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Sammendrag 
Mobil-TV er en teknologi som det er en enorm interesse rundt, men som man ennå ikke vet 

om kommer til å bli en stor suksess. Til tross for dette, så er det flere teknologier og 

standarder for mobil-TV. De forskjellige standardene har sine styrker og svakheter, men det 

er ennå vanskelig å si hvilken teknologi som kommer til å bli den ledende. 

Denne oppgaven ser på konkurransen mellom forskjellige teknologier for mobil-TV, for å 

avgjøre hvilken av dem som kommer til å vinne og bli den ledende teknologien. Den 

analysen som blir gjort i denne oppgaven forsøker å se på hvordan de forskjellige 

teknologiene har utviklet seg og hvordan de forskjellige teknologiene konkurrerer med 

hverandre. Det vesentlige i denne analysen er hvordan de forskjellige systemene har utviklet 

seg fra en ide til et ferdig teknologisk system. For å se på denne utviklingen benyttes en 

Systemevolusjonsmodell som sier noe om hvordan store teknologiske systemer kan utvikle 

seg og hvordan konkurransen mellom disse systemene kan foregå. Denne modellen sier noe 

om hvilke egenskaper disse teknologiske systemene må ha for at de skal kunne flyttes fra et 

sted til et annet og vokse seg store. 

For å dra analysen videre, så må man også se på hvilke egenskaper mobil-TV som tjeneste 

har og man forventer at den skal ha, og se hvilken av teknologiene for mobil-TV som 

oppfyller de egenskapene best. For å avgjøre hvilken teknologi som besitter de ønskelige 

egenskapene benyttes konseptet generativitet. 

Ved å kombinere denne systemevolusjonsmodellen og konspetet generativitet, så blir det 
tydeligere hvilken av teknologiene for mobil-TV som besitter de ønskelige egenskapene og 
som da kan utropes til vinner. 
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Forord 
Denne oppgaven er skrevet som en avslutning på mitt mastergradstudie ved Universitet i 

Oslo, 2008. Det må sies at arbeidet har vært krevende, dog veldig lærerikt. 

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Professor Ole Hanseth, som har gitt med god støtte 
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1 Introduksjon 

1.1 Introduksjon og Motivasjon 
Vi lever i et samfunn der vi underholdes på flere og flere måter. Det legges stor vekt på at vi 

skal kunne ta med oss forskjellige former for digital underholding hvor enn vi er i verden. Det 

har skjedd en enorm utvikling innenfor mobiltelefoner og mobil underholdning. 

Mobiltelefonen har gått fra kun å være en telefon, til å bli en telefon med mange 

tilleggsfunksjoner. Blant disse er digitalt kamera, internett, kalender, planlegger, radio, 

MMS/SMS og spill. Det ”eneste” som mangler nå er at man skal kunne se TV på mobilen. Det 

er ikke tvil om at mange er interessert i å bruke penger på mobilen sin. Det at man fikk 

muligheten til å laste ned ringelyder og bakgrunnsbilder til mobilen sin, har gjort at mange 

selskaper har sett at det er penger å tjene på det mobile markedet. Det har blitt tjent store 

penger på dette området, men ettersom at mobiltelefonene har blitt mere og mere 

avanserte og at interessen for nedlastning/kjøp av ringelyder er fallende, så har 

mobilprodusenter, teleoperatører og innholdstilbydere, sett at man må komme med noe 

nytt. En av de tingene som det satses en på nå, er mobil-TV. 

 

1.2 Problemstilling 
Målet med denne oppgaven er å se på utviklingen og fremtiden til mobil-TV. Det er en 

enorm interesse for mobil-TV fra flere hold og mange ser for seg mobil-TV som det nye store 

innenfor mobilverdenen. Selv om interessen er stor for TV på mobilen, er det ikke gitt at det 

vil bli en overveldende suksess. Det er mange teknologiske utfordringer og ikke minst mange 

sosiale utfordringer som må løses for at man skal kunne få TV på en håndholdt enhet. Det er 

slik at teknologiske affærer inneholder en rik struktur av teknologiske saker/henseender, 

økonomiske prinsipper, politiske krefter og sosiale hensyn Thomas P. Hughes, p 1). Det 

holder ikke bare at man utvikler et teknologisk system, man må kunne sette dette systemet 

ut i drift og man må få folk til å bruke det. Ikke bare det at man må få folk til å bruke det, 

man må ha støtte fra regjering og styresmakter for at man skal kunne bygge et system som 

det mobil-TV (i alle fall en del av teknologiene) krever. Det er flere forskjellige standarder for 

sending av mobil-TV og det er ikke gitt hvilken standard som kommer til å bli den ledende. 

Problemstillingen for denne oppgaven er å se på konkurrerende teknologier for mobil-TV og 

se om det er mulig å avgjøre hvilken av disse teknologiene som kommer til å vinne og bli den 

ledende teknologien for mobil-TV. 

 

1.3 Mobil-TV 
Her kommer en kort beskrivelse på hva som menes med mobil-TV. 
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1.3.1 Hva er Mobil-TV? 

Med mobil-TV, så mener man at man skal kunne se en eller annen form for tv på en 

håndholdt enhet. Det vil si at man skal kunne se på tv på en håndholdt enhet hvor enn du er 

i verden. Et spørsmål som fort dukker opp når man diskuterer mobil-TV, er om dette 

kommer til å bli som vanlig TV, bare på et mobilt format? Svaret er; både ja og nei. Det er 

klart at det å sende de samme programmene som går på vanlig TV via et broadcastingnett, 

er en mulighet. Dette er selvfølgelig ikke den eneste muligheten for TV på mobilen. Det 

legges også stor vekt på at disse mobil-TV-tjenestene skal bli mer interaktive enn det regulær 

TV er, og at man skal kunne velge selv hva man vil se og når man vil se det. Det skal ikke 

nødvendigvis være slik at man må følge et sendeskjema som på vanlig TV, men at man i en 

del tilfeller skal få se det man ønsker, når man selv ønsker det. 

 

1.3.2 Unicast vs Broadcast 

Det er forskjellige måter man kan få TV-bilder på en håndholdt enhet. Den mest naturlige 

måten for teleopperatører er streaming: en UMTS(Universal Mobile Telecommunications 

System) eller HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) forbindelse kan brukes til å 

”streame” en spesifikk tv kanal til en håndholdt enhet/terminal. Dette blir tilbudt i dag 

mange steder i verden, også i Norge, der for eksempel NRK har live-streaming av utvalgte 

programmer fra NRK1 og NRK2. Ulempen med denne teknologien er at den er kostbar og 

tillater ikke mange brukere i forhold til broadcasting. Det er fort gjort å spise opp kapasiteten 

i nettverket hvis det er mange brukere som ser på samtidig. Den mest vanlige formen for 

unicasting blir gjort over 3G-nettet (altså UMTS). 

Et alternativ til unicast er derfor broadcasting via et bakkenett eller broadcasting via satellitt. 

Siden mobile enheter er små og har begrenset batteri- og regnekraft, så er ikke vanlige 

broadcastingtjenester som DVB-T(Digitalt bakkenett) og DVB-S(Digital TV over satellitt) godt 

egnet til dette formålet. Tjenester som er skreddersydd for dette formålet er for eksempel 

DVB-H, DMB og MEDIAFLO. Med en broadcastingtjeneste, så vil alle få tilgang til de samme 

kanalene og man er nødt til å følge et sendeskjema.  Fordelen med broadcasting er at et 

ubegrenset antall brukere kan benytte seg av tjenesten (Stollenmayer, 2006). 

 

1.3.3 De forskjellige teknologiene 

Det er flere forskjellige måter å distribuere og sende mobil-TV på. Nedenfor kommer en liten 

presentasjon av noen av teknologiene for mobil broadcasting. Det som er en trussel for 

broadcastingstandardene, er at det er flere konkurrerende teknologier.  
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1.3.3.1 DMB (Digital Multimedia Broadcasting) 

DMB er basert på Digital Audio Broadcasting (DAB) standarden. Dette vil si at man kan bruke 

det eksisterende DAB nettet som man har og sende både lyd og bilde over dette nettet. I 

Sør-Korea er denne standarden allerede tatt i bruk og den blir brukt mye. DMB kan sendes i 

hvilken som helst ledig kapasitet i eksisterende DAB infrastruktur, til en minimal og 

sentralisert software og hardware investering. 

DMB kan sendes enten via satellitt eller via et bakkenett. S-DMB (Satellite-DMB) er 

betegnelsen for DMB som sendes over satellitt, og T-DMB (Terrestrial-DMB) er betegnelsen 

for DMB som sendes over et bakkenett. DMB er en ETSI standard. 

 

1.3.3.2 DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) 

DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) er en adopsjon av DVB-T som er digital-TV 

sendt over et bakkenett. I likhet med DMB så er DVB-H en åpen ETSI standard. DVB-H drar 

også nytte av eksisterende hardware infrastruktur (bakkenett), men trenger dedikert 

frekvens/spektrum, som ikke er tilgjengelig (i Norge og flere Europeiske land), før analoge 

signaler er avviklet.  

 

2 Teori 
I dette kapitlet presenteres de teoriene som blir brukt i denne oppgaven for å se på 

evolusjonen av de forskjellige teknologiene for mobil-TV og den konkurransen som foregår 

mellom de forskjellige teknologiene. 

Når man skal se på utviklingen til en ny teknologi og en ny tjeneste som mobil-TV, så tar det 

ikke lange tiden får man forstår at det er mye som må bygges og mange aktører som må 

samkjøres, for at man skal få en tjeneste som fungerer.  

Mobil-TV er en ny teknologi som krever en del infrastruktur og mye koordinering mellom 

teknologiske artefakter og forksjellige aktører. Det er nødvendig å få koordinert alt dette slik 

at man får et teknisk system, som gjør at folk kan benytte seg av mobil-TV.  

I boken ”Networks of Power” av Thomas P. Hughes, så ser Hughes på utviklingen av det 

elektriske kraftnettet og hva som har gjort det til en suksess. Med suksess, så mener man 

hvordan det var mulig å utvikle et teknisk system, som man klarte å flytte fra et samfunn til 

et annet, slik at man til slutt greide å ende opp med et verdensomspennende kraftnett. På 

samme måte som med utviklingen av elektrisk strøm, så er man nødt til å bygge ut tekniske 

systemer for mobil-TV også. Hughes presenterer i sin bok en modell for hvordan et slikt 

system kan utvikle seg fra en idé til et ferdig system. Det er en systemevolusjonsmodell og 
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den er ment til å fange opp de problemene og utfordringene som kan oppstå under 

utviklingen og evolusjonen av store tekniske systemer.  

 

2.1 Hughes Systemevolusjonsmodell 
I boken Networks of Power (Hughes, 1983), så beskriver Hughes en del teorier og 

presenterer et analyseverktøy for bygging og evolusjonen av store tekniske systemer. Et 

spørsmål som da er viktig å stille seg er; Hva er et teknisk system? 

Hughes definerer et teknologisk system slik: 

Noen konsepter om systemer er så generelle at de transcenderer/overgår tid og sted. Et 

system består av relaterte deler og komponenter. Disse komponentene er tilkoblet i et 

nettverk, eller en struktur, som for en som studerer systemer, kanskje er mer spennende 

enn komponentene i systemet. Disse sammenkoplete komponentene i teknologiske 

systemer er ofte sentralt styrt, og vanligvis så er begrensningene i systemet etablert av 

omfanget av denne kontrollen. Kontroller er utøvd for å optimalisere systemets prestasjon 

og for å lede systemet i en retning slik at det kan oppnå målsetninger (Hughes, 1983). Et 

teknisk system vil bestå av mange forskjellige komponenter og de er av både teknisk art og 

ikke-teknisk art. Det vil si at man har selve den tekniske infrastrukturen som består av alle de 

tekniske artefaktene. Dette vil være for eksempel sendere, mobiltelefoner og lignende. Det 

er likevel ikke alt. Et teknisk system består også av mange ikke-tekniske artefakter og 

aktører. Dette kan være regulatorer(EU, lokale myndigheter), håndsettleverandører, 

investorer, brukere, innholdsleverandører osv.  

Når man har en oppfinnelse så er det slik at den må fungere i et gitt miljø. Et teknisk system 

skal sikre at man har det riktige rammeverket slik at oppfinnelsen fungerer til det den er 

ment til. For å forklare dette videre, så er det slik at en oppfinnelse i seg selv ofte ikke vil 

fungere alene og frittstående. Den krever et spesielt miljø for at den skal fungere. Et 

eksempel er en elektrisk bordlampe. En elektrisk bordlampe vil på egenhånd ikke fungere 

spesielt godt, fordi den trenger strøm. Derfor er det slik at man må ha et system for 

distribusjon av strøm som gjør at den elektriske bordlampen kan virke. Det er også mye 

annet som må være på plass. Man må ha stikkontakter, sikringskap og en hel del andre ting 

også. Sammen så utgjør disse komponentene og det nettverket som kobler dem sammen, et 

teknisk system. Det er et teknisk system som skal sikre at bordlampen fungerer til det den er 

ment å brukes til. Det er slik med mange oppfinnelser at de fungerer kun i et gitt miljø eller 

et gitt system. De er avhengig av mange andre tekniske enheter/artefakter for at de skal 

kunne fungere slik de er tenkt. 

Hughes fremhever viktigheten av å utvikle tekniske systemer for at en gitt oppfinnelse skal 

kunne få grobunn og vokse seg stor. Hughes har tatt for seg det elektriske kraftnettet som 

eksempel for utvikling av tekniske systemer. Det som er spesielt med utviklingen av det 
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elektriske kraftnettet er at det forandret verden og måten mennesker levde på betraktelig. 

Det hadde også en enorm påvirkning på industrien og forandret måten den fungerte på. 

Selv om det her er snakk om tekniske systemer, så legger også Hughes vekt på at det er 

mange andre ting som må tas hensyn til. Det er ikke tvil om når det gjelder teknologiske 

affærer så inneholder de en rik tekstur av tekniske henseender, vitenskapelige lover, 

økonomiske prinsipper, politiske krefter og sosiale bekymringer (Hughes, 1983). 

Hughes presenterer en modell for hvordan et system kan utvikle seg og hva man må passe 

på for at systemet skal utvikle seg slik at man oppnår det ønskede resultatet. Den modellen 

han presenterer er en systemevolusjonsmodell. Ved hjelp av denne modellen viser Hughes 

hvordan en teknisk oppfinnelse kan utvikle seg fra ide til et ferdig teknisk system. Modellen 

består av forskjellige faser og det er viktig å påpeke at jobben med de forskjellige fasene går i 

hverandre. Fasene blir presentert i en spesiell rekkefølge og det er naturlig å følge fasene i 

den rekkefølgen de blir presentert i boken. Når det er sagt, dette betyr ikke at man må følge 

fasene helt slavisk. Det vil være naturlig at man blir nødt til å hoppe litt mellom de 

forskjellige fasene, fordi arbeidet med å bygge store tekniske systemer er krevende og 

komplisert arbeid. Det kreves god planlegging og det er mange uforutsette problemer man 

kan støte på, som gjør at man er nødt til å gå tilbake noen skritt, gjøre noen forandringer, for 

så å kunne komme seg videre. 

 

2.1.1 Beskrivelse av modellen 

Systemevolusjonsmodellen som blir beskrevet i Networks of Power (Hughes, 1983), har som 

sagt tidligere faser, og dominerende karakteristikker viser seg å komme for dagen i løpet av 

hver fase. I tillegg så identifiserer modellen også de særskilte evnene og interessene til de 

profesjonelle som presiderte over systemøkning i hver av disse fasene (Hughes, 1983). 

 

2.1.1.1 Fase 1 

I den første fasen så er det oppfinnelsen og utviklingen av et system som er betraktet. De 

profesjonelle som spiller en stor rolle i denne fasen er oppfinner-entreprenører. Disse skiller 

seg ut fra vanlige entreprenører ved at disse entreprenørene presiderer/leder over en 

prosess som går fra en oppfinnsom idé gjennom utvikling, til det oppfunnede systemet er 

klart til bruk. 

 

2.1.1.2 Fase 2 

I den andre fasen legges det vekt på hvordan man kan flytte teknologien som er funnet opp 

og utviklet, fra en region eller samfunn til et annet. I denne fasen er det mange aktører som 

er i involvert; oppfinnere, entreprenører, organisatorer for bedrifter og finansfolk.  
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2.1.1.3 Fase 3 

Det som kjennetegner den tredje fasen, er systemvekst. Det å se på veksten av et system er 

en interessant og vanskelig utfordring. Den metoden for vekstanalyse som er brukt i 

Networks of Power (Hughes, 1983) involverer ”reverse salients” og kritisk problemer. Siden 

det man ser på er et system, så blir disse ”reverse salients” den ujevne veksten av 

komponentene i systemet. Det vil si at disse ”reverse salients” dukker opp i dynamikken av 

systemet fordi komponentene vokser ujevnt og da også hele nettverket (Hughes, 1983). 

 

2.1.1.4 Fase 4 

Ettersom systemet vokser, så trenger det momentum. Den fjerde fasen av systemmodellen 

er karakterisert ved betydelig vekst. Et system med betydelig vekst har masse/tyngde, 

hastighet og retning (Hughes, 1983). Når det er snakk om tekniske systemer, så består 

massen av maskiner, innretninger, strukturer og andre fysiske artefakter som det er blitt 

investert betydelige summer penger i. Det er flere andre ting som også gjør at momentum 

oppstår. Det at folk med profesjonelle evner involverer seg og at foretningshensyn, 

regjering, profesjonelle samfunn, utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner som 

påvirker og er påvirket av den tekniske kjerne av systemet, bidrar også til å skape 

momentum. Det er også slik at et system har vanligvis en retning, eller mål. For et ungt 

system er disse målene viktigere, enn for et etablert system. Dette er fordi et etablert 

system har momentum som driver det framover. 

 

2.1.1.5 Battle of the Systems 

En annen ting som er viktig å se på når det gjelder utviklingen av mobil-TV og som blir 

beskrevet i Networks of Power, er det som kalles for ”Battle of Systems”. Det hadde vært 

veldig greit hvis det kun var en standard og en teknologi for utbygging og implementering av 

mobil-TV. Slik er det ikke. Det er flere standarder og teknologier som konkurrerer mot 

hverandre og det vil bli laget forskjellige systemer for disse standardene og teknologiene. 

”Battle of the Systems” beskriver hvordan disse systemene konkurrerer mot hverandre. Det 

er en slags ”krig” mellom disse systemene og de jobber mot hverandre om de samme 

markedsandelene og de samme kundene. Det konkurreres om å lage det beste systemet, slik 

at det lett lar seg flytte fra et samfunn/land til et annet, og som er det systemet som er mest 

attraktivt for brukere og investorer. 

 

2.1.2 Hva gjør Hughes teori relevant i forhold til mobil-TV? 

Det som gjør denne teorien relevant er at den beskriver bygging og utvikling av veldig store 

tekniske systemer med tilsvarende stor infrastruktur. For å kunne tilby mobil-TV, så kreves 
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det at man i mange tilfeller må bygge helt ny infrastruktur. Dette kommer selvfølgelig litt an 

på hvilken teknologi man ser på, men for alle broadcast-teknologiene så kreves det i stor 

grad at man må bygge ny infrastruktur. Metodene til Hughes beskriver dette på en veldig 

god måte, hva som kreves og hva man skal se opp for når man skal bygge ny infrastruktur og 

nye tekniske systemer. Selv om Hughes har sett på utviklingen av elektrisk strøm i Networks 

of Power, så er likevel mange av de erfaringene og teoriene som Hughes presenterer, også 

mulig å bruke på andre tekniske systemer. Hughes beskriver ved hjelp av sitt 

gjennomgangseksempel hvordan de tekniske systemene for elektrisk strøm rundt om i 

verden ble utviklet og forbedret. Det er dermed ikke gitt at de fremgangsmåtene som blir 

presentert i Hughes sin bok, er den eneste måten å få et vellykket system på, men han 

kommer med en del gode poenger som er verdt å merke seg når man skal utvikle store 

tekniske systemer. Han påpeker viktigheten med det han kaller ”reverse salients”. Det er 

ikke uvanlig å møte på problemer når man skal utvikle store systemer. Under selve 

prosessen med å utvikle et teknisk system, så kan man se at det er noe som gjør at hele 

prosessen ikke går videre. Det er mange ting som kan være årsaken til dette, det viktige da 

er å kunne finne ut spesifikt hva som holder hele systemprosessen tilbake og hvordan man 

skal løse dette. Det som holder hele systemprosessen tilbake kaller Hughes for ”reverse 

salients”.  

Når man skal lansere noe så avansert som mobil-TV, så er det klart at man vil støte på 

problemer og ting vil utvikle seg i forskjellig hastighet og derfor så vil det være enkelte ting 

som holder hele systemprosessen tilbake. 

Selv om systemevolusjonsmodellen til Hughes er en god modell for å se på utviklingen og 

evolusjonen av store tekniske systemer, så er det ikke dermed sagt at den fanger opp alle de 

utfordringene og problemene som man vil støte på når man skal utvikle et system for mobil-

TV eller hvilken som helst annen teknologi. Det er mange utfordringer ved å bygge store 

tekniske systemer og det er mange utfordringer ved å lansere en tjeneste som mobil-TV. 

 

2.1.3 Hvorfor Hughes 

Hughes har i sin bok Networks of Power tatt for seg utviklingen av det elektriske kraftnettet. 

Selv om dette er gjennomgangseksempelet gjennom hele boken, så er modellen og de 

teoriene som Hughes kommer med, ment å være universelle. Hughes 

systemevolusjonsmodell er ment til å kunne fungere på andre tekniske systemer, og det er 

derfor interessant å benytte seg av Hughes teorier når man ser på utviklingen og fremtiden 

til mobil-TV. Hughes er inneforstått med at når man ser på utvikling av store tekniske 

systemer, så er det ikke bare de tekniske artefaktene man må ta hensyn til. Det er mange 

sosiale hensyn som må tas og det er mange aktører som påvirker systemets utvikling i 

forskjellige retninger. Slik vil det også være med mobil-TV.  
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2.2 Generativitet 
Som man ser fra Hughes systemevolusjonsmodell, så beskriver den hvordan teknologiske 

systemer kan utvikle seg. Den sier ikke så veldig mye om hvilke egenskaper som gjør at den 

ene teknologien er bedre enn den andre.  

Det er også veldig lett at når man ser på utvikling av nye teknologier og store tekniske 

systemer, at man kun ser på utviklingen og analyserer ut i fra industrien sitt ståsted. Man har 

ofte en tendens til å glemme at det også er brukere som skal benytte seg av den nye 

teknologien, og at brukerne har mye å si for om en gitt teknologi blir en suksess eller ikke. 

