepresenterar inen tagetsom
alla i hushållenvrår och detta dessutom på avreglerad marknad.en

20Konnektjvitet innebär uppkoppling alla-till-alla..

2‘ WDM innebär fler våglängder fiberpå med mångfaldigadkapacitet följd.samma som
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olika meriter.alla med sinatekniska lösningardet finns mängdSlutsatsenKunden är den är att en -
avgörsom

de-relation till innehållet detkunden dennesslutanvändaren och ärcentralaDet är att som
industrin.marknaden det knappastfinierar är-

ABUtfrågning InfocomEriksson, EricssonLars-Erikav

Är infrastrukturenvissa, delar iintresserad alla, eller endastEricsson0 av

produkter under utvecklingdagordningen. Vi haravfört någonting frånEricsson har inte
för närvarande.inom alla områden

trådradio respektive påvad börfrekvensutrymme gå påBeträffande bristen på -

användbart föroch det tvåvågs-omkring gigahertzexempel frekvensområdet ärEtt är en
Broadcast-tillämpningarin i byggnaderkommunikation och kan tränga stortar uppo s v.

förfogarkraftigt i användningtekniken ökarmedan den cellulära sombandbredd i spektret,
broadcast-området.bandbreddsbehovetDigital teknik minskarganska lite.över

digital-TV få bandbredd överdetSå med går att

bandbreddsbehovet.minskamöjlighetDet är atten

digital-TV i kabel iställetgåEller borde

probleminga helstdet också.stucket. kan Dethugget Man ärDet göraär att an-somsom
kabel.fiberoptik och till viss påkoaxialkabel eller månvända även annan

ISDN, ADSL och kanske någottillansluta hushållen Internettill buds för ärDe tekniker står attsom
Är överspelatnu ISDNvistårnästa steg var-

ISDN-paketenkeltlika köpaöverspelat. det inteingalunda MenISDN årär attatt ett som
möjlighet.enkelt skullemodem. det ISDNköpa Voreett vara en

med ISDNADSL jämförtinstallerai telestationdet relativtVad kostar attsett en

ADSL-modem bor-massmarknad når. Ettförutsättningarna, d vilkenberorDet manv s
vill inte uttala migmodern idag.vanligt Jagdyrtde inte två gånger såän ett omsomvara mer

jämfört med ISDN.IN-telestation för ADSLikostnaderna en

ADSLräcker det medåren Ellerhushållen defiber ända tillskäl för dra närmasteFinns några utatt

sändaanvända interaktivitet ochgällersärskilt långt detinte kommitVi har närännu attatt
TV-bilder o s V.

för symmetrisk kommu-VDSLZZ-teknikenellerbedömning ADSL-teknikenIvlin är snarare
uppskatta till någrabandbreddsbehoven gårfyller de faktiskanikation säkerligen attsom

fiber behövs.bandbreddsbehoven ochlång sikt ökarde Påhundra kbps åren.närmaste

Digital SubscriberLine.high bit33VDSL Very rate
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Cisco23företagmedför klara konkurrensenfaktorn för EricssonkritiskaVilken den tär att som ex0

för utbildaVi alltdatakommunikationsområdet.behövs kompetens görDet är attsom
världen.iskapa kompetensglobalt företag försökersjälva. Ericsson är runtett omsom

IP-utvecklingenni flyttarutvecklingslab i USAaktuella etableringInnebär Ericssons att0 av

och successivt kankompetenshar möjlighetVi lägger utvecklingen där vi på rätttagatt
utvecklas vidare.

Sverige med kompetensför få människor iFinns det rätt0

finns inte förrekryteringsfråga.kostnadsfråga och DeBåde och Det ärnej. är somenen
dem.dyra, det konkurrensärmen om

infrastrukturendigitalaför få till stånd denkritiska tekniska faktorernaVilka deär att0

mycketTvå saker viktiga:är

finnas hushållet och vad deninätterrninal framgent kommerUtvecklingen den attsomav
kommunikativtoch vadrelation till lokalt i hemmetska klara i A nätett manav

kommer sig hemma.åtägnaatt

Utvecklingen IP-switching eller routing.av

mätteknik.företag snabbt kommit bli ledandeinomCisco amerikanskt23 är attett som ny
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Net Insights perspektiv

Lars Gauffin, Net Insight AB:

141m Cem/jfr: teknisk chefvia’Net I mzg/JtAB Kz.rta.är i

Bara fiberstruktur förutsättningarna för interaktiv bildhantering"en ger

Inledning Detta avsnitt belyser Net Insights den tekniska utvecklingen infrastrukturen.syn av

Budskapet En betydande förflyttning fokus pågår från datorer till Orsakennät. tillgångenärav
fiberteknik.på Fiberkablar kommer efterhand bli den informationsbärandeatt

strukturen. All teknik diskuteras för infrastrukturens utbyggnad be-ärannan som
gränsad. Fiber de nödvändiga förutsättningarna för kunna arbeta inter-medger att
aktiv bild.

Interaktiv videokommunikation för tjänster,öppnar läromedel ochnya nya nya ar-
betsformer. Om inte Sverige bygger infrastrukturen för hantera interaktivsnarast att
video, risken internationelltär förlora utvecklingskraft på radstor områden.att en

Interaktiv bild Företaget Net Insight AB avknoppning från forskningsvärldenär och arbetar med idéeren
är nyckeln hur med avancerad switching-teknik ska bygga morgondagens kommunikationsnätom man

primärt för möjliggöra interaktiv bildkommunikation.att-

Det väsentliga skapa kommunikativaär förutsättningar för människor ska kunnaatt att ar-
beta med information interagera bilder och med den interaktivaröstenatt motgenom -
bilden nyckeln. För det behövsär det interaktiva terminaler. behöverDatorer vi inte längre
ha med Den interaktiva terminalen kan billiga lätta glasögon. Själva teknikenoss. ett parvara

det vanligtvis talas mycketså i det sammanhanget helt i bakgrunden.ärsom om- -

påSatsa fiber Det fokuspågår flyttas snabbt deär tio från datorernärmaste åren till det baraattsom nu att
fåoch blir gäller. detnät Inget gamla kommer finnas kvar denresurser omvandlingennär klar.ärattsom av

Orsaken den optiska fibern.är

Fiberkablarna kommer bli den informationsbärande strukturen. Det just väl utfor-åratt en
mad och kapacitetsstark informationsbärande struktur vi behöver ha, inklusive allmänsom

till den till alla hushåll. kan vi kopplaäven Då hur mycketpå terminaler helst.access som-—
Varför fiber All teknik begränsad. Det gäller frigöraär fibernsärannan attsom nu resurser.

Det kraftigpågår utveckling bandbredden och WWW dVägen är Worldett stegen av V sDetkommer behöva;att Wide Web, har kanske 2-3 gånger bandbredd i inte mycketnäten, jämförtgettsom mer mer,5- 70000gångermer med vad tidigare funnits. Sedan kommer interaktiv video öppningen till infor-ärsom sombandbreddför kunnaatt
mationssamhället. Där behöver vi 5-10 bandbreddOOOgånger i Fiberkablarna,hanterainteraktivbild. näten.mer

idag underutnyttjade, kommerär fulla. Bandbredden sjunker därmed kraftigt iattsom vara
kostnad.

Det informationen, innehållet,är det viktiga inte vi har denär gamla typensom om av-
terminaler TV eller PC. En mobiltelefon kan köpavi för kronornågra densom trots att
kostar 12-15 kronor i000 nåtinvestering det finns alltså förräntningsbarhet. Samma sak-
gäller i bredbandsnät. En tidning kostar kanske Mkrstörre 800 iår pappersinköp ochett per

Överdistributionen lika mycket. det gratis. Och vinätet är skogen.nästan spar
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arbetsformer.läromedel ochbehov tjänster,videokommunikation skaparInteraktivInteraktiv video nyaav
marknadnyger Tidigaleda utvecklingen. exempelkommerförst och utvecklar dessa tjänsterDe är attsom

helt inriktadeaffårsmodellerCisco. nätet.Microsoft och kommer Deras ärdetpå är nu
sekundära.andraAllaaffärsidéförst med tjänar ärDen rättär stora pengar.som

från dagens 64för defort och rimlig årennärmaste ärTerabit-nätverk Utvecklingen går attansatsnu en
före planerasRedan 2000till Mbps årbredband 30några år ISDN tillkbpsinom person.upp per
företag ska med.Mbps. Viterabit-nätverk miljonerför byggande varastarten somav

efterfrågan tydligare ochUtomlandsför låg.i Sverige detta större.ärMen ärresponsen

olika slag, detinklusive gårterabit-nätverk Sverige,skulle bygga accessnätOm vi överett av
Sverige 10,5 milli-miljoner Mbps. DetTbps dkapacitet 30-100 görpå 30-100nåatt sen v

informa-för människor hanterabild, d möjligheteninteraktivsekunder långt. Det attger v s
möjligheter till arbetavi intemycket bättre Fåroch kommuniceration på sätt. snart atten

u-land inom IT.interaktiv bild, blir vimed snart ett

tillgång tillden harkommertyngdpunkten nätresursernateknik vi läggerNätet När nätet,över attger som
finns ingen "levandegörandedatorer.framför bara har Detförsprång denupplevelser haför stortett som

idatorkrafter lägga inne Påde går såbordet, kan matcha nätet.del datori attsomsomen
hemma i vardagsrummet.kan köra Formel 1levandegöra vad helst. Videtvis går att som

Vi kan upplevaoch rörlig stol hemma.bil via glasögonkan lära sig köraUngarna att semes-
bland korallreven.simmabadkaret och via glasögonligga iterrninnen runtattgenom

upplevelserupplevelseteknik. Ochdetinformationsteknik,inte längreDetta ärär genom
lustfyllt. massivoch Enmycket enklarelära mycketvi kunnakommer sats-att meramer,oss

fibernät dit.ning bygga är vägenatt

Utfrågning ABGauffin, Net InsightLarsav

mADSLdirekt och hoppaalltså bygga fibernät överSverige borde m0

fibernmycket enkeltMotivetdensatsning fibernät årmassiv rätta vägen.ja, är geren -
till låg kostnad ochtillföra viaDatorkraftframtida går nätetmöjlighet till alla tjänster. att

eller arbetainformationterminaler förinteraktivaanvändaren endastdärför behöver att
användare.betyderterminalen blir mycket låg. Det mångaKostnaden förinformation.med

aldrig bli be-kan detmed ADSL, änistället uppgradera kopparnätenSkulle ettannatman
dator eller kan investera 20-har modernmänniskorantal användare. Det ärgränsat ensom

informa-investera ianvändarkretsdenna begränsade måste nätoperatörenkronor.25 000 För
blir för dyrt och kankronor för videoservrar. Detkanske miljarder1-3tionsgeneratorer,

blialdrig lönsamt.

interaktiv video be-ska skapaoch deoch attraktiva tjänsterbraproblem konstrueraEtt är att som0 -
med innehåll.för fylla pålång tid sighöver på att

väl plats.bredbandsnätentid,Tjänsteutvecklingen inte lång årså närtar

tillämpningarnasedan kommerbredbandsnäten först ochbyggaVi ska alltså0

och billigt.definitivt det enkeltär-
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Din djärv, många idagär vi frånmåste utgå den befintliga infrastrukturen ochansats0 attmenar upp-
gradera kopparnätet, 0 s v.

