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ABSTRAKT 
Denna uppsats behandlar förutsättningarna för TV på Internet, som vi i detta fall kallar 
Bredbandstelevision. Det vi vill granska är Bredbandstelevisionens hot och möjligheter. 
Detta gäller för så väl branschen, marknaden och i hushållen runt om i Sverige. 
 
Syftet med denna uppsats är att utforska Bredbandstelevisionens hot och möjligheter. 
Hoten och möjligheterna vill vi undersöka ur både sändaren och mottagarens 
perspektiv. Vi har även koncentrerat oss på att kartlägga olika delar inom 
Bredbandstelevisionen. Hur ser förutsättningarna och marknaden ut idag och hur 
kommer den att se ut i framtiden? 
 
För att kunna besvara vår frågeställning har vi gjort litteraturstudier och läst in oss på 
ämnet. Vi har även gjort en enkätundersökning med hushåll runt om i Sverige för att få 
mottagarens syn på Bredbandstelevisionens hot respektive möjligheter. För att förstå 
sändarens perspektiv har vi jobbat med en branschpanel innehållande aktörer inom 
mediabranschen. 
 
De svenska hushållen har rätt bra tekniska förutsättningar för att kunna  
nyttja tjänster på Internet som Bredbands-TV. Hela 58% har bredband eller  
annat bredband i hemmet. 55% av hushållen har även varit i kontakt med rörliga  
medier. Det vill säga nästan alla som har möjligheten att nyttja rörliga  
medier. 
 
Hushållen var mer negativa till att använda Internet till TV i stort än när  
tjänsten var mer specialiserad mot nischkanaler. När det handlar om  
nischkanaler var hela 51% av hushållen intresserade och positiva. De flesta  
hushållen föredrog betalningsformen att betala per avsnitt framför  
betalningsformer som abonnemang, sponsring och reklam.  
 
Bland de svarande var 71% villiga att betala för ett program/avsnitt på en  
nischkanal, detta ger goda utsikter ifall det går  att få en stor andel  
hushåll att betala ca 10 kronor per program. Om hushållen betalar 10 kronor per 
program går det att få lönsamhet i det hela. 
 
Aktörerna ser inga speciella hot mot den konventionella TV-branschen utan ser  
mer detta som en ytterligare möjlighet och tjänst som de konventionella  
kanalerna kan erbjuda. De stora kanalerna kommer nog även att avvakta ett tag  
med att utveckla tjänster för mycket tills det finns kommersiell bärighet i  
Bredbands-TV. Det verkar inte heller som om de ökande antalet av aktörer  
skulle hota de nuvarande aktörerna i branschen. Att det skapas mer  
arbetstillfällen är något positivt samtidigt som de nuvarande aktörerna bör  
vara rädda om sina positioner. 
 
Summerat blir Bredbands-TV ett medie där fler aktörer kan uttrycka sig, ökat  
utbud av innehåll och programutbud, en plats där nya interaktiva tjänster kan  
utvecklas, fler arbetstillfällen och möjligheter att se till speciell  
intressen och smalare målgrupper. 
 
 
Nyckelord: Internet, Bredbandstelevision. IP-television, television. IP-narrowing 
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ABSTRACT 
This essay concerns the conditions for TV on the Internet, called  
Bredbandstelevision in Swedish. What we want to review are the opportunities  
and threats for the Bredbandstelevision. This includes also the industry, the  
market and the households in Sweden.  
 
The purpose of our study is to investigate opportunities as well as possible   
”threats” to TV on Internet. Two main perspectives are included; the view of a  
potential sender is studied through our media panel. While the receivers´  
perspective is analysed through a questionnaire to a random selection of  
households in Sweden. 
 
The Swedish households have fairly good technical conditions to make use of  
services on the Internet, like Broadband TV. A total of 58% have broadband  
Internet (or other broadband internet service) in their home. 55% of the  
households have also been in contact with mobile media. That means that almost  
everyone has the opportunity to use mobile Medias.  
 
Among the respondents 71% were willing to pay for a show/episode on a niche  
channel. This gives good prospects if one could get a big proportion of the  
households to pay approx 10 kronor/ show. If the households pay 10 kronor per  
show you could get profitability.  
 
The participants don’t see any special threats against the conventional TV  
business. They see this as another opportunity and service that the  
conventional channels can offer. The big channels are probably going to wait a  
while with the developing of services, until there is commercial bearing  
capacity within Broadband TV. It doesn’t seem like the increasing amount of  
participants would threaten the present participants in the business. That it  
is creating more work opportunities is something positive, but at the same  
time should the present participants guard their current positions.    
 
To summarize, Broadband TV will be a media where more participants can express  
them selves, increased range of content and ranges of shows. A place where new  
interactive services can evolve, more work opportunities and opportunities to  
look to the special interests and more limited targets. 
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FÖRORD 
Detta arbete riktar sig till alla som överhuvudtaget kan finna något sorts intresse av 
ämnet Bredbandstelevision. Det vår rapport först och främst berör är 
Bredbandstelevisionens hot och möjligheter.  
 
Vi hoppas att rapporten på något sätt ska bidra med ny kunskap inom området. 
En annan förhoppning är att väcka intresse för ämnet och inspirera andra att fortsätta 
undersöka området. 
  
Vi vill först och främst tacka vår ämneshandledare Sten Kaiser som tagit sig tid att 
hjälpa oss med vårt arbete. Vi vill även tacka de som deltagit i vår undersökning och 
stöttat oss i vårt arbete.  
 
Vi vill även tacka alla kunniga, professionella ”aktiva aktörer” inom mediabranschen 
som gett oss deras personliga syn på Bredbandstelevision och dess hot och möjligheter. 
Detta har hjälp oss mycket för att få sändarens perspektiv och även en framtidsvision. 
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INLEDNING 
Inledning 
Idag har de flesta bredband såväl hemma som på jobbet. Internet har flyttat in i allas 
hem och vi använder inte länge webben till att enbart mejla, söka information och 
uppgifter.  
 
I och med bredbandets utveckling kan vi nuförtiden nyttja ett helt annat utbud.  
Numera kan vi praktiskt taget leva våra liv på Internet, vi spelar spel, lyssnar på radio, 
umgås, handlar och hyr film. Det finns en fantastisk värld av ljud och bilder  som alltid 
finns tillgängligt och allt detta sker på dina villkor.  
 
Det som ligger i tiden just nu är TV på Internet och det är detta som kallas Bredbands-
TV. Flera stora företag har redan utvecklat denna tjänst och idag har du möjlighet att se 
dina missade nyhetssändningar på både Rapport och Aktuellt, även de små lokal TV-
stationerna har utvecklat system för att kunna lägga upp sina sändningar för 
allmänheten.  
 
I och med utvecklingen med Bredbands-TV kan idag vem som helst producera TV-
sändningar och distribuera det över Internet. Detta är en stor möjligt för alla att höras 
och synas. Här kan alla få komma till tals. Detta medium gör det också möjligt att 
spetsa såväl kanaler som program. Vi är inte längre lika beroende av kapital och plats. 
 
Med Bredbands-TV kan vi även jobba mot mycket specifika målgrupper och skapa hela 
kanaler inom ett visst ämne. Genom Internet får vi en stor möjlighet att spetsa våra 
program och specificera oss mot särskilda målgrupper. 
 
En annan faktor som är  mycket viktig är att man med relativt billig teknik kan 
distribuera TV på Internet. Det ekonomiska höjer också möjligheterna för vem som 
helst att skapa TV. En annan av fördelarna är den stora spetsade publiken som kan nås 
genom Internet. 
 
STUDIE AV MARKNAD OCH PRODUKTION 
Televisionens Historia  
Television  är en teleteknisk term för överföring av ljud och bild. Ordet är bildat av det 
grekiska tele (fjärran) och det latinska videre.1   
 
Under 1920-talet började det experimenteras med olika metoder för att bygga ett 
fungerande televisionssystem. Televisionens uppfinnare sägs vara en man vid namn 
John Logle Baird, denna man sökte år 1923 patent på en mekanisk televisionsapparat. 
Han förde 1926 över bilder med ett TV-system mellan två rum. En tid efter det 
utvecklade Vladimir Zworykin i USA Logles Blairds system från ett mekaniskt till ett 
elektroniskt system och 1927 presenterades det första fungerande elektroniska TV-
systemet. BBC i England var de första som startade reguljära sändningar och året var 
1930. 2 
 

                     
1 NE (2005)National Encykopedin www.ne.se 
2 Hultman Anders (16 januari 2005) Televisionens Historia http://www.ur.se/television/326 

http://www.ne.se
http://www.ur.se/television/326
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1956 den 15 september införde Sverige televisionen, och den första lyckade sändningen 
gjordes i Stockholm via Nacka-sändaren. Sändningar hade då testats sedan 1954. 3 
 
Konventionell Television 
I Sverige finns det idag ca 4 miljoner hushåll som har tillgång till TV. Det vi ser i vår 
TV är antingen digitala eller analoga sändningar. Distributionen mellan de olika 
formerna för TV-mottagning är ca 45 procent för mottagande genom kabel-TV-nät och 
ca 30 procent av användarna får sin signal genom egen antenn. De resterande 25 
procenten har egen eller delar parabolantenn med andra.  
 
Idag sker det en övergång till enbart digitala sändningar över hela världen. Sverige är 
kanske inte ledande i fråga om övergång men placerar sig ändå bland de första i Europa. 
Anledningen till denna övergång och teknikskifte beror på att sändarnäten måste 
förnyas och då är det bättre att byta ut mot en mer utvecklingsbar teknik.  
 
Kanalutbudet ökar oerhört med digital-TV, detta genom att du själv kan välja flera olika 
utbudspaket. Du kan helt enkelt skräddarsy ditt eget programutbud helt efter eget tyckte 
och smak. Digital teknik öppnar även möjligheterna för en massa andra digitala tjänster. 
Exempel på detta är pay-per-view. Pay-per-view är en tjänst där du hyr filmer, program 
och sportevenemang direkt med din fjärrkontroll och betalar en fast kostnad för det du 
vill se. Genom dessa tjänster kommer kanske TV, telefoni, Internet och mobiltelefoni att 
utvecklas så att de blir helt integrerade med varandra. 4 
 
De största TV-kanalerna i Sverige; 
 
SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, ZTV, MTV.  
 
De fyra största kabel-TV-operatörerna är Comhem, UPC, Kabelvision och Canal Digital 
Kabel-TV som tillsammans har ca 2,2 miljoner anslutna hushåll.  
 
TV, Radio och papperstidning har länge varit ett av de medier som inget kunnat 
överträffa. Dessa medier har även stor genomslagskraft på grund av att de finns i nästan 
alla människors hem och miljöer. 
 
Genom utveckling har medier som Internet och annan informationsteknik tagit över en 
stor del av människors uppmärksamhet. Det har även talats om att Internet och de andra 
informationsteknikerna kan komma att stärka demokratin genom sitt stora flöde och att 
alla kan komma till tals.  
 
Men fortfarande är det de traditionella medierna som är starkast, det vill säga TV, radio 
och dagstidningar. Det är fortfarande dessa medier som har högst trovärdighet.  

                     
3 Sveriges Television (16 januari 2005 ) Publicservice-SVT historia  
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=3433&a=72045  
4 (16 Januari 2005) Internetworld konventionell TV 
http://internetworld.idg.se/ArticlePages/200310/10/20031010160725_IW836/200310101
6 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=3433&a=72045
http://internetworld.idg.se/ArticlePages/200310/10/20031010160725_IW836/200310101
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Tydligen är det så att när människor är ute efter att skaffa sig samhällsinformation gör 
det de framför TV:n. TV på Internet ser idag ut att vara en seriös utmaning till de olika 
distributionssätt som idag dominerar dagens konventionella TV. 5 
 
Regler TV 
Det finns en gemensam bas för alla EU-länders lagstiftning som handlar om  
”Television utan gränser”. Annars råder varje lands egna lagar över kanalerna  
som ligger i deras område.  
TV- kanaler som har hemvist i Sverige lyder under svensk lag och TV-kanaler med 
hemvist i England lyder under Engelsk lag. Många kanaler som finns i Sverige har sin 
hemvist i andra länder, ex på sådana kanaler är TV3,TV5.  
 
Kanaler som verkar under svensk lag och är marksända som SVT1, SVT2 och TV4 
övervakas av Granskningsnämnden för radio och TV. Dessa lagar handlar mycket om 
vad du får visa och inte och under vilka tider. Kanalerna ska ta hänsyn till regler som att 
vara försiktiga med att visa våldsskildringar före kl 21.00. Tiden efter 21.00 räknas även 
som vuxen tid och då ligger barnens TV-tittande under föräldrarnas ansvar. Alla TV-
kanaler är även skyldiga att varna för våldsskildringar och hemska scener i program. 6 
 
Bredbandstelevision 
Utvecklingen av bredband och ADSL har förändrat mycket. Idag erbjuder tex. 
Bredbandsbolaget både IP-telefoni och till viss del IP-television till sina kunder i form 
av pay-per-view. Bredbandsbolaget har också god kontakt med TV3 och andra 
nischkanaler gällande TV-sändningar.  
 
Telia ska ersätta sitt nuvarande telenät och ersätta det med ett helt IP-baserat nät som 
kallas kärnnät, detta nät fungerar för både telefoni, TV och Internettjänster. 
Konkurrensen är hård och det är viktigt för alla företag och bolag att hänga med i 
utvecklingen. ADSL bolagens bekymmer är bandbredden och att de kanske inte klarar 
TV-sändningar lika bra som kabelnäten. Men allt detta är under utveckling.  
 
Bandbreddsbehovet i världen ökar hela tiden och med det ökar också kraven.  
Det resoneras också om att IP är en kraftig trend och att allting inom nättrafik så 
småningom ska övergå till IP-baserade nät. Digital-TV når även framgångar genom att 
samarbeta med Bredbands-TV.  
 
Bredbands-TV öppnar även andra möjligheter eftersom du inte längre enbart är kopplad 
till en enskild leverantör utan här kan du ta in tjänster från flera olika leverantörer och 
inte längre vara begränsad till ett speciellt utbud. Genom denna lösning blir det även  
möjligt att få TV, IP-telefoni och Internet genom samma kabel, så kallat triple play. 7 
 

                     
5 Björn Rosén - Radio och Tv verket (16 Januari 2005)- konventionell TV, www.rtvv.se 
Mediarådet (8 april 2005) -Regler för TV, 
http://www.medieradet.se/templates/Page____80.aspx 
6 Edvina AB (8 april 2005) Guiden till Internet och Intranet 
http://www.intranetica.com/intranetica/bredband/ 
7 Nyteknik (01 mars 2005) Utbud http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=39297 

http://www.rtvv.se
http://www.medieradet.se/templates/Page____80.aspx
http://www.intranetica.com/intranetica/bredband
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=39297
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Nischkanaler 
Redan idag finns det ett stort utbud av nischkanaler av olika slag, det kommersiella 
utbudet blir enligt många mer och mer likartat och i framtiden kommer efterfrågan och 
begäret av nischkanaler högst troligt att öka. 8 
 
Nischkanaler är kanaler som erbjuder sina tittare program helt inom specifika 
intresseområden. Nischkanaler ser till mindre och starkare målgrupper och tilltalar sina 
tittare med att följa deras personlig smak och intressen.  
 