Det er her begrepet Generativitet kommer inn.  Jonathan L. Zittrain har i sin artikkel ”The 

Generative Internet”, beskrevet hvorfor internett har blitt så stort og populært som det har 

blitt. Zittrain introduserer et begrep som han kaller for ”Generativitet”. Generativitet har han 

beskrevet på følgende måte: 

 

2.2.1 Beskrivelse av Generativitet  

Generativitet er en funksjon av/til en teknologi sin kapasitet for; innflytelse over et spekter 

av oppgaver, tilpasningsevne til et spekter av forskjellige oppgaver, mestringsletthet (ease of 

mastery), og tilgjengelighet (Zittrain, 2006).  

 

2.2.1.1 Kapasitet for innflytelse/økning –  

Vi omgir oss med og bruker hendige objekter, naturlige og kunstige, håndgripelige og 

uhåndgripelige; ”innflytelse”(leverage) beskriver i hvilken grad disse objektene tillater 

verdifulle prestasjoner som ellers ville være umulige eller ikke verdt strevet med å oppnå 

(Zittrain, 2006).  

 

2.2.1.2 Tilpasningsevne –  

”Tilpasninsgevne” referer til både bredden av bruken til en teknologi uten å gjøre 

forandringer på den og beredskapsvilligheten til den slik at den kan bli modifisert til å øke 

bruksområdene (Zittrain, 2006).  

 

2.2.1.3 Mestringsletthet (ease of use) – 

En teknologis ”mestringsletthet” (hvor lett en teknologi er å mestre), reflekteres over hvor 

lett det er for en bred brukermasse både å ta den i bruk og tilpasse seg til den: hvor mange 

ferdigheter er nødvendig for å benytte seg at teknologiens tilpasningsevne for oppgaver 

brukerne bryr seg om, uansett om teknologien er skapt for det eller ikke (Zittrain, 2006).  
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2.2.1.4 Tilgjengelighet – 

Jo snarere folk kan ta i bruk og kontrollere en teknologi, sammen med den informasjonen 

som kreves for å mestre den, jo mer ”tilgjengelig” er teknologien (Zittrain, 2006). 

 

2.2.1.5 Generativitet besøkt på nytt – 

Som definert ved hjelp av disse fire kriteriene, så øker generativiteten ved at brukere har 

muligheten til å generere nye, verdifulle måter å bruke teknologien på som er lette å 

distribuere og som igjen fører til mer innovasjon. 

Det som blir brukt som et eksempel på en god generativ teknologi/ting, er PC’en og 

internett. Det som gjør internett så generativt er måten internett er bygget opp på og hvor 

enkelt det er å benytte seg av de forskjellige kommunikasjonsprotokollene. 

I internett så ligger brukervennligheten og teknologien i sluttnodene. Enhver bruker kan hvis 

de vil lage egne programmer som kommunisere med andre PC’er. Det er denne ende-til-

ende arkitekturen som blir sett på som styrken til internett og dette er mye av grunnen til at 

internett har blitt slik det er i dag. Det at man har programmerbare terminaler, gjør at man 

kan få flere enn bare profesjonelle mennesker til å være med på utviklingen og forme den 

nye teknologien.  

Det er denne ende-til-ende arkitekturen som gjør internett og PC’er så kraftig. Man har 

programmeringsspråk som gjør at man kan få operativsystemet til å gjøre nær sagt det man 

vil. Med en ikke generativ teknologi, så har man ikke den muligheten. Et eksempel på noe 

som ikke er generativt i like stor grad som PC’en, er XBOX360 (spillkonsoll). Denne kan 

kobles til Xbox-live, som er nettjenesten til XBOX360. Denne tjenesten gjør at man kan spille 

online med andre spillere som er koblet til XBOX-live. Selv om selve kommunikasjonen 

foregår over internett, så har man ingen mulighet til å surfe og se på nettsider med 

XBOX360. Det er gjort klare begrensninger på hva som er tillatt av kommunikasjon mellom 

brukerne og det er også ingen muligheter for å lage egne programmer.  

 

2.2.2 Hvorfor Generativitet 

Generativitet sier noe om en teknologi sin evne til å tillate ny bruk og hvor enkelt det er for 

brukeren å teste og benytte seg av den. Innenfor mobilverdenen har det vært slik at 

industrien i veldig stor grad har kontrollert hvordan mobilteknologien og tjenestene har 

utviklet seg.  

Når man har nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier, så er det poeng å se på hvor 

enkelt det er å ta disse i bruk og hvor enkelt det er for folk å benytte seg av dem. Derfor 

kommer dette med generativitet inn når man ser på utviklingen av mobil-TV. For er det noe 

mobil-TV er avhengig av, så er det at det blir brukt av forbrukerne. Det må også være mulig å 
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gjøre tester på de forskjellige teknologiene, slik at man får testet ut hva som fungerer, hva 

som ikke fungerer og hvilken teknologi som dekker det behovet man er på utkikk etter. 

 

2.2.3 Hvordan kommer generativitet inn når det gjelder mobil-TV? 

Generativitet er et viktig begrep i sammenheng med mobil-TV fordi det sier noe om 

egenskapene til de forskjellige standardene/teknologiene. Det er viktig at de forskjellige 

teknologiene rent teknisk fungerer godt, men det er også viktig at de har de rette 

egenskapene slik at man får den tjenesten man ønsker. 

Det har vært mye snakk om hva som må til for at mobil-TV skal bli populært hos brukerne. 

Det som mange har lagt vekt på er dette med interaktivitet. Med interaktivitet så mener 

man at man skal kunne velge det man vil se når man vil se det. Ikke bare det, men at man 

også skal kunne interagere med programmene som sendes og kanskje påvirke programmets 

gang også videre. Det har også vært snakk om dette at man integrerer forskjellige ting i en 

opplevelse. Et eksempel er dette programmet SVISJ på NRK. NRK hadde en testkjøring av en 

mobilversjon av SVISJ, folk kunne høre og se på musikkvideoer på mobilen samtidig som de 

kan delta på chatten. For at man skal kunne få til slike ting, så er det viktig at man har 

muligheten til å lage programmer på mobiltelefonen og at man har en eller annen form for 

tilgang til internett eller WAP. Med broadcasting teknologiene (T-DMB, DVB-H, S-DMB) så er 

mulighetene for interaksjon og Video On Demand, mye vanskeligere (praktisk talt umulig) 

enn med for eksempel mobil-TV over 3G. Muligheten for kommunikasjon er vanskelig siden 

broadcasting i hovedsak er enveiskommunikasjon. 

Det som har vært svakheten med mobiltelefoner generelt, er mulighetene for vanlige folk å 

lage egne programmer på mobiltelefonen som kan benytte seg av 

kommunikasjonsprotokollene i mobilnettverket. Telefonene har i veldig stor grad vært 

lukket og det har kun vært autoriserte utviklere som har kunne utvikle programvare til 

mobiltelefoner. Det som har vært noe av problemet er at Operativsystemet til 

mobiltelefonen har vært veldig lukket, og har man prøvd å lage egne programmer til 

telefonen, så får man bare tilgang til et fåtall av telefonens funksjoner. Dette er en trend 

som kanskje er i ferd med å snu. Det er aktører der ute som lanserer åpne operativsystemer 

slik at det blir enklere for mobiltelefonprodusenter å utvikle programvare for 

mobiltelefonene sine. Det betyr ikke at telefonen i seg selv er åpen. Det er ikke mange åpne 

telefoner på markedet, men det finnes noen. En av disse er NEO1973. NEO1973 er en helt 

åpen telefon med et åpent Linux basert OS. Dette gjør at hvem som helst kan programmere 

denne telefonen og lage egne programmer som kan benytte seg av alle telefonens 

funksjoner. Dette er interessant for mobil-TV fordi man kan få helt andre måter å sende lyd 

og bilde mellom telefonene på. 
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3 Metode 
Dette kapitlet forklarer hvilke metoder som er brukt og hvordan man har gått fram for å se 

på utviklingen av de forskjellige teknologiene for mobil-TV. 

For å se på utviklingen og fremtiden til mobil-TV, benyttes teorier som er beskrevet i boken 

Networks of Power skrevet av Thomas P. Hughes. I denne boken ser forfatteren på 

utviklingen av det elektriske kraftnettet og hva som har gjort det til en så stor suksess. Med 

stor suksess så mener man hvordan det var mulig å utvikle et teknisk system, som man klarte 

å flytte fra et samfunn til et annet og til slutt ende opp med et verdensomspennende 

kraftnett. Det er ikke vanskelig å se at utbyggingen av det elektriske kraftnettet hadde en 

enorm påvirkning på samfunnet. Den forandret måten vi mennesker levde på og måten 

industrien arbeidet på. Dette kan man ikke regne med at utviklingen og utbyggingen av 

mobil-TV vil gjøre i like stor grad. Likevel er det mange observasjoner og teorier som blir 

presentert i boken Networks of Power som kan være nyttige når man ser på utviklingen av 

mobil-TV. Av de store konstruksjonsprosjektene i det 19. århundre, så har ingen vært mer 

imponerende når det gjelder tekniske, økonomisk, og vitenskapelig aspekter. Ingen andre 

konstruksjonsprosjekter har vært mer innflytelsesrike når det gjelder dets sosiale effekter, 

og ingen andre prosjekter har engasjert mer gjennomgående våre konstruktive instinkter og 

evner, enn det elektriske kraftsystemet (Hughes, 1983). Det er mange nyttige erfaringer som 

ble gjort da dette kraftnettet ble utbygget og det som gjør denne boken og teoriene i den så 

sterk, er at man ikke kun ser på det tekniske ved å bygge et kraftnett. Man ser også på det 

finansielle og de sosiale aspektene ved en slik utbygging. Det å bygge et elektrisk kraftnett i 

likhet med mobil-TV, krever at man har støtte fra samfunn og regjering. Det er like mye en 

sosial utfordring som det er en teknisk utfordring. I boken presenterer Thomas P. Hughes, 

fire faser for hvordan man kan utvikle et teknisk system for hvordan man kan lage et slik 

teknisk system. Det er en modell for systemevolusjon.  

Systemer er viktig fordi en gitt oppfinnelse eller teknisk ting, må kunne fungere i en 

sammenheng. Man må skape en ramme rundt det man har oppfunnet slik at det når ut til så 

mange som mulig og at oppfinnelsen fungerer til det den er ment til. Det er også viktig og 

ønskelig at oppfinnelsen overlever og at man kan utvikle den videre. I dette ligger det at den 

selger godt og at man kan tjene penger på oppfinnelsen. 

Videre for å se på hva som må til for at mobilTV skal bli en suksess, så blir Zittrains 

generativitetsbegrep benyttet. Generativitet vil si noe om hvor enkelt det er å ta de 

forskjellige teknologiene i bruk og hvor lett det er å benytte seg av de teknologiene slik at 

man får den mobil-TV-tjenesten som man ønsker. 

4 Systemene og deres komponenter 
Nå som metodene og teoriene som vil bli brukt i denne oppgaven er forklart, vil det nå 

komme en beskrivelse på hvordan de forskjellige tekniske systemene for standardene DVB-
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H, DMB og 3G kan se ut og hva som er komponentene i systemene. Dette er gjort fordi man 

lettere skal forstå hvordan de forskjellige tekniske systemene kan se ut. Det er viktig slik at 

man lettere skal forstå dynamikken som foregår mellom komponentene i de tekniske 

systemene. Disse 3 standardene er valgt fordi, de synes å være de største konkurrentene for 

øyeblikket. 

De tekniske systemene vil alle bestå av tekniske komponenter(sendere, mottakere, 

datamaskiner) som utgjør en teknisk infrastruktur. Uansett standard for mobilTV som man 

velger å se på, så vil systemene bestå av en del tekniske komponenter. Det er klart at rent 

teknisk så fungerer jo standardene forskjellig, men systemene består av mange av de samme 

bestanddelene. 

Systemene vil også bestå av komponenter som ikke er tekniske, eller nødvendigvis fysiske. I 

systemene vil man også finne aktører som teleoperatører, regulatorer, 

håndsettleverandører, innholdstilbydere/mediebedrifter, som i stor grad vil påvirke hvilken 

retning systemet vil bevege seg. Det som vil være felles for alle standardene er at det vil 

være en aktør, eller flere, på toppen av hierarkiet som leder utviklingen av et gitt teknisk 

system og den gitte mobil-TV-tjenesten. I mange tilfeller vil dette være en teleoperatør som 

er på topp, men for broadcastingstandardene, så trenger det nødvendigvis ikke være en 

teleoperatør fordi broadcastingstandardene benytter seg av et eget sendenett.  

 

4.1 Hva består systemene for mobil-TV av? 
Her kommer en kort beskrivelse av hva systemene for de forskjellige mobil-TV-standardene 

kan bestå av. Denne beskrivelsen er en overordnet beskrivelse og tar for seg de 

komponentene eller kategorier av komponenter som man typisk finner i et system for mobil-

TV. 

 

4.1.1 Teknologiske artefakter 

Systemene for mobil-TV vil helt klart bestå av mange teknologiske artefakter og 

komponenter. Typisk så vil dette være teknisk infrastruktur som sendere, 

mobiltelefoner(mottakere), datamaskiner, batterier. Det er mange teknologiske artefakter 

som går med i de forskjellige systemene for mobil-TV. Det kan ofte være vanskelig å 

identifisere alle disse komponentene og alle komponentene er ikke nødvendigvis like viktig. 

Likevel, hvis en komponent tas bort så vil det ha konsekvenser for systemet, hvis ikke det har 

det, så er det heller ikke en del av det teknologiske systemet. 
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4.1.2 Regulatorer 

Myndighetene i et land vil alltid være en del av de tekniske systemene. De trenger ikke være 

en veldig stor og avgjørende komponent i systemet, men de vil alltid ha noe å si for hvem 

som får lov til å bygge ut og hvem som får lov til å sende på hvilke frekvenser.  

 

4.1.3 Håndsettleverandører 

Håndsettleverandørene vil være viktige for alle mobil-TV-systemene. Dette er fordi mobil-TV 

ikke vil fungere uten håndsett som kan takle de forskjellige mobil-TV-standardene. Det er 

viktig at man får håndsettleverandørene på banen, slik at de landene som skal lansere 

forskjellige mobil-TV-tjenester vet at det er mulig å få fatt i telefoner som støtter de 

forskjellige mobil-TV-tjenestene. 

  

4.1.4 Innholdsleverandører/mediebedrifter 

Innholdsleverandørene er veldig viktige og kan påvirke i stor grad. Innholdsleverandørene 

skal produsere innhold og gi brukerne de kanalene og det innholdet som de ønsker. 

Innholdsleverandørene har liten innvirkning på hvordan selve teknologien fungerer, men de 

har mye å si for hvordan teknologien blir utnyttet. De kan påvirke hvordan man utnytter de 

forskjellige teknologiene slik at man får programmer og programkonsepter som brukerne 

ønsker. 

Det som er vanskelig med innholdsleverandører er at selv om de er en viktig komponent i de 

forskjellige teknologiske systemene så er de ikke nødvendigvis bundet til kun et av dem. De 

kan være en komponent i flere teknologiske systemer for mobil-TV. Det som likevel er viktig 

å få med seg er at hvis en innholdsleverandør som NRK investerer i for eksempel DVB-H, så 

har de blitt en veldig viktig del av akkurat det systemet (DVB-H) og kanskje utelukket 

deltakelse i andre systemer. 

 

4.1.5 Brukere 

Brukerne er en viktig del av de teknologiske systemene. Det som er viktig å påpeke her er 

hvordan brukerne oppfører seg er med på å gjøre hvilket teknisk system de er en del av. Ved 

at brukeren velger å kjøpe en telefon som støtter en av mobil-TV teknologiene så investerer 

de i akkurat det systemet. Det som er et viktig poeng er her, er at en bruker kan være med i 

flere av systemene. Det som ser ut til å være tilfellet er at de fleste mobiltelefonene med 

enten DVB-H eller T-DMB støtte, har også støtte for 3G. Dermed så er disse brukerne med i 

flere systemer. Likevel, det som er når de først har valgt å kjøpe en telefon med støtte for 

enten DVB-H eller DMB, så vil det være et bevisst valg fordi man ønsker akkurat den eller 

den tjenesten. Da har man bevisst valgt at man ønsker den tjenesten som da kan tilbys på 



Side 24 av 92 
 

den telefonen. Hvis de blir mange nok som gjør dette, så vil man en gitt teknologi få en god 

base med brukere og få et visst momentum. 

 

Dett er grovt sett hva som er komponentene i de tekniske systemene for mobil-TV. Man skal 

ikke glemme at dette er veldig grovt hva som er i de tekniske systemene. Hvis man går 

skikkelig i dybden, så vil man helt sikkert finne ut at det er veldig mang flere komponenter og 

at det er mye som skjer innad i systemet. 

For å forstå enda bedre systemene til de forskjellige standardene som blir sett på i denne 

oppgaven, så kommer det nå en mer konkret beskrivelse av de forskjellige standardene og 

deres tekniske systemer. 

 

4.2 DVB-H 
Her kommer en beskrivelse på de komponentene som man kan finne i et DVB-H-system. 

DVB-H systemet består selvfølgelig av mange fysiske og tekniske komponenter. For å forstå 

hvordan systemet ser ut og virker, er det greit å se på hvordan DVB-H fungerer rent teknisk 

og hva de fysiske bestanddelene i systemet er.  

 

4.2.1 Teknisk 

DVB-H er også en broadcastingstandard på lik linje med T-DMB. Det vil med andre ord være 

nødvendig å bygge ut en infrastruktur som kan sende disse DVB-H signalene. Det som er en 

av styrkene til DVB-H er at det er en standard som er spesifikt designet for broadcasting av 

video for et håndholdt format. DVB-H er designet slik at det lett skal kunne integreres med 

eksisterende DVB-T nettverk og dele samme infrastruktur (Kumar, 2007). DVB-H benytter 

seg også av en time-slicing teknikk for å spare strøm. Det igjen innebærer at det å skifte 

kanaler tar en god del tid siden DVB-H mottakeren som sitter i mobiltelefonen er i 

sovemodus cirka 80 % av tiden. Mottakeren er kun aktivert rett før de forventede pakkene 

tenkes å komme og går i sovemodus etter at pakkene er mottatt.  

DVB-H er en teknologi som er designet for å møte de fleste formål hva gjelder det å levere 

TV-tjenester på et håndholdt format. Man har hatt i tankene at DVB-H skal være en 

broadcastingtjeneste som potensielt skal kunne nå et ubegrenset antall mennesker. Man har 

sett viktigheten av å ha kraftige nok sendere slik at man også kan benytte seg av DVB-H også 

i bygninger. Når man utviklet DVB-H så har man hatt i tankene at dette er en standard som i 

hovedsak skal benyttes av enheter som går på batteri. Det har derfor vært viktig å utvikle en 

standard som prøver å bevare batteriet så godt som over hodet mulig, slik at det ikke tappes 

med en gang. Feilretting har også vært viktig når man utviklet DVB-H standarden. Feilretting 

behøves for å håndtere forhold der signalstyrken er veldig varierende. 
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DVB-H er basert på IP basert transport. Video er typisk sendt ved hjelp av MPEG-4/ AVC 

(H.264) koding av videosignaler (Kumar, 2007). Siden DVB-H er basert på IP transport så kan 

DVB-H støtte annen audio- og videokoding, enn MPEG-4/ AVC. 

Overordnet så kan man si at selve de tekniske systemene til DVB-H og T-DMB 

utseendemessig er ganske like. Begge baserer seg på andre teknologier og kan benytte 

allerede eksisterende infrastruktur. Det kreves selvfølgelig en modifisering eller 

oppgradering av den eksisterende infrastrukturen, men begge leire av forkjempere sier at 

dette kan gjøres uten for store kostnader. Hvordan de fungerer, er ganske forskjellig. T-DMB 

opererer på et mye lavere frekvensområde enn det DVB-H gjør. Dette gjør at strømbruken i 

utgangspunktet blir lavere. Siden DVB-H opererer på et høyere frekvensområde og dette 

igjen krever mer strøm, så har man blitt nødt til å komme med måter for å bevare 

batterilevetiden. En ting som man har kommet opp med er dette med time-slicing. Dette vil 

si at informasjonen kommer store bolker som leses og prosesseres av mobiltelefonen, for så 

å gå i sovemodus. 

Infrastrukturen som trengs å bygges for DVB-H, er ganske dyr. Hvis vi ser på Norge, så vil en 

utbygging av DVB-H kreve en investering i milliard klassen. Dette er mye penger, og det er 

per dags dato, ingen aktør eller bedrift som ønsker å ta den utgiften alene. Det at DVB-H er 

et dyrt system, vil ikke si at det er et dårlig system. Tvert i mot så tyder mye på at det er et 

godt system og en god teknologi.   

TV-opplevelsen med DVB-H vil i stor grad bli som vanlig TV bortsett fra at det er på et mindre 

format og man kan ta det med seg overalt. En ulempe med denne teknologien er at siden 

man benytter seg av det som kalles for ”time-slicing”, så vil det å skifte mellom kanalene ta 

litt tid. Det vil ikke gå på langt nær så fort som på vanlig TV. På den annen side, så vil man 

kunne få mange flere kanaler enn man kan med T-DMB. 

Frekvensområdet som blir brukt i DVB-H er i hovedsak UHF båndet. Dette er det samme 

båndet som de analoge TV-signalene går over. Dette gjør at man ikke kan sende DVB-H 

signaler før man har sluttet med disse signalene. I Europa så holder man på å frigjøre disse 

frekvensene ved at man innfører DVB-T eller en annen form for digital-TV. Denne prosessen 

pågår fortsatt og nedrullingen av de analoge signalene vil fortsette i noen år til. 

Som man fort skjønner, så vil DVB-H systemet bestå av en rekke sendere som distribuerer de 

nødvendige signalene. For å motta DVB-H signaler, så må man selvfølgelig ha mottakere. 

Man må ha egne mottakere som er kapable til å ta i mot DVB-H signaler. Det er en rekke 

mobiltelefonprodusenter som produserer og planlegger å produsere mobiltelefoner med 

støtte for DVB-H. Blant disse kan man nevne: Nokia, Samsung, Sony-Ericsson, Motorola. 