Kostnaden för ñberdragningen funktion kommande intäkter,år kanen av men ses som en
snabb investering i likhet med kabel-TV-nät där delade medier kan skapas kort tid i stä-
derna. Vinstintressen hos företag de inte bryr sig glesbygden.gör Vill fördel-att attom man
ningen bandbredd ska täcka Sverige det finnasmåste stöd för infrastrukturen.av

"SiliconEn Valley-anda" kan skapa ñberresurser på sätt göratt runt samma som man
idag datorresurser. Arbete kan sedan ske platser där finnsdet kompetent personal.runt

Vad kostar det dra fiber till hushåll och företag i Sverige0 att

Fiber i sig relativ billig. StockholmsområdetI finnsär redan mycket kanalisering. Deträtten
går Stockholm halvår med delade medier. detI perspektiv finnsjag detatt ettupp ser
möjligheter för Mbps100 till hushåll.varje Adaptern kostar under kronor.1 000

Hur blir det affär0 en

Tillämpningarna utvecklas prestanda idag. tillförnära PCn och allasystemens resurser som
sitter i knät utvecklarna får försprång. detFunnes med detnät såett stora resurser, vore
lätt skaffa sig tillämpningsförsprång sätt.att samma

Utan kan inte skapa tillämpningar sälja. Medgår kanattresurser man som resurser man
skapa tillämpningar driver behovet för PC-området idag.gör Detsom av resurser som man
går skapa behov och marknader. Skulle vi nöja med enkel ADSL-att nya nya oss en
utbyggnad telenätet, kommer vi tvingas importera nättekniken några år.attav om

Nätresurser kan skapa exportindustri där vi själva har marknaden ochprocenten ny en av
ligger utanför. T Silicon Valley har 60 vakanta000 ingenjörsjobb, Sverige harsåresten ex en

chans skapa marknad Imorgon vi bara konsumenter.äratt en nu. annars

Så allt från ADSL i telenätet till digital-TVmarksänd återvändsgränd ochär hinder i utvecklingen0 en

Totalt. Fibernät det enda gäller.år som
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Teracoms perspektiv

Per Mel/berg, Teracom Svensk Rundradio AB:
Per Mel/berg utvecklingschef vid Teracom Svein/é Rmzdmdzbair AB, Stockholm.

får"Marksänd digital-TV total rikstäckning 1999

Inledning Detta avsnitt belyser Teracoms utbyggnadenpå marksänd digital radio och TV.syn av

Budskapet Teracom håller på bygga marksändarnäten för digital radio och TV.digitalatt ut
Enligt planerna blir det rikstäckning 2002 för radio TV.och 1999 för Marksändarnä-

del den digitala infrastrukturen.ärtet en av

En förutsättning för trovärdighet och framgång på marknaden utvecklingenär av
systemlösningar TVöppna för digital griper de olika plattformarnaöver obero-som

ende det satellit, kabel ellerär marksändning.om

Egenskaperna Viktiga egenskaper hos marksänd digital ljudradio DAB och digital TV är att
hos marknätet

till informationstjänster olika slag lokaloberoende, där mottagningen kan0 accessen av v s
ske under mobila förhållanden

det snabbt går täckning helanå landet och samtidigt brytaöver går distribu-0 att atten ner
tionen regionalt och lokalt

infrastrukturen går flexibelt efter behov täckning eller kapacitet0 att anpassa av

interaktivitet kan ske via det fasta eller mobila telefonnätet och det stödjer individ-0 en mer
orienterad kommunikation

marknät väl lämpat för olika behovär asymmetrisk kommunikation där det går0 ett utav
information till konsumenten än tvärtommera

det väl kompletterar andra nätstrukturer i framtida medielandskap där det råderI ett en
sammansmältning rundradio- och multimedietjänster.av

det gällerNär utbyggnaden den digitala infrastrukturen det alltså inte frågan denårav om
eller andra lösningen, det kombination olika kommer finnasär inätutanena atten av som

framtiden precis idag. Det i det avseendet olycklig polarisering i debatten.ärsom en-

Planer för Teracoms preliminära planer för DAB- och DVB-utbyggnaden innebär att
utbyggnaden

digital radio, DAB, idag täcker ungefar 45 Sverige i fyra områden och i slutet0 procent av
1997 ungefär 75 fortsattaDen utbyggnaden kommer baseras markna-procent. attav

dens behov

TV,digital DVB, kommer ha täckning i slutet 1997 ungefär fyra55 procent0 att en
Östergötland.regioner: Stockholm, Göteborg, Skåne och 1998 tillkommerI maj Kiruna-

regionen. Total täckning blir det i slutet 1999.av
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Fortsatt arbete sker med digital TV fortsatt standardiseringsarbete ochDet introduktionär ettsom en
med standarder internationell DVB, specifikationsorganet för digital TV i Europa, arbetar vida-ärarena. som

med standardisera de multimedieplattformarna behöver. Dessaöppna ärattre som man
desamma oberoende det kabel, satellit eller marksändning.äromav

DigiTAG forum för europeiskt införande digital marksänd TV. har 60 med-är Detett av
lemmar från 20-tal länder, tillverkare, programbolag. Pilotsändningaroperatörer,ett t ex

antal ställen i och de operativa sändningarnapågår på Europa under 1998. Förut-ett startar
sättningarna för frekvenskoordineringen grundlades 1997 inom den europeiskasommaren
frekvensorganisationen. Mottagare under utveckling. Färdiga blir klara förär mottagare
marknadsintroduktion från1998 mängd olika tillverkare.en

TV-satsningar Bland länder utöver Sverige introducerar marksänd digital TV under 1998 ärsom
flerai länder

England multiplexorer med vardera Mbps24 24-30 program0 startarsom sex

Tyskland där det intresse från Deutsche Telekom och public service-bolagenär0 stort
ARD/ för introduktion marksänd digitalZDF TV särskilt med inriktning mobilaav -

och planer också finnstjänster vissa k push-tjänsters

ochSpanien Finland.0

finns planer för pilotnät i blDessutom Holland, Frankrike, Portugal och Norge.a

Digitalradio går Digitalradio, DAB, har kommit längre. finnsnågot Det operativa sändningar i antal länderett
köpa 1998 och standardiseringen avslutasatt 1997 med de interaktiva funktionerna. finns antalDet ett

kommer marknaden i början 1998.mottagare utsom av

Mobil interaktiv exempel aktuelltEtt utvecklingsprojekt MEMO Teracom driver tillsammansärett som
multimedia med Ericsson. inriktat mobila interaktiva multimedietillämpningarDet och kombinerarär

digitalradio med förDAB GSM returkanalen.

exempel frånEtt Teracom introducerat pilotnät för mobil-TVjust tillsammansärannat ett
med S och Sveriges Television. kommer finnas tillgängligt förDet tågenatt passagerarna
mellan Stockholm och Uppsala och olika mobila videotjänster.typerge av

Viktiga frågeställningar viktiga arbeta med framöverNågra är äratt attsom
frågeställningar

hitta systemlösningar för digital griper olika plattformarnaTV de obero-öppna över0 som
ende det satellit, kabel eller marksändning det förutsättning förär är att tro-om en ge-

nordisk/värdighet och framgång bred europeisk konsumentmarknaden

kunna kombinera det traditionellt från TV-sidan, d enkelhet och användarvän-är0 som v s
lighet, med tjänsteflexibilitet och utbyggnadsmöjligheter nödvändiga i den digitalaärsom
världen

skapa goda förutsättningar för tjänstetillväxten de digitala konkurrerande och0 genom
kompletterande plattformarna

utveckla mobila interaktiva video-, multimedie- och Internet-liknande tjänster t0 nya ex
push-tjänster

driva fram tydligt och framtidssäkert regelverk, såväl i Sverige EuropaettO som

för frekvenshanteringenslutligen allt övergångstiden ska bli kort möjligtisågöra0 att som
från analoga till digitala sändningar.
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Utfrågning ABMellberg, TeracomPerav

digital-TV Internetför surfaanvända pådet möjligtBlir attatt0

med olikadet Internet-liknande tänsterrirnärt kommervi det inte så. DäremotNe lPser
generell information.typer av

digital-TV Internetkonkurrera medHur kan0

förintresseerbjuda informationstjänster många.Genom är gemensamtatt som av

exempelKonkreta0

information generell innehålletmycket IpuJ/J-yáhrtkanDet natur.typ ger avvara en av som
ungefär Länkarnatill specifik information, Internet. gårfinns olika länkar attsommera

telefonlinjen. kombination omedel-returkanalen, idag Detaktivera är ger en avsomgenom
individuell kommunikation.bar ochaccess

läggsfrekvensutnyttjande de tjänsterna ovanpåbättreDigital-TV innebär primärt ärett nya som0 -
intressantaegentligen

och det kan blifrekvensutnyttjandeklart blir det bättrediskutera. HeltkanDet ett enman
traditionella TV-tjånster TVmobiliteten förfunktionalitetbättre represente-t somgenom ex

förstärkerinteraktiva kanalerna,del via dedet lägga tjänsterSedan går att somenrar.
lite individuella vad deTV-tjänsternamed mediet och kan än ärgöra ävennyttan mersom

i kapacitet.det därför kräveridag något extrautan att-

reell efterfrågankan det finnas påDigital-TV Internet-liknande tjänsteralltså medkommer en0 -
text-TV konsumenterna deldet kommer kostaväl utvecklad ochmed tankesådant på attatt enen

webb-TV katastrofala.USAErfarenheterna i ärtav ex

Text-TVTV.egentligen traditionell Internet-tjänstWebb-TV ärär emottarsom manen
digitala TV-världen kommeridag lokal basis. Denutmärkt interaktivt medium att ut-ett

ganska långt det gäller interakti-basis detdet, med text-TV lokal går nåveckla närså att
informationegentligen får all den duupplever du det duvitet. användareSom att somsom

behöver.

tjänsteutvecklingssidan för komma någotkrävas ganska mycketkommer påDet att stegatt
kunna det,övertygad kommerjämfört med webb-TV.vidare jag göraär att att menmanom

tjänsteutvecklingsarbete.antaldet kräver årett av

vi löst mobiliteten huvud-i mobiltelefonernaoch då harblir det bredband ärOm årnågra ettsom av0
digital-TVdigital-TV. perspektivet långsiktigtAr marksänd i detgäller marksänddetnär ennumren

teknikhållbar

bara vad teknisktkostnadselement beakta. intefinns måste DetDet är ärett somsom man
bredbandi individuella mobil-ad via denmöli inteär över attom man en av gal g g ga

rzarrowøart-möjligheterna.broadcarl- ellerkommunikationssystemi ersätter
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konkreta förslag Internet-liknande tjänster kommer eller blir inriktningen sändaFinns det på attO som
TV medtill börjaatt

idagviktigt med utgångspunkt i vad TV vad TV kan imorgon.Det är äratt se vara
och med denna plattform etableras, kommer TV-tjänsterna utvecklas.I såatt typ attav

Exakt vilka kommertjänster kan inte kategori kommerjag Men tjänstersäga. attsom en vara
avancerad databaser, där länkardet via i materialet individuellt sökatext-I gårsorts atten
informationden behöver.upp man

tjänsterFinns det konkreta planer på0

vi diskuterar mängd olika tillämpningar, förNej, den skull ha konkretutan attmen en en
plan för införande. Deutsche Telekom ska lansera push-tjänster.snart

Du debatten kring den digitala infrastrukturen polariserad olyckligtpå Kansäger är sätt.att ett0 man
digital-TVtolka det bara komponent infrastrukturi den digitala vi behöveräratt ggsom som

och vi talar digital vi det ofta med digitalJa, TV marksänd TV.när Mengör synonymtom
digital ViaTV också satellit och kabel. olika distributionssätten kommer komplette-Deär att

varandra.ra

det mycket viktigt hittaMen terminalsidan möjliga kompatibilitet, densåär att mesta att
lattformar fårvi inför trovärdi het hos konsumenten.Pen av som en g

digital-TVVilket hotet från satellitsänd kommer med mängder kanaler marksänd digi-är när0 som av
tal-TV kan erbjuda bara kanaler de årenåtta närmaste

inte mängden kanaler det helt klart finnsDet avgörande, viss kritiskär ärav som men en
nödvändig för tillräckligt utbud. kommaDet mycket långtgårår att ett stort attsommassa

med tio kanaler. hotet kanaler via satelliterna inte allvarligt.Så 500 Det naturligt-såär ärom
vis vad det har det viktiga.gör årman av man som

105



IT-kommissionens hearing den digitala infrastrukturenom nya

Telias perspektiv

Olof Ulander, Telia AB:

O/øf Ulander c/fly’för N vid Te/iadr dtja"mter AB.

måste utgå frånVi viatt är del världssamfundet"en av

Inledning Detta avsnitt belyser Telias på problem och möjligheter med högre bandbredder.syn

Budskapet I utvecklingen bredbandsinfrastruktur måste vi frånutgå vi delav en ärny att en av
världssamfundet. Vi kan antingen den teknik utvecklas andrapåta ställen ellersom
vi kan själva driva fram teknik. Men vi kan inte använda den tekniken till våraen
kunder förrän världssamfundet har den och därmed skapat de ekonomis-accepterat
ka förutsättningarna för vi affärsmässigt ska driva utvecklingen vidare.att

Mángnationellt Telia arbetar med utveckla telenätet inte längre nationelltsträngtatt perspektiv,ettur utan-
perspektiv alltmer mångnationellt perspektiv Telias konkurrenterett sätt verkar. När visamma som

bedömer framtiden bär vi alla med bild det generella och överallt tillgängliga tele-oss en av
När vi försökernätet. förstå vad kommande informationsstrukturen kan innebära, det justär

telenätsstrukturen vi Telenätet från början konstruerat för enda terminal, detsom ser. var en
smalbandiga telefonnätet med sin telefonterrninal.