Publikintresset har länge varit något mycket viktigt för TV-branschen. Vad publiken vill 
ha är inte alltid vad de olika kanalerna har möjlighet att ta i beaktning och erbjuda.  
Nuförtiden består dialogen mellan kanalerna och publiken genom hur höga respektive 
låga tittarsiffrorna är, marknadsplaner och analyser är också något som gett besked om 
vad som är bra och dåligt, vad som kan sändas och inte. 
 
Bredbands-TV kanaler och andra Internetbaserade kanaler är inte lika beroende av 
tittarsiffror som vanliga konventionella kanaler. Här kan den specifike annonsören eller 
producenten vara säker på att nå den rätta målgruppen och genom det få rätt respons, 
detta fungerar även om det är färre tittare. Detta kan bidra till att annonsörer och andra 
sponsorer trots färre tittare fortfarande kan vara villiga att betala eftersom deras 
målgrupp blir så koncentrerad och tillgänglig.  
 
Nischkanalernas argument är att ge publiken ökad valfrihet. Nischkanaler öppnar upp 
en marknad för alla, här kan vem som helst producera TV och distribuera det för publik.  
Genom  detta kan en kvalitetsförändring ske på grund av att outbildade personer och 
personer utan kunskap kan producera program.  
 
Allt detta diskuteras i mediabranschen och de är rädda för att det ska produceras 
produktioner med låg kvalité och att detta bidrar till att kvalitén på professionellt 
producerade program inte längre uppskattas på samma sätt som förut. Något som dock 
kan uppskattas som en kvalité i sig är att folk får fler möjligheter och val. 9 
 
Internet 
Definitionen av Internet lyder ”mellan nätverk”. Internet är en slags sammankoppling 
mellan olika datorer och nätverk världen över. Med hjälp av utrustning som dator, 
Internetuppkoppling och webbläsare kan vi ta del av en massa information i form av 
hemsidor, bilder, ljud, kommunikativa förbindelser och filmer. Det vi behöver för att 
kunna nyttja Internet är helt enkelt datorutrustning, uppkopplingsenhet, 
Internetanslutning/ abonnemang, och programvaror. 
 

                     
8 Stockwatch, Dagens Industri (21 april 2005) Nischkanaler lockar fler 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d20
03%5c11%5c29%5c93470%26src%3ddi  
9 Wallin Michael, Dagens nyheter (21 april 2005) Framgång för nischkanaler 
http://di.se/Nyheter/?O=Index&page=%2fAvdelningar%2fTelegramShow.aspx%3fnopopup%3
d1%26dreTN%3d149897 
 

http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d20
http://di.se/Nyheter/?O=Index&page=%2fAvdelningar%2fTelegramShow.aspx%3fnopopup%3
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Internets tjänster handlar om information i form av bilder, rörlig media, ljud och filmer. 
Kommunikation som innefattar e-post, diskussionsgrupper, forum och överföringar av 
filer av olika slag. 10 
 
Internet finns i en massa olika uppkopplingar ex, modem, ADSL annan DSL och 
bredband. Modem har väldigt låga hastigheter i förhållande till den hastighet som finns i 
bredbandsnäten. Det är kapaciteten i nätverken som kallas bandbredd. Kapaciteten mäts 
genom att uppge hur många nollor och ettor som sänds ut varje sekund genom 
nätverket. Detta begrepp kallas bps som står för bitar per sekund. Skillnaden på ett 
modem och bredband ligger i denna kapacitet. Ett modem har en hastighet på ca 56000 
bitar per sekund, eller 56 Kbit/s medan ett bredband har en hastighet på över 2 Mbit/s.  
 
Bredband är ett telefoni och datakommunikationsnät. Detta nätverk klarar Internettrafik 
i hög hastighet. Genom detta kan vi nyttja Internet på ett helt annat sätt, vi kan sända 
egna TV-sändningar, ta emot sändningar, lyssna på radio, videokonferenser, spela 
interaktiva spel och överföra stora filer snabbt och effektivt. Det finns i princip inget 
hinder som står emellan oss och vad som är möjligt på Internet.  
 
Bandbredderna utvecklas hela tiden och blir större och med det ökar möjligheterna.  
Det krävs rätt mycket kapacitet i ett nätverk för att kunna nyttja tjänster som telefoni 
och television på Internet. För att bära ett telefonsamtal över Internet behövs ca 64 
Kbits/s. För att överföra en videoström som är komprimerad behövs minst ca 1.5 Mbit/s 
och uppåt. Detta är helt beroende på komprimering och kvalitet. ADSL som är en annan 
sort uppkoppling ligger på 0,5 Mbit +  och kan klara av att ta emot video men inte på 
samma sätt som en uppkoppling på 2 Mbit/s. 11 
 
Nätverk delas ofta in i tre olika klasser dessa är: 
Klass 1: snabbare Internet. 256 Kbit/s. Kallas inte bredbandslösning. Denna lösning kan 
du bygga på telefonnätet.  
 
Klass 2: Bredband och enkel Multimedia. Här finner du lösningar med kapacitet upp till 
5 Mbit/s per användare. Detta är en bredbandslösning med stöd för Internet, telefoni och 
video. 
 
Klass 3: Framtidens kommunikationsplattform. Detta är nätverk med mycket hög 
kapacitet och stöd för många multimediasessioner. Här kan du lätt se på video och 
annan multimedia, använda telefoni, video-on-demand och andra tjänster. 12 
 
Dagssituation statistik  
Internet 
Figur 1   

                     
10 Medierådet Sverige (8 april 2005) -Vad  är egentligen Internet? 
http://www.medieradet.se/templates/Page____85.aspx 
11 Edvina AB (8 april 2005) Guiden till Internet och Intranet 
http://www.intranetica.com/intranetica/bredband/ 
12 Bredbandslösningar – Intraetica - Internetreferens 15 

http://www.medieradet.se/templates/Page____85.aspx
http://www.intranetica.com/intranetica/bredband
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Diagrammet visar hur ofta privata personer använder Internet.13 
 
Figur 2  

 
Stapeldiagrammet visar andelen personer i åldern 16-74 som använt Internet. 
14 

                     
13 Statistiska CentralByrån (9 april 2005) Statistik från SCB http://www.scb.se 
14 Statistiska CentralByrån (8 april 2005) Statistik från SCB http://www.scb.se 

http://www.scb.se
http://www.scb.se


Bredbandstelevisionens hot och möjligheter 

 7  

Figur 3  

 
Diagrammet visar val av gränssnitt vid anslutning mot Internet. 
 
Valen av gränssnitt för anslutning till Internet är idag många. Genom utveckling finns 
det nu andra sätt än enbart datorer för att kunna ta del av all information på nätet. Vi har 
vanliga datorer, handdatorer, Internet via TV-mottagare, Internet via mobiltelefon, 
Internet via spelkonsol, och även via många andra anslutningar. Det finns idag ett stort 
utbud av gränssnitt och tekniska möjligheter som ständigt utvecklas.15 
 
Figur 4  

 
Diagrammet visar en undersökning av statistiska centralbyrån. Det diagrammet visar 
är vad vi svenskar I åldern 16-74 har för internetanslutningar.16 
 

                     
15 Statistiska CentralByrån (8 april 2005) Statistik från SCB http://www.scb.se 
16 Statistiska CentralByrån (9 april 2005) Statistik från SCB http://www.scb.se 
 

http://www.scb.se
http://www.scb.se
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Television 
Tv tittande 
En helt vanlig dag i mars 2005 så valde 6,5 miljoner Svenskar att titta på TV.  
I genomsnitt så ser den genomsnittliga svensken cirka 163 minuter(2h 43min) TV varje 
dag. De hushåll som hade tillgång till satellit eller kabel-TV tillbringade i genomsnitt 
sju minuter längre till att titta på TV.  
 
Figur 5 

 
Diagrammet visar populariteten bland de olika TV- kanalerna. 
 
Figur 6  

 
Detta diagram visar hur TV-tittandet ser ut månad för månad. 
17 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Kostnader 
TV kräver kameror, sändare och TV-apparater. Allt detta är inte nödvändigt vid 
Bredbands-TV, vid Bredbands-TV behöver vi all traditionell utrustning för att skapa 

                     
17 Mediemätningar i Skandinavien(12 mars 2005) Mediestatestik http://www.mms.se 
 

http://www.mms.se
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TV. Det handlar om kameror, redigering, personal m.m. Men när det gäller själva 
utsändningen ser det lite annorlunda ut, här är vi mer beroende av en dator och 
bandbredd. Allt detta för att vi ska kunna sända ut vårt program och att mottagaren ska 
kunna ta emot sändningen.  
 
Det finns olika sätt att producera TV på. Det kan handla om nyhetsprogram, drama, 
underhållning, nöje, musik, fiktion och sport. Skillnaden finns också i om det aktuella 
programmet kräver en studioinspelning eller om det är direktsänt. 
Produktionskostnaderna kan skilja sig otroligt från produktion till produktion.  
Allt beroende på hur stor produktionen är och hur man prioriterar. Det är många 
faktorer som ska fungera tillsammans som manus, planering, förberedelser, inspelning, 
redigering, och distribution. Självklart krävs det en massa personal till detta och alla ska 
ha lön för sitt utförda arbete.  
 
För att hyra in fotografer och redigerare för TV ligger ofta kostnaden på 2500-6000 kr 
per dag exklusive moms. Självkart varierar det beroende på projektets längd, storlek, 
eller vilken erfarenhet eller kunskap fotografen eller redigeraren besitter. 18 
 
Vad gäller att hyra kamera eller ljustsättningsutrustning så kan kostnader variera 
beroende på vad fotografen ska fotografera för projekt. Om man ska göra en större 
produktion eller om det ska vara en nyhetssändning har stor betydelse på vilken 
utrustning fotografen väljer att använda sig utav. En nyhetssändning kräver oftast inte så 
stor tanke på ljussättning eller komposition utan är mer fokuserad på att få med 
nyhetsvärdet.  Samtidigt som en större produktion måste hålla en högre bildkvalité för 
att främja tittarna. 19 
 
Intäkter – Reklam och Sponsring 
Reklam 
Reklam är vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin 
marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst. I TV-sammanhang är 
reklam något av det viktigaste, det är det som finansierar de flesta kommersiella  
TV-program.  
 
Dagsläget (konventionell TV)  
TV-kanalerna är alla mycket beroende av reklamintäkter, intäkter som minskat när 
konjunkturen varit svag. Annonsörföreningen har länge varit kritisk till de höga priserna 
på svensk TV-reklam, bland de högsta i Europa. Detta kan komma att förändras i och 
med Bredband-TV:s framfart.  
 
Framtid Bredbands-TV?  
När man talar om reklam inom Bredbands-TV sammanhang är Bredbands-TV inte lika 
beroende av höga tittarsiffror utan kan mer fokusera sig mot en koncentrerad grupp som 
lättare tar åt sig av reklamens budskap. 20 

                     
18 Sveriges Television (10 maj 2005) Produktion 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22076&a 
19 Utbildningsradion (2 maj 2005) http://www.ur.se/television/326 
20 Dagens nyheter (21 april 2005) Digital TV gör att striden om annonsörerna ökar   
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=248173 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22076&a
http://www.ur.se/television/326
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=248173
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För de som vill slippa reklam  
Enligt en artikel på Internetworld.idg.se skriver Joacim Mattisson samtidigt som han 
hänvisar till New York Times om att det genomförts olika undersökningar om video- 
on- demand. Allt fler av de som vill slippa alla reklamer i pauserna kan tänkas börja 
betala i genomsnitt en dollar per avsnitt för att slippa reklamen och för att själva välja 
tidpunkt för att se programmet. De som svarade på undersökningen sa även att de skulle 
kunna tänka sig betala en halv dollar för att se samma program igen.  
 
Men detta medför konsekvenser, genom att hushållen själv får ladda ned TV- 
programmen så kommer produktionsbolagen att minska efterförsäljning av säsongs-
DVD:er med TV-avsnitten som idag är en stor inkomstkälla. 
 
Men trots det så säger en av CBS representanter att TV-on-demand är framtiden.  
Idag så krävs det inte heller särskilt stora tekniska innovationer för produktionsbolag att 
direktsända eller streama video över nätet utan snarare juridiska. Det handlar mer om 
upphovsrätt och liknande rättighetsfrågor. Detta gäller främst mer kända serier som 
Simpsons, CSI etc. 21 
 
Med sponsring menas ett ekonomiskt samarbete som innebär att en part stöder en  
annan part med pengar, varor eller tjänster mot någon form av motprestation.  
Det handlar också om en förväntan av vissa effekter, till exempel omnämnande eller 
annat offentliggörande, ökad  försäljning eller ökad good-will. Om inga krav på 
motprestationer avtalas, betraktas stödet inte som sponsring, utan som gåva. 
(Donationer är en särskild form av gåva). 
 
Upplåtelse av reklamplats i programmet eller webbsidan betraktas som 
reklamförsäljning och inte som sponsring. Omvänt gäller att till exempel betald 
annonsering i programblad(tablåer), kataloger, särskild evenemangsannonsering och 
liknande är reklamköp och inte sponsring. 
 
Gränsen mellan sponsring och välgörenhet/gåva kan vara flytande och i vissa  
avseenden saknas entydiga juridiska definitioner. Bland annat talar detta för att  
skriftliga avtal alltid ska ligga till grund för de överenskommelser som görs. 22 
 
Förändrat beteende  
Det ändrade beteendet kommer att tillföra nya ingredienser i utbudet tror Magnus 
Ringmar, ansvarig för "programming" på medierådgivningsföretaget CIA Mediaedge.  
 
I och med webb-TV:s framfart så kommer det att utvecklas nya sorters av sponsring och 
produktplacering allt eftersom Settop boxar och tjänster blir mer avancerade. -
”Programming” som Magnus Ringmar väljer att kalla det blir ett sätt för annonsörerna 

                     
21 Mattiasson Joacim, Internetworld (16 feb 2005) TV-bolagen startar ondemand-sändningar 
http://internetworld.idg.se/ArticlePages/200501/30/20050130105944_IW/200501301059
44_IW.dbp.asp 
22 Riksdagen(16 feb 2005) Radio- och TV-lagen  
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SF
ST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFST_ERR&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D
=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1996%3A844&RUB
=&ORG 
 

http://internetworld.idg.se/ArticlePages/200501/30/20050130105944_IW/200501301059
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SF
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att exponeras mer frekvent än att synas i pauserna i ett TV-program, nu kan de finnas 
med i själva innehållet och få betydligt mer respons av tittarna.   
 