 

4.2.2 Håndsettprodusenter 

Her kommer noen håndsettprodusenter som har telefoner med DVB-H-støtte. 
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4.2.2.1 Nokia 

Det er liten tvil om at mobiltelefonprodusentene og de som står bak de forskjellige mobil-TV-

standardene har en del å si for utviklingen av mobil-TV. Nokia som er den største 

mobiltelefonprodusenten i verden, viser en stor interesse for mobil-TV. Nokia har tro på at 

mobil-TV er fremtiden, og de tror også at broadcasting av mobil-TV er veien å gå. Nokia er 

svoren tilhenger av DVB-H. De satser kun på denne standarden for broadcastet mobil-TV og 

de sier at de foreløpig ikke vil støtte noen andre broadcastingteknologier. De viser tydelig at 

de har klokketro på DVB-H standarden og har inngått samarbeid med blant annet Samsung 

for å videreutvikle og standardisere DVB-H standarden. Med dette samarbeidet ønsker Nokia 

og Samsung å utvikle og tilegne seg noe som kalles OMA Broadcast Enabler (Open Mobile 

Alliance BCAST). Dette er en teknologi som tar sikte på å lette og sikre streamet innhold i en 

uniform måte (in a uniform fassion) over mange forskjellige digitale transmisjonslag (Scott 

M. Fulton, 2007). Med en ”O” (i OMA) som står for ”open”, så inkluderer det for øyeblikket 

DVB-H, så fremt som 3GPP og 3GPP2. Derimot så inkluderer det ikke DMB (Scott M. Fulton, 

2007). Så selv om Nokia kun satser på DVB-H som broadcastingstandard, så er ikke det 

ensbetydende med at fremtidige Nokia-telefoner ikke vil støtte mobil-TV over 3G eller 

super3G. Det er mye som tyder på at de vil ha støtte for begge deler.  

Det som gjør Nokia så viktig når det gjelder fremtiden til mobil-TV, er at de er så store. Fordi 

de er de største mobiltelefonprodusentene så kan de legge et enormt press på markedet. 

Hvis for eksempel Norge velger ikke å satse på DVB-H, så kan man potensielt komme i den 

situasjonen at det er mange Nokia telefoner som ikke kommer til Norge. Det som da kan skje 

er at Nokia satser mindre på Norge og ikke vil se på Norge som et viktig marked. Nokia er en 

resurssterk bedrift som er flinke til å fremheve de teknologiene som de ser på som viktige og 

gode. Nokia har alltid vært flinke med å treffe med mange av sine satsninger og av den 

grunn blitt den største mobiltelefonprodusenten. Det at de tidlig ga folk muligheten til å 

laste ned ringelyder og skifte bakgrunnslogoen på telefonene sine, gjorde at de ble veldig 

populære, særlig blant yngre mobiltelefonbrukere.  

Selv om Nokia har mange resurser og driver lobbyvirksomhet for DVB-H, så kan de også 

miste markedsandeler på sin strategi. Dette er hvis DVB-H skulle bli en flopp. Nå er det 

ingenting for øyeblikket som tilsier dette. Skulle dette likevel skje, så kan de tape en del 

penger og markedsandeler på dette. Uansett, så virker det som om Nokia har stor tro på 

mobil-TV og særlig kombinasjonen av broadcastet mobil-TV og 3G-mobil-TV. 

Nokia er så definitivt en del av DVB-H systemet. Nokia mener at broadcastet mobil-TV er 

veien å gå og at det er DVB-H teknologien som er den beste i så måte. Som den største 

mobiltelefonprodusenten i Europa, så har de en viss makt på markedet og derfor så er de en 

viktig del av dette systemet. Foreløpig har ikke Nokia kommet med så mange DVB-H 

telefoner, men ettersom det er flere og flere land som velger å bygge ut DVB-H, så vil det 

komme flere telefoner med DVB-H støtte. 
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4.2.2.2 Samsung 

Samsung er også en viktig mobiltelefonprodusent. Samsung er verdens nest største 

mobiltelefonprodusent. De satser også mye på mobil-TV, men i motsetning til Nokia så har 

de en mye bredere satsning i alle fall når det gjelder formater de støtter. Samsung har 

allerede flere telefoner som støtter DMB samtidig som de samarbeider med Nokia om 

utvikling av OMA-BCAST standarden. Det at Samsung satser så bredt, gjør at de potensielt 

kan nå et mye større marked og kan tilby flere typer telefoner til hele verden.  

Samarbeidet med Nokia, må sies å være et betydelig samarbeid. Et slikt samarbeid kan for 

Samsung sin del bety at de styrker posisjonen sin i markedet enda mer. Samsung er store i 

Asia, mens i Europa er de ikke like store. Med et slikt samarbeid, så kan de få større innpass i 

Europa fordi interessen for DVB-H er veldig stor i Europa. Det har vært en ulempe at det er 

mange Samsung telefoner som bare fås i Asia. Nå med et slikt samarbeid, så kan dette snu 

og vi vil se flere av Samsung telefonene verden over. 

Samsung er en mobiltelefonprodusent som er en del av DVB-H-systemet, men er også del av 

andre systemer også. Ved det at de produserer telefoner som takler DVB-H og telefoner som 

takler DMB. Siden de ikke har valgt kun en standard, så kan det hende at de etter hvert 

kommer med telefoner som har støtte for både DVB-H og DMB i en og samme telefon, slik at 

de kan styrke sin posisjon i markedet enda mer. 

  

4.2.2.3 Sony-Ericsson 

Det er også andre mobiloperatører som satser på mobil-TV og vil komme med telefoner med 

støtte for forskjellige standarder. Sony Ericsson satser på lik linje som Nokia på DVB-H, men 

de satser også på standarden MBMS (Multimedia Broadcast/Multicast Service). Sony-

Ericsson har i likhet med mange andre mobiltelefonprodusenter tro på at mobil-TV kan bli til 

noe stort. De reklamerer med at de kan tilby komplette løsninger til teleoperatører og har 

samarbeid med flere innholdstilbydere blant annet Sony BMG, Warner, EMI, Napster og 

Bloomberg. 

 

De tekniske systemene for DVB-H vil i hovedsak bestå av en teknisk infrastruktur, med 

sendere og slike ting. Denne infrastrukturen må bygges og driftes av noen. Dette vil etter all 

sannsynlighet være enten en mediebedrift eller en teleoperatør. Det er heller ingenting i 

veien for at det kan være en kombinasjon av begge deler, altså at en mediebedrift og en 

teleoperatør samarbeider om utbygging og drifting av et DVB-H-system. 
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4.2.3 Teleoperatører 

Teleoperatører vil være viktige for alle mobilTV-standardene, og også for DVB-H. Selv om 

man med en broadcastingstandard potensielt kan gå forbi teleoperatøren og la en vanlig TV-

kanal (mediebedrift) sende DVB-H, så ønsker nok teleoperatørene å være en del av DVB-H-

systemet. Dette er fordi de kjenner mobiltelefonmarkedet godt og har god kjennskap til 

hvordan folk bruker mobiltelefonene sine. Det er også et viktig poeng at teleoperatørene vil 

være med å tjene penger på mobil-TV de også, selv om det er snakk om broadcastet mobil-

TV.  

 

4.2.3.1 3 (THREE) 

3 er et teleselskap som er store i Europa. De har lansert kommersiell DVB-H-tjeneste i Italia 

og det virker som de satser på mobil-TV. I England har 3 ikke noen kommersiell DVB-H-

tjeneste. 3 har en mobil-TV tjeneste der man kan streame et utvalg av TV-kanaler. Denne 

tjenesten er abonnementsbasert og koster 5£ per måned. 

 

4.2.4 Medibedrifter/innholdstilbydere 

Innholdstilbyderne vil være en vesentlig del av DVB-H-systemene. Man er helt avhengig av at 

man kan få kanaler og innhold til mobil-TV.  Det som er spesielt med innholdstilbyderne, er 

at de ikke nødvendigvis er bundet til et system eller en standard. For innholdstilbyderne så 

er det viktige at man når ut til så mange som mulig og da kan det være lurt å ikke binde seg 

til en standard eller et system. Det vil da si at hvis det er flere aktører som har en mobil-TV-

tjeneste så kan en innholdstilbyder tilby innhold til alle sammen. Innholdstilbyderne vil være 

veldig viktige, fordi mobil-TV er avhengig av innhold og det innholdet bør være godt også. 

 

4.2.5 Regulatorer og lokale myndigheter 

4.2.5.1 EU 

Det er ikke tvil om at EU har en del å si for hvordan mobil-TV-utviklingen foregår, spesielt i 

Europa. Hvor mye innvirkning EU har, er vanskelig å si. De presser på for at DVB-H skal bli 

felles standard innad i EU. Dette gjør de fordi de har egeninteresser i DVB-H standarden, som 

de har vært med på å utvikle. Bakgrunnen for at de ønsker å benytte seg av DVB-H er at de 

åpenbart ser på den standarden som den beste for broadcastet mobil-TV. De mener også at 

et slikt valg vil gjøre at Europa ligger helt i front når det gjelder mobil-TV. EU’s telecom 

kommisjonær, Vivianne Redding, mener at det er ingen tid å miste, derfor så bør man innad i 

EU enes om en standard for broadcastet mobil-TV. Et annet viktig poeng som Redding 

trekker frem, er dette med ”interoperability”. Redding mener at det er viktig at man skal 

kunne ta med seg mobiltelefonen sin og likevel kunne se mobil-TV på tvers av landegrenser. 
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Redding hevder at Europa kan bli en sinke i mobil-TV racet og for at Europa ikke skal sakke 

akterut så må man få fortgang i utbyggingen av mobil-TV-infrastruktur og da helst DVB-H. 

EU gjør helt klart sitt for å legge press på sine medlemsland for at de skal enes om en felles 

standard for mobil-TV. De føler at dette er viktig og ikke minst riktig og bruker ofte GSM som 

eksempel, der hele Europa satset på dette og nå har dette blitt en standard som er 

verdensomspennende. Likevel så vil ikke EU gå inn og kreve at alle land skal velge DVB-H 

som standard for broadcastet mobil-TV. Dette vil de ikke fordi de mener at valgfriheten for 

hvert enkelt land er veldig viktig og at siden mobil-TV er en ung tjeneste, så er det 

problematisk og kreve at alle land skal investere i en slik infrastruktur. EU har et viktig 

prinsipp om teknologi-nøytralitet og ser det som viktig at hvert enkelt land skal kunne råde 

over sine egne frekvenser og hvilke teknologier som skal bli valgt. Likevel, under EU-lov, å gå 

bort fra dette prinsippet er mulig og kan rettferdiggjøres i spesifikke situasjoner, som 

markedsutvikling, nødvendigheten av skalerte økonomier, interoperabilitet og fritt valg for 

brukeren (MEMO/07/298, 2007). 

 

4.2.5.2 Lokale myndigheter 

De lokale myndighetene vil også være en del av DVB-H-systemet. Det er de lokale 

myndighetene som skal regulere hvilke aktører som skal få lov til å sende og hvilke som ikke 

skal få lov. De lokale myndighetene er en viktig del av systemet, når det gjelder dette med 

lovligheter rundt det å sende mobil-TV. De kan legge forholdene til rette slik at man kan 

komme fort i gang med å sende mobil-TV. 

 

4.2.6 Brukere 

Det er ikke tvil om at brukerne er veldig viktige for DVB-H. Det er vanskelig å si hvordan 

brukere av DVB-H forholder seg til andre mobil-TV-teknologier, da det er liten forskning og 

dokumentasjon på dette området. Det som virker ganske sikkert er at de som har kjøpt en 

DVB-H telefon i dag, har gjort det helt bevisst fordi de ønsker å benytte seg av DVB-H. 

 

4.2.7 Hvordan henger alle komponentene sammen? 

Eksakt hvordan de forskjellige komponentene henger sammen og hvordan nettverket er 

konfigurert, vil variere fra system til system. Det som vil være karakteristisk for DVB-H 

systemene er at det vil være en teleoperatør, en TV-kanal/mediebedrift eller kanskje begge 

deler, som vil ha ansvaret for utbygging og drifting av DVB-H-infrastrukturen og kan tilby en 

mobil-TV-tjeneste over DVB-H til sine kunder. Den eller de som tilbyr en DVB-H-tjeneste vil 

ha et nært samarbeid med investorer, andre mediebedrifter/innholdsleverandører, 

håndsettprodusenter og lokale myndigheter. Dette vil som regel være felles for alle DVB-H-

systemer, med unntak av investorer (kan hende at en teleoperatør eller lignende tar hele 
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investeringen selv). Uansett, så vil det være viktig å knytte til seg gode mediebedrifter og 

innholdstilbydere, slik at man kan få variert og godt innhold. Det er viktig at man finner de 

kanalene og programmene som folk er ute etter. Samarbeid med håndsettprodusenter er 

også viktig og de er viktige for systemet fordi uten håndsett som fungerer bra, så vil det være 

færre som ønsker å benytte seg av en DVB-H-tjeneste. 

 

4.3 DMB 
Her kommer en beskrivelse på de komponentene som man kan finne i et DMB-system. 

Systemene for DMB vil på mange måter være likt som for DVB-H. Rent teknisk så vil det 

selvfølgelig være litt forskjeller mellom T-DMB og S-DMB i selve infrastrukturen. Det er ikke 

så rart siden S-DMB går over satellitt og T-DMB går over et bakkenett. Det kan likevel være 

gunstig å se på hvordan DMB, fungerer rent teknisk. 

DMB står for Digital Multimedia Broadcasting og er en mobil-TV standard som er basert på 

DAB. I Sør Korea så har man to former for DMB; Sattelite DMB (S-DMB) og Terrestrial DMB 

(T-DMB). T-DMB er nok den meste spennende å se på. Dette er fordi det er T-DMB Sør Korea 

ønsker å få eksportert til blant annet Europa. Den er enklere å eksportere fordi T-DMB 

baserer seg på DAB-bakkenett som en del Europeiske land allerede har infrastruktur for. 

Å beskrive T-DMB som et teknisk system så må vi se litt på hvordan det hele er bygget opp. 

T-DMB er basert på Eureka-147 DAB. DAB har kommersielt vært i bruk i mange Europeiske 

land i nesten et tiår. Dette gjør at T-DMB er velkjent for operatører i forhold til andre mobile 

multimedia broadcastingsystemer (Cho, et al., 2007). Det at man i Sør Korea valgte å basere 

T-DMB på DAB, var ikke tilfeldig. I Sør Korea så man at Europa hadde og har et relativt godt 

utbygget DAB-nett og at ved å benytte seg av DAB som basis, så ville mulighetene for flytting 

av teknologien bli bedre.  

T-DMB (og DMB generelt) er basert på Eureka-147 DAB strukturen, som er en nyskapende 

mobilt audio broadcasting system med intensjoner om å erstatte eksisterende analoge lyd 

systemer (Cho, et al., 2007). DAB benytter seg av MPEG-2 Codecen (algoritme for 

komprimering av lyd), og kan i utgangskpunktet ikke sende video. T-DMB er derfor en 

modifisering av DAB standarden, slik at den kan sende video. 

En av fordelene til DMB tjenestene generelt, er tilgangen til spektrum/frekvenser (for DAB) i 

Europa og Asia. Dette gjør at utrullingen av DMB er mindre avhenging av spektrum/frekvens 

tildeling (Kumar, 2007). DMB er en modifikasjon av DAB standarden som legger til et ekstra 

lag av feilretting for å håndtere multimediatjenester. DMB benytter seg av samme 1.537MHz 

bærere/ ”carriers” og spektrum som er allokert for DAB (Kumar, 2007). 

T-DMB standarden benytter seg av effektive komprimerings algoritmer under H.264 (en 

MPEG4 standard for videokompresjon) og dermed tillater sending av video i VCD-kvalitet 
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ved 352 × 288 oppløsning ved full ”frame rate”, altså 30 bilder/sekund. Lyden er komprimert 

til 96 kbps for MUSICAM i motsetning til 384 kbps under DAB (Kumar, 2007). 

Det som kjennetegner alle broadcastingteknologiene er at man må ha en infrastruktur for 

sending av mobil-TV signalene. Selv om man allerede har DAB i et land, så kreves det at man 

må gjøre forandringer og bygge ut det eksisterende nettet, slik at man kan sende T-DMB 

signaler. Har man ikke allerede DAB i det landet man ønsker å få T-DMB, så må man bygge 

infrastrukturen helt fra bunn av.  

Det som gjør T-DMB systemet godt, er at siden det er basert på DAB, så vil man også kunne 

tilby digital radio ved siden av video. Dette er en kombinasjon som viser seg å være veldig 

populær. Fra juni 2005 til desember 2005 foretok BT Movio en test med mobil-TV basert på 

DAB i London og det viste seg at kombinasjonen med digital radio og mobil-TV var noe 

brukerne satte veldig stor pris på (Lloyd, et al., 2006). Med T-DMB har man også muligheten 

til enkel interaksjon med programmene man ser på. Det vil si at man kan stemme på 

musikkvideoer og slike ting mens man ser på et program. Man kan også få nyhets og 

businessoppdateringer i et tekstlig format.  

Frekvensområdet som blir brukt i T-DMB er VHF båndet. Dette båndet er i mange land 

allerede allokert til bruk av DAB. T-DMB er designet for å benytte seg av det samme 

frekvensområdet som DAB og er derfor lettere å ta i bruk mange steder, enn det for 

eksempel er med DVB-H.  

Med T-DMB vil man kunne ha en del kanaler å velge mellom, men antall kanaler som man 

kan ha med T-DMB er ikke like mange som med DVB-H. 

DMB-systemene vil bestå av en infrastruktur med sendere og mottakere. I de fleste tilfeller 

så vil nok infrastrukturen bestå av et bakkenett med sendere. Likevel, så kan også sendingen 

av DMB signalene foregå ved hjelp av en satellitt. Foreløpig er det bare Sør-Korea som har 

DMB over satellitt. 

For at man skal kunne benytte seg av DMB, så må man ha mottakere altså håndsett og det 

må være noen som produserer disse. Både håndsettene og produsentene av disse, vil være 

en del av systemene for DMB. Håndsettprodusentene er viktige for systemene fordi uten 

håndsett, så blir det dårlig med mobil-TV. 

Systemene for DMB vil utseendemessig være ganske like systemene for DVB-H. Det vil si at 

det vil være en teknisk infrastruktur som består av sendere og mottakere. Av de aktørene 

som er med i systemet så vil dette være teleoperatører, innholdstilbydere/mediebedrift, 

lokale myndigheter og håndsettleverandører. Det vil være enten en teleoperatør, en 

mediebedrift eller begge deler som vil ha ansvaret for bygging og drifting av selve 

infrastrukturen. Det vil som regel være slik fordi det er disse aktørene som kjenner 

mobilmarkedet og TV-markedet best. Det vil også for DMB være viktig og ha god kontakt og 
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godt samarbeid med innholdsleverandører. Innholdsleverandørene skal sikre at man får det 

innholdet og de kanalene som folk vil ha. 

 

4.3.1 Håndseettprodusenter 

4.3.1.1 Samsung 

Samsung er en viktig aktør innenfor DMB. De produserer mange telefoner med DMB-støtte 

og har en stor del av markedet når det gjelder mobil-TV over DMB. Samsung satser bredt og 

har flere telefoner med støtte for DMB. Det er flest telefoner i Asia, siden det er her DMB er 

størst per dags dato. DMB satser veldig bredt og er derfor en telefonprodusent som satser 

på flere teknologier og standarder. 

 

4.3.1.2 LG 

LG satser også på DMB og har produsert noen telefoner med DMB støtte. LG er ikke så store 

i Europa, men de selger en del telefoner i Asia og for de produsentene som støtter opp om 

DMB, så er dette et viktig marked. 

 

4.3.2 Teleoperatører 

4.3.2.1 SK-Telecom (Sør Korea) 

SK-Telecom er en viktig aktør når man ser på utviklingen av mobil-TV generelt. SK-Telecom 

er de som står bak DMB. Det var de som startet utviklingen av denne standarden og har mye 

av æren for at man i Sør-Korea fikk lansert den første tjenesten for broadcastet mobil-TV. 

Dette hadde de ikke greid hadde det ikke vært for at regjeringen i Sør-Korea var såpass 

engasjert og villig til å legge ting til rette slik at man kunne utvikle og bygge ut DMB. Det er 

SK-Telecom som har mye æren for at DMB i begge former (S-DMB, T-DMB) eksisterer i dag. 

Det som gjør SK-Telecom så viktige er at de har våget å satse på en ny teknologi og tjeneste 

som ikke var gitt at skulle bli en suksess. Når de først valgte å satse på mobil-TV så satset de 

helhjertet. De fikk regjeringen i Sør-Korea på lag og allierte seg med andre aktører slik at de 

fikk et teknisk system for DMB (S-DMB, T-DMB) oppe å kjøre. Derfor er SK-Telecom viktige 

fordi de viser at det er mulig å få til en lansering av digitalt broadcastet mobil-TV bare man 

satser helhjertet og er villig til å investere penger i det.  

 

4.3.3 Lokale myndigheter 

Sør-Korea er de som helt klart har satset hardest på DMB. Det er ikke så rart siden det er SK-

Telecom som har vært med på å utvikle denne standarden. I Korea så har de lokale 

myndighetene hatt veldig mye å si for utviklingen av DMB. De har lagt forholdene til rette 
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slik at man har klart å utvikle et system for mobil-TV som i alle fall i Korea tilsynelatende 

fungerer relativt godt. Hadde det ikke vært for myndighetene i Sør-Korea, så hadde neppe 

utviklingen gått så fort som den har gjort. De har vært flinke til å legge forholdene til rette, 

slik at man har kunnet komme fort i gang med å bygge ut infrastruktur og starte DMB-

sendinger. 

 

4.3.4 Brukere 

På samme måte som for DVB-H, så er brukerne viktige og en stor del av systemet for DMB. 

Det blir slik at hvis en bruker først kjøper en telefon med støtte for DMB, så er det fordi 

brukeren ønsker å benytte seg av den mobil-TV-tjenesten som da blir tilbudt gjennom denne 

standarden. Da blir brukerne viktige fordi de investerer i DMB-systemet. Dette skjer i Sør-

Korea i dag, ved at når en bruker kjøper en DMB-telefon, så går en liten del av kjøpesummen 

til å finansiere vedlikehold og utbygging av DMB-systemet. 

 

4.3.5 Hvordan henger alle komponentene sammen 

Det som er helt sikkert for alle DMB-systemer er at ingen vil være eksakt like. Det vil være 

variasjoner, men de tekniske bestanddelene vil i hovedsak være de samme. På samme måte 

som DVB-H så er det enten en teleoperatør, en mediebedrift(TV-kanal eller lignende) eller 

begge deler, som står for bygging av infrastruktur og som drifter hele systemet. Siden det går 

via en egen infrastruktur (eget sendenett), så trenger det ikke nødvendigvis å være noen 

teleoperatør involvert for å sende DMB. Det vil alltid være slik at innholdstilbyderne er 

viktige i et hvert system for mobil-TV. Det er fordi mobil-TV er avhengig av godt innhold og 

gode kanaler, derfor er det viktig at man har de kanalene og de programmene som folk 

ønsker seg.  

 

4.4 3G 
Her kommer en beskrivelse på de komponentene som man kan finne i et teknisk system for 

3G. Det som er spesielt med 3G er at det ikke bare er en teknologi for mobil-TV.  