Idag det flerär många och varierade möjligheter. Nätet består smal-mer sammantaget av
bandsnät för fasta tjänster, smalbandsnät för mobila tjänster, datatjänstenät, kabel-
TV/satellitnät och för bredbandstjänster.nät Dessa olika vilar på underliggandetyper en
struktur, transportnät.ett gemensamt

Med dessa detgår lösanät många olika problem med olika Dessutom finnsatt sätt. flera
andra samverkaroperatörer med olikaTelias Sammanlagtnät. detär och kom-som storen
plex struktur, där det historiskt enhetliga likadana kunderbjudandet successivt försvinner.

TeliaNär fortsätter bygga den strukturentotala för utvecklatatt tjänstenät, finnsut detett
befintliga frånnätet utgå och det specifika begränsningar och möjligheter.att ger

ATM-nätet En viktig byggbit i utvecklingen högre bandbredderger ATM-teknikenär används förmot som
interaktiv video koppla höghastighetsdata. Det hastigheterär åtminstoneatt 2 Mbps, Vanligen 10-20

Mbps. Det distribution fyra samtidiga TV-program med högmotsvarar kvalitetsnivå.av

Telia har idag ATM-nät Nordenöver och i någon omfattning i Baltikum och i Europa.nere
Det är kvalitetssäkratnät är och kan bära fram interaktivett video med brasom tsom ex en

förutsägbaroch kvalitet.

Bygger Internet Bland andra byggbitar för framtidens infrastruktur Internet den kanskeär allra viktigaste.
förutsägbart Internet har fenomenal tillväxt.en

Men det råder uppfattning Internet-utvecklingen i någon mening oförutsägbar.att ären om

Det är myt.en

Telia bygger med förutsägbaranät egenskaper och vi tillett på inomsättatt,ser samma som
telefonin, träffa avtal med andra i USA elleroperatörer, Europa för dett sättetattex att
tjänster hos deras Det viktiganät. kunnaär erbjuda Internet med dels förutsägbaraatt pres-
tanda och dels möjlighet till mycket låg distributionskostnad.
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TeliaDärför harfinns.möjlighetertekniskadefastatidenhelahandlar sompå det Detfasta att taTa om
det inteskäletenkladetbredband,för attimöjligheter nätetflerinbyggtinte t avmöjligatekniskt exännu

betala.ochmedvillkundernadärprisertillköpateknikfinns varaatt

framåt. Detdet gårutveckling görgrundläggande stegatt taviktig attdet skerMen som
signalprocesso-snabbamycketsignaler,kodningkunnandeutvecklathandlar avomt omex

hållerutvecklingfrån dennaResultatenstandardisering.ochsignalanalysförmetoderrer, nya
förändratoch kommerhastighetervid högaöverföring ettattdigitalinföras gepå att som

fiber.optiskframför alltochelkablar,kopparkablar,koaxkablar,radio,satelliter,frånutbud

ekonomisktegenskaper ärerbjuderdetekniker ärolikamedviktiga somattDet typer av
allatilloptisk fiberföra inAttutnyttja.kunnamåste ttidsfönster. Deti vissamöjliga exman

det kostar 20-kansketotaltochoerhört trögtid. Det apparat,lång ärabonnenter stortar en
ekonomisktutnyttjaADSL, gårdäremot,tekniker ettAndra attmiljarder kronor. t30 ex

tidsfönster.visstisätt ett

ABTeliaUlander,OlofUtfrågning av

kapacitetsutvecklingengälldedetoptimistisk närdujuni 1996ihearingIT-kommissionensVid var0
terminal-ochMbps10klaratelenätetpå1997-98förbedömningDin attprisutvecklingen.och var

detHållerabonnent.kronori 1 000skulle1998kostnaden pernerevara

mellantransmissionsdelenförkostnadenutvecklingengällde1996junibedömning iMin av
kedjandenkedja ochtotaldel iendastdettelefonstation. Men ärochanvändaren enenen

kostar mer.

högaerbjuda mycketmöjlighetfinnaskommerdetövertygad attfortfarande attjag attär om
befolkningen.deltillårendetelenätet närmastevanligadet storihastigheter aven

hakunnaabonnenterna50skulle1998plan procentambitiösTelia att avvisadejuni 1996I omen0 täckt.Sverige kunnahelaskulle2004telejacket ochi varaADSL-teknikviahöghastighetsförbindelse
ADSL-satsningenmedhändervadvaritdetharSedan dess tyst,

ADSL-Sverigedelarerbjudaskulle kunnaviidaguppfattning stora avharVi attsamma
erbjudandetill Vårtställningkundenmarknad. Det ärjobbar tarviMenlösningar. somen

det.blirvad detintevi harOch ännuerbjudanden. settandra avmedkonkurrensi

medklarainte ärleverantörerna ännuADSLmedvi gördevisar attTekniskt sett somprov
fmjusteringar.krävsdetutrustningen attutan

Telebutikenbeställa iADSL-anslutning attNär går en0

exakt.någontingvill inte sägajagkommerDetberorDet menorten. -

Ä: 2000-skiftetföredeto

has-högbefolkningSverigesdelerbjudakunnavikommer storåren avDe närmaste att en
telenätet.tighet
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Tekniskt ADSL någorlunda finns affärenalltså ordnagår attsett men0 -

införa och det betyder kunden faktiskt visaADSL kostar mycket måsterått att ettattpengar
förklart intresse vi ska byggaatt ut.

framåt kraftfullareskillnaden tidigare. monopolet kunde vi viDet I på sätt,är ettmot satsa
eftersom vi arbetar i konkurrens och eftersomoch kunde dominera. Menvar ensamma en

tekniken utvecklas fort, finns egentligen ingen given vinnare längre. tidsfönsterI varjeså
gäller viss teknik och Visst erbjudande till marknaden och där gäller det hemett atten

viktigt komma ihåg.satsade Det år attpengar.

Även leverera höga hastigheter, det del i totala erbjudandet.vi kan börja så vårt Detär enom
finns också viktigt.ärannat som

innehållsleverantörerna kunna leverera kunden upplever kapa-Bl måste tjänster, så att atta
hand hand,citeten i mervärde. Teknik och innehåll i det blirmåste sånätet ett att enger

harmonisk utveckling.

TysklandISDN lika billigt i Sverige iVarför inteär0 som

subventionera. finns medveten strategihur mycket villig DetberorDet är att enman
domine-monopolföretag försöka plantera marknaden,hos del ISDN såut attatt manen

efter monopolets slut.marknaden ävenrar

Telia detVarför vill inte göra0

Vi har inte monopol.
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KabeI-TV-operatörernas perspektiv

Anders Svenska Kabe/-TV-fören/ngen:Johansson,
jo/Jammn l/Djör Kabe/-Tl/fáreningen,Anderx branxc‘/JorgganixationenSvenska flock/90/772.air

"Vidaresändningsplikten kan leda till kabel-TV-branschen upphör"att

Inledning avsnitt kabel-TV-operatörernas digitaliseringensDetta problem och möjligheter.ger syn

Kabel-TV-operatörernaBudskapet förbereder sig för digitalisering sin verksamhet för atten av
Dettakunna erbjuda interaktiva tjänster. kan komma ske subventione-attnya genom

rade settopboxar avsedda enbart för kabelnätet. En kombinationsbox för distribu-
tionssätt visserligen tekniskt möjlig tillverka, blir dyr och bort konkur-är att tarmen

kabel-TV-operatörernarensfördelen för Ett hot för inför den digi-operatören. stort
tala framtiden den lagstadgade vidaresändningsplikt must carry innebärär som

från det TV-nätet.ersättning måste vidaresända allt marksändaoperatörernaatt utan

Bakgrund Kabel-TV-föreningen för svenskaSvenska branschorganisation de kabel-TV-operatörerna.är
finns sjuttiotal sedan då kabel-TV blev tillåtet1986, i Sverige, harDet operatörerett som

tio miljarder kronor bredbandiga till ungefär miljoninvesterat bygga 2,5accessnätatt
får fyrtiotal analoga TV-kanaler.svenska hushåll sammantaget ettsom

Motivet för till kabel-TV-operatörerna digitaliserar sin verksamhet önskanAnledningen äratt en omnu
framfördigitaliseringen förbättra marknadspotentialen och tjänster. Dettjäna äratt typerpengar nya av

finns redan idaginteraktiviteten viktig. sådan Detallt där Internet tjänst.tjänster ärär etten
höghastighets-Internet-uppkopplingar till mycket konkur-erbjuderantal i Sverigenät som

Mbps. tillgängligt med sådanrenskraftiga priser och till hastigheter till När Internet10 ärupp
helt vad de flesta vid.hastighet det någontingär än ärannat vana

I/Jopping, home banking, olikakommer in i kabel-TV-näten homeAndra tjänster är typer avsom
enkel telefoni ivanlig telefoni. Telefonin kanske tjänst,utbildningstjänster och är menen

priset lokalsamtal.det kommerkabelnät kommer att att pressavara som ner

Människor har idag den TV de vill ha ochdet TV vi inte det.Digital TV, Nej,är trormer
köpet för kunderna.beredd betala för. TV kommerframför allt den TV Mer påär attman

Huvudsakligen detdigitala teknikensvårigheterna med i den gårMervärde motiv Vilka gångär utatt
verkar den konkurrensutsattamarknad. kabeloperatörkonkurrensutsatt Enför investering det äratt en

marknätet kommeroch liksom Teracom ochsatellitoperatörerna harmarknaden liksom gjort
igöra.att

för den digitala dekoder,problem alla aktörergäller digital-TV detdetNär är att utstora
mottagarutrustningen för kunna inhushåll ha tillsettopboxen, måsteden k varje att tasoms

investeringalltså motivera konsumentendigitalkanalerna. Operatören måste göraatt en
mervärde.därför erbjudaoch kunnakanske 4-6 kronor000 måste ett

förhållande tillerbjuda inte bara mervärde ikunnavill helst kabel-TV-operatörVi ettsom
distributionsformer.förhållande till andra Lön-mervärde ianalog kabel-TV, också ettutan

hushållen de investerarförintressant såsamheten ligger i erbjudande så gärnaär attett som
del erbjudandet.för att ta av
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Kombiboxen Det talas behovet kombinationslösning, universell k kombinationsbox kom-om enav en s
omöjlig affär bibox, multibox för till de olika distributionsnåten.en Tekniskt skiljer sig de olikaaccessen sett

distributions formerna kabel, satellit, marksåndarnät, ADSL och MIVIDS rnikrovåg något
det gäller digital distribution.när Man alltsåmåste ha olika mottagarutrustning. Renttyper av

tekniskt det byggagår alla till kombinationsbox.typsamman en av

Problemet med det är varje distributionsteknik, med sina fördelar,att automatiskt bortger
sin konkurrensfördel med bättre erbjudande till de andra mindre konkurrenskraftigaett dist-
ributionssätten.