Trenden just nu är att annonsörer söker sig allt närmare programinnehållet, till och med 
får sitt budskap integrerat i det. Som till exempel: 
 
Ett fiktivt exempel av det skulle då kunna vara en kanal enbart koncentrerad mot fiske. 
Där kan annonsörerna rikta sin reklam mot den speciella målgrupp genom att enbart 
visa reklam som är relaterad till fiske.  
 
Ett konkret exempel idag är då Inredningsprogrammet "Room Service" i Kanal 5 
sponsras av målarnas arbetsgivarorganisation Målaremästarna och "Sicksack" i TV 4 
Plus som sponsras av en symaskinstillverkare. 23 
 
Intäkter -Tjänster 
”Pay-per-view” och ”Video-On-Demand” 
Video-On-Demand och Pay-per-view fungerar lite som det låter, ”behov av video” 
användaren kan själv välja vad man vill se på. Video-On-Demand är en tjänst där du 
kan hyra video via din TV-apparat dygnet runt. Tjänsten fungerar precis som en 
videobutik fast hemma i ditt vardagsrum och genom din TV-apparat. Videon blir direkt 
tillgänglig och du har tillgång till en ett visst antal timmar. Du kan självklart även se 
filmen valfritt antal gånger under tiden du hyr videon. Du kan precis som med en vanlig 
video pausa filmen och även spola fram och tillbaka. Betalningen fungerar så att du 
enbart betalar för de filmer du hyrt, de blir sedan debiterade på din vanliga 
bredbandsräkning. 
Till skillnad från den nuvarande infrastrukturen kan dessa tjänster som använder 
Internet som distributionskanal bli mer interaktiva. Här kan användaren genom ett 
gränssnitt när som helst på dygnet beställa hem en film till Settop boxen. 
 
Juridiska förutsättningar 
Internetlagar  
Precis som vid alla tillfällen i livet finns det verkliga regler och även oskrivna regler.  
Det finns även vissa normer man bör följa i hur man uppför sig, detta gäller även på 
Internet. Detta handlar om användandet av e-post, forum, hemsidor och alla tjänster som 
vi överhuvudtaget kan tänka oss att använda på Internet. För många av dessa regler 
finns det ingen laglig grund, utan dessa fungerar mer som anvisningar om hur vi ska 
bete oss. Vad är rätt och fel? Är det rätt att ladda hem musik, bilder och filmer och 
sådant som egentligen är upphovsrättsskyddat? Det handlar även mycket om de 
moraliska aspekterna, vad kan publiceras? Det finns även material som kan vara 
stötande och kränkande. Var går gränserna? Hur länge kan det sunda förnuftet råda och 
vart träder Sveriges lagar in?  
 
Den som publicerar material på Internet bör vara insatt i att all information på något sätt 
kan anknytas till upphovsrätten. För att visa någon annans material eller produktion 
krävs alltid tillstånd från rättighetsinnehavaren.  
 
Texter skyddas av SFF som står för Sveriges författarförbund och ALIS  

                     
23 Dagens nyheter (21 april 2005) Digital TV gör att striden om annonsörerna ökar   
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=248173 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=248173
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(Administration av litterära rättigheter i Sverige). 
 
Musik är skyddat av organisationen STIM som betyder Svenska tonsättares 
internationella musikbyrå. SAMI Svenska artisters och musikers intresseorganisation 
och även IFPI ( international federation of the phonographic industry). 
 
Reglerna för konventionell TV skyddas automatiskt av grundlagsskyddet i 
yttrandefrihetsgrundlagen. Det som skiljer Bredbands-TV från konventionell TV är att 
sändningar på Internet sker på särskild begäran som det kallas. Detta för att mottagaren 
själv väljer om han/hon vill se programmet. 24 
 
Sändning  
För att sända program måste du alltid gå via Radio och TV-verket. Radio och TV-verket 
ger tillstånd för närradio och privata lokala sändningar samt för sändningar som är 
tillfälliga. Om du ska sända webb-TV eller via sattelit ska man alltid anmäla 
sändningsverksamhet. Detta för att Radio och TV-verket ska utfärda utgivningsbevis för 
både webbsidor och andra tjänster.  
För alla sändningar gäller också Radio och TV-lagen. Radio och TV-lagen handlar först 
och främst om de föreskrifter som finns för sändningar av både radio och TV-program.  
Detta gäller allt som är riktad mot allmänheten och som tas emot med hjälp av tekniska 
hjälpmedel.  
 
För att sända webb-TV och webbradio behövs dock inga tillstånd, men sändningen ska 
alltid anmälas. Men detta täcker bara webbsändningar som sänds vid ett tillfälle och inte 
lagras under en längre tid på en webbplats. Därför att tillstånd inte är nödvändigt beror 
på att sändningar på Internet omfattas av det automatiska grundlagsskyddet. Om din 
sändning omfattas av detta är du skyldig att anmäla din sändning för att Radio och TV-
verket ska kunna utse en ansvarig utgivare. Denna utgivare har ensam ansvaret för vad 
som sänds och är också den som får stå till svars för eventuella problem. Denna utgivare 
utses av den som driver verksamheten och produktionen. Den ansvarige utgivaren måste 
dock vara myndig, bosatt i Sverige, inte ha förvaltare och inte vara försatt i konkurs.  
 
Alla sändningar täcks av kriterierna som handlar om en direktsändning eller 
uppspelning som startas på tider som bestämts av sändaren. Sändningen ska också vara 
riktad till allmänheten. Detta för att alla ska ha rätt till att kunna se sändningen.  
Om sändaren använder sig av inloggningar och abonnemang ska allmänheten ha 
chansen att kunna bli medlem eller köpa abonnemanget. Det skydd din sändning får 
från grundlagsskyddet är att det du sänder får censurskydd. Det innebär att myndigheter 
inte får censurera innehållet. Innehållet i sändningarna ska också enligt 
grundlagsskyddet sparas i sex månader. 25 
 
Tillfälliga sändningar  
Om du vill testa att sända för att se om tekniken fungerar, bevaka ett evenemang eller 
göra provsändningar måste du söka ett tillfälligt tillstånd. Detta tillfälliga tillstånd ges ut 
under högst två veckor. Alla kan söka dessa tillstånd så länge man anger 

                     
24 Jakob Palm(21 april 2005)  Lagar och regler om Internet –  
http://www.dsv.su.se/~jpalme/society/lagar-regler-om-internet.html 
25 Radio och TV-verket (13 mars 2005) Webbradio 
http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/Internet/Webbradio/ 

http://www.dsv.su.se/~jpalme/society/lagar-regler-om-internet.html
http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/Internet/Webbradio
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sändningsområde, sändningstid, radio eller TV och anledningen till varför du vill 
bedriva tillfälliga sändningar.  
Dessa sändningar måste också ha en benämning och beteckning. Som tidigare beskrivet 
måste även sändningen ha en ansvarig utgivare. 26 
 
Webbplatser  
Vid större företag som traditionella massmedieföretag gäller även grundlagsskyddet för 
själva webbplatsen. Detta om webbplatsen följer dessa kriterier. 
 
Tillhandahålls på särskild begäran 
Är väl avgränsad och framstår som en webbplats 
Inte kan ändras av någon annan än den som driver verksamheten och tillhandahålls 
allmänheten. 27 
 
Du kan även ansöka om ett utgivningsbevis för din webbplats. Detta utgivningsbevis 
ger dig grundlaggsskydd. Dessa utgivningsbevis gäller 10 år framåt från den dagen du 
fått beviset utfärdat,  detta bevis kan även återkallas och slutar då att gälla omedelbart. 
För att kunna ansöka måste först en summa på 2000 kr betalas, detta för att Radio och 
TV-verket ska behandla ansökan. Vid Omodererade forum som till exempel 
diskussionsforum gäller inte grundlagsskydd. Detta handlar om webbplatser som 
innehåller diskussionsforum, gästböcker och ex webbchat. Varför skyddas då inte 
webbplatsen om dessa avdelningar finns med? Detta beror på att vid situationer som 
dessa kan innehållet ändras av andra än den som ansvarar för webbplatsen. 28 
 
Filer 
Idag är det förbjudet att dela ut filer som du inte äger upphovsrätten till, men det är 
fortfarande ”lagligt” att ladda ner. I och med den nya lagstiftningen som planeras att 
träda i kraft under 2005 kommer det att ske förändringar. Denna lag gäller inte enbart 
fildelning av upphovsrättsskyddade verk. Lagen ska även täcka kopiering av musik, 
film, och böcker. Enligt lagen kommer det fortfarande vara lagligt att kopiera TV-
program, CD-skivor eller film för privat bruk. Filmer och musik som är laddat ner före 
lagen träder i kraft kommer inte att vara olagliga att behålla. 29 & 30 

                     
26 Radio och TV-verket (13 mars 2005) Tillfälligt sändnings tillstånd  
http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/tillfalligasandningar/ 
27 Radio&TV-verket (16 mars 2005) Söka tillstånd databas 
http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/Internet/databaser/ 
28 Radio&TV-verket (16 mars 2005) Söka tillstånd utgivningsbevis 
http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/Internet/utgivningsbevis/  
29 Lindstedt Urban, Internetworld (13 mars 2005) Förbud för pirat nedladdning  
http://internetworld.idg.se/ArticlePages/200501/21/20050121083223_IW591/200501210
83223_IW591.dbp.asp 
30 Riksdagen(11 mars 2005)  Förbud för nedladdning  
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SF
ST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFST_ERR&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D
=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1996%3A844&RUB
=&ORG= 

http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/tillfalligasandningar
http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/Internet/databaser
http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/Internet/utgivningsbevis
http://internetworld.idg.se/ArticlePages/200501/21/20050121083223_IW591/200501210
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SF
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Upphovsrätt 
Upphovsrättslagen reglerar upphovsrätten och ger upphovsmannen rätt att ensam 
bestämma över sina verk. Det är upphovsmannen som bestämmer om verket får spridas 
eller mångfaldigas. Ett verk kan både vara konstnärligt och litterärt. Film räknas 
exempelvis som ett konstnärligt verk.  
 
Upphovsrätten fungerar så att den automatiskt uppstår när ett verk skapas. 
Upphovsmannen är alltså personen som skapat verket, exempel på upphovsmän: 
Kompositörer, författare, poeter, konstnärer och filmmakare. Om flera personer är 
involverade i själva skapandet äger de delad rättigheter om inte annat är bestämt. 
Upphovsrätten kan både helt och delvis överlåtas till andra personer. I Sverige varar 
upphovsrätten i 70 år efter upphovsmannens död.  
 
Upphovsrätten består i sig av två olika delar, en ekonomisk rätt och en ideell rätt.  
Den ekonomiska rätten som även kallas förfoganderätt innebär att upphovsmannen har 
rätt till ersättning ekonomiskt när hans verk kopieras eller distribueras. Upphovsmannen 
kan även överlåta den ekonomiska rättigheten genom upplåtelse eller överlåtelse. 
 
Den ideella rätten handlar om att upphovsmannen har rätt att namnges i samband med 
att hans verk distribueras. Verket får inte heller ändras på ett kränkande sätt enligt 
upphovsmannen. Upphovsrätten skyddar också för användande av verket och att det 
inte får visas i sammanhang som upphovsmannen kan bli kränkt av. 
 
Inom upphovsrättslagen skiljer man även på enskilt och offentligt. Med offentligt menas 
radio, TV, arbetsplatser, och allmänna platser i stort. Enskilt handlar om en sluten krets.  
Vid offentliga  framföranden skyddas både bild och ljud genom upphovsrättslagen. 
Däremot gäller annat i enskilda sammanhang där verket får användas fritt. 
 
Närstående rättigheter handlar om de som framför verket eller överför det till ett annat 
medium, till exempel de utövande konstnärerna, produktionsbolagen, radio och TV. 
Dessa får skydd vid inspelningar, konserter, teaterföreställningar och annat. 31 
 
Internet och Upphovsrätt 
Genom utvecklingen av nya medier har det skapas nya förutsättningar för framställande. 
Tolkningen av upphovsrättslagen på Internet blir därför svår. Idag är reglerna för 
upphovsrätt på Internet otydliga. Det finns inte direkta tydliga lagar utan mer 
anvisningar på hur man ska behandla material från nätet. Problemen ligger i att 
digitaliseringen sträcker sig ända till processen där själva verket formas, det finns inga 
tydliga åtskillnader, därför skapar i sig digitaliseringen hot och det hotet är riktat mot 
upphovsrätten. Material kan inte längre kontrolleras  på samma sätt eftersom nästan 
vem som helst kan komma åt materialet och sprida det. 32 
 
Reklam och sponsring för IP respektive WebbTelevision 

                     
31 Riksdagen (21 maj 2005) Upphovsrätt 
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?${BASE}=SFST&${THWIDS}=2.22]11169197626161&${
HTML}=SFST_DOK&${TRIPSHOW}=format=THW&${THWURLSAVE}=22]11169197626161 
32 Nyteknik (02 mars 2005)Internet och upphovsrätt 
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=38581 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw/?
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=38581
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Först måste man identifiera skillnader mellan TV som skickas via Internet och andra 
nät. När TV sänds via Internet är definitionen Webb-TV, när det sänds via annat nät och 
använder samma teknik kan det definieras som digital television. Reklam och sponsring 
för Bredbands-TV styrs av regler och bestämmelser som man finner i Radio och TV 
lagen. De som ser till att dessa lagar följs är granskningsnämnden som man finner  på 
www.grn.se. I dagsläget finns en gråzon om vad som egentligen berör Bredbands-TV 
och det är oklart om reglerna gäller i samma mån som för konventionell TV. 
 
Martin Brunnel som jobbar på Radio och TV-verket påstår:” I dagsläget är det dock 
oklart om den lagen gäller för Bredbands-TV och webb-TV. Det finns inga avgörande 
på detta områden men min personliga tolkning är att IP-TV som fungerar i stort sett på 
samma sätt som vanliga kabel-TV omfattas av radio- och TV-lagen, medan webb-TV 
(där sändningen sker "på begäran") omfattas inte. En statlig utredning arbetar dock med 
att åtgärda denna oklarhet och förslag kommer troligen till hösten.” 33 
 

                     
33 Citat- ur mail från Martin Brunnel – appendix 

http://www.grn.se
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Tekniska förutsättningar  
Gränssnitt 
Gränssnitt är den allmänna benämningen på ”skiljelinjen” eller ”dialogen” mellan olika 
funktioner. Ett grafiskt typsnitt som fungerar som ett användargränssnitt handlar om det 
som presenteras på bildskärm och hur detta uppfattas och tolkas av användaren. Just 
ordet gränssnitt kommer från det engelska ordet interface som betyder gränsyta eller 
gränssnitt. 34 
 
När det gäller grafik och design är det visuella intrycket idag väldigt viktigt för 
användaren. Det visuella uttrycket kan vara avgörande om kunden väljer en tjänst. Det 
är också viktigt att ha användarvänlig design så att användarna kan navigera den 
aktuella tjänsten.  
 