3G er ikke et dedikert system for mobil-TV. 3G er et mobilnett/system som tar sikte på å 

erstatte GSM nettet. 3G har de samme egenskapene som GSM-nettet i tillegg til at det skal 

kunne håndtere det økende behovet for surfing på nett og multimediatjenester. 3G er et 

eget system som opererer ved siden av eksisterende GSM-nett. Dette fungerer godt og har 

man en telefon med 3G støtte, så vil det å skifte mellom 3G og GSM gå helt av seg selv. Man 

vil benytte seg av 3G der det er tilgjengelig og gå over til GSM-nettet hvis man er utenfor 3G 

rekkevidde. 
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3G er godt utbygget over store deler av verden. Mange steder i verden har i stor grad den 

nødvendige infrastrukturen for å sende mobil-TV over 3G. Som et system så er 3G godt 

etablert og man finner det over store deler av verden. De fleste storbyer har 3G dekning og 

dekningen vil bli bedre og bedre med tiden. 

Video tjenester over 3G blir tilbudt ved at lyd og bilde streames over nettverket på en måte 

som er veldig likt streaming over internett. Likevel så er det er visse forskjeller i måten video 

blir streamet på over mobilnettet (i motsetning til internett), som essensielt relateres til 

karakteristikker av de mobile nettverkene (Kumar, 2007).  

Fordelen med streaming når man overfører video, lydfiler eller ”live” data, er at man ikke 

trenger å vente på at den aktuelle filen må lastes ned i sin hele, før man kan begynne å se på 

den. Man kan se på videoen samtidig som den lastes ned. Like fullt så har ”streaming” sine 

begrensninger. Streaming er resurskrevende ved at man må laste ned en del data for å se en 

filmsnutt eller lignende. Har man varierende forhold, så kan hastighetene man oppnår på 

nedlastning gå ned betraktelig og man kan oppleve hakking og bortfall av både lyd og bilde. 

Nedenfor kommer en illustrasjon som viser unicast mobilTV over et 3G-nett. 

 

Figur 1: “Vanllig 3G”, (Bakhuizen, et al., 2005)) 

 

3G-systemene vil bestå av infrastruktur av sendere og mottakere som kan takle 3G-signaler. 

Det som likevel er litt spesielt, er at for 3G så er dette blitt en ganske stor standard og alle 

mobiltelefonprodusenter lager telefoner som støtter 3G. Det er også slik at alle 3G-

systemene vil bli styrt av en teleoperatør. Siden 3G er et mobiltelefonnett, så vil det ikke 

være rom for at for eksempel en TV-kanal eller lignende står for bygging og vedlikehold av et 

3G-nett. Da måtte denne TV-kanalen blitt en teleoperatør også. 
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3G-systemene vil da bestå av en teleoperatør, innholdsleverandører, håndsettprodusenter, 

lokale myndigheter. Teleoperatøren vil stå for utbygging og drifting av 3G-nettet. De vil ha 

kontroll på hvordan inntjeningen foregår og presentere tjenesten til forbrukerne. Det vil 

også for 3G-systemene være viktig å ha gode innholdstilbydere, slik at man kan få godt og 

variert innhold til mobil-TV-tjenesten. Som nevnt for de andre standardene, så er innhold 

veldig viktig og innholdsleverandørene har en viktig jobb med å tilby innhold som folk 

ønsker. Når det gjelder håndsettleverandører, så stiller 3G litt i en særstilling, ved at det er 

veldig mange produsenter av 3G-telefoner. Det er i utgangspunktet alle 

mobiltelefonprodusenter. Fordelen med dette er at man kan nå ut til mange flere og 3G er 

noe man finner over hele verden.  

 

4.4.1 Teleoperatører 

4.4.1.1 Telenor 

Telenor er ikke en direkte innholdstilbyder, men de har en portal på 

”http://wap.telenor.no/”, der de tilbyr to mobil-TV-abonnement. Telenor tilbyr to 

abonnement, der man betaler en månedlig sum, så får man tilgang til en del forskjellige 

kanaler. For å kunne benytte denne tjenesten, så trenger man en 3G telefon som er satt opp 

for WAP. Telenor tilbyr hele 16 kanaler og blant disse så finner man blant annet Disney 

Channel, TVNORGE, BBC World, Eurosport, Discovery og MTV Shorts. 

 

4.4.1.2 Netcom 

NetCom har også lansert en tjeneste for mobil-TV i Norge. Dette er også en tjeneste som 

avhenger at man har en 3G telefon som er satt opp for WAP. NetCom kan ikke tilby like 

mange kanaler som Telenor, men NetCom sier at det skal komme flere kanaler etter hvert. 

Kanalene som man får med NetCom sin mobil-TV-tjeneste er NRK Sport, NRK Live, NRK 

Nyheter, TV Norge, BBC, Aftenposten TV, VG TV og Dagbladet TV. 

Når det gjelder teleoperatørene i Norge, så er det 3G mobil-TV som er tilgjengelig for 

øyeblikket. Dette er nok i stor grad fordi det er den eneste teknologien som er tilgjengelig i 

Norge i dag. Mobil-TV over ”Super 3G”, som er neste generasjons 3G, vil nok bli bedre enn 

med dagens 3G teknologi. Slik det er i dag så er det få telefoner som støtter dette, men både 

Telenor og NetCom har bekreftet at de vil oppgraddere nettene sine til å støtte dette. 

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) som da er teknologien som vil bli brukt, er flere 

ganger raskere en ordinær 3G. Foreløpig er det ingen i Norge som kan tilby mobil-TV med 

bruk av denne teknologien. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hsdpa
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4.4.2 Håndsettleverandører 

Det at 3G ikke er et system som kun er rettet mot mobil-TV, gjør at man har mange flere 

håndsettleverandører som kan tilby telefoner med støtte for 3G. Dette er veldig positivt, 

siden det gjør at man får mange 3G-telefoner på markedet og man har derfor gode 

valgmuligheter på den fronten.  

 

4.4.3 Lokale myndigheter 

De lokale myndighetene er en viktig del av de tekniske systemene til 3G. Det er fordi de også 

her spiller en viktig rolle i hvem som får lov til å bygge ut 3G-nett og hvem som får lov til å 

sende over 3G-nettene.  

 

4.4.4 Brukere 

Det er helt klart at brukere er viktig også for mobil-TV over 3G. Det som likevel skal sies, er at 

selv om en bruker har en 3G-telefon og muligheten til å se på mobil-TV med telefonen sin, så 

er det ikke gitt at brukeren velger å gjøre det. Dette er nok et større problem for 3G enn for 

de andre teknologiene, siden 3G har så mye mer funksjonalitet enn kun mobil-TV. Likevel så 

vil det at mange brukere har 3G-telefoner gjøre at de kanskje etter hvert vil inkorporere 

bruksvaner der de benytter seg av 3G-funksjonalitet og etter hvert også mobil-TV.  

 

4.4.4.1 MBMS (Multimedia Broadcasting/Multicasting) 

MBMS (Multimedia Broadcasting/Multicasting) blir nevnt under 3G fordi det er 

funksjonalitet man kan legge oppå et 3G-nett. 

Telefoni, tekstmeldinger og ”on-demand” streaming og nedlastninger er basert på en punkt-

til-punkt (PTP) kommunikasjon. Endepunktene er da henholdsvis to telefoner i en 

telefonsamtale, eller i tilfellet av en nedlastnings- eller streamingsesjon, en klient-server 

tilkobling. Broadcast og multicast, på den annen side er synonymt med punkt-til-multipunkt 

(PTM) kommunikasjon hvor datapakker sendes simultant fra en eneste kilde til flere 

destinasjoner. Termen broadcast refererer til muligheten til å levere innhold til alle 

brukerne. Multicast på den annen side, refererer til tjenester som bare er levert til brukere 

som har valgt å slutte seg til en valgt multicastgruppe (Bakhuizen, et al., 2005). Et multicast-

tilpasset nettverk vil kunne sikre at innholdet kun blir distribuert over de linkene som som 

tjener mottakere som tilhører korresponderende multicastgruppe (Bakhuizen, et al., 2005). 

MBMS er en teknologi som også er viktig å ta frem når vi snakker om mobil-TV over 3G 

nettet. Det som gjør at denne teknologien er god i forhold til den tradisjonelle 

streamingteknologien som man vanligvis bruker for å sende video over 3G nettet, er at man 

kan få til det som kalles for multicasting. Dette er en teknologi som legges oppå det 

eksisterende 3G nettet, slik at man kan nå ut til flere brukere på en gang. Det som er 
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problemet med vanlig 3G videostreaming, er at man har en punkt-til-punkt kommunikasjon. 

Det vil si at for hver person som streamer noe over 3G, så vil de personene ta opp kapasitet i 

mobilnettet. Potensielt så kan man da spise opp mye kapasitet i nettet hvis det er mange 

som ser på mobil-TV (streamer) samtidig. Med MBMS, så kan teleoperatørene få en måte å 

tilby multimediainnhold over GPRS/EDGE eller UMTS (W-CDMA) 3G-nettverk, uten at man 

nødvendigvis opptar kapasiteten for talekommunikasjon (Wang, et al., 2006). Det er særlig 

ved mobil-TV-kanaler som sender live, at muliticasting er nyttig. Trafikken fra de kanalene 

som sender live, kan i da multicastes, og alle brukerne ser på det samme streamede 

innholdet. Nedenfor vises en illustrasjon på hvordan multicasting i et 3G-nett kan fungere. 

 

Figur 2:”MBMS”, (Bakhuizen, et al., 2005)) 

 

4.5 Innholdsleverandører 
Nedenfor kommer det noen eksempler på innholdsleverandører og hva de kan tilby av 

programmer og innhold til mobil-TV. Noen av aktørene er vanskelige å plassere, i forhold til 

hvilket teknologisk system de er i, fordi de kan være med i flere systemer. Det er det som er 

litt spesielt for innholdsleverandører, at de ikke trenger å være bundet til en enkelt 

teknologi. For mange innholdsleverandører, så er det et poeng å være knyttet til så mange 

mobil-TV-tjenester som mulig, slik at man har større mulighet til å nå ut til folk og dermed 

tjene mer penger.  

Siden innholdsleverandører kan være med i flere systemer, så blir ikke hver og en av disse 

innholdstilbyderne som her bli presentert, satt under et eller flere av de teknologiske 

systemene som er nevnt i denne oppgaven. De fleste innholdsleverandører vil være med i 

flere systemer, fordi da har de større mulighet for å nå ut til flere folk med innholdet de har 

å tilby.  
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4.5.1 TV2 

TV2 har en mobil-TV-tjeneste som går over 3G eller EDGE. Den lar deg se enkelte 

direktesendte programmer og en del tidligere programmer. Man kan se nyhetssendinger, 

sport, Hotell Cæsar og mye annet. 

 

4.5.2 NRK 

I Norge per i dag så er NRK ganske frempå når det gjelder å teste ut ting for mobil-TV. De har 

et stort arkiv med filmsnutter osv som man kan laste ned fra sidene deres på en 

mobiltelefon.  De har også live streaming av utvalgte sendinger fra NRK1 og NRK2. Det virker 

som om NRK er flinke med å reklamere for sine tjenester både på TV og på Radio.  

 

4.5.3 MTV-Networks 

MTV Networks er en av mange innholdstilbydere som håper at sine programmer kommer til 

å bli brukt når mobil-TV kommer for fullt. MTV satser på å gi kjendisnytt og egenproduserte 

dokumentarer til sine mobilkunder. Det er ikke tvil om at MTV retter seg mot et yngre 

publikum og har derfor mye om mote og den slags. Det er også mulighet for å se på live-

opptak fra forskjellige artister. MTV mener det er viktig å satse på mobil-TV for å nå ut til de 

yngre brukerne. Med sin mobil-TV-satsning så ønsker MTV å ta utgangspunkt i 

mobiltelefonen og utvikle TV-programmer som fungerer på et slikt format. Innholdsansvarlig 

i MTV Norden, Peter Bergstr öm sier i den sammenheng: 

Før utviklet vi TV-innhold som ble distribuert videre på 

Internett og mobil. Nå går vi motsatt vei og tar 

utgangspunkt i hva som egner seg for distribusjon til 

mobilen (Sitat av Peter Bergstrøm fra artikkelen; MTV: - 

Mobilen overtar for TV, Espen Swang). 

Et problem som MTV og alle andre som skal produsere innhold på mobilt format står 

overfor, er hvordan man skal få innholdet til å virke overbevisende på et så lite format (så 

små skjermer)? I et intervju med BBC (Kelly, 2006) så forklarer Gideon Bierer fra MTV 

Networks hvordan de går frem for å lage tv programmer på et mobilt format. Han forteller 

videre at de har tre forskjellige måter de går frem på.  

Den ene fremgangsmåten er at de tar de beste og mest populære programmene de har og 

tar høydepunktene og essensen av disse programmene over på et mobilt format. Bierer sier 

at det er dette brukeren/kunden ønsker seg.  

Den andre fremgangsmåten er at de showene som de velger å ha på et mobilt format, og 

legger til ekstra materiale. Dette kan være slettede scener, bak scenen, sniktitter osv. Dette 
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gjør de fordi dette har fungert veldig godt på DVD, derfor mener de også at det vil fungere 

godt for mobil-TV også.  

Den tredje fremgangsmåten er å lage helt nye programmer spesielt for mobil-TV. Hvor de 

starter med å se på hva som fungerer godt på mobiltelefoner og jobber seg bakover for å 

lage nye ideer. 

 

4.5.4 CNN 

CNN har også en ganske god mobilportal. Det er ingen mulighet på det nåværende tidspunkt 

å se på CNN på mobilen i Norge. Det er ikke så mange land som har mulighet for denne 

tjenesten og det kommer også an på hvilken mobiloperatør du har. Med denne ”CNN Mobile 

TV” tjenesten, så kan man se CNN International direkte på mobiltelefonen sin. 

En annen morsom ting som CNN satser på er noe de kaller iReports. Her kan hvem som helst 

fra hele verden legge inn bilder, flimsnutter og egenproduserte nyhetsinnslag osv. Dette er 

spennende fordi man nå kan få et annet bilde av hva som skjedde ved en gitt 

nyhetsbegivenhet. 

 

4.5.5 MobiTV 

MobiTV er en innholdstilbyder som er veldig spennende. De har best tilbud til de som bor i 

USA, men kan også tilby innhold til UK, Canada, Mexico, i tillegg til noen land i Sør Amerika. 

Det som er styrken til MobiTV er at de kan tilby en mengde med forskjellige kanaler til sine 

kunder. Man kan få kanaler som MSNBC, NBC Mobile, ABC News, Discovery, ESPN og IFilm 

bare for å nevne noen. Denne tjeneste har også vunnet en Emmy® for sin tjeneste. Her har 

man et enormt utvalg av kanaler man kan se direkte på mobilen sin. Man kan se nyheter, 

sport, filmtrailere, livsstilprogrammer og mye mer. Hvilke kanaler som er tilgjengelige 

avhenger hvilket land du bor/er i og hvilken mobiloperatør du har. 

 

4.5.6 Andre innholdsleverandører 

For at mobil-TV skal bli populært så må man ha innhold. Innholdstilbyderne er og kommer til 

å være viktige aktører innenfor mobil-TV. I følge artikkelen til Shani Orgad (2006), så er 

innhold veldig viktig for om mobil-TV vil bli populært eller ikke. Da er det også viktig at man 

får innholdstilbydere til å lage programmer og programkonsepter som egner seg for et 

mobilt format. Det er viktig at disse mediehusene kommer på banen, slik at man kan få 

programkonsepter som fungerer på mobiltelefonene og som gjør at folk vil benytte seg av 

mobil-TV.    
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4.5.7 Aftenposten 

Aftenposten har også en portal for mobil-TV. Her kan man abonnere på tjenesten. Man kan 

abonnere for en dag, en uke eller en måned. Aftenposten satser mest på nyheter og 

opplysningsprogrammer. 

 

4.5.8 Dagbladet 

Sender nyhetsklipp på sin mobil-TV-tjeneste. De lager sine egne reportasjer og man kan 

abonnere på dagbladets mobil-TV-tjenester gjennom NetCom eller Telenor. 

 

4.5.9 VG 

VG sin mobil-TV-tjeneste er veldig lik som Dagbladet sin. De har mye egenproduserte nyhets- 

og underholdningsreportasjer, samt at de også har noen filmsnutter fra TV-kanalen STAR. 

Felles for de norske innholdstilbyderne er at de satser mye på egenproduserte programmer. 

Det vil si at det er mye av de samme programmene som blir vist på vanlig TV eller internett 

TV. Grunnen til dette er fordi at det satses mye på nyheter og sport. Dette er innhold som er 

enklest å produsere selv og som kan fungere godt på flere formater. 

 

5 Systemenes Evolusjon 
Til nå i oppgaven har man fått beskrevet hvordan de tekniske systemene for de forskjellige 

standardene for mobil-TV ser ut. Det er gjort fordi man skal få et visst begrep om hvilke 

komponenter som man kan finne i store teknologiske systemer og at disse ikke bare er av en 

teknisk art. Videre så kommer en beskrivelse av de forskjellige systemene i henhold til 

Hughes Evolusjonsmodell. Her er det viktig å påpeke at alle de systemene som er beskrevet 

her er relativt unge, med unntak av 3G. 3G skiller seg likevel litt ut, siden dette er et system 

som omfavner mer enn bare mobil-TV. 

 

5.1 Utviklingen sett i lys av Hughes Systemevolusjonsmodell 

5.1.1 DVB-H  

Her kommer en beskrivelse av DVB-H systemet i henhold til Hughes Evolusjonsmodell. 

5.1.1.1 Ide og utviklikng 

DVB-H er som nevnt en teknologi for broadcasting av TV signaler til en håndholdt enhet. I 

den første fasen til Hughes, så er det ideen og utvikling av ideen som står i fokus. Digital 

Video Broadcast (DVB) Project startet arbeidet med å se på mulighetene for mobil 

mottakelse av DVB-T signaler så tidlig som 1998. Dette skjedde samtidig som kommersiell 
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jordiske digital-TV tjenester ble introdusert i Europa (Faria, et al., 2006). I 2000, så 

konkluderte det EU-sponsede prosjektet Motivate (Mobile Television and Innovation 

Recievers), at mobil mottakelse av DVB-T ville være mulig, men at det innebærer dedikerte 

broadcast-nettverk, siden mobile tjenester er mer krevende når det gjelder robusthet 

(robustness) enn det broadcast-nettverkene er for rettet/”fixed” DVB-T mottakelse (Faria, et 

al., 2006). Videre fikk DVB fellesskapet en forespørsel om de kunne forsyne en teknisk 

spesifikasjon for å kunne tilby ”rich multimedia contents” til håndholdte enheter, en 

egenskap som manglet i den originale DVB-T standarden (Faria, et al., 2006). Ut av dette fikk 

man DVB-H.  

DVB-H teknologien er en spin-off av DVB-T standarden. Den er i stor grad kompatibel med 

DVB-T, men den tar hensyn til visse egenskaper til de små terminalene som er tiltenkt å 

brukes; små, lette av vekt, portable og batteridrevne enheter (Kornfeld, 2004). Det var 

mange ting som måtte tas hensyn til, og det var mange problemer som måtte identifiseres. 

Av de tingene som måtte løses, så var det at transmisjonssystemet som skulle tjene slike 

enheter, måtte ha muligheten til å tilby disse batteridrevne enhetene, muligheten til om 

igjen og om igjen, å skru av visse deler av mottakelsen/reception for å øke batterilevetiden 

(Faria, et al., 2006). 

Arbeidet med å definere et slikt system innenfor DVB prosjektet startet i 2002. I 2004 så 

hadde man fått en beskrivelse på et system kalt DVB-H og november samme år ble DVB-H 

publisert som en ETSI standard (Faria, et al., 2006).  

Denne prosessen som foregikk her, er i god samsvar med det Hughes beskriver i sin 

evolusjonsmodell. Selv om Hughes påpeker at det gjerne er enkeltpersoner som er 

oppfinner-entrepenørene og som leder an utviklingen fra idé til ferdig system, så er det 

vanskelig i dette tilfellet å identifisere disse personene. Grunnen til dette, er at det her er 

snakk om flere personer og store organisasjoner som var med i selve utviklingen av DVB-H 

standarden. Likevel, så er prosessene som DVB prosjektet måtte igjennom, mange av de 

samme prosessene som blant annet Edison måtte igjennom. Når man skal definere et 

system eller en standard, så må man identifisere problemer og definere disse problemene på 

en slik måte at man klarer å adressere og løse dem.  

I DVB-prosjektet, så man at DVB-T hadde et potensial og at mulighetene for sending til 

mobile enheter kunne la seg gjøre. For å komme til en beskrivelse av et system og en 

standard, så var det mange problemer og krav som måtte identifiseres og løses. Denne 

problemløsingen og identifiseringen av problemer og krav, er viktig for å få et godt system. 

Man kan umulig adressere alle problemer før man har begynt å teste og gjøre forsøk på det 

systemet/den standarden man holder på å utvikle, men man kan ha en skisse og en 

spesifikasjon å basere det videre arbeidet på.    

For DVB-H sin del, så har man gjort flere tester underveis for å sikre seg at standarden og 

teknologien som er definert, fungerer slik den er tenkt. Man har gjort en god jobb i å finne 
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svakhetene med den eksisterende teknologien (DVB-T), og løst disse slik at man kan benytte 

seg av denne arkitekturen for å lage en standard og et system for broadcasting til mobile 

enheter.  

 

5.1.1.2 Technology transfer/flytting av teknologi 

Neste steg i modellen til Hughes er flytting av teknologi. Det er ikke så mange land som har 

en kommersiell DVB-H tjeneste. Italia er et av landene som har en kommersiell DVB-H-

tjeneste. DVB-H er ennå ikke en standard som er veldig utbredt. Derimot er det gjort mange 

tester med denne teknologien. Det er mange land som har gjennomført tester med DVB-H 

og som ser på muligheten for å lansere en kommersiell DVB-H tjeneste ved en senere 

anledning. Sverige, Finland, Tyskland, Malaysia er noen land som har gjort slike tester. Selv 

om DVB-H ennå ikke er så utbredt kommersielt sett, så er det flere land som har planer om å 

lansere DVB-H mobil-TV i løpet av 2008.  

Det å flytte en teknologi er viktig for at den skal kunne få fotfeste og få mulighet til å vokse 

seg stor. Det er ingen fasit på hvordan dette bør gjøres og det vil være mange forskjellige 

måter å gjøre dette på. Det er flere ting som påvirker og som setter noen av premissene for 

hvordan en teknologi blir introdusert i et land. En ting er hvordan regjering og styresmakter 

ser på den teknologien som blir introdusert. Regjering og styresmakter kan helt klart sette 

føringer og legge premissene for hvordan en teknologi skal bli introdusert. Regjering og 

styresmakter har ofte veldig mye å si for hvor lett eller vanskelig det er å introdusere en ny 

teknologi. Dette har med hvordan lover og regler er, og om de som styrer i landet der man 

prøver å bygge ut en teknologi, faktisk ønsker at den teknologien skal få lov til å bygge ut 

eller ikke.  