Kan fördröja Det kommer leda till företagen kommer inte särskilt villigaär investeraatt att i tekni-att att
digitala tjänster ken, vilket i sin kommer fördröja spridningen digital-TV och digitalatur tjänster.att Denav

svenska konsumenten kommer inte tillgång till dem på kansätt kommaatt samma attsom
ske i andra länder.

just konsumentbehovet den k kombinationsboxen något valsatär i debattenav s runtsom
tid.senare

Intressant hurär Nokia, tillverkar digitala settopboxar, bedömeratt prisernatse ex som
beroende innehållet i kombinationsbox:en

Grundboxen kronor3 0000
Kabeltuner kronor5000
Satellittuner 500 kronor0
MIVIDS-tuner 500 kronor0
ADSL-tuner 500 kronorO
Marksändartuner kronor7500

Summa 5 750 kronor

Ska det verkligen kombinationslösning ska i princip kunna in signaler från allavara en taman
de distributionsformer finns, vilket boxen blir betydligtgör dyrare vad den skulleänattsom
ha varit bara skulle in kabel eller marksånd TV. Konsumenten kommert därtilltaom man ex
ha begränsad glädje kunna in alla fem distributionsmetoderna, därför iatt taav att stort sett
kommer innehåll, i fall förvarje TV, distribueras. En kabeloperatör har inget in-samma att

ii sända människor vill bara därför dettresse att i detett går mark-av program som attse,
TV-nätet.

Möjliga hinder Hinder finns för snabb digitalisering TV-mediet och särskilt kabel-TV-mediet ären av
för digitalisering

återreglering TV-marknaden. Där har vi del idéer. Radiotjänst0 i Kirunaen av sett en
har beslutat statligt betal-TV-företag. Nu återståratt sådantstarta ettom att ettse om
betal-TV-bolag i enlighet med Rikabsär bolagsordning.

politiska hinder för bolagenär dessa marknader erbjuda tjänstepaket0 påatt egna
villkor det fråga diskuterasär och inte har fått lösning.någon Kabelope-en som som-

idag underkastaderatörerna är vidaresändningsplikt alla de programtjänsteren av som
sänds i marknätet. Det innebär alltså allt sänds i det digitala marksändarnätet skaatt som
också sändas i kabelnätet, enligt nuvarande lagstiftning must carry-principen.-

önskemålet kombinationsboxen,är d statsmakten har intresse0 om atts att styrav av
valet konsumentens hårdvara.av
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Utfrågning Svenska KabeI-TV-föreningenAnders Johansson,av

risken med marknaden till välja box bara kabelnätetVilken är att styra att passaren som

Problemet finns för alla distributionstekniker. Standarden har beslutats inom EU DVB.av
för egentligtkombinationsbox blir dyrare konsumenten, mervärde.En någotutan att ge

får ändå i princip det denne vill ha.Konsumenten utbud som

distributionssättMervärdet tryggheten ha tillgång till allamåste attvara

förkonsumenten får beredd betala detta. Som kabeloperatör har vi ingetja, attmen vara
från lösning kunden väljeregenintresse hindra kunden köpa dyrare göraattatt attav en om

det. vi vill påtvinga honom den dyrare lösningen, vi vill honom möjlighetenMen inte utan ge
välja enklare lösningen.denatt

ni förordar världen Standardisering ochDet förvånande slutet gårnär öppnaär att ett system, mot

anisationenVi förordar in slutet Vi har inom den eiska samarbetsor Euro-et stem. Peuro gg sY
Cable Association tagit fram standardlösning sådan boxCommunicationpean en en som

i denna box det faktum denb helt korn enda slutnaå Det ärö äronenter. attPer P PPnaYgg
tillverkad för demodulera kabelrnodulerad signal.att en

kombibox bort konkurrensfördelar.Precis och du säger att attvoreen ge-

naturligtvis.Ja,

Ärkonkurrensfördelarna i boxen konkur-tjänsterna detMen det inte innehållet ärär somav som
liggerrensfördelen

det i Svårigheteninte i boxen konkurrensfördelen ligger, våra tjänster.Det ärär utansom
innebär marknadsin-digitalisera TV-mediet boxar till hushållen.med Detäratt att ut en

ställaför företagen. kabeloperatör eller satellitoperatör tvingasvestering En uten som en
distributionsmetoder har därmedsubventionerad box kan in rad olika gjortta ensom en

till del.investering sin marknad kommer konkurrenternaävensom

kabel-TV-marknaden,Telia, bakom dettaStår dominerarsom

kabel-TV-marknaden.skulle inte de dominerarTelia den aktören, påståjagär största attmen
det finns andra aktörerTelia marknadsandel ungefärhar 50 även storaprocent, menen
ofta händer de fem- ellerMarknaden också avreglerad. Vadmarknaden. ärär attsom nu

bostadsrättsföreningar hållerfastigheter ochkontrakt finns uppkopplingartioåriga som av
bostadsrättsföreningarfri marknad för fastighetsägare ochdet återigenDå åratt ut. en

välja operatör.att en ny

TeliasKommer andel minskaatt

ingen uppfattning det.jag har om
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Om vi tittar bakom settopboxen, kabel-TV-nätså är inte byggt0 för interaktivitet. Detett har kvalitets-
problem med läckage Vilka kostnadernaär för uppgradera och hurnät lång tid0 s att detv. ett tar

Tidsperspektivet också beroendeär efterfråganpå de tjänsterna. En generell siffra ärav nya
det kostar ungefär 500 kronor hushåll.att per

Vilken kapacitet talar vi om0

detNär gäller kapacitet jag inteår rått Men vi klarar i alla fall interaktivitet.attman svara.

Men näten är el inte b da i ärnfOrmP0 som re g Ygg en s

Visserligen, samtidigt kapaciteten i kabelnätär så hög det primärt intemen ett utgörattpass
problem.något

Vilken kritisk faktor gäller för kabeloperatörerna för bygga0 sin del den digitala infrastrukturenatt av

Den enda kritiska faktorn finns idag de frågeteckenår finns för de regler visom som som
verkar under. Must carry-lagstiftningen innebär vi tvingas distribuera alla deävenatt
tjänster kommer finnas i det digitala marksända Kommer vi framgentnätet. ha densom att
skyldigheten kommer kabel-TV-branschen upphöra existera.att att

Varför0

Därför vi skyldigaär enligt lagen distribuera dessaatt tjänsterna kostnadatt föratt utan
Vi ska alltså det gratis.göra Det alltså dåmottagaren. år någon betalt. dettaItarannan som

fall kommer det den det digitala marknätet haratt betalt.råttvara opererarsom att tasom

Är det skälet kabel-TV-branschentill inte harännu börjat0 erbjuda de boxarna med möjlighet tillnya
interaktivitet

Must ellercarry" vidaresåndningsplikten omfattar idag TV1, TV2 och TV4. Når det gäller
och dettvåan ingen kabeloperatör började byggaettan när kabelnät troddevar som man att

skulle kunna betalt för dessa tjänsterna. TV4 dock sådan kanal.ta När det inför-man var en
des must carry TV4på någon gångi början 1990-talet innebar det naturligtvis ett stort
ekonomiskt avbråck för kabeloperatörerna.

inteDet går utesluta det inte har påverkat med vilket har kunnatatt investeraatt tempot man
i teknik.ny
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Gränssnittsproblematiken

SRL:Heme/ektronikleverantdrenRadio- ochBo Rydin, Sveriges
Stockholm.eme/ektronzk/e1/erantbrema5 RL,HRydin VD for aranm/JorganixationeflBo är

settopbox"universellintresserad"Marknaden knappastär av en

specifikt i teoriterrninalsidan,gränssnittsproblematikenavsnitt belyserInledning Detta attmera om
infrastrukturen och befintlig TV.mellan denpraktik skapa länken settopboxenoch nya

distributionssättför flera olikasettopbox, "multibox, kombibox",Budskapet En universell en
enda distributionssätt. Konsumen-avsedd förblir väsentligt dyrare än är etten som

alla dessa funktioner.beredd betala förknappastär att extraten

settopboxar.subventioneraolikaDe kommersiella aktörerna kommer på sätt att
tid erfarenheten visarprodukter och tjänsterHushållspenetrationen för atttarnya -

tiodryga fem nådet år procent.atttar

fyra olika nivåer:liggerkring settopboxarnaValsituationer Valsituationerna
settopboxarom

marksändarnät, satellitöverföra signalerna isåndningsstandarder för olikaolika sätt att0
eller kabel

låst ellerantingen kanolika krypteringsteknik öppen0 varasom

idag, kan blilåstmjukvaruplattformar för avancerade tjänster öppenolika men0 mer —

betalningssystemet.0

förskäl olika standarder deendast tekniskasändningsstandarder detgallerMultiboxen är detNår år treav
ha olika delarinnebäroch kabel. måstemarksåndning, satellit Detdistributionssättenmöjlig, dyr attmen man

i mottagarna.

blir väsentligt dyrarekombiboxmultibox eller änflerkällemottagareinnebärDet att en
beredd betalakonsumentendistributionssätt. Frågan äravsedd för ärår attett omen som

eller kombiboxbehov multi-reelltfunktioner. Finns detför alla dessa något enextra av

multi-förmodligen kunnaskullemarknad, görahade funnitssikt, detPå stor enmanenom
hardet förutsätter såstandard.box för bara Menlika billigtbox nästan att manensom en

integrerade kretsarna.ekonomisk utveckling defårserierstora att en avman

skulle lösningVitillräckligt marknadförmodligen inteSverige ävenär stor enas om enom-
tydligt och klart.allt standardiserat,utveckling. långtbara sådan Såför åratt en—
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VadKrypteringen inte klart i samband med denär europeiska DVB-standardiseringen kryptering-ärsom
saknar finns detenda Där antal välja princippå. I råder fritt val och det varieraren ett stort systemen. att ett

mellan olikastandard länder. Det antingengår ha fast krypteringssystem i boxen eller kansåatt ett
lägga det instickbar eller utbytbar enhet, PCMCIA-kort.man som t etten ex

delenStörre kontinenten har fasta inbyggda krypteringslösningar med undantag.av ett par
Norden förordarI utbytbarmånga teknik, kallad interface.även Det talar för fastcommon som

kryptering det billigareär bygga ochär det kommersiellt intressant för denäratt att att som
och först med det.är störst

Common interface för kryptering något dyrare settopboxar. förMen konsumenten detärger
framtidssäkrare. Det finns möjlighet sig till marknaden eller förhållandenaatt anpassa om
ändras. Det lite säkrareår även piratproblematiken.mot

Öppnare Nästa mjukvaruplattformenär s k API för de interaktiva ochtjänsterna i framti-steg annat
standarder den. Idag lösningarna slutna,är förhoppningsvis specifikationär öppen Detväg.men en

vore till fördel för många och andra.operatörer

betalningssystemen,För alltså möjligheten betalt "per view, det där olikaär ävenatt t taex
komplexa möjligheter bygga in sigi boxen eller välja flexibla lösningar fleragöratt attsom

kan box,operatörer tekniken.genom restensamma om man enas om av

Påminnelse: iDet radio- och hemelektronikbranschen lång och väl dokumenterad erfarenhet hur långom
Allt tidtar tid det för konsumentintresse för viss teknik eller produkt.tar att en

Exempel: Färg-TV kom 1966 och det 5,5 tioår nå hushållspenetration. Färg-tog att procents
TV och bred produkt hela branschen stod bakom ordentligt. CD-spelarestor ärvar en som

smalarenågot produkt och introducerades med något mindre rnarknadsföringsinsatsen en —
blev ungefär resultat. En smalare företeelse med ingenännu marknadsfö-nästanmen samma

ring alls RDS-funktionen i bilstereoär ger information vilken sändare lyssnar på.om man
RDS har inte funnitsännu så många följerår, precis utvecklingskurva in-men samma som
nebär ungefär tio hushållspenetration efter drygt fem och efterår 50 tio år.procents procent
Sedan varierar det efter produkttypen penetrationskurvan planar vid 50-80ut procent.om

Regeln gdlig: de första tio förfarandeär åren lika för i alla produkterut stort settser vare-
sig marknadsförare jobbar med insatser eller bara låter det hela löpa framåt. Ettstoraman
undantag från finns och det videobandspelaren moralisktär ansågs ful dennärsom vara
kom. efterSå år samlade sig till lägga kronors straffskatt1 000 såldvarjeett staten attpar
videobandspelare och det höll tillbaka utvecklingen något.-

utfrågning Bo Rydin, Hemelektronikleverantörerna SRLav

I Vägvalet mellan settopbox föröppen alla distributionssätt eller sluten box avsedd0 en gemensam en
för speciellt vilket dem kan lättast sälja in till konsumenternaett system attav vara-