För en Bredbands-TV kanal är det oerhört viktigt att ha ett bra gränssnitt som gör det 
lätt för mottagaren att ta åt sig budskapet och känna sig bekväm på sidan. Gränssnittet 
ska vara anpassade till användaren och hela målgruppen för tjänsten, detta för att deras 
”arbetsuppgifter” och mål ska underlättas. Ett gränssnitt är grundläggande för att kunna 
använda tjänsten och förstå den väl. 
 
Det visuella uttrycket av ett gränssnitt bör i grunden vara utformat efter hur en 
människa tänker. Designen ska vara pedagogisk och utgå ifrån grundläggande underlag 
för vad och hur människor uppfattar saker och ting. Gränssnitten ska anpassas efter 
människan och underlätta deras val och vad de vill ha ut av användandet av den aktuella 
tjänsten. Gränssnittet ska gärna vara så lite komplicerat som möjligt för att 
användarvänligheten ska vara hög. Även detta beror naturligtvis på målgrupp och deras 
kunskaper och förutsättningar. 
 
Mål att eftersträva med utformning av gränssnitt designmässigt är att utforma 
gränssnitten så att de är lätta att lära, lätta att komma ihåg, stilrent uttryck, produktiv 
användning, och konsekvens. Allt detta för att användaren ska vilja komma tillbaka till 
tjänsten och hemsidan.  
Ett enkelt uppbyggt gränssnitt som är stilrent i sin utformning är bättre eftersom det då 
finns mindre element och funktioner som ofta gör det svårt för användare att behandla 
informationen. 35 
 
Bredbandstelevision och gränssnitt 
När det gäller Bredbands-TV finns det många gränssnitt att tänka på. För det första är 
det viktigt med en bra plattform för själva kanalen, denna i form av en hemsida på 
Internet.  
 
Denna sida måste vara lättnavigerad. På en kanals hemsida kan det finnas många olika 
element, detta eftersom det ska finnas många val av avsnitt, inslag, kortare filmer och 
annat. För när det gäller Bredbands-TV väljer du själv. Tidpunkt och vad du vill se sker 

                     
34 Pagina (08 maj 2005) Vad är ett gränssnitt 
http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=130 
35 Peter Ohgami (2002) Ett gränssnitt - Flera kulturer - en användbarhetsevaluering av 
Spotfires gränssnitt ur ett Japanskt perspektiv. 
 

http://www.pagina.se/itord/default.asp?ID=130
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på dina villkor. Eftersom tjänsten handlar om att göra olika val, måste dessa vara 
strukturerade så att det blir lätt för användaren/mottagaren att ta del av informationen.  
 
Det finns även andra gränssnitt som är nödvändiga när det gäller Bredbandstelevision. 
Dessa handlar om hur du tekniskt ska se dina valda program, avsnitt och inslag. Ska du 
se dem direkt i datorn eller ska du se dem på din TV.  
 
För att se Bredbandstelevision kan du gå tillväga på olika sätt. I alla situationer måste 
du naturligtvis ha en dator och en uppkoppling mot Internet, detta är förutsättningen för 
att överhuvudtaget kunna se Bredbands-TV. Antingen kan du som vi beskrev tidigare se 
Bredbands-TV direkt på din dataskärm. Men det kanske inte är det bästa alternativet. 
Självklart vill de flesta se TV på våra egna TV-apparater hemma. Det är mycket skönare 
att sitta i en soffa än på en datastol, samtidigt som du får en mycket större yta att se på. 
Skärmarna till våra datorer har visserligen blivit väldigt stora och många har större 
skärmar. Men samtidigt har våra TV-apparaters tumstorlek ökat. Så i de flesta fall 
föredrar nog mottagaren att se Bredbands-TV på sin vanliga TV-apparat i en bekvämare 
miljö.  
 
För att detta ska bli möjligt finns det flera tekniska lösningar. Du kan enkelt koppla din 
dator till TV:n genom compositkabel eller S-video kabel. Genom detta kan du använda 
din TV på samma sätt som du använder en skärm. Därför måste du sköta all 
uppspelning och val på din dator. Du måste även sätta igång det aktuella programmet 
där och sedan se det på din TV-apparat. Med denna lösning kan du inte själv göra några 
val med din TV och TV-apparaten fungerar endast som en skärm. Detta är ett mycket 
fungerande och enkelt alternativ, men det finns bättre. 
 
Du kan exempelvis använda dig av en Settop box, denna öppnar helt andra möjligheter 
och fungerar ungefär som en vanlig Digital-box.36 
 

       Konsoler  
Settop- Box (Konsol) 
Settop- boxen är en individuell fristående hårdvara som oberoende kan ta emot, samt 
sända  signaler över ett nätverk. Till exempel digital-TV.   
 
I dagsläget är det vanligast att använda sig av den traditionella varianten av Settop box 
som sänder via Digital Video Broadcasting(DVB), vilket innebär att boxen konverterar 
om de digitala signaler som tas emot och konverterar dem till analoga signaler som TV- 
mottagare använder.  
 
Genom utveckling, har man nu tagit fram moderna varianter som är mer anpassade för 
dagens bredbandskapacitet. De fungerar så att man genom sin Internet service provider 
kan koppla upp sig mot Bredbands-TV via ett gränssnitt i TV:n. Den nya tekniken för 
med sig mer interaktivitet som gör det möjligt för användaren  att själv välja vilken sorts 
program han/hon vill se på och när. 
 

                     
36 Emring, Camilla & Funke, Anna (1999) Grafiska gränssnitt - Vad har användbarheten för 
betydelse? Göteborg: Göteborgs universitet, Department of Informatics. 
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Genom denna konsol kan man även använda sig av andra tjänster som till exempel: 
surfa på Internet, spela spel, eller varför inte konversera med varandra. 37 
 
TV i mobiltelefonen 
Idag räcker det inte med att enbart kunna ringa med sin mobiltelefon. Nuförtiden har de 
flesta både spel, kameror, musik, Internet och andra interaktiva tjänster i sina telefoner. 
Vissa telefoner har till och med sådana stora hårddiskar att de går att använda som 
externa hårddiskar. Snart kanske vi inte kan skilja på vad som är telefon, dator eller TV.  
38 Redan idag finns det TV i mobiltelefonen men för att kunna se TV i de flesta 
mobiltelefoner måste man först ladda ner det aktuella programmet och spara det på ett 
minne som sedan flyttas till mobiltelefonen. Det finns även mobiltelefoner med ett 
trådlöst Internetaccess som direkt tar emot digitala sändningar. Inledande tester i 
Finland 2004 som handlade om vart människor vill se TV i sin mobiltelefon har visat att 
kunderna helst vill använda sin mobil-tv i bilar, caféer och andra allmänna platser. 
Tekniken mottogs även i hemmet, men det kunderna helst vill se i sin mobil-TV är 
nyheter, väder, sport, underhållning, drama och komedier, vilket i stort är hela utbudet. 
Testerna visade även att de flesta som testat att använda sin mobiltelefon till TV-tittande 
ville behålla möjligheten samt vara beredda att betala för tjänsten.39 
 

                     
37 Ciscosystems (16 maj 2005) Konsoll Settopbox 
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns396/ns289/network 
ing_solutions_audience_promotion0900aecd800e9d34.html 
38Ny teknik (14 maj 2005) Snart finns det TV i mobilen 
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=34314 
39 (17 maj 2005) TV i mobilen en verklighet i Helsingfors 
http://www.idg.se/ArticlePages/200503/09/20050309081538_CS/20050309081538_CS.db
p.asp 
 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns341/ns396/ns289/network
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=34314
http://www.idg.se/ArticlePages/200503/09/20050309081538_CS/20050309081538_CS.db
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är praktiskt och ekonomiskt gångbart 
att driva en alternativ TV-kanal på Internet. Vilka hot och vilka möjligheter finns?  
Är Bredbands-TV något hushållen vill ha och är de beredda att betala för tjänsten och i 
så fall hur mycket? 
 
Finns de tekniska förutsättningarna och hur mycket värderas tjänster som pay-per-view, 
abonnemang och video-on-demand?  
 
Andra intressanta utgångspunkter är hur mediabranschen och dess aktiva aktörer ser på 
Bredbands-TV som fenomen. Är detta framtid för dem och deras företag? 
 
Syfte, enkätundersökning och panel 
Syftet med studien är att undersöka om det är praktiskt och ekonomisk gångbart att 
driva en alternativ TV-kanal på Internet. Är hushållen beredda att betala för en tjänst av 
detta slag?  
 
Enkätundersökningen kommer att ligga som grund till att undersöka behovet av 
Bredbands-TV och om det finns en målgrupp som är intresserad av att använda tjänsten. 
Hur värderar användarna tjänsten och är de beredda att betala för tjänsten?  
 
Resultatet av denna undersökning kommer att användas som innehåll till studien i form 
av statistik om Bredbands-TV:s  hot och möjligheter. Uppgifterna kommer även att 
användas för att kalkylera inkomster utgifter för ett produktionsscenario. 
 
Panelen är till för att uppfatta hur experter, produktionsbolag, kritiker och 
mediabranschen i stort ser på Bredbandstelevision. Vad ser de för hot och möjligheter 
med TV på Internet och vad händer när aktörerna på marknaden ökar?  
 
Andra intressanta aspekter är om företagen kan tänka sig att distribuera sina 
produktioner på Internet och vad händer då med producenter, kanaler och broadcasters? 
Kommer mediabranschen att förändras när alla kan producera TV? 
 
Hypoteser 
• De Svenska hushållen tror på fenomenet att använda Internet till att se på TV. 

 
• De Svenska hushållen har de tekniska förutsättningar för att använda Bredbands-

TV. 
 

• Nischade kanaler är intressant och kommer att bli stort i framtiden.  
 

• De Svenska hushållen skulle vara intresserade av att köpa enskilda avsnitt/program. 
 

• De Svenska hushållen skulle även vara intresserade att abonnera på denna tjänst. 
 
• Genom Bredbandstelevisionens utveckling kommer aktörerna på marknaden att öka. 

 
• Bredbands-TV är ett hot för konventionella kanaler och en möjlighet för alla att 

skapa TV. 
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• Bredbands-TV gör det möjligt att själv distribuera sitt material utan att gå genom 
producenter, kanaler och broadcasters. 

 
Avgränsningar  
Meningen med enkätstudien är inte att söka tekniska kunskaper för att sända TV på 
Internet, utan att se möjligheterna för vad Bredbands-TV kan göra för dagens TV-
tittare. En viktig aspekt är att visa vilka hot och möjligheter Bredbands-TV medför.  
För att få ut så mycket som möjligt av undersökningen så ska vi begränsa oss till att 
undersöka intresset av en Bredbandskanal och hur den skulle tänkas finansieras.  
 



Bredbandstelevisionens hot och möjligheter 

 21  

METOD 
Undersökning  
I detta arbete kommer vi att koncentrera oss på kartläggning inom olika delar av 
Bredbandstelevision. Hur ser förutsättningarna och marknaden ut idag och hur kommer 
den se ut i framtiden? Vår definition av framtid är 3-5 år och det är intressant att se hur 
allt utvecklats.  
 
Vi finner det intressant att veta både hur folket och Mediabranschen ser på ämnet.  
Detta för att få svar på våra frågor om Bredbandstelevisionens hot och möjligheter från 
både mottagaren och sändarens perspektiv.  
 
Grad av strukturering 
Intervjuerna som genomfördes hade för avsikt att ta reda på mer på ett kvalitativt sätt 
vad branschfolk ansåg om Bredbands-TV.  Intervjufrågorna som var mer inriktade på 
ett kvalitativt sätt var utformade med Låg grad av Strukturering och Låg grad av 
Standardisering. Det vill säga att resultatet av dem ska mer kunna användas för att få 
förståelse för hur Bredbands-TV uppfattas av branschen.  
 
Enkätundersökningen som skickades ut hade för avsikt att framställa ett kvantitativt 
resultat som riktade sig mot populationen. Enkäten är utformad som Hög grad av 
Strukturering och Hög grad av Standardisering, det vill säga att enkätens 
svarsalternativ var fasta kryssfrågor. 40  
 
Urval 
Urval Branschpanel 
För att förstå branschens perspektiv lät vi några aktörer som är verksamma inom olika 
områden besvara några av våra frågor och funderingar. Några av panelmedlemmarna är 
bland annat aktiva inom högre utbildning för media, webbrelaterade företag och 
organisationer. Två av panelmedlemmarna arbetade som kreativ rektor respektive lärare 
på Medieskolan i Stockholm. I panelen fanns också Linus Fredriksson som arbetar vid 
Radio och TV-verket och Marcus Wallström arbetande på Mamato. Panelen innehöll 
även Jörgen Bodesand producent och fotograf på Powerplay television.Urvalen för 
expertintervjuerna är enbart baserade på intervjupersonernas kunskap erfarenhet och 
position i branschen. Vi valde att skicka ut frågorna i form av mail, detta för att lätt 
kunna citera aktörernas åsikter. De frågor som ställdes till panelen går att återfinna i 
bilagorna. 
 
Urval Enkät 
Vi har valt att skicka ut en enkät till slumpmässigt utvalda delar av hushållen runt om i 
Sverige. Vi har valt att täcka hela Sverige för att få veta vad de svenska hushållen i 
allmänhet har för åsikter om ämnet.  
 
Vi tror att det beroende på vart man bor i landet kan skilja på hur öppen man är mot ny 
teknik och nya medier. En annan viktig faktor som kan vara beroende för människors 
åsikter är om de är bebodda i en stad eller ute på landet. Med tanke på detta har vi 
arbetat med katalogområden vid utskick av enkät för att få så stor spridning som möjligt 
över landet.  

                     
40 Patel.R & Davidsson (2003) Forskningsmetodikens grunder ,sida 72  
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Katalogområden: Blekinge, Borås, Eskilstuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, 
Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Malmö, 
Norrköping/ Linköping, Skövde. Stockholm, Sundsvall, Uddevalla, Umeå, Uppsala, 
Västerås, Växsjö, Ystad, Örebro, Östersund. Dessa katalogområden har vi fått från 
Eniro. www.eniro.se.  
 
Eftersom urvalet av vår enkät är riktad mot hushållen är det viktigt att den genomförs så 
slumpmässigtkorrekt som möjligt, detta för att få ett generellt resultat. 
 
För att få fram de olika respondenterna gjorde vi slumpmässiga urval i form av att dra 
lappar med bokstäver för första bokstav i förnamn och efternamn. A för ex, Anna i 
förnamn. Ö som i Ögren i efternamn. När dessa val gjorts i avancerad sökning på Eniros 
hemsida kommer en lista upp på namn som matchar de aktuella bokstäverna. För att 
slumpmässigt välja namnen i listan slog vi med två tärningar om vilken siffra urvalet 
skulle börja på. Exempel, tärningarna visar siffran 8. Från det 8:e namnet och nedåt 
väljer vi få det antal respondenter vi behöver. Exempelvis 30 namn i katalogområdet 
Stockholm. 
 
Vi kan utifrån dessa respondenter som representerar ett stickprov av hushållen 
generalisera den insamlade data som enkäten bidragit med.  
 