Det som er viktig når man skal flytte et teknologisk system fra et sted til et annet, er at man 

klarer å gjøre de riktige tilpasningene på systemet, slik at det fungerer godt der man ønsker 

å bygge ut. Selv om en teknologi fungerer veldig godt et sted, så behøver ikke det bety at 

den fungerer like godt et annet sted. Man må sørge for at man klarer å ta hensyn til alle de 

forskjellene som er rundt omkring i forskjellige land. Topografi har mye å si for hvordan man 

må bygge ut og hvor mye man må bygge ut. Er det et land med vanskelig topografi, kreves 

det kanskje flere sendere enn om landet var helt flatt. Det er alltid en del utfordringer 

knyttet til selve utbyggingen og det å få alle de tekniske tingene ved en teknologi til å 

fungere godt.   

DVB-H er av mange, særlig her i Europa, regnet for å være den beste standarden for 

broadcastet mobil-TV. Det er også denne standarden EU har gått inn for skal være felles 

standard innad i EU. Det at EU mener at man bør ha kun én felles standard for broadcastet 

mobil-TV, og at det skal være DVB-H, gjør nok at mange land vil gå for denne standarden. 

Dette betyr nødvendigvis ikke at dette er den best egnede standarden for alle land, men det 

betyr at hvis man da velger å gå for denne standarden, så er man ikke helt alene. Man ser 
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allerede i dag at det er flere land som har tenkt til å lansere eller allerede har lansert 

kommersielle DVB-H tjenester (Italia, Tyskland, Sverige, Finland). Det er helt klart en fordel 

for DVB-H leiren at EU har valgt DVB-H som felles standard for EU. Et slikt valg fra EU, kan 

gjøre det vanskeligere for andre og konkurrerende teknologier å få innpass i Europa. DVB-H 

har fått en viss fordel i forhold til de andre mobil-TV-standardene. EU ønsker med et slikt 

valg at EU-landene skal komme i førersetet og dermed lede an mobil-TV-utviklingen slik at 

de kan tjene penger på denne industrien.  

Det er helt klart forskjellige måter å flytte et teknologisk system på, og det er ingen fasit på 

hvilken måte som er den riktige. Siden det ikke er så mange land som har kommersielle DVB-

H-tjenester, så er det vanskelig å trekke frem hvordan fremgangsmåten har vært. 

  

5.1.1.3 System Growth/Systemvekst 

Når man velger å bygge ut et system for DVB-H, så vil man ikke kunne bygge ut hele 

systemet med en gang. Man blir nødt til å bygge ut gradvis og etter hvert som systemet 

vokser, så oppstår det ofte problemer. Et av problemene som Hughes beskriver når et 

system vokser, er at det oppstår utakt mellom komponenter. Som beskrevet tidligere så 

kalles dette ”reverse salient”.  

DVB-H som standard har ikke eksistert så veldig lenge og det er få kommersielle DVB-H-

tjenester som er i drift per i dag. Et av problemene til DVB-H og som man kan se på som en 

”reverse salient”, er tilgangen til frekvenser/spektrum. Som nevnt tidligere, så bruker DVB-H 

de samme frekvensene som mange land benytter til analoge radio- og TV-signaler. Dette gjør 

at veksten av DVB-H ikke går så fort som mange kanskje skulle ønsket. Dette er fordi mange 

land ikke har kommet så veldig langt i utfasingen av de analoge signalene. Det er ingen enkel 

og kjapp løsning på dette problemet. Her må man ta tiden til hjelp, for det viktigste her er at 

man får overgangen til vanlig digitalTV til å gå så smertefritt som mulig.  

Et problem som ser ut til å være en gjenganger flere steder er uenigheter angående 

rettigheter/copyrights. Dette er en problematikk som ikke er unikt for DVB-H, men faktisk et 

problem for all typer broadcasting av TV-innhold. I Finland så har The Finish Broadcasting 

Company (YLE), sett seg nødt til å utsette lanseringen av DVB-H, grunnet uenigheter rundt 

rettigheter/copyrights. Finlands Ministry of Education går igjennom kravene til 

rettighets/cpoyright organisasjoner, som består i at separate rettighetsbetalinger må betales 

for mobile TV-programmer, selv om innholdet er identisk det som blir 

kringkastet/broadcastet over tradisjonelle TV-kanaler (Fierce Mobile Content, 2007).  

Et annet problem som påpekes er at tilgangen til mobiltelefoner og enheter som støtter 

DVB-H fortsatt er begrenset. For at DVB-H systemet i et gitt land skal kunne få en god vekst, 

er det viktig at man har god tilgang til enheter som støtter DVB-H. Selv om Nokia er en stor 

forkjemper for DVB-H, så har de ikke så mange telefoner som støtter denne standarden. 

Faktisk så er det de asiatiske merkene LG og Samsung som tilbyr flest telefoner med slik 
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støtte og det er disse to som tilbyr DVB-H telefoner i Italia (per 24.10.2007). Det at det er få 

telefoner som støtter DVB-H, er ikke så rart. Det som er rart er at det ser ut til at det er de 

Asiatiske merkene som leverer flest DVB-H telefoner rundt om i verden.  

For at DVB-H systemene skal kunne vokse å bli større, så må man ha tilgang til de riktige 

frekvensene. Dette er en stor og viktig utfordring for DVB-H. For så lenge det er slik at mange 

land ikke har tilgjengelig frekvenser, så vil man ikke kunne starte DVB-H sendingene. Som 

nevnt ovenfor, har man ingen rett fram og rask løsning som man kan iverksette for å få 

frigjort de nødvendige frekvensene. De fleste landene har begynt eller skal begynne med å 

skifte over til digitale TV-signaler, men dette er noe som tar tid og som ikke kan forhastes. 

 

5.1.1.4 Momentum 

Ettersom et system, og i dette tilfellet DVB-H, vokser og interessen for det øker, vil systemet 

etter hvert få momentum. Foreløpig så er DVB-H såpass ungt og det har derfor ikke fått 

muligheten til å få skikkelig momentum ennå. Hughes påpeker at det som kjennetegner et 

system med momentum er at det har masse, hastighet og retning. Det er vanskelig per i dag 

å si at DVB-H har noen av disse egenskapene. På lokalt plan så har det kanskje en viss masse, 

hastighet og retning. Italia for eksempel har per mai 2007 cirka 600.000 brukere og de har 

relativt god dekning i alle fall i de store byene. Her ser man en tendens til at DVB-H har fått 

et godt innpass i Italia og at det har fått et visst forsprang i forhold til andre broadcasting 

standarder. Likevel, dette sier lite om den globale situasjonen. Det er ennå bare en 

indikasjon på at broadcastet mobil-TV vil bli en suksess, men det gir ingen garantier for at 

det er DVB-H som vil bli den største broadcasting standarden for mobil-TV. Globalt så har 

DVB-H en lang vei igjen å gå for å få skikkelig momentum. Mobil-TV er på et stadium der 

man er nødt til å skape et marked for dette. Man har ikke kommet dit hen at mobil-TV er en 

tjeneste/applikasjon som alle må ha. Det er ikke som da bilen kom og da den ble populær, at 

bilen dikterte hvordan man skulle forme og utvikle nye byer. Her ble det slik at det tekniske 

systemet for bil (med veier, bensinstasjoner, trafikklys osv), dikterte hvordan samfunnet og 

byene skulle utvikle seg og se ut. Når et teknisk system har fått skikkelig momentum så vil 

utviklingen av det systemet ofte gå av seg selv og det vil gjerne utvikle seg i en retning som 

kanskje ikke var tiltenkt på forhånd. DVB-H er ikke der ennå og har ennå et godt stykke igjen 

før det har blitt et såpass stort system at utviklingen mer eller mindre går av seg selv. 

 

5.1.2 DMB 

Her kommer en beskrivelse av DMB systemet i henhold til Hughes Evolusjonsmodell. 
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5.1.2.1 Ide og utvikling 

I Sør-Korea så startet hele DMB eventyret som en idé. Det var en idé om å skape noe helt nytt 

fordi mobilmarkedet var så mettet. Det var South Korean Telecom (SKT) som stod bak denne 

ideen og startet med utviklingen av T-DMB og S-DMB. Det var et marked som ikke var der 

men som SKT ønsket å skape. I følge Hughes, så er det i første fase av 

systemevolusjonsmodellen, ideen og utviklingen av ideen som er hovedfokus. Ideen var at 

man ønsket å lage en standard for broadcastet mobil-TV som gikk over satellitt og et 

bakkenett. I Korea så gjorde man i likhet med DVB-project, å så på mulighetene med å 

benytte seg av det digitale bakkenettet som man allerede hadde lansert i Sør-Korea.  

I Sør-Korea, som mange andre land, så sliter mobiloperatørene med lav vekst. På grunn av 

dette har SK Telecom (SKT), tatt i bruk en ny markedsstrategi; lage et nytt marked som ikke 

eksisterer ennå. Dette passer godt med hva som blir nevnt i Networks of Power, dette med 

”technological push”. Istedenfor at forbrukerne etterspør en tjeneste eller teknologi, så 

finner man opp en ny teknologi/tjeneste som man ønsker at forbrukerne skal tilegne seg og 

begynne å bruke. I 2001 begynte SKT planene sine om å skape et helt nytt marked, nemlig å 

tilby TV via mobiltelefon, en tjeneste som aldri før hadde eksistert i Sør Korea. Får å få dette 

til så måtte de ha hjelp. For å få den hjelpen de trengte henvendte de seg til Japan. Dette 

gjorde de fordi Japan var det første landet i verden som utviklet mobilt TV via satellitt (Lee, 

et al., 2005). MBCo (en undergruppe av Toshiba) startet utviklingen av denne mobil-TV-

tjenesten i 1997. Det er viktig å påpeke her at MBCo i hovedsak fokuserte på mobilt TV for 

kjøretøy. SKT spurte da MBCo for mulighetene å putte mobilt TV i mobiltelefoner, og SKT fikk 

et positivt svar tilbake. MBCo mente at det rent teknisk skulle være mulig å få dette til (Lee, 

et al., 2005). Til slutt så greide TU Media og komme til en enighet med MBCo om å 

samarbeide med utviklingen av DMB, og også om å dele en satellitt (Lee, et al., 2005).  

Videre så spilte SKT en veldig viktig rolle når det gjaldt utviklingen av DMB mobiltelefoner. 

De greide å få Samsung Electronics til å utvikle verdens første DMB mobiltelefon. Senere, når 

TU Media ble grunnlagt av SKT i desember 2003, spilte TU Media en nøkkelrolle i det å 

argumentere for ”the National Assembly” om å revidere Broadcastingloven (mars 2004) til å 

sørge for at man hadde en lovlig base for Digital Multimedia Broadcasting (Lee, et al., 2005). 

SKT var veldig viktige når det gjaldt utviklingen av ideen og teknologien til S-DMB. Man kan si 

her at SKT er oppfinner-entreprenøren for S-DMB. I dette tilfellet, så er det vanskelig å sette 

fingeren på enkeltpersoner som står bak ideen. Det utelukker ikke at disse personene finnes, 

men utad så er det SKT som fremstår som oppfinner-entreprenøren. SKT er firmaet som hele 

tiden har presidert/fulgt hele utviklingen av S-DMB og vært svært viktige i utformingen av 

teknologien og i å løse forskjellige problemer som har oppstått under utviklingen. SKT var 

viktige i det å få laget et system for S-DMB. Dette gjorde de selvfølgelig ikke helt alene. SKT 

allierte seg med andre aktører som hadde kompetanse som SKT manglet. Selv om SKT fikk 

hjelp av andre aktører, så var de veldig aktive i det å utvikle et system for S-DMB. Det var lurt 

av SKT å gå til Japan og spørre MBCo om det i det hele tatt kunne la seg gjøre å få satellitt TV 
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for mobiltelefoner. Her innså SKT at istedenfor at de skulle bruke mange resurser på å finne 

ut om det hele tatt ville være mulig å få TV for mobiltelefoner, så gikk de til et firma som 

hadde god erfaring med utvikling av mobilt TV. Selv om MBCo i hovedsak utviklet TV for 

kjøretøy, så er det naturlig å tro at de har erfaringer som er nyttige når man skal utvikle 

mobil-TV (TV for mobiltelefoner). Ved å spørre noen som har mer erfaring enn seg selv, eller 

danne gode samarbeidsallianser med andre aktører, kan man selv unngå en del problemer 

og situasjoner som man kanskje ellers ville kommet opp i. I dette tilfellet fikk SKT bekreftet 

det de trodde var mulig, nemlig å lage TV for mobiltelefoner.  

Det med å alliere seg med andre aktører hvis kunnskap og resurser utfyller ens egne, så er 

det lettere å få laget det systemet man ønsker. Dette ser man i stor grad at SKT gjorde. Det å 

se på utviklingen av S-DMB og fremgangsmåten til SKT, passer på mange måter godt med 

Evolusjonsmodellen. SKT skjønte fort at for at hvis de skulle klare å skape et marked for S-

DMB, så var det mange ting som måtte utvikles og samkjøres. De var som sagt flinke til å 

skaffe seg allierte som hadde kunnskap og teknologi som de selv ikke hadde. De gjorde også 

som Edison og dannet firmaer som for eksempel TU Media, som skulle ta for seg 

broadcasting av TV programmer. De gjorde dette slik at de fikk fordelt arbeidsmengden og at 

de forskjellige firmaene har sine felt som de er eksperter på og skal fortsette utviklingen på.   

 

5.1.2.1.1 Regjeringens påvirkning i Korea 

I utviklingen av mobil-TV i Korea, så har regjeringen i landet hatt mye å si for hvordan ting 

ser ut i dag. I Korea så valgte man den amerikanske standarden American ATSC som 

standard for vanlig digital TV. Et ønske var at man skulle kunne bruke denne standarden også 

i en mobil situasjon. Det som fort viste seg var at ATSC ble kjent for sine svake signalmottak 

under slike forhold. Dette førte til motstand mot ATSC-standarden til bruk under mobile 

forhold, som ble ledet av ”the Korean Broadcasting Engineers” og ”Technicians Association”, 

i tillegg til ”labour unions” til forskjellige broadcastingstasjoner (Lee, et al., 2005). Denne 

motstanden førte til at det ble en nasjonal sak. Det ble en sak som ble diskutert over lang tid, 

og etter fire år ble et kompromiss inngått av to representanter fra den Koreanske regjering 

og to representanter fra broadcasting industrien (Lee, et al., 2005). Det de ble enige om var 

at det skulle utvikles en ny digital mobil-TV tjeneste for å supplere ATSC sin svake mobilitet 

(Lee, et al., 2005). Valget falt til slutt på ETRI, som fikk i oppgave å utvikle et mobilt TV 

system som bruker eksisterende frekvenser. Det ETRI kom opp med var T-DMB. Med dette 

som utgangspunkt så ønsket Koreas regjering å bruke T-DMB (verdens første mobil-TV 

system for et bakkenett), til å få fart på Koreas økonomi. 

Når man ser på denne prosessen med valg av standard og teknologi i Korea, så passer det 

bra med det som står i Networks of Power og ”reverse salients”. Man så i dette tilfellet at 

den teknologien man hadde valgt for vanlig Digital TV (DTV), ikke var spesielt god når det 

gjaldt mobilitet. Det ble derfor gjort et valg (inngått et kompromiss) om å velge en annen 

standard for mobil-TV over et bakkenett. Dette var ikke noe som ble gjort over natta. Det var 
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en prosess som varte i hele fire år. Likevel, så er det ikke tvil om at det var mange som så at 

det kunne bli problemer hvis man valgte å bruke ATSC som standard for mobil-TV. Hvis man 

valgte ”feil” teknologi, så ville man ganske sikkert få problemer senere. Hadde man valgt 

ATSC så var det stor mulighet for at man hadde fått en mobil-TV tjeneste som ville fungert 

heller dårlig. Da hadde det at ATSC sine dårlige mobilitetsegenskaper blitt en reverse salient. 

ATSC mobilitetsproblemer måtte man da finne en løsning på, slik at man fikk en tjeneste som 

ville fungert også når man er på farten. Dette var det mange som så at kunne bli 

problematisk, derfor fikk man et kompromiss og utfallet er som nevnt ovenfor, T-DMB. 

En annen interessant observasjon er at selve valget av teknologi og standard, kan i dette 

tilfellet også sees på som en reveres salient. Siden motstanderne av ATSC og forkjemperne 

for ATSC ikke klarte å bli enige, så er selve valget av teknologi, noe som holdt hele 

systemprosessen tilbake. 

 

5.1.2.2 Technology transfer/flytting av teknologi 

DMB er fortsatt mest utbredt i Asia og Korea. Dette betyr ikke at SKT og de som står bak 

DMB, ikke ønsker å flytte teknologien til andre steder av verden. Det var ikke uten grunn at 

DAB ble valgt som basis for DMB-standarden. Valget av DAB som basis for DMB, var et bevisst 

valg siden man visste at DAB er en teknologi som er relativt godt utbredt i Europa og som 

mange i Europa kjenner til. Man ønsket med dette valget å sikte seg inn mot at DMB skal 

kunne bli en verdensstandard. Mange land har allerede et godt utbygget DAB-nett og 

videreføringen fra DAB til DMB på disse stedene, trenger ikke å være så vanskelig eller så 

veldig dyrt.  

For DMB sin del, så er det ikke så mange land som har kommersiell DMB-tjeneste. Det er 

Korea som har den største kommersielle DMB-tjenesten. Det er flere land, deriblant Norge, 

Frankrike, Tyskland og England, som har gjort tester med DMB. Dette viser at det er mange 

som potensielt er interessert i å bruke DMB som standard for broadcastet mobil-TV. Det som 

er en av styrkene til DMB er nettopp dette at den er basert på DAB. For de landene som 

allerede har DAB, så slipper de problematikken med frigjøring av frekvenser siden DMB 

benytter seg av de samme frekvensene som DAB. Man har også en del eksisterende 

infrastruktur, så man slipper å bygge så mye nytt. Likevel er det fortsatt knyttet en del 

kostnader til bygging av DMB, selv om DAB infrastrukturen er på plass. 

Det som er viktig når man skal flytte et teknologisk system fra et sted til et annet, er som 

nevnt tidligere, dette med tilpasning. Det er veldig viktig at man klarer å tilpasse utbyggingen 

og utviklingen av det teknologiske systemet til det landet man skal bygge ut i. For DMB sin 

del, så blir noe av utfordringen dette med at, selv om en del land har DAB, så er det mange 

som ser på denne teknologien som en foreldet teknologi. Dette gjelder særlig i Europa, der 

EU har vært med på å finansiere utviklingen av konkurrenten DVB-H og har bestemt at DVB-H 

skal være standarden for broadcastet mobil-TV i Europa. Det hjelper heller ikke at det 
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Europeiske mobiltelefonprodusentene, Nokia og Sony-Ericsson (Europa/Japan), støtter opp 

om andre mobil-TV teknologier enn DMB. Det er en kjent sak at Nokia er verdens største 

mobiltelefonprodusent og har en stor del av markedet. Dette gjør at de kan legge et visst 

press på markedet slik at noen land (kanskje mest de Europeiske), vegrer seg for å velge en 

teknologi som DMB. 

Et av problemene for DMB, er at det er en viss forvirring rundt hva som kreves av 

oppdateringer av den eksisterende DAB infrastrukturen, for de landene som har dette. I 

Norge så har det vært en del diskusjon rundt dette med at hvis man skal ha DMB i Norge, så 

blir man nødt til å oppgradere det eksisterende DAB nettet på en slik måte at de eksisterende 

DAB-radioene ikke vil kunne ta i mot DAB-sendinger. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet, da 

det lar seg gjøre å oppgradere og benytte DMB på en slik måte at man ikke trenger å bytte ut 

den ”gamle” DAB-radioen med det første.  

I likhet med DVB-H, så har regjering og styresmakter mye å si for hvilken mobil-TV standard 

man får. DMB kan få det tøft her i Europa, siden EU har bestemt at DVB-H bør være standard 

i EU. Likevel er det mange land som har gjort tester med DMB, dette er nok fordi markedet er 

såpass ungt og at man må teste ut de forskjellige standardene for å finne ut om hvilken av de 

som passer best og om dette er noe folk vil ha. Testing er viktig for å få et innblikk i hvordan 

teknologien fungerer og om dette er noe som folk har lyst på. Likevel, så er det ikke alltid at 

en slik test sammenfatter med virkeligheten. Det er viktig at man tolker resultatene riktig, 

men slike tester kan gi en følelse av hvordan teknologien fungerer og om dette er noe som 

folk ønsker å benytte seg av. 

DMB er en standard som har størst fotfeste i Asia. Dette vil også tilsi at det er her 

mobiltelefonene med støtte for DMB blir produsert. Resultatet av dette er at per dags dato 

(31.10.07), så er det vanskelig å få tak telefoner med støtte for DMB utenfor Asia. Dette gjør 

det nødvendigvis ikke så mye vanskeligere å flytte teknologien i seg selv, med tanke på 

infrastruktur og den slags. Man får likevel et problem i det man skal ta systemet i bruk. Hvis 

det er vanskelig å få tak telefoner som støtter DMB, så har man ikke klart å flytte hele 

systemet som sådan. Et system er ikke fullstendig hvis det mangler noe for å bruke det. 

Derfor er det viktig når man skal bygge ut DMB, særlig utenfor Asia, at man har telefoner 

tilgjengelig slik at man kan ta i bruk DMB med en gang. Det er klart at ingen begynner å bygge 

ut en infrastruktur for mobil-TV hvis man ikke kan få tak i telefoner som støtter den 

standarden man bygger ut for. Det viktige er å finne ut hvor fort disse telefonene kan være 

på plass, slik at man ikke kommer i en situasjon der man er klar til å sende mobil-TV, men 

ingen enheter til å ta i mot signalene.  

 

5.1.2.3 System Growth/Systemvekst 

Det er alltid et ønske for en standard og de som står bak standarden, at den skal vokse og få 

større og større markedsandeler. Det samme gjelder for DMB. Som nevnt tidligere, når et 
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system vokser, så oppstår det utakt mellom komponentene i systemet, noe som kalles 

”reverse salients”. Det er flere komponenter i DMB systemet som kan bli potensielle ”reverse 

salients”. Det er viktig å huske på at systemet i Sør-Korea har blitt relativt stort. Etter hvert 

som systemet vokser, så vil det oppstå problemer. I mange tilfeller så er disse problemene av 

en teknisk art, men det kan også være andre problemer som oppstår, for eksempel at 

inntjeningen ikke er i samsvar med utgiftene.  