Frågan uppstår inte renodlad. Färg-TV, ochCD har alltid sålts subventione-nog annat utan
ringar. vi alltmerNu subventioneringar från och satelJit-TV-Internet-, GSM-ser av

framför allt. kommeroperatörer Det bli blandförsäljning här också. Den väsentliga fråganatt
vilka aktörer beredda subventionera.är är attsom
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för få fart försäljningenDet behövs alltså subventionering påatt0

sannolikt välja den förkabel-TV och liknande, kommerKommersiella aktörer, vägenattsom
investeringar.snabbare återbetalning sinaatt en

digital-TV-fallet det inledningsvistjänster och produkter. IHittills har det handlat är0 om nya nya
TV och Internet-relaterade tjänster det till-marginalförbättringar existerande produkter,på ärtyp -

för konsumenternaräckligt attraktivt

digital-TV de köper tillgång till Endast deköper inteKonsumenterna program. om nya-
tillgång till väsentligt fler intressanta kommer konsumen-distribuerasätten att program,ger

investeringarnainte lärdom de 1980-taletköpa Det på påten storaatt annars. var en av—
småningomutvecklingen högupplÖsnings-TV-standard i Så upptäckteEuropa. man,av en

alls intresseradetekniska problem, konsumenterna inte högrefrånsett att var aven massa
ville de få fler och bättrebildkvalitet bilderna. Däremot program.

det räcker intemervärde för konsumenten med tekniskDet alltså innehållsmässigtmåste ett0 envara -
förbättring

tekniska kvalitet nuvarande teknikallmänhet nöjd med denkonsumenten ija, är som ger.
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D. Hur digital infrastruktur införaskan Sverigeien

Översikt

Frågeställningar Temat för denna del diskutera vilka problem, möjligheterär och utmaningar finnsatt som
för bygga digital infrastruktur i Sverige.att en

Bland frågeställningarna är

vilket hari förhållande till marknadens aktörerstatenansvar som
digital-TVS möjligheter utvecklas del infrastrukturenatt som en av

det finnaskan tillräcklig efterfrågan tjänster utbyggnadså möjligärom atten en
investerings- och riskperspektivet

det möjligt offensivt byggaär fibernät till landets alla hushåll.att ettom

117



IT-kommissionens hearing den digitala infrastrukturenom nya

Statens roll

Arne Kaijser, KTH:

KaykerArne te/érzzk/z.rtorz,éeror/9biträdande profmor KTH,är vid Stockholm.

Staten bör betydandeta för infrasystemens utformning"ansvar

Inledning Detta avsnitt belyser vilken roll respektive marknaden bör spela vid utbyggnadstaten en av
infrastrukturen.

Budskapet Det draär svårt branågra slutsatser historiska satsningar på infrastrukturer.att av

Dagens situation unik. Denär präglas mångfald och osäkerhet. Helt klartstorav
kan inte marknadens krafter släppas helt fria. Staten, i form regering och riksdag,av
bör spela betydande roll det gäller inriktanär och utforma den framtida in-atten
frastrukturen för digitala medier.

För det ska kunna ske behövs bred politisk debatt, och inteatt där visio-en som nu
i allt väsentligt formuleras särintressena.nerna av

Var försiktig Frågan vad vi kan lära historienär det gäller infrastrukturellnär utveckling. Svaret viärav att
med historien måste försiktiga med dra slutsatser vad varit. Historia skrivs nämligen tillattvara av som stor

del Vi känner alltså till mycket järnvägarnas och elektricitetens historia,av segrarna. om men
mycket mindre sådana tekniska misslyckades eller bara fick kort livslängd.systemom som en
Vad orsakerna till misslyckandena Det ofta glömt.ärvar

Dessutom det alltid svårt dra historiskaär paralleller. Att statliga satsningar järn-att stora
och elsystem framgångsrikavaritvägar i det förflutna, innebär inte automatiskt framtidaatt

satsningar fibernät till alla hushåll skulle bli det också. Vi alltså försiktigamåstet ex vara
med slutsatser historiska exempel.av

Glöm inte bort andra fokuseringenDet teknik.är Vårt samhälle präglas stark fascination justny av en av
vårt tunga teknik. Benägenheten förstai hand hoten med teknik inte alls framträdandearv ärattny se ny

del hävdar. IT-områdetPå den tekniska utvecklingenär snabbare inom någotänsom en
område. förIntresset blicka framåt alla och kommande nyheter därförärannat att nya

särskilt starkt här.

flödetTrots alla nyheter, får vi absolut inte glömma bort historiskavårt i formtungaav arv
befintliga telenät, radio- och TV-sändare, mobilnät, kabelnät Inte minst det ketc.av s ac-

innebär nedplöjt kapitalcessnätet och väldig tillgång. Accessnätet synnerli-ärett enormt en
väl utbyggt i Sverige.gen

Det avgörande betydelse vi braär de befintligautnyttjarsätt vinäratt ettav systemen,
väljer och bygger tekniska Innan vi bygger helt ledningssystem,system. tnya ex upp nya

vi förstmåste utreda vi inte istället kan befintligautnyttja ledningar bättre, medtnoga om ex
ADSL-tekniken eller vi kan bygga sändare. Också sändare betydligt billi-ärom upp nya nya

bygga helt ledningsnät till alla hushåll.änattgare upp nya

alltsåDet skillnad viär byggde och elsystemjärnvägar då det inte fannsnärstor mot uten
bygganågra vidare dennapå. just mångfald vi har idag och kombina-system att systemav

tionsmöjligheternas mångfald skapar väldig osäkerhet. Vi ödmjukamåste inför det.en vara
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be-börtekniskabarainteandraoch ärKommunikationssystem utanfrågorna systern,rentMjuka system
innefattarocksåkomponenternatekniskadesociotekniska utövertraktasviktigaär lika system, somsom

rättsligaanläggningarnaoch utnyttjardriverbygger,organisationeroch samtmänniskor som
reglerarvillkorekonomiskaoch systemen.som

konstruktio-viktigminst likainstitutionella delarmjuka ärUtformningen somsystemensav
tekniska delarna.hårdadenen av

delförägda verkstatligtkommunalt ochtraditionellt låtitviSverige har storMarknaden kan I avensvara
med raskavi1980-taletmittensedan ärolika infrasystem. Mendriftenochbyggandetfriinte släppas avav
säkertmodell kanmodell.marknadsinriktad Dennaheltkliv väg nyamot meren ny

stimu-kommaökad konkurrenskaninte minstpositiva effekter,hel del attkomma att en
effektiviseringar.ochnytänkandetilllera

alldeles förkrigharfria. ärhelt Någoninte släppaskanmarknadens aktörer attMen sagt
direktörer.ochinfrasystemkangeneraler. Samma sägasöverlämnas åtförviktigt omatt

kräversamhällsutvecklingeneffekteroch långsiktigagenomgripande attmåste InfrasystemensStaten ta
för infrasysternensbetydandesigriksdagregering ochi formbetydande roll etttar ansvarstaten av

inriktning.ochutformningframtida

gäller infrasystemendetbörStaten när
defleylaDilemmatär att

förutsättning för detformulerar Enuixionema för olikastrategiermål ochlångsiktigaformulera system.av 0
xdrintrexxena. förbränslevarandra. Sombrytsframtidsvisionerolikadebatt därpolitiskbred motär en

ochutgångspunkterskildautifrånoch utredningarstudierbehövsdebattsådan somen
till dem. Da-framför nåochframtidsvisioner vägaralternativaskisserarvärderingar att

särintressena.formulerasvisionerde flestadilemma är att avgens

tillbidrakaninfrasystemför olikainstitutionella attlämpligautforma somramar0
regelverk förklarttydligt ochstifta lagargälleruppfyllas. Detkanmålen ettatt som ger

kontrollerakanstatligakompetentaoch bygga attaktörermarknadens somorganatt upp
regelverk.inom dettahåller sigaktörerna

och kom-kunskapblandi formtillräckligadet finnstill annatresurser avatt0 se
in-hur olikaökad kunskapdetbehövsminstmålen. Inteuppnåför omenattpetens

ellersamhällethurviceochisamhällsutvecklinåverkarfras stort versa om8enstem PY
det byggasVidare behöverutveckling.infrasystemensochpåverkakan uppstyrastaten

själv-kande göraallmänintresset såföreträderorganisationerinom attkompetens som
bedömningar.marknadsaktörernasberoendeblioch inteanalyserständiga av

läsa:rekommenderasinfrasystemstudierhistoriskaintresserad attDen ärLästips omavsom

framväxtenhandlarWormbsNinaStockholm 1997tråd och eterGenom omsomav0
och TVför radiodistribuiionsnåtetav

in-svenskadenhandlarKaijserArne1994StockholmspårfadrensI omsomav0
utmaningar.framtidaochutvecklinghistoriskafrastrukturens
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Digital-TVs möjligheter att utvecklas

Gunnel Färm, D/gitaI-TV-utredningen:
Gunnel Fdrm drgmera/azre/élo"rfo&#39;rRzidetfirArl7elI/ii/g%rJvéI1z‘I1g utredare Dzgzta/-TV—ulredningen,zmm
Xtack/70/771.

"Ett hinderstort är oenigheten kring settopboxar för digital-TV"

Inledning Detta avsnitt belyser utvecklingen det marksända digital-TV-nåtet i Sverige.av

Budskapet Sveriges Television bör få betal-TVsigägna åt för utnyttja de möjligheteratt som
digital-TV-utvecklingen Nu utbyggnaden digital-TV i rad regioner.startarger. av en

Ett hinder fråganär konsumentutrustningen osäker, blstort äratt om atta genom
Telia kommer sprida settopbox avsedd endast för kabel-TV ochatt utestäng-en som

mottagning digital-TV.marksänder av

Syften med Digital-TV-utredningen från proposition lades för knappt sedanår iemanerar en ettsom
utredningen riksdagen och sedan under 1997.våren skullejag i princip saker:göratogssom tre

tala för regeringen ifall det bra Sveriges Television fårär sig betal-TV,ägna åt0 om om
vilket flera andra deras konkurrenter redan fårav

peka sändningsorter ett uttryck inte adekvat eftersom sändningsteknikenär inte0 ut som
punktvisså detär går peka några det blimåste områdenatt störreatt ut orter utan

och i fall hänsyn tillså sådant storstad, glesbygd, tekniska och frekvensmässigata som-
möjligheter

ordna samarbete kring vissa tekniska företeelser dekodrar eller settopboxar.0 som

Betal-TV det gällde fråganNär betal-TV det ganska naturligt konstatera det borde Sveri-attom var att
Television sig jag bestämdeägna åt. mig för koppla betal-TV-verksamheten till denges att

gradvisa utbyggnaden digital-TV för Sveriges Televisions del och framhöll redanav att man
från början bör till ha dekoder eller settopbox för ;in distributionssätt. försla-Detattse en

fram ijag april 1997 och det har inte resulterat i förslagännu något från regeringen.get

Val orterna För sändningsorter, regioner, förslagjag försommaren 1997av omfattarettsnarare som
för digital-TV

Stockholm j framför allt befolkningsmångdenår0 motivet-

Göteborg motivet främst satsningär högskoleutbildning0 -

Linköping och Norrköping motivet välutvecklat konceptär fanns därjust med0 ett som-
ganska mycket interaktiva tjänster påhängda TV-konceptet. En reflektion iär vårtatt
glesbefolkade land det svårt lönsamhetär renodlad TV lokalt och regionalt, ochatt
därför det nödvändigt hängaär ytterligare tjänster.attnog

de fyra lapplandskommunerna motivet i denna utprägladeär glesbygd finns starka0 att-
önskemål kommunerna kulturellt och socialtatt svetsaom samman

Skåne motivet är före dettatvå län kulturellt och socialt även0 att svetsa samman om-
glesbygdheten inte lika utpräglad iär som norr.
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erbjudan-regeringenspåprogramföretagenfrånintresseska finnas någotdetOm attSettopboxar nappa
konsumentutrustningfinnasnaturligtvisdetsåndningstillstånd, börsökade yttersthinderstort enattom- för.intressedet då fannsandraalla tjänsterprogramutbud ochkanså någon somemottaatt

Telias besluthinder i formfinnsdet settop-att satsajagDär såg enstortettatt avsnart
detsändningssätt. Där stårandraingakabelrnottagning ochför endastbox nu.