Datainsamling 
Vid enkätintervjun skickade vi ut 150 enkäter. För att få tillbaka så många enkätsvar 
som möjligt skickade vi även med frankerade kuvert. Detta för att respondenten själv 
inte ska behöva stå för kostnaden. Vi hade dock inte de ekonomiska förutsättningarna 
för att locka respondenterna med en ”morot” det vill säga en vinst eller gåva. Enkäten 
återfinns I bilagorna längst bak i arbetet (bilaga 4 - Enkät layout tryck) 
 
Vid Panelintervjun skickades e-mail till ett antal utvalda aktörer inom mediebranschen 
dessa fick sedan svara på det e-mail med frågor som ställdes, detta för att lätt kunna 
citera aktörernas åsikter. 
 

http://www.eniro.se
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Validitet och Reliabilitet svarsfrekvens   
När vi pratar om validitet avser vi att mäta det som är relevant i sammanhanget, medan 
när vi pratar om reliabilitet så avser vi att mäta resultatet på ett tillförlitligt sätt. 
Reliabilitet innebär pålitlighet och rör kvalitén gällande insamling av data från 
intervjuer och enkäter.  
 
För att vår uppsats ska vara valid har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och en 
mindre kvantitativ undersökning. För att höja reliabiliteten i vår undersökning är vi 
noga med att redovisa vårt tillvägagångssätt vid urval, metod och intervjusituationer.  
 
Utifrån de 150 hushåll vi valde att använda oss av när vi gjorde enkäten var det  47 % 
som valde att svara på enkäten. 49 % valde att inte svara. Dessutom hade vi ett bortfall 
på grund av felaktiga adresser, detta bortfall låg på ungefär 5%. Anledningen till det 
låga svarsfrekvensen kan bero på att vi inte hade någon ”morot” att erbjuda deltagarna 
av enkäten. Detta ser vi inte som en nackdel utan mer som en fördel för att vi anser att 
de som valde att returnera enkäten lade ned mer tid och engagemang vilket gör att 
resultatets validitet och reliabilitet är av den högsta.  
 
I vår undersökning var 61% av de svarande i åldern 36-65 år. Gruppen i sig är bra 
eftersom de är en målgrupp som har kapital för att nyttja en tjänst som 
bredbandstelevision. Undersökningen hade nog sett annorlunda ut om de flesta svarande 
hade varit i åldern 25-35. En yngre grupp i dessa åldrar hade nog varit ännu mer 
positiva och ivriga till en tjänst som Bredbandstelevision, detta beroende på deras 
tekniska kunskaper och vanor. 
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RESULTAT  
Resultat från Panel Intervjuer 
Panelen innehöll aktörer verksamma inom olika områden inom media. Två av 
panelmedlemmarna arbetade som kreativ rektor respektive lärare på Medieskolan i 
Stockholm. I panelen fanns också Linus Fredriksson som arbetar vid Radio och TV-
verket och Marcus Wallström arbetande på Mamato. Panelen innehöll även Jörgen 
Bodesand producent och fotograf på Powerplay television. 
 
I vår panel fanns det varierande tro på framtiden. När det handlade om att försöka sia en 
framtidsvision inom ramen av 3-5 år förmodade flera att det skulle ske flera seriösa 
försök från stora aktörer att satsa på Bredbands-TV. Detta kommer att ge hushållen fler 
alternativ och kommer samtidigt att öka konkurrensen mellan digital-TV operatörerna 
och genom det kommer förhoppningsvis ett bättre programutbud att utvecklas. Priserna 
kommer alternativt bli lägre och nya interaktiva tjänster kommer tas fram. 
 
Funderingar om att äldre och mindre teknikmedvetna kommer att behöva en längre  
invänjningsperiod fanns också. Det har inte hänt så mycket de senaste fem åren. 
Samtidigt som de under de sista 10 åren skett enorma förändringar rent tekniskt.  
De yngre målgrupperna är nog mera positiva och nyfikna på nya medier och tjänster. 
 
Aktörer på marknaden 
Med tanke på ny teknik och nya distributionssätt finns det mer plats på  
marknaden och utrymme för fler folk i branschen. På Internet har vem som helst  
chansen att sända TV.  Om den vägen öppnas är det stor chans att aktörerna på 
marknaden ökar. Är detta något positivt eller negativt?  
 
Aktörerna i vår panel resonerar så att det behövs ekonomisk bärighet för att  
kunna producera. Ekonomisk bärighet är någonting man får både genom kompetens  
och finansiering. Produktioner som är dåliga blir oftast inte finansierade och  
sponsrade om man inte tar från ett eget kapital. Det krävs även en viss  
förmåga för att kunna fånga en viss publik, denna publik är den finansiärerna  
önskar. Detta är avgörande för vilken verksamhet man än bedriver. Det är  
aldrig negativt med något som i framtiden kan bidra till fler arbetstillfällen. Samtidigt 
känner flera av de aktiva aktörerna i vår intervju att det är viktigt för de nuvarande 
aktörerna att bevaka sina positioner. Detta på grund av att det kan komma att bli hårdare 
konkurrens om fler aktörer finns på marknaden. 
 
Konventionella kanaler i relation till Bredbandstelevision 
Hur kommer de konventionella kanalerna att reagera och fungera gentemot  
utvecklingen av Bredbandskanaler? Det är intressant att spekulera i hur de  
konventionella kanalerna skulle utveckla sig och fungera mot Internet. Kommer  
även de i framtiden att distribuera sitt material på Internet? Redan idag  
finns det kanaler som visar repriser av bland annat nyhetssändningar på sina  
hemsidor. Du kan även finna trailers och reportage på SVT:s hemsida. Något som  
ligger i tiden är tidningar som startar upp webbsändningar på sina hemsidor.  
Detta är ett effektivt och nyskapande sätt att överföra budskap i form av  
exempelvis nyheter och sport. 
 
De stora kanalerna har även förutsättningarna i form av ekonomin att fritt  



Bredbandstelevisionens hot och möjligheter 

 25  

kunna välja om de vill vara en del i utvecklingen av Bredbands-TV eller inte.  
När vi frågade våra aktiva aktörer inom mediabranschen var det flera som  
trodde att det de stora kanalerna först och främst kommer att satsa på  
snabbare steg mot HD-TV kvalitén.  
Andra resonerar så att de konventionella kanalerna kommer att hänga på när det  
finns kommersiell bärighet i Bredbands-TV. Någon eller några kanaler kommer  
även att gå före och testa. 
 
Linus Fredriksson på Radio och TV-verket menar att: ”Kanalerna ser Bredbands- 
TV som en ny distributionsform där de har möjlighet att nå ytterligare  
tittare. Kolla bara på det utbud som finns hos IP-TV leverantörerna,  
Bredbandsbolaget/Viasat, FastTV.Net, Telia, Canal Digital.” 
 
Stefan Duhs kreativ rektor på Medieskolan i Stockholm resonerar så att ifall  
kanalerna är strategiska och förutseende positionerar de sig redan nu genom  
att etablera kvalitativa Bredbandskanaler. 
 
Kvalitetsförändring Bredbandstelevision  
Vi frågade de aktiva aktörerna i vår intervju om de trodde att det skulle ske  
en kvalitetsförändring när vem som helst kan börja sända TV. Marcus Wallström  
jobbar på Mamato Motion AB. Mamato är ett företag med en affärsidé som handlar  
om att hjälpa företag att skapa effektiv kommunikation med hjälp av rörliga  
bilder, oavsett mediekanal.  
 
Marcus Wallström ställde sig såhär till frågan ”Det är fel att tala om generellt 
värderande termer som förbättring och försämring i det här sammanhanget. Vem avgör 
vad som är bra kvalitet och vad som inte är det? Tittande i kombination med 
annonsering/marknadsintressen kommer att driva utbudet. Den största förändringen 
kommer att bli att smalare intresseområden kommer att kunna nå sin publik även i 
traditionellt sett dyra medier som TV. Det kommer initialt att ske med billigare 
produktionskostnader än i de stora kanalerna och det kan uppfattas som lägre kvalitet. 
Men de smala programmen får chansen. Det fick dom inte tidigare.” 
 
De aktiva aktörerna trodde att det kommer att ske både förbättringar och försämringar. 
Men att det kommer utveckla sig så att etablerade broadcasters kommer att kunna 
förbättra kvalitén. Stefan Duhs kreativ rektor för Medieskolan i Stockholm hade en 
intressant teori om att ”Det kommer att bli en ocean av skitprogram och bland dessa 
kommer de bästa TV-program som någonsin gjorts att dyka upp.” 
 
Aktiva aktörers syn på finansiering 
Finansieringen av en Bredbandskanal kan se ut på många olika sätt. Vi frågade  
de aktiva aktörerna inom branschen hur de skulle finansiera sina program och  
kanaler om det hade varit aktuellt. Våra förslag på finansiering var pay-per- 
view, video-on-demand, sponsring och reklam.  
 
De flesta i vår panel trodde på en blandning mellan de olika finansieringsformerna. 
Men det vanligaste var sponsring och reklam. Förslag som att i vissa fall sätta in en 
statlig finansiering som ersätter TV-avgiften fanns även med. 
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Bredbands-TV:s positiva sidor och möjligheter 
Under denna rubrik har vi samlat våra aktiva aktörers tro på möjligheter och fördelar 
med Bredbands-TV. 
 
En av de största fördelarna och möjligheterna enligt de aktiva aktörerna var att 
Bredbands-TV är en stor  möjlighet för alla små kreativa aktörer. En plats där alla som 
har någonting att berätta kan göra det med TV som uttrycksmedel.  
 
Bredbands-TV är också en möjlighet till TV för smalare målgrupper, speciella  
intressen och marginaliserade grupper. 
 
Bredbands-TV negativa aspekter 
De aktiva aktörernas  åsikter om vad som kan vara negativt med Bredbands-TV är  
just de faktorer som samtidigt är något positivt. Att alla kan komma till tals och ha TV 
som uttrycksmedel. Det handlar om hotet i form av granskning och debatt av åsikter och 
desinformation som kan spridas av grupper och organisationer med tvivelaktiga 
budskap. Detta kan i sig bli ett hot mot statsmaktens möjlighet till kontroll av TV-
mediet. Ett annat hot Bredbands-TV kan medföra är gentemot de stora broadcaster  
bolagen. Med fler aktörer delas reklampengarna upp på fler annonsörer, vilket  
leder till en minskad intäkt för de stora kommersiella bolagen. 
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Resultat från enkät  
Fråga 1 –Fördelning mellan män och kvinnor  
Av de som deltog i enkäten var 51 procent män och 49 procent kvinnor. 
 
Fråga 2 - Figur 7 

 
Diagrammet visar åldern på de olika svarande av enkäten. 
 
Fråga3 – Figur 8 

 
Diagrammet visar vilken datorvana hushållen har. 
 
Det är även relevant att veta datorvanan på respondenterna i vår undersökning. Detta för 
att få en insikt i själva datakunskaperna och vanorna. Datorvanorna och kunskaperna är 
viktigt för ett framtida användande och en viktig förutsättning för att kunna använda 
tjänsten.  
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Fråga 4 – Figur 9  

 
Diagrammet visar vilken typ av uppkoppling hushållen har 
 
Enligt vår enkätundersökning varierar utbudet på vad hushållen har för uppkoppling i 
hemmen. De flesta svarande (40%) hade bredband. Det positiva med resultatet är att 
85% av hushållen är i kontakt med Internet i hemmet. 
 
 
Fråga 5 – Figur 10 

 
Stapeldiagrammet visar om hushållen har sett någon form av rörlig media på Internet. 
 
Resultaten som rör hur stor del av deltagarna som har sett rörliga medier på Internet är 
intressant eftersom vi får en förståelse om de svarandes erfarenhet och användande av 
rörliga medier. Ifall de svarande sett filmer, korta klipp och trailers har de varit i kontakt 
med tjänster som liknar Bredbandstelevision.  
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Fråga 6 – Figur 11 

 
Diagrammet visar hur mycket tid hushållen spenderar på Internet. 
 
 
Fråga7 – Figur 12 

 
Stapeldiagrammet visar hur mycket tid hushållen spenderar framför TV:n. 
 
I enkätundersökningen såg resultatet ut såhär gällande spenderad tid framför TV:n per 
dag. Detta resultat är intressant för att kunna få en inblick i hur mycket tid folk i 
allmänhet spenderar framför TV:n och genom det kan vi få en uppskattning om hur 
mycket tid Bredbands-TV skulle kunna få i framtiden.  
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Fråga 8 – Figur 13 

 
Diagrammet visar hushållens syn på att använda Internet till att se på TV. 
 
Fråga 9 – Figur 14 

 
Diagrammet visar vad hushållen har för hinder mot att se TV på Internet. 
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Fråga 10 –  Figur 15  

 
Diagrammet visar hur de svenska hushållen skulle välja att finansiera tjänsten 
Bredbands-TV 
 
För att veta hur användarna av en Bredbands-TV tjänst skulle önska betala fick de välja 
mellan tre alternativ. Alternativen var abonnera på tjänsten, betala per avsnitt och 
acceptera annonsering. Självklart kan kanaler och program finansieras med alla tre 
alternativen och flera alternativ kombinerade med varandra.  
 
 
Fråga 11 - Figur 16 

 
Diagrammet visar hur mycket hushållen skulle värdera ett vanligt TV-program 
distribuerat på Internet. 
 
Detta är resultatet av hur mycket de Svenska hushållen ekonomiskt skulle uppskatta ett 
vanligt TV-program som distribuerat på Internet, exempelvis en repris av ett program, 
41% av de hushåll som deltog i enkäten skulle inte kunna tänka sig att betala för en  
sådan tjänst. 29% skulle kunna tänka sig betala 5 kronor. Hela 17% värderade tjänsten  
så pass högt att de var villiga att betala 50 kronor. 
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Fråga 12 –Figur 17 

 
Diagrammet visar hur mycket hushållen skulle kunna tänka sig att betala för att se ett 
program/avsnitt på en nischad kanal. 
 
När programmen/ avsnitten är distribuerade på en nischad kanal blir respondenterna  
mer intresserad av att betala. Här skulle bara 35% inte kunna tänka sig att betala.  
Medan 65%  var beredd på att betala för tjänsten. 34% av dem kunde betala 5 kr för  
tjänsten.  
 
Fråga 13 – Intresset av en Nischkanal  
51 procent av de 65 som deltog i enkäten var intresserad av en nischkanal. (51%JA) mot 
(49%NEJ) 
 
Fråga 14 - Nischkanalernas framtid 
Enligt vår enkätundersökning fick vi reda på att det finns ett intresse av nischkanaler 
bland det svenska folket och de är även villiga att betala för en sådan tjänst. Många av 
de svarande var också positiva till annonsering, reklam och sponsring.  
 