I begynnelsen da DMB ble lansert, så var tilgangen til mobiltelefoner med DMB støtte et 

problem. Det er ikke et like stort problem lenger. Ettersom man har hatt DMB i Korea en 

stund, så har mobiltelefonprodusentene som støtter DMB fått tid til å lage en del telefoner. 

Nå er tilgangen til telefoner med DMB støtte god, i Asia vel og merke.   

Det man likevel skal huske på er at det er mange Asiatiske telefoner som aldri kommer til 

Europa. Dette er fordi at disse telefonene er tilpasset det Asiatiske mobilmarkedet. Hvordan 

man bruker mobiltelefonen og hvilke funksjoner man bruker i Europa, er ikke de samme som 

man bruker i Asia. Et eksempel er at i for eksempel Korea og Japan, så bruker man ikke SMS 

som man gjøre i Europa, man bruker e-post på mobilen. Så det er slik at en del av de 

mobiltelefonene som blir produsert i Asia må tilpasses det Europeiske markedet før man kan 

begynne å selge de her. Det er likevel viktig å påpeke at dette nødvendigvis ikke trenger å bli 

et stort problem. Hvis vi ser på DVB-H, som er en EU-finansiert standard og som er 

standarden Nokia kjemper hardt for, så er det likevel LG og Samsung som tilbyr DVB-H 

telefoner i Italia for mobilleverandøren 3-Italia. De asiatiske mobilprodusentene og særlig 

Samsung, har vært veldig flinke med å produsere telefoner som støtter enten DVB-H, DMB 

eller andre mobil-TV standarder. De har også vært flinke med å få de fort ut på markedet. 

Dette er viktig for at man skal få et system til å vokse. Det er vanskelig for et teknisk system 

for mobil-TV å vokse, hvis man ikke har tilgjengelige telefoner å se mobil-TV på. 

Kanaler og TV-programmer er veldig viktig når man skal lansere en mobil-TV tjeneste. 

Grunnet teknologiske begrensninger, så kan man ikke ha like mange kanaler på DMB som 

man kan på DVB-H. Dette har med hvilke frekvenser som blir benyttet. Dette er nødvendigvis 

ikke et kritisk problem, men det er kjedelig hvis man med DMB får kanskje 5 kanaler mens 

man med DVB-H kan få det dobbelte eller mer. Hvordan man skal løse dette, er ikke kommet 

på banen ennå. Uansett, det som er veldig fascinerende er at ettersom teknologien utvikler 

seg, finner man gode måter å komprimere lyd og bilde, slik at man får plass til mer 

informasjon innenfor en gitt båndbredde.  

Et problem som ofte oppstår og som er et problem også for DVB-H, er dette med rettigheter 

og copyrights. Igjen så har dette mye med hva som blir bestemt av styresmaktene i de 

enkelte landene og hva de forskjellige involverte bedriftene klarer å bli enige om. Man kan 

likevel ikke si at det er et problem som er nødt til å oppstå, men det er helt klart at konflikter 

rundt copyrights og hva som kan sendes og ikke sendes på mobil-TV, er noe som vil 

forekomme. 
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5.1.2.4 Momentum 

På lik linje med DVB-H, så er DMB såpass ungt at det ikke har fått skikkelig momentum på et 

globalt plan. Derimot er det ikke tvil om at i Korea, der DMB-eventyret startet, så må man 

kunne si at det er på vei til å få momentum. Bakgrunnen for dette er at nå nærmer man seg 

helt klart en kritisk masse av brukere som kan ta imot DMB signaler. I følge en undersøkelse 

gjort av Ministry of information and Communication i Korea, så sier den at det totale antall 

brukere som kan ta i mot DMB signaler har nådd 6.5 millioner brukere i løpet av kun to år 

(Ho, 2007). Det vil si at 1.3 av 10 personer i Korea kan ta i mot DMB signaler på en eller annen 

måte. Dette er en veldig rask utvikling og viser igjen at når først en standard eller en 

teknologi får et godt fotfeste, så kan antall brukere øke veldig fort. 

Selv om utviklingen går fort et sted og har begynt så smått å ta av, så har DMB langt fra fått 

momentum globalt. Her er det fremdeles en lang vei å gå. Det er mye som tyder på at DMB 

kan gjøre det ganske stort i Asia. Korea har samtaler med flere land/steder, blant annet Hong 

Kong, om å lansere DMB tjenester. DMB på verdensbasis er ikke veldig stort ennå, dette har 

med at broadcastet mobil-TV fortsatt er en veldig ung tjeneste. DMB som standard for 

broadcastet mobil-TV har eksistert siden 2004-2005 og man kan ikke regne med at DMB skal 

erobre verden over natten.  

 

5.1.3 3G 

Her kommer en beskrivelse av 3G-systemet i henhold til Hughes Evolusjonsmodell. 

 

5.1.3.1 Ide og utvikling 

3G er ikke et system kun beregnet for å se på TV på mobiltelefonen. 3G er et system som tar 

sikte på å erstatte GSM nettet. 3G er basert på International Telecommunication Union (ITU) 

sin familie av standarder under the International Mobile Telephone 2000 (IMT2000) sitt 

initiativ (Kumar, 2007).  

3G er designet for å adressere behovene til multimedia, som for eksempel streaming av 

video og lydklipp og tilgangen til interaktive multimedia Web-sider (Kumar, 2007). I tillegg så 

har man i 3G også de vanlige tjenestene som man kjenner fra GSM, som MMS, SMS og 

”vanlig” telefoni. Det som gjør at 3G nettverkene er bedre enn foregående mobiltelefoni 

nettverk, er at 3G nettverkene er basert på IP. En bruker kan, hvis forholdene ligger til rette, 

nå hastigheter på opptil 2Mbps dataytelse. Målet med 3G var at hele verden skulle ha en 

felles global standard for høyhastighets nedlasting og høykvalitets taletjenester. Uheldigvis, 

ettersom bedrifter og standardiseringsorganisasjoner fra Europa, nord-Amerika og Japan 

møttes, klarte de ikke å bli enige om en enkelt protokoll for 3G systemene. Etter mye 

forhandlinger så fant man ut at bakoverkompatibilitet med 2G nettverk og 
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frekvensforskjeller i de forskjellige landene var alt for vanskelige å overkomme (Shiro, 2007). 

Derfor klarte man ikke å bli enig om én standard, men man fikk tre forgreninger av 3G; 

Wideband CDMA (WCDMA), CDMA2000 og Enhanced Data Rates for Global Evolution 

(EDGE) (Shiro, 2007). Det er viktig å påpeke her at det finnes også flere enn tre forgreninger 

av 3G siden Europa og Japan implementer WCDMA på forskjellige måter. Det skal også 

nevnes at i Europa blir 3G ofte referert til som UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System) i steden for WCDMA.  

De første testene av 3G ble gjort i Europa og Japan i slutten av 2001. Verdensomspennende 

utrulling av disse systemene startet i 2002 og var ment å vare til 2005. Man har hatt en stor 

økning i antall brukere av 3G og i midten av 2006 nådde man 100 millioner brukere (III-Vs 

Review, 2006).   

 

5.1.3.2 Flytting av teknologi 

Tanken med 3G i utgangspunktet var at det skulle være en felles global standard. Dette 

klarte man ikke å få til, siden man støtte på problemer i forhold til frekvenser og 

bakoverkompatibilitet med 2G. Likevel så har man klart å rulle ut 3G over så og si hele 

verden og man har som nevnt ovenfor over 100 millioner brukere av 3G. Når det gjelder 

utrulling og flytting av 3G teknologien, så har den en fordel i og med at den tilbyr mange 

flere tjenester enn det DVB-H og DMB gjør. 3G er ment å erstatte 2G og har derfor alle 

tjenestene som 2G har, pluss noen ekstra. Det som er ekstra av funksjoner er for eksempel 

det at man kan streame video på mobiltelefonen. Det at 3G har så mange muligheter og er 

såpass fleksibel, gjør at det er lettere å flytte og få et land til å omfavne denne teknologien. 

Den har også den fordelen av at den kan leve side om side med GSM nettverket og at alle 

telefoner som har 3G støtte også har støtte for GSM eller andre mobiltelefonnettverk. Selv 

om det er lokale og regionale forskjeller på hvordan 3G er implementert, så har man likevel 

greid å flytte 3G teknologien til mange forskjellige steder. 

 

5.1.3.3 System vekst 

Det er ikke tvil om at av systemene DMB, DVB-H og 3G, så er 3G det største. Det er ikke så 

veldig rart, siden dette systemet har eksistert lenger enn de andre mobil-TV-systemene og 

det er et system som ikke bare tar for seg TV på mobiletelefonen. Det er et system som tar 

sikte på å erstatte 2G systemet og som skal tilby tale- og overføringstjenester som er bedre 

enn det man kan få med 2G. Dette har 3G langt på vei klart og det er ikke uten grunn til at 

man på verdensbasis har nådd over 100 millioner brukere. Det at systemet vokser vil ofte 

føre til at det oppstår problemer. Som det blir nevnt i Networks of Power, så vil det ofte 

oppstå utakt mellom komponentene, reverse salients, slik at det hindrer utviklingen av det 

samlede systemet. 
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En ting som mange har påpekt er at 3G dekningen i enkelte land er for dårlig. Det er klart at 

man ikke kan forvente seg at dekningen er like god over alt, i alle fall ikke når man kommer 

utenfor de store byene. Når dekningen i store byer ikke er god nok, så kan dette skape 

problemer. Selv i store byer der 3G dekningen skal være god, så kan det hende at 3G 

dekningen i enkelte bygninger er for dårlig og faller ut. Dette er kjedelig når men er midt i en 

samtale og den kanskje blir brutt på grunn av for dårlig dekning. Dette er ting som må løses 

og i mange tilfeller har blitt løst, siden det å bygge ut 3G dekning ikke er noe som blir gjort 

over natten og som nødvendigvis tar tid.  

Til tross for enkelte problemer, så har 3G vokst seg relativt stor. Det er mange telefoner i dag 

på markedet som har støtte for 3G og dekningen rundt om i verden blir bedre og bedre.  

  

5.1.3.4 Momentum 

Det som kjennetegner et system som har oppnådd momentum er at det får en bred støtte 

av forbrukere såfremt som industrien og markedet ellers. Det tekniske systemet for 3G må 

kunne sies og ha fått en kritisk brukermasse. Man kan se at det blir flere og flere tjenester 

som bruker 3G eller som fungerer bedre med bruk av 3G. Det kommer stadig flere telefoner 

med 3G støtte og de er heller ikke så veldig dyre. Dette gjør at man får flere og flere brukere 

som skifter over fra GSM-nettet til 3G nettet. 3G har blitt såpass stort at det ikke er lenger 

snakk om man skal ha 3G eller ikke. Det har kommet såpass langt at nå vil ikke folk slutte og 

bruke de tjenestene som 3G kan tilby. Det er heller slik at flere og flere vil skifte over til 3G. 

3G har eksistert en god stund, og i begynnelsen så slet 3G med at det var få som benyttet 

seg av tjenestene som 3G kunne tilby. Dette har snudd på en del områder. Det at man har 

fått ”billigtelefoner” med støtte for 3G, gjør at vanlige folk kjøper telefoner med 3G støtte og 

bruker 3G nettet der det er tilgjengelig. Det er nok sikkert mange også som ikke vet at de 

benytter seg av 3G-nettet også, fordi de fleste telefoner skifter mellom GSM og 3G nettet 

automatisk, hvis ikke 3G-nettet er tilgjengelig. Så det tekniske systemet for 3G har kommet 

veldig langt og det vil fortsette å utvikle seg. Likevel, når det gjelder mobil-TV over 3G, så har 

man et stykke igjen å gå. Det er flere som hevder at 3G vil i de nærmeste 2-3 årene være den 

største plattformen for mobil-TV. Selv om det er en del tjenester for mobil-TV over 3G, så 

kan man på ingen måte si at det har tatt av. Det som mange har kritisert mobil-TV over 3G 

for, er at kvaliteten er for dårlig og at mottaksforholdene er for ustabile. Bildet er ofte 

grumsete og lyden kan til tider hakke og være uklar. Dette er helt klart et problem som må 

løses for at folk skal begynne å se mobil-TV over 3G. 

 

5.1.4 MBMS 

Det som er spesielt med MBMS, er at det er en teknologi som legger seg oppå eksisterende 

3G-nettverk. Derfor er det naturlig å snakke om denne standarden i sammenheng med 3G. 

Hele ideen med MBMS er at den skal gjøre det enklere å sende det samme innholdet til flere 
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personer samtidig, slik at man ikke opptar unødvendig kapasitet i 3G-nettverket. Det er 

likevel noe unaturlig å beskrive MBMS i henhold til Hughes systemevolusjonsmodell. Dette 

er fordi dette systemet ennå ikke har vært lansert noe sted. 2008 kan være det året der vi 

ser at en MBMS-tjeneste for mobil-TV blir lansert, men dette er ikke sikkert. 

Siden MBMS utviklingen har kommet såpass kort, så er det vanskelig å si så mye om det 

teknologiske systemet for MBMS. Likevel, så virker det som om det skal være ganske greit å 

få MBMS funksjonalitet i et 3G-nettverk. For at MBMS skal fungere, så må man også ha egne 

mobiltelefoner som støtter dette. Per i dag, så finnes det ingen slike telefoner på markedet. 

 

5.1.5 Sammenligning av de forskjellige systemene 

Til nå så har de forskjellige teknologiske systemene blitt beskrevet hvordan de ser ut og man 

har fått se hvordan de forskjellige systemene har utviklet seg i henhold til Hughes 

Evolusjonsmodell. I dette avsnittet kommer en sammenligning av de forskjellige systemene i 

forhold til hvordan de har utviklet seg.  

Hvis man nå ser på utviklingen av disse systemene sett i lys av Hughes evolusjonsmodell, så 

er det mobil-TV i form av 3G som har kommet lengst. I motsetning til DVB-H og T-DMB som 

er standarder kun for mobil-TV, så er 3G en standard for datakommunikasjon for 

mobiltelefoner. Denne standarden er godt utbygget i de fleste land og det å få mobil-TV i 

form av streaming over mobilnettet er ikke vanskelig å få til. For alle 3G telefoner har en 

mediaspiller som støtter det mest vanlige formatet for streaming over 3G nettet, nemlig 

3gp. Selve 3G har kommet såpass langt, at de fleste vet hva det er for noe. Mobil-TV over 3G 

derimot, har ikke kommet så langt. Det har likevel kommet lenger enn de andre systemene 

for mobil-TV. Det er langt flere mobiltelefoner med støtte for 3G enn det er telefoner med 

støtte for noen av broadcastingstandardene. Det er ingen problemer med å få tak i 

mobiltelefoner med støtte for 3G og alle mobilprodusenter har telefoner med 3G støtte. 

Man har kommersielle tjenester som er oppe å kjøre og man har også internasjonale 

tjenester der man kan se på mobil-TV på tvers av landegrenser. Et eksempel på dette er 

FreeBeTV, som er en gratistjeneste for mobil-TV over 3G der man kun betaler for nedlasting 

av data. Dette kan fort bli dyrt, hvis man ikke har et abonnement med lave 

nedlastningskostnader. Da kan prisen fort bli høy hvis man bruker en slik tjeneste mye. 

Systemevolusjonsmodellen til Hughes, sier noe om hvordan et teknisk system kan utvikle seg 

og litt om hvilke kriterier som må til for at systemet skal kunne bli værende og ikke forsvinne 

etter en stund. I tilfellet med systemene for mobil-TV, så kan man ta evolusjonsmodellen til 

Hughes og se hvordan de forskjellige standardene passer inn i denne modellen. Det som er 

et problem da, er at disse systemene ikke har eksistert så lenge så det å benytte seg av 

denne modellen for kun å beskrive disse tekniske systemene, blir litt uinteressant. På den 

annen side, så kan man forsøke å se på hva som må til for at disse systemene skal kunne 

utvikles seg til å bli store og gode tekniske systemer som kan overleve tidens tann.  
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Det tekniske systemet for DVB-H har kommet et godt stykke på vei. Tar man punktene i 

Systemevolusjonsmodellen til Hughes, så må man kunne si at DVB-H har kommet forbi idé 

fasen og holder i stor grad på med fase 2; flytting av teknologi. Det finnes komersielle DVB-H 

tjenester i Italia og også Nigeria. Jobben fremover for DVB-H og de som jobber med den 

teknologien er å få den spredt til mange land. Det å flytte et teknisk system fra et sted til et 

annet, er ikke bare en enkel oppgave. Som nevnt tidligere er det mange biter som må falle 

på plass og det er ofte mange aktører og interesser å ta hensyn til.  

I boken til Hughes så nevner han at når flere potensielt store tekniske systemer kjemper om 

de samme markedsandelene, så vil man ofte få en krig mellom systemene. Dette kaller han 

battle of the systems (Hughes, 1983). Det at man kan få en krig mellom de tekniske 

systemene og standardene for mobil-TV, er ikke vanskelig å forestille seg. Det er et vanskelig 

marked og det er mange aktører som må samarbeide med hverandre og det er mange 

kostnader forbundet med dette som må fordeles. Ikke nok med det, så må man også ha 

gode foretningsmodeller slik at inntjeningen er god samtidig som prisene er overkommelige 

for brukerne.  

I kampen mellom systemene, så vil man kunne se lokale og globale forskjeller. Selv om det er 

en teknologi som får bredest dekning og støtte i for eksempel Europa, så er det ikke dermed 

gitt at den vil være seirende i alle land og regioner. Det er mye som spiller inn når et land 

skal velge en standard eller et teknologisk system, uansett hvilken tjeneste de velger 

standard for. For valg av mobil-TV systemer, så er det mange faktorer som spiller inn. 

Faktorer som spiller inn er topografi, økonomi, befolkningstetthet, regjering og tilgjengelig 

teknologi for å nevne noen. Derfor er det vanskelig på det nåværende tidspunkt å si noe om 

hvilken standard som kommer til å vinne mobil-TV krigen, hvis vi i det hele tatt får kun en 

vinner. Uansett hvilken standard som vinner, så er det god grunn til å tro at vi får en slags 

krig mellom de forskjellige systemene. Det er allerede noen signaler og tegn som tyder på 

dette.  

Det at man kan se at det er en kamp mellom systemene viser seg ofte i hva som blir sagt i 

media. Dette beskriver også Hughes i sin bok, at det var mye skriverier rundt hvilken av 

strømsystemene (likestrøm og vekslestrøm), som var den mest lønnsomme og den beste å 

bruke. Et eksempel på dette når det gjelder mobil-TV, er kritikken enkelte har kommet med 

mot DAB og DMB. Generalsekretær for IKT-Norge har gått hardt ut mot DAB og karakterisert 

DAB som en avleggs teknologi og at hvis man skal ha DMB, så kan man ikke ha DAB. Dette er 

direkte feil og radionæringen og bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen har beskyldt IKT-

Norge og Per Morten Hoff, for å lure media og radiolytterne. Dette er på ingen måte et 

forsøk på å si at det er DMB man skal gå for, men et forsøk på å illustrere noe av den 

problematikken man støter på når man har konkurrerende standarder. Det som er farlig når 

man får slike utspill som Per Kristian Hoff kommer med her, er at folk tar det han sier som 

fakta, når det nødvendigvis ikke er det. Han representerer tross alt en gruppe mennesker 
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som helt klart burde vite hva de snakker om og som skulle tro ville komme med saklig og 

korrekt informasjon.  

Dette er én side av den kampen vi kan se tendenser til. Det man også ser er at det er mange 

tester og demonstrasjoner av de forskjellige mobil-TV-standardene. Det gjøres mange tester 

rundt om i verden og på diverse kongresser og liknende viser, forskjellige aktører sine mobil-

TV-tjenester og mobil-TV-teknologier. Det gjøres helt klart for å reklamere og vise sine 

teknologier til forskjellige potensielle kjøpere, at teknologien de kan tilby er den beste. 

Likevel så skal det her sies at dette ikke nødvendigvis betyr at man er i ”krig” mot de andre 

standardene. Selv om det har vært en tendens og kanskje også en trend tidligere, at 

forskjellige tekniske systemer og standarder har konkurrert mot hverandre og en etter hvert 

har blitt slått ut, så behøver ikke det å bety at det vil skje i dette tilfellet. Det kan godt hende 

at disse tekniske systemene i enkelte land kan leve side om side og at de fordeler seg jevnt 

over hele kloden.  

Det er vanskelig å si noe om hvordan en krig mellom systemene kommer til å utarte seg, og 

hvem som kommer til å diktere fremtiden for mobil-TV. Det er ikke et entydig svar på dette. 

Det er mange som skal ha noe å si i denne sammenhengen. En ting er de aktørene som er 

opphavsmennene og som står bak en standard, de vil selvfølgelig gjøre alt de kan for at den 

standarden skal bli den største. Styresmakter og regjering har også mye de skulle ha sagt. De 

kan helt klart legge føringer på valg av teknologi/standard og gjøre det vanskelig for enkelte 

standarder å etablere seg. Et eksempel på dette er EU sitt valg av DVB-H som felles standard 

for broadcasting av mobil-TV i Europa. Det er ikke så rart at EU gjør dette, siden de har vært 

med på å finansiere og utvikle denne standarden.  

Forbrukerne har helt klart mye å si i denne sammenhengen. Hvis man ikke klarer å lage en 

tjeneste som forbrukerne ønsker å bruke og å betale penger for, så vil ikke mobil-TV bli noen 

suksess. For de fleste forbrukerne så er ikke hvilken standard man får så veldig viktig. De 

fleste forbrukerne i dag vet nok ikke hva forskjellen på de forskjellige mobil-TV-standardene 

er. Det som er viktig for forbrukeren er at man får en mobil-TV-tjeneste som fungerer, har de 

programmene som han/hun ønsker å se og som ikke koster alt for mye. I hovedsak så 

bunner det i at den standarden som har det beste tekniske systemet totalt sett, er den 

standarden som vil vinne. 

 

5.1.6 Hva må til for at mobil-TV og de forskjellige systemene for mobil-TV skal 

kunne ta av? 

Det er hevet over en hver tvil om at mobil-TV er en veldig ung tjeneste som fortsatt er under 

utvikling. Det er flere ting som er uavklart og som må løses før man kan se at mobil-TV blir 

den ”killer-applikasjonen” som mange hevder at mobil-TV kommer til å bli. Mobil-TV som 

tjeneste er såpass ung, at man kan ikke si at noen av systemene for mobil-TV har fått 

skikkelig momentum. Man har ikke kommet til det stadiet at mobil-TV er en tjeneste som 
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man må ha, og som veldig mange brukere verden over benytter seg av. Det er ikke slik at 

man i dag ikke kan se for seg en hverdag uten mobil-TV. For veldig mange, så er det heller 

det motsatte, mobil-TV er fjernere fra virkeligheten enn det å ikke ha mobil-TV. Hva må 

egentlig til for at de tekniske systemene for mobil-TV-standardene skal kunne ta av skikkelig? 