121



infrastrukturendigitaladenIT-kommissionens hearing nyaom

efterfråganFinns det reellen

Bergvall, X yber AB:Gunnar
Bergvall VD fdr Xy/øerAB Stockholm.Gunnar zär

påtaglig"blir"Affären endast när kundnyttankommer

utbyggnad infrastrukturen för digitala medieravsnitt belyser efterfrågeperspektivet iInledning Detta av
reell efterfrågan, d finns affären"det attraktiva ochkommer tjänster en V snya-

Tjänsterden efterfrågan kommer.första skedet det i företagsvärldenBudskapet I är storasom
utvecklingsskede. Detkonsumentmarknaden länge i tidigt kommertill såär än ett

människors konsumtionsbete-antal och förlorade miljoner innanår mångaatt ta ett
digitala medier. Vinnande tjänster kommerende förändras i riktning attmot vara

kundnyttan främst.dem sättersom

regelverk fungerar ifrämja utvecklingen behöver det utvecklas prak-För ettatt som
för i allmänhet ska bliOkad bandbredd nödvändig konsumentertiken. använ-är att

dare olika tjänster.av

investerare kommerså affär Finns det någontingInte Finns detstor Frågan görär: att att satsasomen
utveckling infrastrukturendigitala medier ochsinatrormansom pengar av

alls och den utvecklas inte hellerfinns efterfrågan. den inteSvaret: det Men såJa, år storen -
konferenser.följa medier ellersnabbt kan uppfattningenså attsom man av genom-

i och för sig snabb, detsynnerligen begränsad volym. TillväxtenFortfarande det ärär menen
från ganska liten bas.är en

konsumentmarknaden och hur olika kommer till kon-omtaladeFöretagen blir sättDet år utmest man
efterfrågan kommerdet inte här denförst och med de tjänster. Menstörst är stora attsumenten somnya

/7u.rz’r1e;5—to—b¢/Jzrm.riställetöverskådlig framtid. tjänsterfinnas inom Det ärär rör somsom
dominerande under åtminstone deomfattande idag och med säkerhet kommer attsom vara

har bldet funnits olika där3-5 har EDI-tjänsteråren. I många år använtnärmaste man a
inriktadverksamhet kanske har varitX.400-protokollet. har varitDet stör-mest motsomen

har varit ganska dyrt och kompliceratföretag och i viss deras underleverantörer. Detmånre
dedicerade linjer.använtattgenom man

TCP/IP-protokollet,kan använda och dessahänder InternetDet ärnär attmansom nu,
för princip alla företag. Eftersom det finns mycket fördelarmöjligheter blir tillgängliga i stora

den affärsvoly-till olika former Internet-baserad digital hantering,över attatt ser manav
sikt. däremot fort-den riktigt intressanta kort Bmzhm-to-conmmerkommer ärattmen vara

farande i tidigt utvecklingsskede.ett

i utsträckning kopieradeaffärsmodeller finns idag, ochTraditionella De är väg, nätet är storsom
verksamhet. Egentligen det ingenaffärsmodeller för redan befintligaffärsmodeller från traditionella år ännu

före ochriktigt lösningarna. USA, ligger 30 gång-har funnit de bra I ärsom ensom osssom
Internet-baserad verk-marknad, det mycket verkligen tjänarstörre är pengarsomer

samhet.

antal förlorade tiotals eller hundratals miljoner innanantal ochkommer årDet ettatt ta ett
medium.borde arbeta med dettasmåningom börjar finna hurså nyamanman
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viaffaren,skapa ärmöjlighetenförrollviktigmycketspela attkommerregelverk NågotNya att ensom
arbetatrygghet iochtill realiteten nyttanpassade attregelverkfram ärfårmåste enfram gersomsom

fram-finns någrakonsumenter,inriktningmeddigitala tjänsterolikaskapaskaOmKundnytta ger man
bromsande faktorer.ochgångsfaktorer någraframgången

jämförtpåtaglig kundnyttapåvisakanfaktisktframgångsfaktorn ärcentralaDen att enman
alternativet. Detbilligareeller änbekvämareskatjänsteutbud dettraditionelltmed varaett —
området. Detdettatycksmångaeller kulnågontingdet trointeräcker är nytt somatt -

egentligenvad det ärförkundnyttaanalysgammaldagsanvändaverkligen attgäller seavatt
marknaden.frånkommer att responsensom

intu-Det måstelättanvänt.måstecentralt. DetsynnerligenAnvändargränssnittet är varavara
tjänstoch utnyttjainkunnadirektska attanvändaren utanicke-frekventaitivt. Den en

gällerdels detnärför konsumenterna,viktigtocksåSäkerhetmanual. ärläsaförst behöva en
ivägfarintedegällerdetdelsintegritetsskyddet, närpersonligadet att pengarnaegna

okontrollerade sätt.

idagfaktum ärbandbredden. Ettotillräckligaden attÖkad bromsande faktorn ärfrämstabandbredd Den
fullständig form,i ärintefinns framme,ändå änanvändningen de tjänsterfrågacentral omsomnya

byggadator. Attvid sinlängesittatid såinteanvändare sigvanligEnhemskt långsam. atttar
central fråga.därförbandbredden är enut

affärsmodellernatraditionelladeocksåmedierdigitala ärutvecklingenförHämmande attav
kommer intetraditionella företagenDekonkurrensen. attdenförutvecklas mötaatt nya

det braSedanmed tjänster. ärfinnsdet sättförbaraoch dö,sig att utlägga nyttettattner
kundbeteendeiFörändringarlösningar.tekniskainföratiddetihågkomma atttaratt nyaatt

innankanske 10-15 årDetgärnafråga 2-4 årinte tartid. Det tror.lång år mansomomtar
lförändras.beteendenmänniskors

börjatredan harbland demdefinnsTroligenaffärblitidigastkandigitala tjänsterVilka somVinnande
bokningstjänster,försäkring,finans,börs,bank,slag:olikatransaktionerutvecklas. Det ärtjänsterdigitala av

tidning-eftertextannonseringiidag gårdetochbiljetterandraflygbiljetter,hotell, somsom
redanhur ATGspel. Viformerolikaapplicationkiller är tblikanDet ser exavensomarna.

spelutveckla nätet.kanundersöka hurföraktivamycketår att man
ordentligmedViktigt en

kunnafantasi förhamedierdigitala måste’e"d’9"‘”mb inomaffärer attsinamed sevill lyckasDe"V som
analysordentligmedfantasindenbalanserade måstefinns. Men avmöjlighetervilka ensom

förändrasbeteendenför konsumenternasrespektordentlighamåstekundnytta. Man att
mycket långsamt.

uthållighet.tålamod ochhamåsteMan

uthållighet.Och

uthållighet.Och

finansiellamedbraDärtill det rättär stora resurser.
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Investeringar och risktagande

Jan Werd/ng, Alfred Berg Fondkommission AB:
jan IVerazng anafi/tzker vid Aflredär Berg Fond/éommzkxionAB, Itoaé/Jo/m.

Den tekniska utvecklingen småskaliga projekt"gynnar

Inledning Detta avsnitt belyser investeringsperspektivet vid utbyggnad infrastrukturen.en av

Budskapet Bedömning och hantering kommersiell, teknisk och politisk risk detär viktigasteav
från den privata kapitalmarknadens utgångspunkt. Den tekniska utvecklingen gyn-

småskaliga projekt på bekostnad nätbyggnadsprojektnar fiberstora tillav typenav
hemmet inte finns på den delenövre listan för kostnadseffektivasom numera ens av
digitala distributionssätt.

Anledning till behövsDet finansiella för arbeta med infrastrukturen. Min uppgift företrä-att ärresurser att
försiktighet da de privata placerare ska lägga detta och kan förlorautsom pengar som pengar om

visionärernas och utredarnas ritningar inte håller. finnsDet anledning försiktig.att vara

förBara några sedan,år innan Internet påtaglig realitet, räknade vi åt teleope-mångavar en
projektratörer med fiberoptiska till hushållen baseradenåt videopå demand och andraon

interaktiva TV-tjänster. Tämligen visade det sig video demand inte hade densnart att on
kommersiella bärkraft först trodde.operatörerna Och fiber till hemmet finns intesom nu-

den delen listanövre för kostnadseffektiva digitala distributionssätt.mera ens av

Teknik Förutom den kommersiella risken somgynnar osäkerhetenär tilltänktarent tjänster kanattom
småskalighet säljas i tillräcklig volym till förväntade priser etc finns den tekniska risken. Det osäkerhe-är

den valda tekniken kommer konkurrenskraftigten under det aktuella projektetsom att vara
livstid.

just i fråga fiber till hemmet amerikanska föroperatörer 3,5 sedan,årom ett storavar par
tämligen katastrofalnära felbedömning. Teknikutvecklingen mycket snabbär och ändraren
hela tiden de ekonomiska förutsättningarna för infrastrukturinvesteringar. innebärDet t ex

den lista bärkraftigaöver accesslösningar vi har idagatt mycketär denstörre änsom som
fanns för bara 1-2 år sedan.

deFör ekonomiska konsekvenserna teknikutvecklingen det inte baraär kostnadernasåav att
för tekniska lösningar sjunker generellt, också den ekonomiska utvecklingen ändrarutan att
kostnadsstrukturen i de olika projekten. Möjligen kan tendensen till den fastaattman se
delen i investeringarna minskar bekostnadpå den rörliga delen, d de investeringarav v s som

direktär proportionella antalet uppkopplade abonnenter.mot

Det innebär i fallså den tekniska utvecklingen småskaliga projekt bekostnadatt gynnar av
nätbygggadsprojekt fiber till hemmet.stora typenav

Legal stabilitet Politisk risk i Sverige handlar stabilitet i de legala förutsättningarna: tele-,mest om t ex me-
svår uppnåatt die- och konkurrenslagstiftningen, ganska långöver tid. Infrastrukturella projekt haren en

livslängd på 10-15 år åtminstone. En sådan legal stabilitet kan i sig svår åstadkommaattvara
justi denna dynamiska miljö data-, tele- ochnär medieindustrierna konvergerar, något som

allt döma kommer fortsatta framöver. Det inteatt går egentligen idag förutseattav ett tag att
vilka problem, behov och regler kommer inomuppstå ochår hur justnya att ettsom trepar
de reglerna kommer påverka gjorda investeringar.att
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risk kanpolitiskrisk ochtekniskkommersiell risk,formiosäkerhetsamladeMed dennaKonsten att av
genomföras medkunnatharöverhuvudtagetinfrastrukturprojektvarförsigfrågariskhantera storaman

kunnafrågatill detAnledningen är5-7 åren. attunder definansieringprivat omensenaste
projekt.denvi tittaridagelementet närdet viktigaste typenrisk. Dethantera är av

Mobilte-mobiltelefoni.mycket årinvesteratharområde, därexempelEtt pengar,ett man
redanMänniskorin.säljasbehövsingentingdet vetlättbegriplig tjänst; ärlefoni är somen
erfa-tidiga positivabaseraprojekt gårUtvärderingarfungerar.telefon atthur nyaaven

kapital-begränsadupplevtsharriskenkommersielladeninnebärrenheter. Detta avsomatt
radiotrafikregler förandraochradiofrekvenserfrågankommerTill detmarknaden. somom

tjänstemarknad.dennakonkurrensenpraktiken begränsati

till vissahålla sigålagtsharoperatörernabegränsatsrisken har atttekniskaDen attgenom
upplevtharStandardenAsien.delaroch vissaiGSM Europastandarder, ensommanavt ex

vidareutvecklashar kunnatTeknikenframöver.lång tidmycketförteknisk nivågaranterad
praktiken hariteknik utestängts.konkurrerandeochheltmedanstandardensinom nyram,

varitharförhållandevis låga. Detvaritmobiltelefoniprojekt har ettförriskernapolitiskaDe
harregleringar. Detrelativtförföremålförblivitochvarithartjänsteorruådehelt nytt som

kommersiellakonflikt medkommit iharpolitiska intressenbetydandefunnits någrainte som
bedömningar tjänsten.av
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Att praktiskt bygga fibernät hushållentill

Ann-Marie Nilsson, IT-Företagen:
Ann-Marie Ni/.rron VD för I T-Färetagen, branxdyoøgganirationdr I ndurtnför/øundetinomen

"Statligt ROT-bidrag för kanalisation snabbare bredbandsutvecklingger

lnledning Detta avsnitt belyser möjligheterna skapa plattform för interaktiva bredbandstjänsteratt en
till hushållen.