Som sista punkt i vår enkät hade vi frågan: Finns det någon speciell nischkanal du 
skulle önska? Som till exempel, en kanal helt inriktad mot motorer, hästar, fiske, mode. 
På denna fråga hade vi inte kryssalternativ utan respondenten kunde själv fylla i ett svar.  
Intresseområdena på önskemål är mycket varierande och det finns massor av olika 
ämnen och områden som de svarande fann intresse av. För att se spridningen på 
intresseområden och möjligheterna för olika nischkanaler har vi har listat de svarandes 
olika önskemål. ( intresseområdena är inte uppställda efter någon som helst ordning.) 
 
-konsumentkanal 
-medicin 
-föreläsningar 
-hälsokanal 
-teknisk utveckling 
-ny teknik 
-motor 
-datorer 
-mode 
-film 

-golf 
-hus, hem, barn 
-inredning 
-djur 
-enskilda kanaler 
specialiserade på 
olika länder ex) 
kanal för Brasilien 
-natur 
-teater 

-opera 
-keramik 
-historia 
-dataspel 
-vintersport 
-kultur 
-fotboll 
-ishockey 
-friidrott 
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Produktionsscenario 
Pilot scenario: jakt och fiskeprogram(20 min)  
Scenariot är ett resultat av enkäten, den spelar en relativt stor roll i detta arbete, utifrån 
de statistiska svar vi har fått från enkät undersökningen och diverse rådgivning har vi 
kunnat kalkylera hur en nischkanal skulle kunna finansieras och vilka kostnader 
respektive utgifter det skulle få.  Enkäten redovisar siffror(intresse, hur mycket de 
skulle kunna betala för att se på en nischkanal) som kan användas till att kalkylera 
tittarsiffror 41 utifrån dessa siffror kan man kalkylera hur man kan finansiera en kanal 
genom pay per view. Utifrån rådgivning av lärare från Akademiskt mediecentrum vid 
Luleå tekniska universitet och ämneshandledare på vår fakultet har vi kunnat redovisa 
vilka roller som behövs för att genomföra en produktion av denna storlek.  
 
Scenario: I detta arbete har vi tagit som fiktivt exempel om att skapa ett jakt och 
fiskeprogram. Detta program ska i vårt exempel sändas på en särskild kanal för enbart 
ämnen som rör Jakt och Fiske. 
 
Ett program i denna genre kan man producera relativt billigt. Programmet ska bygga på 
reportage och utspelas ute i verkliga naturen. Här får vi inga studio och inspelnings 
kostnader i form av ljus, ljud och lokaler. Programmet behöver även bara filmas med en 
kamera.  
 
Resurskalkyl 
Personal 
Programmet behöver en producent som håller i alla trådar och ”coachar” redaktionen 
genom arbetet, denna producent får även i detta fallet stå för research och planering.  
I vissa produktioner arbetar producenten tillsammans med reportern/programledaren i 
en redaktion. Producenten är också ofta den ansvariga utgivare i mindre produktioner 
som denna.  
 
Denna produktion kommer att kräva en kameraman med utrustning. Denna kameraman 
sköter även ljudet och tar upp ljudet med mygga eller mikrofon direkt in i kameran.  
Till detta behöver vi även en reporter/programledare som guidar oss genom 
programmet.  
 
Till efterbearbetning behöver vi även en redigerare som ska redigera materialet och 
bygga upp programmet utifrån filmat material och manus. Summerat blir detta ett team 
på fyra personer i form av reporter/programledare, kameraman, producent och 
redigerare. Dessa fyra personer klarar utan större problem av att producera 2-3 program 
i veckan eller 10 program i månaden.  
 
För att teamet ska kunna producera för fullt krävs det att någon sköter all bokföring och 
administrativa sysslor. Detta gör en administratör, vilken sköter allt från fakturering och 
ekonomi tillsammans med säljaren som arbetar med marknadsföring och diverse 
administrativa sysslor. 42 & 43 
 

                     
 
42 Sveriges television (10 maj 2005)Digital övergång 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=34631 
43 Hultman Anders (16 januari 2005) Produktion http://www.ur.se/television/326 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=34631
http://www.ur.se/television/326
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Utrustning 
Kostnaden för all utrustning är beroende av vilken kvalitet man filmar för, i dagsläget så 
är DV-CAM 3CCD den lägsta kvalitén som används för produktioner gjorda för TV.  
Men i och med att Sverige övergår från analoga till digitala sändningar så innebär det att 
kvalitén för både ljud och bild förbättras. 44Detta innebär att utrustningen för att uppfylla 
kraven för den nya lägsta kvalitén höjs genom att man använder sig av ett större format 
som HD-TV kameror. HD-TV kameror har ungefär dubbel så bra upplösning som DV-
CAM.  Utrustning som redigeringsdatorer, ljussättning och ljud är ungefär desamma 
som i produktionsfaser för konventionell TV. 45 
 
Kostnadskalkyl 
Kostnader 
Vilka är då kostnaderna? Här måste vi förutom personalkostnaderna och utrustningen 
räkna med eventuella resor, boendekostnader och materialkostnader för reportagen.  
Ett program som detta kan resultera i resor runt om i världen för att undersöka olika 
fiskeorter och upplevelser.  Kostnader finns också i kamerahyra och bandkostnad.  
Sedan ska naturligtvis  producenten, kameramannen, programledaren/reportern och 
redigeraren ha lön för sitt arbete också. 
 
(Bilaga 6 - Kalkyl Bredband-TV) + (Bilaga mail) 
Månads Kostnader_________________________________________ 
Personalkostnad   170 000:-  
Lokalhyra kostnad     10 000:-  
Amortering av utrustning      7 514:-  
Administrationskostnad      5 000:-  
Kommunikationskostnad      5 000:-  
Distributionskostnad       1 583:- _________ 
Total Kostnad   209 098:- /per månad 
 
Intäktskalkyl 
(Resultat fråga 10)  
Intäkt av nischkanal 
46% av de hushåll som deltog skulle kunna tänka sig betala per avsnitt, 32% skulle 
kunna tänka sig acceptera annonsering och 22% kunde tänka sig abonnera för att se på 
ett program.  
 
Intäkt  
Genom uppgifter från vår enkät och uppskattningar så har vi gjort en ekonomisk kalkyl 
för scenariot.   

                     
44 Nordichardware  (16 maj 2005) HDTV 
http://www.nordichardware.se/Artiklar/?page=1&skrivelse=339 
45 Sveriges television (10 maj 2005)Digital övergång 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=34631 
 

http://www.nordichardware.se/Artiklar/?page=1&skrivelse=339
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=34631
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Intäkt kalkyl      
Målgrupp  500 000   aktiva fiskare 
Kan tänka sig betala  255 000   50 % av 500 000 
Tittare per program    35 700  14 % av 255 000 
 
Värde av tjänst     5 kr   per program 
Program  10 st   per månad  
____________________________________________________________ 
Intäkt månad     249 900 kronor 
Intäkt år   2 998 800kronor 
____________________________________________________________ 
 
Målgrupp  
(3.3 Resultat fråga 13 ) 
Vi räknar med att kunna producera 10 program a 20 minuter per månad. Vi kalkylerar 
att det finns ca 500 000 aktiva fiskare i Sverige(fiskar 3 eller fler ggr per år), av dem så 
är ca 50% av dem ıntresserade av en nischkanal.  
 
Tittare per program 
Efter att utgå från diagram som beskriver hur stor del av hushållen som var i kontakt 
med högkapacitets anslutning mot Internet samt hur stor del av dagen som dem 
tillbringade framför TV-apparaten kan vi dra en kvalificerad gissning på att ca 14% 
väljer att köpa tjänsten vid varje sändningstillfälle. Dessa 14% kan förändras eftersom 
användaren som köper tjänsten har möjlighet att ladda ned programmet när den själv 
väljer att göra det. 
  
Värde av tjänst 
(diagram 11 resultat) Ca 42% av de hushåll som deltar i undersökningen skulle kunna 
tänka sig betala 5-10kr för att kunna se ett program med ett nischat innehåll på Internet.  
 
Vinstmarginal 
Marginal 
Inkomst per månad    249 900:-  
Utgift per månad   209 098:- 
Vinst marginal      40 802:- 
 
Marginal 
Med en kalkylerad inkomst på 249 900 kronor och utgift på 209 098 kronor kan vi 
räkna med en kalkylerad vinst på 40 802 kronor i månaden. 46Denna kalkylerade vinst är 
väldigt rörlig eftersom de svenska hushållen spenderar mest tid framför TV-apparaten 
på vinterhalvåret och mindre under sommarhalvåret. Detta kan göra att det uppskattade 
värdet för andel procent av målgruppen varierar under hela årets gång. 47 

                     
46 Mediemätningar i Skandinavien(12 mars 2005) Mediestatestikhttp://www.mms.se 
47 Karlsson Ingvar (1999), Finansering kalkylering - Kostnad och Balans, Ingvar Karlsson 
och Liber AB Uppsala. Sida 17-65 
 

http://www.mms.se


Bredbandstelevisionens hot och möjligheter 

 36  

S.W.O.T. 
Styrkor  
Ny marknad 
Billigare distributionsteknik 
Billigare produktionsteknik 
En målgrupp 
Inte beroende av en Tablå 
Svagheter 
Okänd på marknaden 
Användarnas tekniska möjligheter att använda sig av tjänsten( Exempel; Inget Internet). 
Hot 
Många aktörer på marknad 
Svårt att etablera sig i början 
Möjligheter  
Genom att man erbjuder ett nischat innehåll så kan man nå målgruppen direkt.  
Genom att tekniken blir billigare kan man producera samma program för mindre 
kostnad vilket medför billigare produktion och mer arbetstillfällen. I detta fall behöver 
inte produktionernas kvalité försämras.  
Genom att man kan själv välja när man ska se veckans program kan man själv öka antal 
tittare och nå målgruppen på ett bättre sätt.   
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Diskussion  
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi dragit av våra resultat och 
intervjuer. Vi kommer även att använda oss av de kunskaper vi fått av att undersöka 
marknaden och utbudet som finns idag.  
 
För att lättare förstå resonemanget i vår slutsats vill vi återge syftet med detta arbete: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är praktiskt och ekonomiskt gångbart 
att driva en alternativ TV-kanal på Internet. Vilka hot och vilka möjligheter finns?  
Är Bredbands-TV något hushållen vill ha och är de beredda att betala för tjänsten och i 
så fall hur mycket.  
 
Är Sverige överhuvudtaget redo för Bredbandstelevision, finns de tekniska 
förutsättningarna i nog stor utsträckning. Hur mycket värderas tjänster som pay-per-
view, abonnemang och Video-on-demand.  
 
Andra intressanta synvinklar är hur mediabranschen och dess aktiva aktörer ser på 
Bredbands-TV som fenomen. Är detta framtid för dem och deras företag och var finns 
hoten respektive möjligheterna?  
 
Utvecklingen inom Internet har gått fruktansvärt fort framåt. För några år sedan 
använde vi Internet mestadels för att e-posta och söka information på någon av de 
häftiga nya sökmotorerna. Vem hade kunnat drömma om att vi en dag skulle vara så 
beroende av detta medium. Idag betalar många hushåll sina räkningar på Internet, 
beställer kläder, spelar spel, lyssnar på radio, hyr film, e-posta och ber grannen komma 
över på kaffe. Idag är Internet ett av våra mest oumbärliga och tillgängliga medel för 
kommunikation.  
 
Det som ligger i tiden just nu är utvecklingen av TV på Internet och det är detta som 
bland annat kallas Bredbands-TV. Det finns många namn, webb-TV, multimedia, IP-
TV, Internet-TV med mera. Flera stora kända företag har redan utvecklat denna tjänst 
och du kan idag se dina missade nyhetssändningar på både Aktuellt och Rapport.  
Även de små lokal-TV stationerna har utvecklat system för att kunna lägga upp sina 
sändningar för allmänheten. Aftonbladet har även de numera en egen kanal och TV-
redaktion som visar både sport, nyheter nöje och poker. 
 
För att uppskatta hur hushållen såg på fenomenet att använda Internet till att se TV bad 
vi de svarande försöka precisera sig på en skala på fem alternativ. Alternativen var 
negativ, skeptisk, neutral, försiktigt positiv och positiv. 32% av de svarande var 
negativa, 15% var skeptiska, 28% var neutrala i frågan. De som kände sig försiktigt 
positiva var 11% och 14% var positiva. 
 
Det intressanta är att undersöka om TV på Internet uppskattas av hushållen och om 
företag och bolag inom mediabranschen är redo att värdera och nyttja tjänsten.  
Heta diskussioner finns bland både sändare och mottagare om detta ämne. För det sker 
en förändring, i och med utvecklingen av Bredbands-TV kan vem som helst producera 
och sända TV. Detta är en stor möjlighet för alla att höras och synas. Här kan alla få 
komma till tals. Internet gör också detta möjligt på grund av att det inte finns speciellt 
stränga regler om vad du får distribuera och inte. Det går inte att kontrollera materialet 
här. Något negativt kan exempelvis vara att granskning och debatt av åsikter kan spridas 
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av grupper och organisationer med tvivelaktiga budskap. Samtidigt har alla rätt att 
komma till tals och ha sina egna åsikter och värderingar.  
 
Något väldigt positivt är chansen Bredbandstelevisionen ger de små och kreativa 
aktörerna. Här är en plats där alla kan använda TV som uttrycksmedel. Här kanske 
fokuseringen kommer att ligga mer på innehåll än på det visuella i form av kvalitet av 
produktion. Bredbands-TV ökar också möjligheterna för att skapa TV för mindre 
målgrupper. Idag skapas konventionell TV med stor fokus på starka målgrupper, plats i 
tablå och tittarsiffror. När det handlar om Bredbands-TV kan vi bortse från att dialogen 
mellan kanal och tittare inte längre handlar om tillfredställelse för tittaren, utan om hur 
höga tittarsiffrorna är.  
 
Vi behöver inte heller vara beroende av marknadsplatser och analyser som säger oss vad 
som är bra och dålig och vad som ska sändas och inte. Naturligtvis måste allt vara 
realistiskt och ekonomiskt gångbart om man inte vill finansiera produktionen ur egen 
ficka. 
 
En av orsakerna till att Internetbaserade kanaler inte är lika beroende av tittarsiffror 
beror mycket på finansieringen. Här används finansieringar som pay-per-view, video-
on- demand och abonnering. Reklamen och annonseringen fungerar även på ett annat 
sätt. Här blir den avsedda målgruppen mer tillgänglig, speciellt när det handlar om 
nischkanaler.  
 
Nischkanalernas argument är att ge publiken ökad valfrihet, detta genom att erbjuda 
sina tittare program inom helt specifika intresseområden. En kanal med färre men 
trognare tittare kan i praktiken under dessa förhållanden fungera. Speciellt i 
kombination med reklam och sponsring eftersom annonsörerna då garanterat når sin 
tänkta målgrupp. 
 