Her må man se ting på forskjellige plan. En ting er at man har flere konkurrerende 

standarder for visning og sending av mobil-TV. En helt annen ting er mobil-TV som konsept. 

Mange har nok problemer med å fatte hva mobil-TV egentlig er og har nok den snevre 

oppfatningen om at det kun er snakk om vanlig TV på en håndholdt enhet. Mobil-TV er mye 

mer enn det, men det vet ikke de fleste noe om, siden det er lite informasjon rettet mot 

forbrukere. Informasjonen som finnes er ofte rettet mot industrien og spesielt interesserte. 

Selvfølgelig er det ikke slik over alt. Der man har klart å lansere offisielle mobil-TV-tjenester 

som i Korea og Italia, er informasjonen bedre. Her har man en stor satsning på mobil-TV og 

da er det naturlig at man har god informasjonsformidling og reklame om de tjenestene som 

da kan tilbys. Det synes likevel som om det kan være en trend at informasjonen til 

forbrukere om mobil-TV er for dårlig. 

Dette skyldes nok i stor grad det faktum at bransjen selv ikke helt vet hvordan mobil-TV til 

slutt kommer til å se ut. Man har fått presentert mange forskjellige scenarioer for hva man 

kan forvente seg av mobil-TV, men man har til gode og se en del av disse tingene i 

virkeligheten. Det kan være vanskelig å tro på mye av det som blir presentert når det som er 

tilgjengelig i dag, viser et helt annet bilde. Det som mange steder blir tilbudt i dag på mobil-

TV fronten er for dyrt, har for dårlig kvalitet og har for lite interessant innhold. I følge Shani 

Orgad (Orgad, 2006) sin artikkel skrevet for Nokia, så skal man kunne forvente seg at mobil-

TV vil være TV slik vi kjenner det i dag og noe helt annet også. Man skal kunne få en 

interaktiv tjeneste med god lyd og gode bilder, masse brukergenerert innhold i tillegg til de 

vanlige programmene man er vant til fra ordinær TV. I tillegg skal man ha mulighet for å 

personliggjøre mobil-TV opplevelsen. Man vil også få en helt ny type innhold som er 

generert spesifikt for mobil-TV og man vil få det som kalles for mobisodes. Mobisodes er TV-

programmer der episodene er laget slik at de passer for en håndholdt enhet og varer mye 

kortere enn det vanlige TV-serier gjør. Det er kort og godt TV-serie episoder som er tilpasset 

en håndholdt enhet i form av at de er kortere og som passer når man er på farten. I følge 

Shani Orgad, er dette noe av det vi kan forvente oss av mobil-TV. Hvis det er tilfellet, hvorfor 

har vi ikke sett mer av disse tingene? 

Svaret på det, må igjen være at mobil-TV er såpass ungt. Selv om bransjen og industrien er 

veldig interessert i mobil-TV og ser et enormt potensial i dette, så er man nok litt forsiktig 

med å gå for fort fram. En ting er at man må få det tekniske til å fungere, men man må også 

få med seg innholdstilbyderne og produsentene av TV-programmer. Innholdstilbyderne har 

ikke fått så mye tid til å eksperimentere med å lage innhold som er spesielt utviklet for et 

mobilt format. Problemet har vært at man mange steder ikke har hatt noen plattform å 

utvikle programmene på. For mange land så har mobil-TV til nå ikke vært et veldig stort 
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satsningsområde, og markedet for en slik tjeneste har vært snevert. Det er mye enklere for 

de som lager TV-programmene å sende programmer eller biter fra programmer i reprise, 

istedenfor å lage nye programmer. Dette er forståelig siden det å sende programmer i 

reprise er mye billigere og enklere enn om man skal lage noe helt nytt. Siden mobil-TV ennå 

ikke har tatt av, så er det naturlig at man vil se hvordan ting utvikler seg, før man satser fullt 

og helt på å lage programmer spesifikt for en håndholdt enhet. Det skal likevel sies at det har 

vært laget programmer som har vært spesielt rettet mot mobil-TV og de har vært veldig 

populære. Et eksempel er Rubenmann som ble laget av NRK. Her klarte man å lage et 

programkonsept for mobil-TV som ble kjempe populært og som nådde særlig de unge 

brukerne. Likevel så er det ikke så mange slike programmer som er skreddersydd for mobile 

enheter.  

 

5.2 Hva vil brukerne ha? 
Det er viktig å se på hvordan de forskjellige teknologiske systemene utvikler seg og hva som 

må til for at mobil-TV skal kunne ta av. Likevel, er det også viktig å se på hva brukerne 

ønsker. 

For å forstå hvilke utfordringer mobil-TV og de forskjellige systemene for mobil-TV står 

overfor, så er det greit å se på hva brukerne vil ha og hva de forventer av en mobil-TV-

tjeneste. Kravene til mobil-TV som tjeneste, vil variere veldig fra person til person. Likevel, så 

er det en del ting som de fleste tror vil være avgjørende for om folk ønsker å benytte seg av 

mobil-TV eller ikke. Det å ta hensyn til brukerne er viktig, fordi om mobil-TV blir en suksess 

eller ikke, avhenger av om folk benytter seg av det eller ikke. 

 

5.2.1 Brukergenerert innhold 

På internett har man hatt veldig stor suksess med tjenester som YouTube og andre 

tilsvarende tjenester. Dette er sider der man kan laste opp egne videoer og filmsnutter og 

folk over hele verden kan se på disse. YouTube er også helt gratis noe som forbrukere setter 

veldig stor pris på. Dette er en tjeneste som har blitt veldig populær og den har tusenvis av 

seere hver eneste dag. Slike tjenester kan være noe som vil fungere veldig godt på 

mobiltelefoner. Dette er en tjeneste som passer et mobilt format veldig godt. Det er fordi 

det som man kan se på YouTube ofte er korte, gjerne humoristiske filmklipp, der kvaliteten 

er grei, ikke super. Det at kvaliteten ikke er super, gjør at størrelsen på filene ikke blir alt for 

store, og på en liten skjerm kan man komme unna med litt dårligere oppløsning enn på en 

stor PC-skjerm. YouTube til mobil, finnes allerede i dag, men som de sier på sidene sine 

(www.youtube.com), så er dette en tjeneste som krever at man laster ned ganske mye data. 

De anbefaler alle som bruker YouTube på mobiltelefon, å ha et mobilabonnement med fri 

datatrafikk. Dette er veldig forståelig og et av ankerpunktene mot en slik video-on-demand 

tjeneste, er at den kan bli veldig dyr hvis man betaler per byte man laster ned. Ser man bort 

http://www.youtube.com/
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fra dette, så er det et enormt potensial i slike tjenester. Dette er noe folk liker å se på og det 

koster lite å produsere slikt innhold, siden det er brukerne som i stor grad produserer 

innholdet som blir lagt ut. Det å kombinere dette med mobiltelefoner som etter hvert har 

fått bedre og bedre kameraer og muligheten til å ta opp egne filmklipp med mobiltelefonen, 

gjør at det er enklere for brukerne å lage egne klipp for så å laste det opp på enten YouTube 

eller en annen tilsvarende tjeneste.  

Man kan også få spinoff tjenester som er litt mer sjangerspesifikke enn det YouTube er. CNN 

har lansert en tjeneste som heter iReport der folk kan laste opp egne fotografier, filmsnutter 

og reportasjer fra hendelser rundt om kring i verden.  

Det har vist seg at brukergenerert innhold har vært veldig populært og det gjør at man 

involverer brukerne i mye større grad enn det man gjør med tradisjonell TV-titting. Med 

mobiltelefoner så åpner det seg nye muligheter for akkurat slike tjenester.  

 

5.2.2 Kvalitet 

Mye av kritikken til mobil-TV over for eksempel 3G, er at kvaliteten ofte er for dårlig. Det er 

dårlig lyd, og bilde er heller ikke spesielt bra. For at mobil-TV skal bli populært så må det som 

blir servert av tjenester ha god kvalitet. Kvalitet er selvfølgelig et vidt og ofte personlig 

begrep, så her kan kravene variere fra person til person. Hva som også innebefatter i 

kvalitetsbegrepet kan også variere. Likevel så er det en del ting som må være på plass for at 

mobil-TV skal bli populært og noe som folk vil ønske å bruke. Kvalitet når det gjelder mobil-

TV vil være en kombinasjon av hvor god lyd- og bildekvaliteten er på det som blir presentert, 

og at det ikke er hakking og bortfall av lyd og bilde. Derfor er det også vesentlig å ta for seg 

dekning, når man snakker om kvalitet for mobil-TV. 

 

5.2.2.1 Lyd og Bilde  

Når det kommer til lyd og bilde så er det viktig at kvaliteten er god. Det er viktig at 

oppløsningen er såpass god slik at det ikke er vanskelig å se det som er på skjermen. Det er 

også viktig at lyden er god og klar slik at man hører det som blir sagt. Folk i dag er stort sett 

veldig teknisk oppegående og vet hva man kan forvente seg av forksjellige teknologiske ting. 

Folk har blitt vant til å bruke internett der man kan laste ned og streame forskjellige typer 

innhold med god kvalitet. Det at man bruker så små skjermer gjør at det er viktig at 

oppløsningen er god. Det er nok få som gidder å sitte og stirre på en liten skjerm hvis lyd og 

bildekvaliteten er dårlig. Da venter man heller til man kommer til en PC med internett eller 

man kommer hjem til TV’en hjemme i stua. 
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5.2.2.2 Dekning 

Dekning er kanskje noe av det som er viktigst for at mobil-TV skal bli bra og komme godt i 

gang. Dette gjelder særlig for broadcastingteknologiene. 3G har en rimelig god dekning 

verden over, men når det gjelder de nye broadcastingteknologiene så kreves det i stor grad 

at man bygger ut ny infrastruktur. Det er viktig at man får god dekning til mobil-TV. Folk er 

vant med å kunne streame innhold og se på TV i hjemmene sine via internett, uten at bildet 

hakker og lyden faller bort. Dette har vært et problem noen steder. I Sør-Korea så var det en 

del folk som klagde på at DMB-dekningen var for dårlig enkelte steder og at mobil-TV datt ut 

mens man så på og slike ting. Den kritikken som har kommet rundt dette med dekning, er at 

innendørsdekningen noen steder har vært dårlig. Det er et poeng at mobil-TV-tjenestene må 

fungere der de blir brukt. Mobil-TV vil typisk bli brukt for eksempel når man reiser til jobben 

på undergrunnsbanen, på bussen eller lignende. Man må ha god innendørs dekning og man 

må ha god nok dekning til at man kan bruke tjenesten også når man er i fart. Selv om det er 

mest sannsynlig at hovedbruken vil være når man er på farten, så må man regne med at 

mobil-TV også vil bli brukt innendørs. Derfor er det imperativt at dekningen også er god 

innendørs. 

Det er klart at utfordringene er mange når man skal sikre god dekning for enten mobil-TV 

eller andre trådløse tjenester. Det er også slik at i enkelte land, så er de lettere å bygge ut og 

sikre god dekning fordi topografien er gunstig. Norge er et eksempel på et land som har 

vanskelig topografi. Skal man sikre dekning til hele befolkningen så må man regne med en 

del utbyggingskostnader. Dette er ikke unikt for Norge, det er mange land der man ikke kan 

regne med full dekning med en gang, men det er noe som må komme etter hvert. Utbygging 

av slik infrastruktur, om det er DVB-H, T-DMB eller 3G, så er det ikke gjort i løpet av kort tid. 

Det er en prosess som tar tid og her spiller areal og topografi inn som en viktig faktor for 

hvor lang tid det vil ta.  

For noen land, så kan det også være et spørsmål om man skal ha dekning i hele landet, eller 

om det bare skal være utvalgte steder som skal ha mobil-TV dekning. Det er ikke unaturlig å 

tro at man velger å konsentrere seg om dekningen rundt de store byene i første omgang. 

Her har man stor konsentrasjon av mennesker og det er mange av dem som benytter seg av 

kollektivtrafikk, og kan dermed ha en del tid til å benytte seg av en mobil-TV-tjeneste.  

 

5.2.3 Brukervennlighet 

Man har ofte vært borte i tekniske ting eller dataprogrammer som har vært veldig vanskelig 

å sette seg inn i og bruke. Det kan være kjempe frustrerende og mange gir opp hvis ting er 

for vanskelig å bruke. Det samme gjelder for mobil-TV. Det er veldig viktig at en mobil-TV-

tjeneste er enkel å bruke. Er den for vanskelig å bruke, så er det nok veldig mange som fort 

mister interessen for en slik tjeneste. Mobil-TV tjenesten må være satt opp på en slik måte 

at man enkelt kan få tilgang til tjenesten og at den er intuitiv. Det har vært et problem at en 

del tjenester for mobil-TV over 3G og GPRS har vært for kompliserte. I mange tilfeller så er 
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man nødt til å benytte seg av WAP-browseren i telefonen for å komme til mobil-TV-

tjenesten. Det å bruke WAP for å komme til mobil-TV-tjenesten gjør at man må inn på en 

WAP-side for å få tilgang til mobil-TV. Slik det ofte er i dag, så har man ikke en portal for å få 

tilgang til de kanalene man ønsker å se. Det kan være at man må gå inn på forskjellige sider 

for å komme til de kanalene som man selv ønsker å se på. For mange er nok dette ganske 

tungvint og slitsom siden man ikke kan bytte mellom forskjellig innhold på en enkel måte. 

Hadde man for eksempel hatt et program som koplet seg opp mot mobil-TV-tjenesten og 

man fikk de kanalene man ønsket seg og man lett kunne bytte mellom dem, vil nok dette 

være noe som de fleste setter veldig stor pris på. Da har man bare et program og en portal å 

forholde seg til, og det går med mindre tid til å finne det innholdet man selv ønsker å se. 

 

5.2.4 Personalisering 

Mobiltelefonen har blitt allemannseie og en veldig personlig ting. Det er en enhet som man 

har med seg over alt og mange føler seg nærmest handlingslammet hvis de ikke har 

mobiltelefonen tilgjengelig. Det at mobiltelefonen har blitt en så stor del av hverdagen til 

folk, gjør at mange får et slags personlig forhold til mobiltelefonen sin. Alle har forskjellige 

preferanser for hvordan mobiltelefonen skal se ut og hvilke funksjoner den skal ha. Det som 

er felles for de fleste er at man setter opp mobiltelefonen på en slik måte at den passer 

måten man selv bruker mobiltelefonen på. Personalisering må være en viktig del av en 

mobil-TV-tjeneste.  

Det er viktig at man setter personen som skal bruke tjenesten i fokus. Det må være mulig for 

den som skal bruke en slik tjeneste å kunne sette opp tjenesten på en slik måte at man kan 

få tilgang til de kanalene, programmene og det innholdet som man selv ønsker. 

Personalisering av en slik mobil-TV-tjeneste er viktig fordi det gjør at man kan få 

skreddersydd tjenesten slik at den passer hver enkelt bruker sine behov. Det å kunne 

personalisere sin egen telefon og en mobil-TV-tjeneste henger mye sammen med 

brukervennlighet. Det er viktig at, selv om man kan gjøre konfigurasjoner slik at man får satt 

opp mobiltelefonen akkurat slik man vil, at dette er enkelt å gjøre. 

Det er ingen fasit for hvordan man skal lage en slik tjeneste enkel å bruke, samtidig som man 

har gode muligheter for å personalisere tjenesten. Et poeng er at det programmet eller den 

portalen som man benytter seg av for å komme til mobil-TV-tjenesten, er enkel å ta i bruk 

selv for folk som ikke er veldig datakyndige. Samtidig må den være kraftig nok til at man kan 

gjøre endringer slik at de som virkelig ønsker å gjøre mobil-TV opplevelsen optimal, kan gjøre 

dette. 

 

5.2.5 Gode betalingsmodeller/prisregimer 

Priser er alltid viktig for folk når det gjelder nye (elektroniske) tjenester. Til nå, i alle fall i 

Norge, så har prisingen på mobil-TV innhold, vært litt vanskelig å forstå. Noen steder betaler 
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man for datamengden som man laster ned, noen steder så betaler man per minutt 

(uavhengig av hvor mye du laster ned), noen steder betaler du per dag, uke eller måned og 

kan bruke tjenesten fritt i det gitte tidsrom (dag, uke, måned) og noen steder så betaler man 

for datamengden som man laster ned samtidig som det koster noe å se det aktuelle 

filmklippet. Det er lett å forstå at mange blir forvirret av dette. Det er nesten umulig å 

forholde seg til alle disse forskjellige måtene å prise mobil-TV-innhold på, og det er fort gjort 

å ryke på en smell fordi det kostet mer enn man først trodde. Det finnes tjenester som 

utgangspunktet er gratis å benytte seg av som for eksempel FreeBee-TV og YouTube 

(mobile). Selv om disse tjenestene er gratis, så betaler man for de dataene man laster ned. 

Det er ikke tvil om at det fort kan bli lastet ned ganske mye data når man benytter seg av 

slike tjenester og da kan kostnadene bli kjempe høye. Hvor mye man må betale kommer helt 

an på hva slags mobiltelefoniabonnement man har. Men er man uheldig, så kan man fort 

betale over 10kr per MByte. Derfor er det viktig at man har klare og gode prismodeller slik at 

det er enkelt for hver enkelt kunde å vite hva de betaler. Abonnement kan være en god 

løsning. Det at man betaler en fast pris hver måned for å få tilgang til forskjellige kanaler 

eller innhold, er enkelt å forholde seg til.  

Det vil naturligvis være forskjellige prismodeller for broadcastet mobil-TV (DMB og DVB-H) 

og mobil-TV over 3G. For DMB og DVB-H, så vil det være naturlig å benytte seg av en 

abonnementsløsning eller reklamefinansiering. Med broadcasting så har man liten eller 

ingen mulighet til å sjekke hvem som ser hva og man har ingen mulighet for video-on-

demand. Med 3G, så har man større mulighet for å legge opp et prisregime der man betaler 

for det innholdet man ser. Men som nevnt ovenfor, det er fort gjort at det blir veldig 

vanskelig å vite hva man egentlig betaler for, så her er det viktig at man kommer fram til 

gode løsninger som folk kan forholde seg til. Det er viktig at informasjonen om prisene er 

gode, fordi hvis man benytter seg av mobil-TV over 3G i utlandet, så kan man få seg en veldig 

stor overraskelse hva gjelder pris. Det å laste ned/streame innhold når man er i utlandet er 

som regel veldig dyrt. 

Et valg man må ta når det gjelder lansering av mobil-TV er om man skal ta betalt for 

tjenesten, eller om man skal belage seg på reklameinntekter. Hvis man går for sistnevnte, så 

er det en del ting man bør ta hensyn til i den sammenhengen. Det er liten tvil om at tiden 

man bruker sammenhengende på å se på mobil-TV, vil være betraktelig kortere enn med 

tradisjonell TV. Hvis man da skal ha reklamepauser eller reklameinnslag før, etter eller i det 

programmet man ønsker å se på, så kan ikke disse reklameinnslagene være for lange. Hvis 

man har 5 minutter til å benytte seg av mobil-TV, så er det litt kjedelig hvis det er en 2 

minutter lang reklamesnutt før man får sett på det programmet man ønsker å se. Det er 

viktig at man finner gode løsninger for bruk av reklame i en mobil-TV-tjeneste, slik at ikke 

opplevelsen av mobil-TV blir for dårlig.  

Det man kan tenke seg som en mulig måte å integrere reklame på i en mobil-TV-tjeneste, er 

at man har et banner oppe eller nede på skjermen som viser en eller annen form for 
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reklame. Dette vil være veldig likt det som man har på ordinære hjemmesider i dag. Det 

positive ved en slik løsning, er at det ikke vil forsinke sendingen av det programmet som du 

ønsker å se på. Det negative kan være at det tar for stor del av skjermen og at man ikke får 

utnyttet skjermkapasiteten på telefonen fullt ut.  

 

5.3 Kritiske problemer og Reverse Salients 
Det er viktig å forholde seg til hva brukerne ønsker og det kan bli problemer hvis disse 

kravene ikke møtes. Det som er sikkert er at når store tekniske systemer vokser, så vil det 

være komponenter som ikke greier å holde følge og som holder hele systemprosessen 

tilbake. Det vil alltid bli problemer og det er viktig at man klarer å løse disse. 

Det å utvikle store tekniske systemer er vanskelig og det er ingen fasit for hvordan man skal 

gjøre det. Det viktigste er likevel når man bygger ut og utvikler et teknisk system, hvordan 

man oppdager, definerer og løser de problemene som oppstår. For det vil alltid oppstå 

problemer og ting som gjør at utviklingen av systemet ikke går helt som planlagt eller ønsket.   

I følge Hughes så vil det oppstå utakt mellom komponentene i det tekniske systemet, slik at 

det hemmer den videre utviklingen av systemet. Disse kaller Hughes for reverse salients. 

Reverse salients er viktige å oppdage og det er også viktig at man klarer å definere de kritiske 

problemene slik at man kan komme videre i utviklingen. Den utakten mellom komponenter 

som oppstår ettersom det tekniske systemet vokser og utvikler seg, er nødvendig å løse opp 

i, slik at systemet utvikler seg i den retningen man ønsker. 

Utviklingen av mobil-TV har kommet et godt stykke på vei, men det er ennå et stykke igjen 

før man kan si at mobil-TV har blitt en verdensomspennende suksess. Før man har kommet 

dit så er det en del kritiske problemer som må løses. Noen av problemene er mer generelle 

og er uavhengig av plattform og standard, mens andre problemer er mer knyttet til den 

enkelte standard og dets system.  

Hvis man ser overordnet på mobil-TV og hva som forventes av en slik tjeneste, så er det en 

del problemer som må løses og en del ting som må være på plass før mobil-TV kan bli en stor 

suksess. Innhold er noe som er viktig for at mobil-TV skal bli populært. Det har blitt lagt stor 

vekt på fra industrien at innhold som er spesiallaget for mobiltelefoner, må komme for at 

mobil-TV skal bli populært. Det er et problem da at ettersom man tester og lanserer mobil-

TV forskjellige steder, så er det ikke så mye innhold som er spesiallaget for et håndholdt 

format. Nye programkonsepter og programmer som er spesiallaget for mobil-TV, er ennå 

ikke på plass. Dette bør komme fordi man ikke kan regne med at mobil-TV vil erstatte vanlig 

TV. Og programmer som er laget for vanlig TV vil nødvendigvis ikke fungere spesielt godt på 

en håndholdt enhet med liten skjerm. Det å se en TV-serie der episodene varer i 60 minutter 

eller det å se en film på en liten skjerm, er selvfølgelig ikke ideelt. Man må huske på at mobil-

TV mest sannsynlig vil bli brukt når man har noe tid til overs og ikke har PC eller vanlig TV 

tilgjengelig. Det er en tjeneste som man vil bruke når man må vente på bussen eller 
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lignende. Da vil man ikke se en lang dokumentar eller en spillefilm, men man vil kanskje ha 

en kort nyhetsoppdatering eller noe lett underholdning.  