Budskapet Genom införa ROT-bidragsform för byggaatt kanalisering för ñberac-en ny att
det möjligt komma i gång snabbare med infrastrukturenatt för digitalacess, vore

medier.

Utbyggnad är Utgångspunkten utbyggnadär infrastrukturen vital för Sverigeatt är ska fortsättaen av att
vitalt värde framstående IT-nation ochav god användare.att Det de centrala budska-vara en en ettvar av

fördes fram IT-kommissionennär nyligen hade hearing denpen medie-som ochen om nya
programvaruindustrin. Det till den industrinår vi delsätter förhopp-vårastorsom en av
ningar det gäller tillväxten inär landet.

Hög interaktiv Vi kommer behöva interaktiv kapacitet såväl till hem till arbete.att Vistor kan dis-en som
kapacitet krävs kutera tidpunkten, vi det kommer. Vi också kraven och anspråkenvet att påmen vet att

bandbredd och kapacitet ökar hela tiden i takt med utvecklingen tjänster.av nya

Vi också konvergensen mellan tele och media nödvändigvet i innehållsregleringatt år och i
distribution. Tekniskt den redan hår. Viår konsumentkrignästa sannolikt kommersett attser

stå mellan PC-leverantörerna som PCn också skaatt TV och TV-att taanser emot
apparatleverantörerna som de ska tillhandahålla framtidens apparat.attanser

Reglering Konvergensen innebär bl funderamåsteav statligöver reglering gränssnitt.att Deta man av
gränssnitten finns generellt områden berörda:år Innehåll, tjänster för distributiontre och den fysiskasom

distributionsapparaten. Det uppdelning fungerarår för såväl TV-, tele- data-en som som
kommunikation. Beroende vad det förår tjänster griper de olika delarna i varand-typer av

lite olika sätt.ra
Bebävrkontra/lrå att

dominerandeinte aktörer konvergensEn handlamåste fokusera gränssnitten mellan de delarna förattom tre attmarknaden.rgr skapa valfrihet. Det gäller också skapa kontroll inte alltförså dominerande aktöreratt atten
blir alltför styrande marknaden.

Bland olika sådana grånssnittsfrågor reglera, finns TV-området must carratt t ex
principen börsom neutral, nummerportabilitet, sarntrafikvillkor, frekvensutnyttjande,vara
settopboxarnas utformning, kort,smarta 0 s v.
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infrastrukturutbyggnadstimuleraförhabordeVilken rollsatsningStatlig att avstaten en
öka tempotkan

låteroch sedanvillkorandraochmed lagar,arbetegenerelltskedet främstSka ramargenom
inves-med ochskautbyggnaden Ellerhelahandmarknadskrafterna staten varata omman

landetutbyggnad ibredsnabbareför atttera en

be-intede kommermycket.ganska Menhand ettkommerMarknadskrafterna att ta om
bredbandsaccessnätutbyggnadenhanterakunnasnabbttillräckligtochtryggande sätt avatt

landet.över

regel-medarbetaviktigväl såkaninsats,kunna attskulle göraHär somvarastaten somen
förrhushållentillfibernätutbyggnadstimulera dengränssnitten. Deti ärverket somatt av

behövas.kommereller attsenare

klarasäkrareochsnabbareSverigeförborde detstatligt att enGenom ett engagemang
mellankonkurrensfortsattstimulerargrunden skei sättbörsatsning. Detsådan ett som

aktörer.alla andraochInternet-operatörerkabel-TV-bolag,teleoperatörer,

valfri-skapaUtbyggnaden börattraktivatill tjänster.tillgångenutbyggnadenförViktigast är
användaren.het hos

kaninfrastrukturentekniskadenutbyggnaden attunderlättaväsentligt varaROT-bidrag EnGe sätt avatt
kanalisation.tillnätbyggnadsbidragformkanalisation inrättaför aven

alltid behövas.det kommeromodernt,aldrigkommer attoch fiberKanalisation att vara
someller kommunerfastighetsägareolikaskeGenomförandet kan sätt, attt gegenomex

ROT24-bidragformmedborgareenskildaellermedborgareantalföreträder avenett stort
ka-utbyggnadföroch betalarmedvisinfrastrukturen. På så ärtill enför avstatenaccessen

fibernätStokab-modellen detskalafiber. Detråoch dragning somnalisation att uppvoreav
perspektiv.svensktnationellttillStockholmibyggts ett

hurstyrningenochdelEnpåverkaskulle kunnasatsning ansvaretsådan avEn tempot. av
derimligtvisdet äreftersomanvändarna,kantill hemmetinfrastrukturha sinvill tas avman
detdessutomPositivtmed ärtjänster.kanalisationenbestyckar attkontrollerar somvemsom

byggnadsarbetare.mängdertillarbeteskulle kunna avge

tillbyggnad.ombyggnad,renovering,2 ROT
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Hur ska digital infrastruktur införasen ny

Strategisk diskussion

Inledning Detta avsnitt belyser olika aspekter möjlig utbyggnad infrastrukturen.en av

Medverkande Arne Kaijser KTH, Gunnar Bergvall Xyber AB, Jan Werding Alfred Berg Fondkommis-
sion AB, Ann-Marie Nilsson IT-Företagen, Gunnel Färm Digital-TV-utredningen och
Lars-Erik Eriksson Ericsson Infocom AB.

Arne Kaijser, du framhåller dagens situation unik eftersom0 är detatt vid tidigare infrabyggen inte har
funnits något bygga ochpå har därmed behövtatt betydligtstaten aktiv roll. Du pekarta påen mer

områden där borde och skapatre ramverk. Vadstaten precist ska och det of-nu agera statenmera
fentliga göra Och vad kan marknaden göra Klarar marknaden finansiera in-attensam en ny
frastruktur

Arne Kaglrer, KTH: det förstaFör ska formulera mål och strategier. En sådan målfor-staten
mulering skemåste utifrån bred debatt vad vi vill ha de till och vilkaen systemenom nya
tjänster vi vill ha. Dagens debatt informations- och kommunikationsteknik inteärom en
bred allmän debatt den domineras specialister och särintressen.många Skillnaden ärav stor——

järnvägsdebatten 1850-talet och energidebatten 1970-80-talen.mot

När målen formulerade detär dagsär börja fundera strategier.över Det möjligt deäratt att
strategierna kan innebära ska in aktivt och bygga fibernäten. Men detatt staten ärt utex
absolut inte givet.

Det inte riktigt draär enkla historiska paralleller med järnväg och elektricitet.att Det var en
situation då. Idag det betydligtär komplex situation det finnsnär möjlig-annan en mer t ex

heten uppgradera det befintliga telenätet ADSL-tekniken.att Det det kangörgenom att
mycket fortare bygga kapaciteten.att ut

Skulle vi istället från grunden fibernät kan det leda till tempoförlust. Attsatsa bygga etten
sådant bredbandsnät ända in i hushållvarje lång tid. jämför utbyggnaden telefon- ochtar av
elnäten decennier.många Utbyggnaden radio och TV gicktog på 15 år. Fax gicksom av

fortare. Att byggaännu fibernät kan således jämfört medomväg byggaut ochvara atten ut
de befintliga kopparnäten.satsa

Men det mycketär svåra avvägningar Därför behövs tydligagöra. mål och strategier. Visaratt
dessa bör aktiv roll, då ska aktiv roll.att staten statenen ta en
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kabel-TV och telenätet. När BritishnämligenTelia accessmöjligheterna till konsumenten,tvåägerI av
BT kabel-TVförbjöds sigkabel-TV-verksamheten och åt påTelecom bröts ägnaprivatiserades attut

Är konkurrensensak i Sverige för ökarimligttio detår. göra attatt samma

konkret handlingsal-konsekvenserna sådantKTH:ag kan inte bedömaKayker,Arne ettav
institutionella situation vi har idag.denternativ. Istället vill kommenterajag

dilemma. gäller inte barahalvaavreglerat, vi har bara Det DetVi har gått årvågen. ettmen
helt dominerande aktörer respektive mark-Vattenfall ochTelia, Posten årävenutan som

ordinarie börsnoterataktiemarknadens aktörernad. de kontrolleras inteMen ettsomav
politikerna.de heller tydligtbolag och intestyrs av

nuvarande statliga bolagen, får väldigtidigare statliga verken,lite rädd för dejag år att en
inte heller lång tradition i Sverigeopåverkbara. Vi har någonmaktställning och blir sårått

annorlunda. kontrollerandemyndigheter. USA det Våramed kontrollerande I ärår organ
statligaligger i hög grad hos de tidigareganskarimligen till början Kompetensenen svaga.

verken.

institutionella struktur vi har byggt Vifundera denfinns all anledningDet överatt upp.som
utvärdera den.bör

Erfaren-kommersiella, politiska och tekniska risker.bedömaKapitalmarknaden har kompetens att
mobiltelefonisystemen. Men den digitalaenklaetableringen de förhållandevishittills gällerheten av

viofta inte riktigt vad skaspektrum, där vi använ-innebär mycket bredareinfrastrukturen vetett ens
förönska från sidakapitalmarknadenaffait. Vad skulledet finnsda den till eller attstatensenom

riskernaminska

fråga. den viktigaste aspektenMenAflred Føndkommiyxáon: svår årjan Werding, Berg Det är en
vadriskområdet, aktörernastabilitet det politiska såska att vetgarantera somatt staten

någorlunda säker-genomföra investeringar och haför kunnarimligt lång tidgäller under att
underkontrollera riskermöjligheter uppståroch någorlundahet i kalkylerna att resan.som

kapacitetförändring teletransportnätensden dramatiskapåminna sigkan baraMan att avom
Kostnadsnivån idag hundradelunder de 15 åren.kostnader har skett äroch senaste ensom

eller inblandning. börja-statlig styrning Dethar heltför sedan. skettden 15 år Detta utanav
långdistansmarknaden ochamerikanskauppstod denhuvudsak konkurrensende i när

dåteknik, fiberoptisk förbindelse,heltför investera ibestämde sigMCI att varsomnyen
och okänt.någonting nytt

sättinfrastrukturen olikadigitala påekonomiskt i densigBör staten0 engagera

politiska preferenser har.helt vilkaFondé027z77zzmon.&#39;berorjan Werdzhg,Alfred Berg Det man
utvecklingenaccelerationnågonbedömning det inte går uppnåpersonligEn är attatt av

det sättet.

ofullkomligheter i markna-använda för korrigeradet statliga regelverketDäremot går attatt
geografiskt hela landet, kanbred användningvill ha överdens funktionssätt. Om t enman ex

områden. gäller ocksågeografiskt avlägsna Detkorrigeringar för vissadet behöva ske att se
tänktdenVerkligen fungerar göra.till konkurrensen är attatt som
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Skulle uttalad politisk vision bidra till minska osäkerheten0 atten

jan Wêrding, Alfred Berg Føndzêommixxiøn: dagens läge, den kommersiellaI osäkerheten ochnär
den tekniska osäkerheten hög,så blir det lite binärår situation.pass grann en

En del människor i det läget behöver politisk vision, någonting hålla sigatt attanser man en
till i all denna osäkerheten.