I vår enkätundersökning bland hushåll runt om i Sverige var 51% av respondenterna 
intresserade av Nisckanaler. Vi fick in en massa förslag på intresseområden för olika 
nischkanaler.  (1.1.4.5 -nischkanaler) 
 
Detta visar att det verkligen finns ett intresse av Nischkanaler. I vår undersökning var de 
flesta respondenterna i åldern 36-65. Den generationen skiljer sig nog rätt mycket från 
den generation som är född under 70-talet och framåt. Detta i både öppenhet mot nya 
medier och vana av datorer. De som är födda på 70-talet och framåt har en naturligare 
relation med datorer. De som är födda ännu senare har en självklar och förutsägbar 
relation med datorer.  
 
Det finns även hinder som tekniska förutsättningar. För att kunna se TV på Internet 
behöver du en viss bandbredd. Om du inte har det, är din möjlighet ganska begränsad. 
Självklart går det att införskaffa sig nya datorer och snabbare uppkoppling, men detta är 
en kostnad och den kanske inte alla är beredda att betala. I vår undersökning 
uppskattade de flesta svarande ( ca 30%) sin datorvana till ”mittemellan” skala 5 på en 
skala av 1-10. Detta betyder att de mest använder datorn till ordbehandling och surfar på 
nätet. En grupp av svarande med många som ansåg sig ligga på en skala på 9-10 hade 
nog varit ännu mer positiva eftersom man då troligtvis har en större förståelse och 
kunskap om ämnet. 
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Många av de svarande hade inte de rätta tekniska förutsättningarna. Hela 25% hade 
modem och 15% hade ingen uppkoppling överhuvudtaget. Dessa kan i framtiden 
komma att uppgradera sin bandbredd. Det är däremot rätt liten chans att de 15% utan 
uppkoppling i framtiden kommer att skaffa Internet. I detta fallet är de flesta av de som 
inte har uppkoppling förhållandevis gamla.  
 
Däremot hade en stor grupp på 40% bredband och 20% annat bredband. Detta är 
mycket goda förutsättningar för en tjänst som Bredbands-TV. 
 
När det gäller användandet av Internet spenderade 34% av de svarande ca 1-5 h veckan 
på Internet. Hela 38% tillbringade 0-1h i veckan. Detta är rätt låga siffror.  
Vår undersökning skiljer sig inte mycket från Statistiska Centralbyråns undersökning 
där ca 50% av privata personer åldern 16-74 år hade använt Internet minst en gång per 
arbetsdag de senaste tre månaderna. Internetanvändandet kommer nog bli större och 
större eftersom uppkopplingar och tjänster blir allt fler och bättre. 
  
Om vi ser på andel personer i åldern 16-74 som använt Internet ser vi tydligt att mer än 
90% av personer i åldern 16-24 har använt Internet. Det är några fler män i den här 
åldern som använt Internet än kvinnor, men skillnaden är minimal. I åldern 55-74 har ca 
60% använt Internet. Även här lite fler män än kvinnor. Det intressanta är skillnaden i 
åldersgrupperna mellan personer som är 16-24 och 55-74, där de yngre som använt 
Internet är ca 30% fler. 
 
Respondenterna i vår undersökning var även villiga att betala för en tjänst som 
Bredbands-TV samtidigt som de var positiva till att acceptera annonsering, reklam och 
sponsring. Hela 42% av de svarande kunde tänka sig att betala fem kronor för att se ett 
program/avsnitt på en nischkanal. Vi hade även en fråga i enkäten där vi undrade om 
respondenterna kunde tänka sig att i allmänhet betala för att se TV på Internet, där 
svarade 71% ja genom att ange olika alternativ. Skalan var på fem kronor, 10 kronor, 25 
kronor och 50 kronor. 35% av de som kunde tänka sig att betala var villiga att betala 5 
kronor. Detta är rätt goda utsikter eftersom ifall det går att få en relativt stor andel att 
betala ca 10 kronor programmet går det att få lönsamhet i det hela.  
 
När det handlar om konventionellt TV-tittande är det bara att konstatera att vi spenderar 
rätt mycket tid framför TV:n. Detta var uppgifter vi behövde för att få en inblick i hur 
mycket tid i allmänhet spenderar framför TV:n. Tid till TV-tittande är en viktig aspekt 
för att kunna få en uppskattning om hur mycket tid Bredbandstelevision skulle kunna få 
i framtiden. Ett underlag med 47,7% som spenderar 1-2 h framför TV:n per dag är en 
bra utgångspunkt. Kanske skulle dessa siffror kunna förändras när tittaren inte längre är 
lika beroende av att anpassa sig efter tablåer. 
 
Det intressanta är de stora mängden timmar det blir totalt om man slår ihop tid till TV-
tittande och tid spenderad ute på Internet. Det blir mycket tid som kan bli en möjlighet 
för ett medium som Bredbands-TV. Samtidigt är vi fortfarande i en utvecklingsfas där 
människor verkar vara lite rädda för förändringar och trygga i hur deras tekniska vardag 
ser ut idag. 
 
De största hoten som står emot Bredbands-TV handlar om prioritering och 
bekvämlighet. Många nöjer sig med det de har och har inte behov att hitta nya 
information och kommunikationskanaler. Många resonerar så att varför ska jag förändra 
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något när jag har det bra som jag har det. Detta är i sig rätt sunt och realistiskt tänkande. 
Men samtidigt kan det bli en bromskloss. Tänk på alla de som fortfarande vägrar köpa 
DVD eftersom de har VHS. Snart kommer det inte gå att hyra VHS filmer, det blir allt 
mindre utbud på det formatet. Tekniken och utvecklingen går framåt och kanske är det 
bra att följa med strömmen och våga testa nya tekniker och medium. Samtidig kan man 
hålla sig lugn och avvaktande och se om det hela slår igenom. 
 
För det här med bekvämlighet är en viktig del. På vår fråga vad hushållen såg som det 
största hindret för att kolla på TV med Internet svarade hela 39% att det var för att 
datorn stod på fel ställe. Detta är sammanfattningsvis någonting som de flesta ser som 
ett hinder.  
 
Ett av Bredbandstelevisionens mål är att nå direkt fram till tittaren. Detta i form av fram 
till TV-soffan. Bredbands-TV fungerar i princip på samma sätt som digital-TV. Det du 
behöver är en konsol precis som du behöver en digital-box för att kunna se digital-TV.  
 
Näst största hindret efter fel placering av datorn kände de svarande att bildkvalitén var.  
Detta är också ett vanligt missförstånd eftersom man vid Bredbands-TV använder 
teknik som garanterar både nödvändig bandbredd ända fram till TV-tittaren så att 
kvalitetsskillnad inte märks. Självklart finns det även sämre Bredbandssändningar men 
de professionella bolagen satsar på att ha så hög kvalitet som möjligt. 22% av hushållen 
hade inte förutsättningen att överhuvudtaget se Bredbands-TV eftersom de inte hade 
något bredband. 
 
Sammanfattning av resultat från enkät 
- De Svenska hushållen tror på fenomenet att använda Internet till att se på TV. 
För att uppskatta hur hushållen såg på fenomenet att använda Internet till att se TV bad 
vi de svarande försöka precisera sig på en skala på fem alternativ. Alternativen var 
negativ, skeptisk, neutral, försiktigt positiv och positiv. 32% av de svarande var 
negativa, 15% var skeptiska, 28% var neutrala i frågan. De som kände sig försiktigt 
positiva var 11% och 14% var positiva. Sammantaget ger det 25% hushåll som är 
förhållandevis positiva. De svarande var mer positiva när vi specificerade tjänsten i 
form av nischkanaler. Då var hela 51% av de svarande positiva. 
 
- De Svenska hushållen har de tekniska förutsättningar för att använda Bredbands-TV. 
Hela 38% av respondenterna har bredband och 20 % ADSL(annat bredband.) 58% 
hushåll har de tekniska förutsättningarna för att kunna använda tjänster som Bredbands-
TV. Av hushållen har redan 55% varit i kontakt med rörliga medier på Internet.  
Dessa siffror visar att i princip alla som har möjligheten att använda rörliga medier på 
Internet har gjort det. Detta bevisar att de hushåll som väljer att ha bredband och andra 
bredband har följaktligen ett intresse av rörliga medier på Internet.  
 
När det gäller hinder för att se på TV med Internet kände 39% av hushållen att datorn 
var placerad på fel ställe. Placering av dator är absolut inget hinder när det gäller 
Bredbands-TV. Redan idag finns det gränssnitt i form av settop-boxar som gör det 
möjligt för användarna att se Bredbands-TV direkt på sin TV-apparat. Nya tekniska 
lösningar och gränssnitt tas fram och i framtiden kommer problem med fel placering av 
datorer och dylikt att existera. Det egentliga problemet som står mellan hushåll och 
Bredbands-TV är bandbredden och tillgången av det.  
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- Nischade kanaler är intressant och kommer att bli stort i framtiden.  
När det handlar om Bredbands-TV var de flesta svarande negativa eller neutrala inför 
att använda Internet till att se TV. Men när vi specificerade ner begreppet TV på 
Internet till nischkanaler fanns ett intresse på 51%. Detta visar att de svarande kände ett 
större intresse när tjänsten var specificerad.  
 
- De Svenska hushållen skulle vara intresserade av att köpa enskilda avsnitt/program. 
71% av hushållen var trots deras relativt negativa syn TV på Internet ändå intresserade 
av att betala för en sådan tjänst. Detta med belopp på mellan 5-50 kronor. När det gäller 
nischkanaler var 56% av hushållen beredda att betala. Detta ser vi dock som goda siffror 
och en stor möjlighet för TV på Internet. 46% av de svarande föredrog 
betalningsformen betala per avsnitt.  
 
- De Svenska hushållen skulle även vara intresserade att abonnera på denna tjänst.  
När vi frågade de svarande om betalningsform hade de tre alternativ. Betala per avsnitt, 
abonnera, acceptera annonsering. 22% av hushållen ville abonnera på tjänsten.  
Dessa siffror är väldigt bra med tanke på att respondenterna inte svarade på en fråga 
som rörde en specifik tjänst. För att abonnera på något vill du oftast vara rätt säker på 
vad du får samtidigt som du väldigt gärna vill ha det. 
 
Bredbandstelevisionens hot och möjligheter ur branschens perspektiv. 
Genom Bredbandstelevisionens utveckling kommer aktörerna på marknaden att öka. 
Genom större utrymme finns det mer plats för aktörer. Självklart är det aldrig fel med 
fler arbetstillfällen. Detta kan vara något mycket positivt för alla de som studerar media 
av olika slag och ska ut och söka jobb på en marknad som idag ser omöjlig ut. Baksidan 
kan vara den självklara konkurrensen som bildas av fler aktörer på marknaden.  
I stort är nog inte de mindre bredbandskanalerna något hot mot de större företagen. 
 
Bredbands-TV är även en stor möjlighet för alla små kreativa aktörer som äntligen får 
en chans att använda TV som uttrycksmedel. Det är ingen hemlighet att den 
konventionella TV-branschen idag är väldigt begränsad och svår att komma in i. 
 
Bredbands-TV är ett hot för konventionella kanaler  
och en möjlighet för alla att skapa TV. 
När det gäller branschens syn på bredbandstelevision känns det som om 
Bredbandstelevisionen mest är en naturlig fas i utvecklingen. Det går att konstatera att 
flera stora företag och bolag redan hakat på trenden. Naturligtvis måste de större 
företagen med kapital gå före och testa. Men fler i branschen har redan gått in och gjort 
seriösa försök. Vi kan idag se missade nyhetssändningar och webb-TV på flera av de 
största tidningarnas webportaler. Naturligtvis kommer fler aktörer att fortsätta utveckla 
tjänster inom Bredbandstelevision och detta verkar ligga inom en snar framtid.  
Företag ska kanske redan nu försöka positionera sig på marknaden och etablera 
bredbandskanaler. 
 
De konventionella kanalerna har möjlighet att gå in och delta när de vill eftersom de har 
de ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt behöver de konventionella kanalerna inte 
gå fullt ut med att starta upp egna kanaler helt distribuerade på Internet. Kanske kan 
Bredbands-TV vara ännu en tjänst de skulle kunna erbjuda utöver sina vanliga 
sändningar. Varför inte ha en tjänst där tittarna kan köpa reprisavsnitt av deras 
favoritprogram. SVT har redan ett flertal Internettjänster som till exempel ett öppet 
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arkiv som heter på räls genom Sverige. Där kan du gratis välja att se på massor av olika 
korta inslag. Du kan även under länken Video se en massa intervjuer och reportage från 
olika program. 
 
Det som dock kan bli en konkurrensfaktor är reklamen och annonseringen. Med fler 
aktörer och kanaler på marknaden, delas reklampengarna upp på fler annonsörer, vilket 
i sig kan komma att minska intäkter för de kommersiella bolagen. Men det kan lika 
gärna utvecklas så att det i slutändan kommer bli en uppsving för reklamen. Om det 
finns fler kanaler som ska vara finansierade med reklam av olika slag, behövs mer 
reklam. 
 
Bredbands-TV gör det möjligt att själv distribuera sitt material utan att gå genom 
producenter, kanaler och broadcasters. 
Självklart kan vem som helst producera och sända TV på Internet, detta på grund av den 
fria distribueringsformen. Men det svåra är att få ekonomisk bärighet i det hela. 
Förutsättningar för ekonomisk bärighet är både kompetens och kontakter. Det krävs en 
bra produkt för att kunna bli finansierade och sponsrade. Som sändare ska du även ha 
förmågan att nå en målgrupp och fånga en publik. När det gäller din roll som sändare är 
det dina egna kunskaper, kompetenser och förutsättningar som avgör om du kan få 
verksamheten att gå runt. 
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Appendix 
1 Ordlista  
2 Mail ”Martin Brinnen” 
3 Enkät - layout 
4 Intervjufrågor 
5 Produktionsprocess - Pilot 
 
1 Ordförklaring/Ordlista 

IP 
 
 

Internet Protocol det protokoll som utgör kärnan i Internet. 
Protokollet skapar ett homogent nätverk av flera olika fysiska 
nätverk. 
 

MPEG 
 
 

Moving Picture Experts Group. En arbetsgrupp inom ISO/IEC som 
arbetar med skapa standarder för att koda digital media. 
 

DVB 
 
 

Digital Video Broadcasting. Standard för att distribuera digital video 
med hjälp av satellit, ett kabelbundet nät eller ett marksänt nät. 
Använder MPEG-2. 
 

BPS 
 

Bitar per sekund 
 

DSL 
 
 
 

Digital Subscriber Line. Samlingsnamn på några standarder för 
datakommunikationen via telefonledningar. Den vanligaste är 
Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL. 
 

Digital-box 
 

Mottagare för digital-TV. Används tillsammans med en vanlig TV-
apparat. 
 

Settop-box- 
 
 

Mottagare som fungerar som gränssnitt för att du ska kunna se IP-
TV/ Bredbands-TV 
 

Streaming server- 
 

Server som kan skicka multimediaströmmar i realtid.  
 

Video-on-demand 
 

En videouthyringstjänst som kunden kan använda direkt från 
hemmet. Filmen eller programmet/avsnittet levereras direkt. 
 

Browser 
 

En applikation för att hämta och presentera webbsidor.  
 