Andra och för min del tycker ska låta dem dessa områden självaatt man som agerar- -
komma fram till vad bäst för framtiden. Därför det ingen enskildär statsmaktärsom som
kan det.göra

Ann-Marie Nilsson, hur realistiskt ditt förslag ROT -bidragär för kanalisation för fibernät0 om

Arm-Marie Ni/Jmn, I T-Färezagen: skulle kunnaDet realistiskt och kan genomföras medvara
olika ambitionsnivåer. Inget det ska hela landet och fullsäger täckning rakt över.att gynna ge

kanDet stödja vissa regioner därsätt marknadskrafterna inte riktigt kan leverera.ett attvara
Eller det kan gälla andra befolkningstäta regioner där det finns specifiktatt ettmer man ser
intresse och behov, där rnarknadskrafterna inte räcker till riktigt.ett men

Parallellen med Stokab bra. Den satsningen har bidragit påtagligt tillär öka konkurrensenatt
och sänka etableringströsklarna för flertal i Stockholmsområdet. haroperatörer Det med-ett
fört betydligt bättre urval tele- och datatjänster. i sig förDet snabbareär vägett attav en
kunna komma i med bättregång lösningar. ROT-bidrag för kanalisation alltså fram-är en

Blir effekten demonstrationskaraktär eller det riktiggår nå penetration0 attav en

Arm-Marie Ni/mm, I T-Fáretagen: kanDet inte den enda riktiga insatsen Sam-gör.vara man
tidigt fortsättamåste med jobba med och där kan hatjänster roll drivaatt staten attman en

viss tjänsteutveckling. har rollKommunen det gäller skolan ochnärtypen av en annan
Det inte antingen eller, ROT-bidrag läggasär kan till övriganågotärannat. utan ett som

satsningar.

Vi alltfler ökande behov väl utbyggdär digital infrastruktur och då behö-ettsom ser av en -
det då behöver det antal investeringar. Det skulle kunna arbets-grävas, göras ettver generera

tillfällen i sektor idag till del betalas arbetslöshetsbidrag.storen som av

Är det tekniskt tidpunkt bygga kanalisation fibernäträtt för till hushållensett0 att

Lari-Erik Brf/euron, Erimon Iøyføm/øz:Kanalisation alltid bra ha tillgång till. Sedan detär äratt
fråga hur reglerar tillgången till kanalisationen. får komma först och fårVemen om man vem

komma sist och får dra fiber det fullt v sköter den delenHur Detnär är ärvem ur mano s
bara spörsmålen.ett av

Vi ska inte heller förbise de elektriska ledningarna kan modest bandbredd, isom menge en
gengäld struktur innår iär varje vrå.en som
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"affaren vadeller hur självasig utvecklingstaktensäkravi inte påläge där ärI utserett vare0 ens -
rollrealiteten ha förikan staten

olika aktörerna,regelverk centralt. deBergz/a/i,Xj/ber: Väl definierade DåGunnar är vet som
gälla under rimlig tid. detkommer Då gårvill sig in, vilka göraattattyttre enramar somge
kommersiella och tekniska riskerna. Kanskehänsyn till dedär bara behöverkalkyler taman

viktigt.locka investerare. Oerhörtsäkrare kalkyl och detdet går attger en

för utvecklas samtidigttill bandbredd möjlighetSjälvklart tillgång tjänster att somenger -
det möjligt habehov bandbredd. Så måstei sintjänsterna är attetttur mangenererar av

användba-där både får intressanta,i den goda cirkeln månganågonting gångsätter mansom
bandbredd till människor i Sverige.lönsamma och mångaoch tjänster når utsomenra

kalla RT-bidragROT-bidrag för kanalisation kan vi med Svanbergs 0rdNilssons föreslagna
relations

dröja till tiovisar det i fall kan ärtidsindikationKonvergensutredningen värstaatt uppsom0 ger en
tillfredsställandetill förutsättningar detanpassaddelar lagstiftningen ärväsentliga ärinnan nyaav -

Ändåtillfredsställande.naturli tvis inteoa/l, X ber: lån tid tioGunnar Ber Så år är trorgsomå J 8
innanför.grundkonturer vi kanganska kan rörajag snartatt vissa som ossseman

omprövning den traditionella intel-slags totalegentligen införstårDet är ett avsom man
kom-uppbyggt för det tryckta ordet. Däregentligenlektuella ärrättssystemrätten, ett som

det totalt. kort sikt,har arbetat sig igenom På 1-2 årgenerationer innandet att ta manmer
slags fundamentåtminstone hafrån bör vi något uppmonterat.nu,

borförberedaKonoergenrntredningen,påpekar,Vadfoae/JinzBenno, .rekreterareRekapitu/ation: i dr att
:ku/le bebooaxytterâ-tid detkonoergenranpanad /agrtiftning kanförändring tillompâ ta tatt ex on:enen

rikrdagroa/et oi/ket faktumryter 2002trada kraft tidigast ingengrund/agxandringar kan dena i iir ettgare
EG-nioå från grönbokbar cirka ârpåornrezg/eringen te/ekonzrnarknaden tiooeb tagitråder om. Ao- ao

Aven tid EG-nioå. Bennokonoergemornrtal/ningenkan fo‘rw’znta.r påtill 7998798 77 januari att ta
behovetjorandringrarbetet :ka lång tid. I den.yki/oandarnâ/ månvidare det någotpåpekar inte dr taattatt

detfimz:genomförarjore underjämtráttningkan dena 2002grundlagen,forandringar inte att ettanserao
beJ/ntJnnder/ag.fullgott

Kabel-TV-positionering därdigital-TV-utvecklingen vi idaggällerdetGunnel Färm, när ser en0
settopboxar vi kan delasubventioneradevillTelia Nej, vi haföreningen och säger ut.att: somegna

vi serdet för slags stridboxarna. Vaddigitala marknätet i ärdetinte släppa invi villMen t somex

kanske, där sitter ii sandlådaninte, barnenDzgita/-TV-ntredningen: VetGunnel Farm, man var-
gård".får inte våroch "Du pådistributionssättmed sitt sägersitt hörn att varavar

aktör, det blireftersom Teliainnebär, så görTelias val box ärlåsningDen attstorensom av
programföretagVilketöverhuvudtaget.digital marksänd TVutvecklingsvårt att en avse

inteför sändningarsitt intresseanmälasjälvbevarelsedrift kommermed vet attatt om man
ändeni andrautrustningarkonsumentvånligafinnsdet öppna

ganska känslig för regeringen.naturligtvisfrågaställning ärRegeringen härmåste ta somen

131



Ill-kommissionens hearing den digitala infrastrukturenom nya

kabel-TV-bolagensBeror inkluderavägran de kanalerna på oviljaatt0 nya

Färm,Gunnel DzgiZa/-TV-ntredningen: mycket affärsmässigaFrån principersnävt det kanskeär
dem. det inteMen min sakrätt bedöma. Viktigaär Det är ägareattav att staten ettsom av av

de kabel-TV-företagen bör Annars tycker inteutöva ägaransvar. jag skastora ägaatt staten
detta bolag.

Gunnar Bergvall, har gedigen erfarenhet från TV-kanaler, hur bedömer du digital-TV-0 att startasom
utvecklingens möjligheter

Gunnar Bergz/a//,Xyber: Vi har analogt TV-nät fungerar hyggligt bra för allanästanett som
svenska medborgare och vi har utbyggda kabel-TV-nät når många hushåll.som

har personligenjag mycket vadsvårt digitalt marknät egentligen har tillföra.att ett attse

det förstaFör kan jag inte ganska lång sikt Vilket ytterligare innehåll blir intres-såse som
människor beredda betalaär antal tusenlappar för dekoder. Sedan jagsant att att ett troren

inte förhoppningar TV-kanaler och det bygger ekonomiska grunder.om en massa nya
Det oerhörtär svårt särskilt kanalermånga i lilla land.vårtatt starta nya

Lasse Svanberg pekar risken hamna i återvändsgränd människormånga köpernäratt en
sig dekoder för dyra kanske efter 3-5 ganskaår oanvändbar.är Jag delaren pengar som

den uppfattningen. Om skajag mycket personlig det bättre bygganästanvara att ettvore
"Stålverk i Luleå2000 köra i det planerade digitalaän gång mark-TV-nätet.att

Kan digital-TV-satsning understödd försena eller hindra utvecklingen digital in-0 statenen av av en
frastruktur med måttstörre

jan lVerding, Aflred Berg Føndøêaønønøktiøn: möjligt.Det Det effektivaär skapasättetmest attvore
regler till den konkurrens behövs marknaden verkligen fungerar. Detatt ärsom ser som
viktigaste konkurrenslagstiftning ochär regelverk kan bistå medannat statenen som snarare

ekonomiska satsningar olikaän slag.av

Arne Kaijser, kan vivad lära från historien det gäller utbyggnaden infrastrukturennär0 av

Kayker, KT H:Arne kännerHur många idag till trådradio början 1950-talet fördesI av en
intensiv diskussion införandet andra radiokanal. Skulle då ellerFM påom satsaenav man
trådradio Det svåra till glesbygderna. begränsningnå En också tillgångenatt utvar var
frekvenser.

det läget föreslogI Televerket kraftfull satsning trådradio och byggde snabbt Lrådra-en ut
dio till abonnenter.400 000 Det fungerade fram till mitten 1960-taletett systemvar som av
då det avvecklades. Idag skrattar vi kanske satsningen, det lättåt efterklok.är attmen vara

visadeFM sig nämligen mycket snabb utbyggnad. beroddeDet TV kornpå att som en
raket. Fotbolls-VM i Sverige 1958 bidrog till TV-intresset Ökade snabbt. IV-utbyggnadenatt
överträffade alla krävdesDet TV-master hela landet och dessaöver TV-masterprognoser.
kunde gglggi FM-antenner. Trådradio blev därmedsätta onödigt.man upp

Detta omöjligt förutse i början 1950-talet. Exemplet belyser just svårighetenattvar att se
samverkan mellan där kan dra med sig heltsystem, ett system ett annat system.
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Är nödvändig/ och marknadens intres-mellan det offentligassamordning önskvärdRundfrågaI en
sen

inte nödvändig.Lari-Erik Erikmøn, Edman Infoconz: samordningNej, ären

samordning ska försiktig medNi/Jron, I T-Foretagen: Vad med ManAnn-Marie varamenas
ska det.det kan finnas vissa områden därsamordning, göraäven om man

Alfred Berg Fondkommission: Samordning,an Werding, nej.

behövs regelverk.Gunnar Bergvall, Xyber: centrala detDet år år att ett

samordning mellan offentliga ochGunnel Farm, Dágila/-TV-atredningen: Vi behöver inte mer av
direktiv åstad-vad finns. ligger heller inte i minanäringslivets intressen redan Detän attsom

sådan starkare styrning.komma en

det viktiga.Kayker, KTH." Nej, samordning inteArne är

regeringenIT-kommissionen vidare med tillangelägna för gåVad detRundfråga är attmest nu0

finns tillgänglig, däremot lite medLari-Erik Eri/euon, Erimon Irzfomm: Mycket teknik men
och dessutomskulle kunna Visatjänsteutveckling och illustrativa experiment vägensom -

utsträckning. Vi tänker inteungdomarna komma till tals i mycket högre såborde vi låta nog
vi idag.i mycket det görrätt av

ROT-bidrag förtill mitt föreslagnaNi/rson, IT-Foretagen: Utred möjlighetenAnn-Marie att
viktig fråga "must carry-utbyggnaden fibernät Sverige.underlätta En äröver annanav

ochdistribuerar TV1, TV2 TV4behöver allaprincipen. Vi ersätt-ett system som ger som
får betalt och andra mustfår inte enbart Teracomning för detta. såDet att genomvara

och integratis. lösastvingas distribuera dessa kanaler Det måstecarry-principen genomnu
konvergensutredningen.

ytterligare förbättra miljön för privata initi-Fond/éornrnmzon: FörsöklVerdzng,Aired Bergjan att
sig goda effekter generellthar visatområde där vi kan Konkurrensativ detta spets. ge

motsvarandeStockholm unikt i världen, carrier’ carrierStokab i inte någotär utansett.
under avregleringen.utbyggnad ifinns i privat regi både i USA och under Europa nu

synvinkel, utifrån det allrafrågor tekniskGunnar Bergvall, Xyber: inte dessaSe utanmest ur
människor kött och blodhur verkliganämligen kund- eller användarnyttanViktigaste: av-—

framförutvecklingar vimindre fantastiskade alla dessa ellernär möter som sermerreagerar
angeläget.Det år ytterstoss.

aftonbön:vill skicka medDzgáta/-TV-atrednzngen; ord jagGunnel Fann, Som vägen en
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