Pay-per-view 
 
 

En betalningsform där mottagaren betalar för att se ett 
program/avsnitt en gång. Sändaren tar betalat per tittare. 
 

Multimedia 
 

Sammanhållna, datorstödda presentationer eller produkter, baserade 
på kommunikationsformerna text, grafik, animation, ljud och 
bild/video. 
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Bredbandskommunikation 
 
 

 
I dagligt tal bredband, överföring av t.ex. data, bild eller video över 
ett kommunikationsnät som medger möjligheter till 
höghastighetskommunikation. 
 

InternetServiceProvider 
 
 

Ett företag som levererar anslutning mot Internet. Exempel: 
BredBandsBolaget, Telia etcetera… 
 

S-video 
 

En kabel som används vid videoöverföring.  
 

Composite kabel 
 

En kabel som delar upp ljud och bild. 
 

HDTV 
 

Förkortning av High Definition Television.  
 

DV-CAM 
 

Förkortning för DV-kamera. 
 

PC Förkortning för eng. personal computer, persondator, dock oftast 
beteckning för den datorarkitektur som introducerades med IBM PC 
1981. 
 

 
 
2 Mail ”Martin Brinnen” 
Hej  
Jag har via mina kollegor fått er fråga om IP-TV och Internet på mitt bord. Till en börja 
med måste man göra en uppdelning mellan TV som skickas via Internet och TV som 
skickas via andra nät (ej öppna nät) - i båda fallen kan överföringen ske med standarden 
IP och skulle således kunna kallas för IP-TV. Men när TV "sänds" via Internet kallas 
det vanligen för webb-TV. 
Er fråga gällde reklam och sponsring av TV-sändningar. Dessa regler återfinns i radio- 
och TV-lagen. I dagsläget är det dock oklart om den lagen gäller för IP-TV och webb-
TV. Det finns inga avgörande på detta områden men min personliga tolkning är att IP-
TV som fungerar i stort sett på samma sätt som vanliga kabel-TV omfattas av radio- 
och TV-lagen, medan webb-TV (där sändningen sker "på begäran") omfattas inte. En 
statlig utredning arbeter dock med att åtgärda denna oklarhet och förslag kommer 
troligen till hösten. 
 
Med vänliga hälsningar 
/Martin Brinnen 
” 
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3 Enkät 
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4 Intervju frågor 
- Skulle du/ ditt företag vara intresserad av att producera egna program på Internet?  
Utan att behöva gå genom kanaler och broadcasters?  
 
- Tror du att kvalitén på TV-program kommer att förändras?  Scenario Dvs. om vem 
som helst kan börja sända, kommer kvalitén i censur sammanhang, ren bildkvalité eller 
tom. utsnitt på sändning försämras eller förbättras? 
 
 - Ser ni Bredbands-TV  som ett hot mot eller som en möjlighet? Vad finns det för hot 
respektive möjligheter? 
 
- Tror ni på Bredbands-TV för folket, succé eller flopp? 
 
- Hur kommer de konventionella kanalerna att reagera och fungera gentemot 
utvecklingen av   Bredbandskanaler?  
 
- Hur skulle ni finansiera produktionen av ett program om det skulle vara  aktuellt? 
Skulle ni använda er av pay-perview, video-on-demand, sponsring eller reklam? eller 
annat alternativ. 
 
- Med tanke på denna nya teknik kan aktörerna på marknaden öka, detta pga. att 
vemsomhelst kan producera TV. Hur ser ni på det?  
 
- Bredbands-TV, Framtidsvision, om 3-5 år vad har hänt? 
 
5 Produktionsprocess - Pilot 
Varje program föds ur en ide. Det anses ofta att film och TV är 5 % skapande och 95% 
hårt arbete. De 5 % är dock väldigt viktiga för slutresultatet. Såhär kan en 
produktionsprocess se ut.  
 
Produktionsprocess 
Först handlar det om kreativitet. Vad ska det aktuella programmet handla om? Det är 
här iden till manuset föds. Innan man går ut på inspelning är det lämpligt att ha en slags 
strukturerad idé om vad som ska spelas in. För att allt ska gå så snabbt som möjligt är 
det bra att lägga upp ett logistikschema och synopsis så att man på kortast tid får med 
det som ska förekomma i programmet. Logistikschema sammanfattar all väsentlig 
information om inspelningsplatsen, resväg, tider, telefonnummer till personal med mera. 
I logistikschemat ingår även en inspelningsplan där det framgår vilka scener som ska 
filmas och i vilken ordning. Synopsen beskriver mer programmets innehåll och är en 
slags sammanfattning av programmet där även målsättning och målgrupp kan beskrivas. 
Efter detta kommer naturligtvis själva inspelningen.  
 
Under inspelningen är det flera personer som ska arbeta och fungera tillsammans.  
Allt handlar om ett jättelikt samarbete mellan inspelningspersonal, fotografer, 
ljudtekniker, ljussättare, programledare och medverkande. Här riggas ljud, ljus och 
kameror. Denna del är oftast den mest tidsödande delen under hela inspelningen. 
Riggningen är det viktigaste för att få bra förutsättningar för själva inspelningen. 
Antingen spelar man in med en eller flera kameror, dessa kameror kan vara på stativ 
eller handburna. Antalet kameror kan variera, men det vanligaste är mellan 1-6 kameror. 
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Vid inspelning av inslag och reportage ser förhållandena annorlunda ut. Här kan man 
klara sig bra med en kamera. Det är mest vid stora studioinspelningar som flera kameror 
krävs. Något väldigt vanligt i TV-produktioner överlag är trekamera produktioner. 
 
Loggning av material 
Under loggningen av det inspelade materialet går man igenom materialet och väljer ut 
de delar som ska vara med i slutproduktionen. Detta material ska sedan redigeraren ta 
hand om och bygga upp programmet med. Redigeraren bygger upp materialet efter 
manus. Det är här historien och tempot skapas. Det gäller för redigeraren att lyfta fram 
materialet och skapa en spännande story som håller kvar tittaren.  
 
Distribution 
Distributionen handlar först och främst om mottagaren. Sändaren ska se till mottagarens 
situation och där ligger fokusen till stor del på de tekniska förutsättningarna.  
Här måste sändaren på bästa möjliga sätt tillfredsställa mottagaren.  
 
Uppföljning 
Det är även viktigt att följa upp resultaten av produktionen. Har programmet nått fram 
till rätt målgrupp och har budskapet gått fram. Uppföljningen är en stor del i 
utvecklingen för att kunna lyckas och utvecklas. 
 
Pilot 
En pilot är en förstudie, försök eller testprogram. Ofta utformas en pilot för att se om 
programmet kommer att fungera i verkligheten. Är programmet intressant, kommer det 
få tittare, finns det någon behållning, finns det marknad och utrymme i tablån m.m. 
Tankar som vad och vem? Vad ska uppnås och vem ska vi berätta för är viktiga 
aspekter för att skapa en bra produktion.  
 
Om piloten uppskattas kan tillstånd och pengar ges till vidare produktion av 
programmet. När det gäller Bredbands-TV är vi inte lika beroende av alla faktorer som 
vid konventionell TV. Detta varierar naturligtvis beroende på vilket syfte programmet 
har.  Självständiga program kan även klara sig inom Bredbands-TV med hjälp av 
sponsorer som tror på programmet och vill förmedla ett budskap. Dessa kanske också 
får fördel genom reklam och produktplacering. 48 
 
Bredbands-Produktion 
Genom den digitala produktion har det mesta blivit radikalt mycket lättare. Detta gäller 
både för det tekniska och ekonomiska. För det ekonomiska aspekterna handlar det 
mycket om utrustning.    
 
Med hjälp DV-kameror minskar kostnaderna rejält. Kamerorna är i sig billigare att både 
köpa och hyra samtidig som de är lätta att underhålla. Förutsättningar som denna är  
exemplarisk och även en förutsättning för att driva till exempel en nischkanal på 
webben. I detta fall är allt du i princip behöver en DV-kamera och en PC. Till exempel 
på utrustning är Digital Hi8, mini DV, DVCAM, DVSC PRO m.fl. På din PC-dator kan 
du sedan både redigera och sedan sända ut det aktuella programmet/ avsnittet.  
Andra fördelar med det digitala formatet är den omedelbara tillgången av materialet. 
Digitalt material tar heller inte något större utrymme, sex TV-program i digital form tar 

                     
48 Hultman Anders (16 januari 2005) Produktion http://www.ur.se/television/326 
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samma utrymme som ett analogt distribuerat program. Genom detta kan 
frekvensutrymmet nyttjas på ett helt annat sätt. Självklart är det även billigare att 
producera konventionell TV med digital produktion. 49 
 
HDTV 
Nu när Sverige väljer att övergå från analoga till Digitala sändningar så kommer 
framtidens format HD-TV(High Definition television). HD-TV finns i dagsläget i två 
upplösningar 720p(1280x720) och 1080(1920x1080) och i jämförelse med DV-CAM 
(720x576) har ungefär dubbelt så bra  upplösning. Med tanke på det nya formatet så 
förändras även storleken på arbetsfilerna med det dubbla. 50 & 51 
 
Bredbandsdistribution   
Distribuering på Internet är en distributionsform som blir allt vanligare. Fler företag och 
organisationer testar den nya möjligheterna med TV på Internet. Idag finns såväl teknik 
och infrastruktur på plats för att detta ska vara möjligt. För att sända TV på Internet 
behövs streamingservrar som är anpassade för rörlig media. Dessa ska vara kapabla för 
att kunna hantera stora belastningar och trafik, detta för att flera ska kunna se TV-
programmen/ avsnitten samtidigt. Att införskaffa själva serverplatsen kan kosta rätt 
mycket pengar. Men i övrigt är distribuering på Internet relativt billigt. Detta på grund 
av att de flesta former av distribuering ökar effektiviteten och sänker kontaktkostnaden. 
 
De för och nackdelar som finns med distribuering på Internet är att det är relativt låga 
startkostnader för att starta upp exempelvis en Bredbandskanal. Det är även ett mycket 
friare distributionssätt eftersom du här inte är lika beroende av tittare och reklam.  
Det finns inga egentliga gränser för vad du kan sända och exponera på Internet.  
 
Vid distribuering på Internet handlar det inte enbart om programmen/avsnitten som ska 
sändas, det handlar lika mycket om själva nischkanalens hemsida. Det är här allt 
material finns och det är här mottagarna ska hitta materialet. Därför finns det många 
faktorer som avgör om denna sida kommer att fungera. Det är viktigt att sträva efter att 
ha en hemsida och bas som är inbjudande för användaren samtidigt som den har ett väl 
fungerande gränssnitt. Sidan ska vara lättnavigerad och lyfta fram de tjänster kanalen 
erbjuder. Det är även en fördel om sidan är lätt att uppdatera eftersom det hela tiden 
kommer att komma in ny information och material. Sidan ska helt enkelt locka både nya 
besökare och behålla gamla användare.  
 
Distribution på Internet är kanske mer passande för små och smalare målgrupper.  
Det går lika bra att sända stora evenemang till ett stort antal tittare som att använda 
olika tjänster som ger den enskilde tittaren möjlighet att se programmet/avsnittet när det 
passar. Möjligheterna är enorma och du kan rikta dig emot en målgrupp på en person till 
ett obegränsat antal, allt beroende på server och andra tekniska aspekter. En av de större 
nackdelarna är att kostnaderna ökar ju fler tittare kanalen har. Detta kan vara ett stort 
ekonomiskt hinder samtidigt som det lätt går att lösa med betalningsformer som pay-

                     
49 Vidab (11 mars 2005) Dv cam teknik http://www.vidab.se/vidablick/ 
50 Screen digest (16 maj 2005) HDTV  
http://www.theregister.co.uk/2005/03/08/hd_and_hdtv_analysis/ 
51 Nordichardware  (16 maj 2005) HDTV 
http://www.nordichardware.se/Artiklar/?page=1&skrivelse=339 
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per-view och video-on-demand eller abonnering av tjänsten. Ett annat besvär kan vara 
serverutrymme och hur servern hanterar trafik och belastningar.  
 
Vid distribuering på Internet måste filerna anpassas efter hur mottagarens ska ta emot 
det som sänds. När det gäller Bredbands-TV kan mottagaren ta emot materialet med 
bland annat modem, bredband, mobiltelefoner (3G), handdatorer, Settop boxar och 
vanlig TV. Filerna måste alltid vara anpassade och kodade så att mottagaren kan se det 
aktuella programmet/ avsnittet. De formaten som används mest är Media, Real, MPEG 
1,2,4, Quicktime, 3GPP och Flash.  
 
Det är även viktigt att skydda ditt material så att bara vissa kan se det och så att du kan 
ta betalt för dina program/avsnitt. Vid distribuering på Internet måste du ha vissa 
säkerhetssystem, dessa hjälper dig att avgränsa vilka som får access till de aktuella 
programmen/avsnitten. Samtidigt måste det finnas system som tidsbegränsar tillgången 
för mottagarna av materialet. Idag finns det två tekniker som används mest, dessa är att 
skydda tillgången till materialet och att begränsa mottagarens möjlighet att läsa filen. 52 
 
Digital distribution  
Just nu sker en övergång från analogt till digitalt. Detta rör marknät, satellit och kabel.  
De dominerande anledningarna till detta är att spara kostnader och att samtidigt få in 
flera kanaler på samma bandbredd. På det sättet kan kanalerna dela kostnaden för 
distributionen och tjäna in stora summor pengar. Detta är en trend som är gemensam 
och förenar både vanlig digital distribuering med konventionell TV och distribuering på 
Internet som Bredbands-TV. 
 
Det negativa med Digital-TV för mottagaren är att det är höga fasta kostnader per 
abonnemang. Men för kanalen och den som distribuerar är det låga kostnader per tittare. 
Det finns även vissa hindrande regelverk. Digital-TV passar mer för stora 
organisationer som vill nå många. 53 
 
Det behövs heller inget tillstånd för att sända Digital-TV via sattelit eller kabel. Men det 
är nödvändigt att företag som bedriver ursprungliga sändningar under dessa 
distributionsformer registrerar sig hos Radio och TV-verket.  
 
Den digitala tekniken är även mer utvecklingsbar och genom detta kan kanaler i 
framtiden fortsätta att utveckla sina system istället för att byta ut dem. Efterhand 
kommer naturligtvis utvecklingen att fortsätta och i framtiden kanske distributionen 
sker på ett helt annat sätt. 
 
Det mottagaren behöver för att se digital-TV är i princip bara en vanlig TV, parabol 
som tar emot signaler från satellit, digital-TV box och ett programkort. 54 
 

                     
52 Crossnet.net (11 mars 2005) Streaming http://www.crossnet.net/viewText.do?textID=0113 
Radio och TV-verket (11 mars 2005) Tillstånd digital TV 
http://www.rtvv.se/se/Soka_tillstand/digital_tv/ 
54 Filmpedagogik (11 mars 2005) Digitaldistribution 
http://www.fpn.se/portal/content.asp?contentid=202  
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