 

5.3.1 Innhold 

Det at man ikke har disse TV-programmene som er skapt for et slikt format, kan sees på som 

et kritisk problem og en ”reverse salient”. Det er fordi, det er mye som tilsier at mobil-TV 

ikke vil ta av hvis man ikke får riktig type innhold. Problemet er likevel at det er vanskelig å få 

testet ut en del av de nye programkonseptene på de forskjellige teknologiene og 

standardene. I mange land så har man ikke lansert noen mobil-TV tjenester og det er nok 

mange innholdstilbydere som vil vente med å lage mobil-TV innhold, til en eventuelt en 

DMB, DVB-H eller en annen mobil-TV tjeneste er blitt lansert. Så her har man ”høna og 

egget” problematikken. Det er mye som peker retning mot at mobil-TV krever en del nytt 

type innhold, men de som skal lage innhold har liten eller ingen mulighet til å få testet ut 

mulighetene og begrensningene til de forskjellige standardene. Dette gjelder spesielt for 

broadcasting standardene. Med 3G har man større muligheter til å få testet ut nye 

programkonsepter. I Norge så testet NRK ut et mobil-TV-konsept som gikk over 3G-

plattformen. Dette programkonseptet kaltes ”Rubenmann”. Her spilte den norske komikeren 

Harald Eia, en videoblogger som la ut sine filmsnutter på wap. Disse kunne i begynnelsen 

bare lastes ned eller streames på mobiltelefon. Kvaliteten på filmsnuttene var helt grei og 

lengden var på 2-3 minutter. Dette ble en kjempe suksess. Dette var noe helt nytt at man 

fikk programmer som (i begynnelsen) bare var for mobiltelefoner. Rubenmann ble kjempe 

populært og det ble mye større enn det NRK først hadde forventet. Dette viser at hvis man 

treffer riktig med programkonseptene til mobil-TV så kan det bli veldig bra. Det er 

selvfølgelig ingen sikkerhet for dette og selv om en test går bra, så behøver ikke det å bety at 

alt vil gå bra. Likevel så er det fremdeles et poeng at man har mulighetene til å teste ut 

forskjellige ting med de standardene som er her og er på trappene. Mobil-TV er fortsatt en 

ung tjeneste og det er ennå mye som ikke er avklart i form av hva man kan forvente seg av 

en slik tjeneste. Man må regne med at det vil utvikle seg nye programkonsepter og type 

programmer etter hvert, men det er alltid gunstig å starte tidlig med testing slik at man kan 

få et inntrykk av hvordan teknologien fungerer. Det er viktig å vite styrker og svakheter ved 

de forskjellige teknologiene.  

 

5.3.2  Rettigheter 

Man kan ikke regne med at man kun skal få helt nytt innhold og nye programmer til mobil-

TV. Man må belage seg på at forskjellige TV-kanaler og produsenter av TV-innhold, skal få lov 

til å sende ting i reprise. I for eksempel Korea og i Finland så har det vært et problem med 

fordeling av rettigheter om hvem som skal få lov til å sende programmer i reprise. I Finland 

har man måttet utsette lanseringen av en DVB-H mobil-TV-tjeneste fordi man ikke har blitt 

enig om hvem som skal få lov til å sende ting i reprise og hvem som ikke skal få lov (Fierce 
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Mobile Content, 2007). Dette er ikke bare et problem for mobil-TV. Dette er et problem for 

vanlig TV-kanaler også. Slike konflikter er vanskelig å løse og her vil det være mange 

interessenter og meninger om hvem som skal få lov til å sende og hvem som ikke skal få lov. 

Det vil alltid være forhandlinger om disse tingene og her går det gjerne på kontrakter som 

varer noen år og så må de fornyes. Det som er problematisk er de tilfellene der man ikke 

klarer å bli enig. Da kan man få en situasjon som i Finland, der man har blitt nødt til å utsette 

lanseringen av DVB-H fordi man ikke har funnet en løsning for hvem som skal få lov til å 

sende over dette nettet.  

Her er det vanskelig å peke ut en rett eller gal fremgangsmåte for å løse problematikken 

rundt rettigheter. Det er et vanskelig tema og det er mange som vil ha sin bit av kaken, og 

det vil alltid være forhandlinger rundt disse tingene. Det man får håpe er at de som skal styre 

og kontrollere hvem som får lov til å sende programmer, at de kommer frem til løsninger 

som tilfredsstiller både forbrukerne og innholdsleverandører. 

  

5.3.3 Håndsett 

For at man skal kunne benytte seg av mobil-TV, så må man ha en enhet til å se mobil-TV på. 

Her ser man på mobiltelefonen som det mest fornuftige valget å benytte som enhet. 

Grunnen til dette er at den er mobil og det er en ting som folk stort sett har med seg over 

alt. I tilegg så er mobiltelefonene blitt veldig kraftige og de har fått mer og mer 

funksjonalitet. Derfor er det helt åpenbare grunner til at man skal velge mobiltelefonen som 

plattform for mobil-TV. Det er også et poeng at jo færre enheter man trenger å ta med seg, 

jo bedre er det for brukeren.  

Likevel, så er det viktig å huske på at ettersom hva slags teknologi man velger for mobil-TV, 

så må det implementeres i mobiltelefonene. Med teknologier og standarder som DVB-H, T-

DMB, Super-3G og til en viss grad 3G, så trenger man nye telefoner som har støtte for disse 

standardene. Det finnes ikke så mange telefoner med støtte for disse standardene, med 

unntak av 3G. Det har vært et reelt problem at tilgangen til håndsett har vært for dårlig og 

det har hatt konsekvenser for lansering og utviklingen av kommersielle mobil-TV-tjenester. I 

England så har Virgin Mobile valgt å stenge sin mobil-TV-tjeneste med virkning fra januar 

2008 (Fierce Mobile Content, 2007). Denne mobil-TV-tjenesten er en DAB-IP tjeneste og er 

basert på DAB teknologien. 

 Et av problemene, tross massivt promoveringsarbeid og et promoveringsbudsjett på £ 2.5 

millioner, var at etter tre måneder så hadde man kun solgt 10.000 eksemplarer av den 

eneste telefonen med støtte for denne mobil-TV-tjenesten. Denne telefonen ble kalt ”the 

Lobster” som er utviklet og produsert av HTC. Et av problemene med denne telefonen, var at 

den var veldig klumpete og at folk generelt sett ikke likte den. Dette viser at folk er rimelig 

kresne på hvilke telefoner de ønsker å kjøpe og bruke. Det som har vært noe av kritikken 

mot ”the Lobster” er at den er veldig klumpete og størrelsesmessig, litt gammeldags. Det 
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finnes så mange andre telefoner som er mye nettere enn ”the Lobster” og som i bunn og 

grunn har all den funksjonaliteten man trenger, utenom støtte for mobil-TV av den type som 

Virgin Mobile kunne tilby. Batterikapasiteten har også vært sagt å være ganske dårlig med 

denne telefonen. Det kanaltilbudet som ble presentert med denne mobil-TV-tjenesten, var 

heller ikke kjempe godt. Når telefonen da i tillegg kostet £ 199.99 da den ble lansert (ble 

senere satt ned til £ 99.99), så var det rett og slett for mange negative faktorer ved denne 

telefonen til at folk gadd å kjøpe den. Det at man fikk broadcastet digital mobil-TV, kunne 

ikke veie opp for det faktum at folk syntes at ”the Lobster” ikke var en veldig god 

mobiltelefon.  

Her har man en indikasjon på at mangel på håndsett kan være et problem når man lanserer 

en slik mobil-TV-tjeneste. Folk liker å ha valgfriheten til å velge det merket og den telefonen 

de selv ønsker. Når det da kun finnes en telefon som støtter en gitt mobil-TV-tjeneste, så har 

man ikke noe reelt valg. Finnes det kun en telefon med den mobil-TV-støtten som du 

trenger, så må du kjøpe den. Hadde man hatt flere mobiltelefoner og også merker å velge 

mellom, så hadde kanskje salget av telefoner med DAB-IP støtte i England gått opp. Det å 

kjøpe en mobiltelefon er ikke likegyldig for folk. Det er ofte mange kriterier som skal 

oppfylles for den enkelte kjøper, før man bestemmer seg for å kjøpe en mobiltelefon. Når 

man skal lansere en mobil-TV-tjeneste enten det er T-DMB eller DVB-H, så er det veldig viktig 

at man i alle fall har noen forskjellige håndsett å velge mellom, slik at folk ikke føler seg 

tvunget til å velge en spesiell type telefon, for å få mobil-TV-støtte. 

Det er viktig å påpeke her at mangel på håndsett alene ikke nødvendigvis har vært den 

eneste årsaken til at Virgin Mobil UK legger ned sin mobil-TV-tjeneste. Det er alltid flere sider 

ved en sak, og det er helt sikkert andre årsaker også til at tjenesten nå legges ned. Likevel, så 

har mangel på håndsett vært en medvirkende årsak til at tjenesten nå legges ned. 

 

5.3.4 Batterilevetid 

Felles for alt elektronisk utstyr er at det trenger strøm. Er det i tillegg portabelt, så forsynes 

det gjerne med strøm i form av et batteri. Slik er det også med mobiltelefoner. Uansett 

hvilken mobil-TV-standard man benytter seg av, så krever det ganske mye strøm. Dette vil 

tære på batteriet og er sett på som et kritisk problem for mobiltelefoner som skal brukes til 

mobil-TV. Datamengden som blir mottatt, uansett standard, vil være ganske høy når man 

benytter seg av mobil-TV. Det er viktig å huske på at selv om mobil-TV kan være en morsom 

tjeneste, så må den ikke ødelegge for vanlig bruk av mobiltelefonen. Det er ikke alltid man 

har muligheten til å lade opp telefonen og derfor så er det et viktig poeng at det å bruke 

mobil-TV ikke kan bruke opp all kraften i batteriet for fort. Med DVB-H, så har man tenkt på 

dette og standarden er utviklet med tanke på at den skal være så kraftbesparende som 

mulig. Spørsmålet er likevel om det er nok? Man må huske på at mobiltelefoner er ganske 

små og det er begrenset hvor kraftige batterier man klarer å putte i telefonene. Hvis 

batterikapasiteten er for dårlig, så kan folk vegre seg for å benytte seg av mobil-TV i frykt for 
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at telefonen kan dø ut. Derfor kan det være at man bør få bedre indikatorer på 

mobiltelefonen som sier hvor lang tid man kan bruke telefonen med nåværende kapasitet. 

Dette har man i mange tilfeller på bærbare PC’er og det kunne være en mulighet å få noe 

tilsvarende på mobiltelefonen. 

 

5.3.5 Sikkerhet 

Når man utvikler nye kommunikasjonsteknologier som kan tilby video og filmsnutter, så er 

det nesten alltid en industri som kommer på banen; pornoindustrien. Porno er veldig 

populært og kilder innad i mobil-TV industrien sier at så mye som 30 prosent av 

videoinnholdet som blir sett på mobile enheter utenfor USA, er pornografisk (Orgad, 2006). 

Man må heller ikke glemme at de som benytter seg av mobiltelefonene blir yngre og yngre. 

Mest sannsynlig så vil også tenåringer og barn adoptere de nye teknologiene som kommer 

med mobil-TV. Unge i dag har et annet bruksmønster av TV-innhold enn det unge hadde for 

kun noen år siden. Unge er veldig tilpasningsdyktige til nye teknologier og nye tjenester. 

Man må derfor regne med at mobil-TV også vil bli benyttet av barn og unge.  

Da er det viktig at man har mulighet til å skjerme barn og unge mot enkelte typer innhold. 

Som forelder har man gjerne lyst til å vite hva barna ser på av TV-innhold og ha en viss 

kontroll med hva de kan få lov til å se på. Dette er selvfølgelig veldig vanskelig med 

mobiltelefoner og mobil-TV, siden man ikke kan følge barna sine over alt. Man må da ha 

løsninger som gjør at barn og unge som ikke er myndige, kommer inn på sider som 

inneholder pornografisk innhold eller annet støtende innhold. 

Å løse et slikt problem er vanskelig, men det man kan tenke seg som en mulig løsning, er å 

ha et slags filter som man kan skru på slik at enkelte kanaler, ip-adresser eller type innhold 

blir filtrert bort. Dette får man til datamaskiner i dag, og det burde være mulig å lage et 

tilsvarende filter for mobil-TV også, i alle fall på de mobil-TV-tjenestene som går over 3G. Har 

man en abonnementsordning har man selvfølgelig litt mer kontroll. Da vet man på forhånd 

hvilke kanaler som er tilgjengelige og hvilke som ikke er det.  

 

5.3.6 Støtte fra lokale myndigheter 

Det å bygge ut infrastruktur for mobil-TV enten det er for broadcastingstandardene eller 

bygge ut mer infrastruktur for 3G, så er ikke det noe man kan sette i gang med helt uten 

videre. Siden dette her er infrastruktur som sender ut signaler i gitte frekvensområder, så er 

det veldig strenge regler for dette. Det som viser seg, er at de stedene man har klart å 

lansere kommersielle broadcastet mobil-TV-tjenester og bygget ut nødvendig infrastruktur 

for dette, så har man hatt en god dialog og støtte fra lokale myndigheter. Hvis vi tar Italia og 

Korea som eksempel, så har myndighetene i disse landene vært involvert lagt forholdene til 

rette slik at man kan komme fort i gang med å bygge den nødvendige infrastrukturen. 
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5.3.7 Standardavhengige kritiske problemer og ”reverse salients” 

Nå som de kritiske problemene som ikke er knyttet til en spesifikk teknologi er blitt 

beskrevet, så kommer nå en beskrivelse av de kritiske problemene som er spesifikke for de 

forskjellige teknologiene. 

 

5.3.7.1 Kritiske problemer og reverse salients spesifikt for 3G 

Mobil-TV der man benytter seg av 3G er den typen mobil-TV som helt klart har best dekning. 

Den er også den teknologien som per dags dato kan tilby mest interaktivitet. Med mobil-TV 

over 3G kan man få video-on-demand man kan få programmer der man i større grad kan 

være med å påvirke programmets gang, enn det man kan med broadcasting teknologiene. 

Det er veldig mye som er bra med 3G, men det er også en del vanskeligheter og problemer 

med mobil-TV over 3G. Kapasiteten i mobiltelefonnettet (3G-nettet) er begrenset. Med 

mobil-TV over 3G, så er man nødt til å oppta kapasitet i mobiltelefonnettet og hvis det er 

veldig mange som ser på mobil-TV samtidig, så kan man sprenge kapasiteten i nettet. Dette 

er kanskje ikke et kritisk problem i den forstand, men skulle en slik tjeneste ta av og mobil-TV 

over 3G bli veldig populært og kapasiteten i nettet er for dårlig, da har man et kjempe 

problem. Da kan i verste fall hele telefonnettet bryte sammen. Derfor er det viktig at man i 

alle fall er klar over denne problematikken og at man har resurser og mulighet til å øke 

kapasiteten hvis det trengs. 

De finnes måter å løse problematikken rundt oppspist kapasitet i 3G nettet, når for mange 

benytter seg av mobil-TV samtidig. En løsning er som nevnt ovenfor at man sørger for at 

man har nok kapasitet i nettet til enhver tid. Det er ikke alltid like lett å vite om man har nok 

kapasitet. Plutselig kan det være et spesielt evenement som gjør at veldig mange bestemmer 

seg for å se på mobil-TV samtidig og kapasiteten kan da bli sprengt. MBMS(Multimedia 

Broadcast Multicast Service) er en teknologi/standard som gjør at man kan lette 

belastningen på 3G nettet. Det man da gjør, er at man broadcaster/multicaster de mest 

populære kanalene over 3G nettet, slik at flere kan se på det samme innholdet samtidig. 

En kritikk som har vært rettet mot mobil-TV over 3G er kvaliteten på det som streames. For 

at filene som streames ikke skal bli for store, så er man nødt til å komprimere de. Dette går 

utover kvaliteten på lyden og på bildet. Som nevnt ovenfor, når kvaliteten ikke er god nok, så 

vil ikke folk benytte seg av en slik tjeneste. Det er et problem med 3G at hastighetene og 

datamengdene som kan overføres er begrenset. Dermed er det et tak på hvor god kvalitet og 

hvor store filer man kan streame over 3G. Med nye teknologier som Super-3G (HSDPA), så vil 

man kunne få høyere hastigheter. Men som det ofte er med nye standarder og teknologier, 

så er man nødt til å kjøpe nye telefoner som støtter dette.  
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5.3.7.2 Kritiske problemer og reverse salients spesifikt for DVB-H 

DVB-H er broadcasting standard for mobil-TV som har fått mye omtale og som mange mener 

er den beste standarden for broadcastet mobil-TV. Selv om det er en populær standard, så 

er den ennå ikke veldig utbredt. Et problem som DVB-H har, er at den benytter seg av de 

samme frekvensene som det analoge TV-signaler gjør i mange land. Dette medfører at man 

ikke kan begynne å sende DVB-H signaler før man har sluttet med de analoge signalene. 

Dette kan være et problem da det er en del land som ikke har kommet veldig langt med 

avviklingen av analoge signaler. Dette gjør at man ikke kan begynne å sende DVB-H fordi 

DVB-H signalene er i konflikt med de analoge TV-signalene. Problematikken ligger i det at 

man kanskje ikke kan lansere en DVB-H tjeneste så raskt som man skulle ønsket. Dette gjør 

at man kan gå glipp av viktig erfaring og viktig inntjeningsmuligheter.  

 

5.3.7.3 Kritiske problemer og reverse salients spesifikt for DMB 

DMB (S-DMB og T-DMB) er en populær standard i Korea og mobil-TV er blitt populært der. 

Selv om det er en standard som fungerer godt i Korea, så er det ikke gitt at den vil fungere 

like godt i Europa. DMB har den fordelen at den benytter seg av DAB standarden. Dette gjør 

at en del land i Europa kan benytte seg av denne standarden uten å måtte bygge så veldig 

mye ny infrastruktur. For de landene som allerede har et DAB-nett, så blir kostnadene ved å 

bygge ut DMB langt mindre enn om man skulle bygge ut DVB-H (selvfølgelig så spiller 

størrelse på land, topografi og hvor mye DAB-infrastruktur landet har fra før, hvor stor 

kostnadsforskjellen blir). 

Det som er et problem for DMB er at det er en viss motstand mot DAB og at enkelte mener 

at DAB er en avleggs teknologi. Derfor kan det være at noen ikke ønsker å benytte seg av 

DMB fordi de den baserer seg på DAB. Det kan fort bli til at fordi man synes at DAB er dårlig 

så må også DMB være det, fordi DMB baserer seg på DAB. 

 

5.4 Konklusjon 
Som man ser ut i fra utviklingen av de forskjellige teknologiske systemene så langt, så har det 

vitterlig skjedd en del ting. I land som for eksempel Italia og Sør-Korea, så har man kommet 

et godt stykke på vei med sine mobil-TV-tjenester og systemene har vokst seg rimelig store. 

Andre steder så har utviklingen så vidt begynt. Det er derfor vanskelig å si noe konkret om 

hvordan ting kommer til å se ut i fremtiden. Det er vanskelig å si noe om vinnere og tapere 

per dags dato.  

Det vi derimot kan si noe om, er hvordan de forskjellige systemene ser ut i per dags dato og 

hvordan de er i forhold til hverandre. De to broadcasting-systemene (DVB-H og T-DMB) ser 

ut til å være ganske like. De fungerer selvfølgelig forskjellig rent teknisk, men de har mange 

likhetstrekk i hvordan systemene er bygget opp. Det som er veldig likt er hvordan de styres 

og hvem som er de sentrale aktørene. Det viser seg nemlig, selv om det ikke trenger å være 
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slik, at teleoperatørene er meget interessert i og involverer seg i broadcasting-standardene. 

Man skulle kanskje tro at andre aktører som vanlige TV-broadcastere ville vært interessert i å 

sende DVB-H eller T-DMB. Slik er det altså ikke, så det virker som om det er teleoperatørene 

som er mest frempå med de nye teknologiene. 

3G er det systemet som skiller seg mest ut, ved at det som nevnt tidligere ikke er et system 

som er kun for mobil-TV. Det er et system som kan tilby mye mer og det er derfor det er litt 

andre aktører som er med på å påvirke og utvikle de tekniske systemene for 3G. 3G-nettet 

gir flere muligheter til at bedrifter som opererer på internett kan lage hjemmesider og 

lignende som kan vises på telefoner med 3G-dekning.  

Med 3G-nettene så er det teleoperatørene som har den store kontrollen. Alt som har med 

flyt av informasjon i 3G-nettet må gå igjennom teleoperatørene. Dermed har de god kontroll 

på det som skjer i nettet og kan ta betalt deretter.  

  

5.4.1 Mobil-TV som teknologi og tjeneste, er det noe vi trenger? 

Nå som man har sett på utviklingen og de problemene som mobil-TV og de forskjellige 

teknologiene står ovenfor, så kan man spørre seg om mobil-TV er noe som vi trenger?  

Mobil-TV er ikke noe som folk generelt sett har mast veldig om å få. Det har vært en enorm 

utvikling på mobiltelefonfronten og telefonene blir mer og mer avanserte og får flere 

funksjoner. Mobil-TV blir sett på som en naturlig videreutvikling av mobiltelefonen og skal 

være den nye ”killer”-applikasjonen. Om mobil-TV (eller en annen teknologisk nyvinning) blir 

en suksess eller ikke, faller i hovedsak på om folk velger å benytte seg av det eller ikke. Det 

er ennå vanskelig å si om mobil-TV vil ta fullstendig av og bli det nye store innenfor personlig 

underholdning. Det som er litt spesielt med mobil-TV, er at det ikke er en tjeneste som er 

livsviktig for mennesker. Mennesker har til nå klart seg godt uten en slik tjeneste og det er 

ikke en tjeneste som gjør at man forandrer levemåten sin betraktelig. Hvis vi tar det 

elektriske kraftnettet i forhold, så hadde det mye større innvirkning på hvordan mennesker 

levde på. Det forandret virkelig menneskers levekår og det var med på å revolusjonere 

industrien. Dette vil ikke mobil-TV gjøre. Mobil-TV har ikke den umiddelbare nytteverdien 

som det elektrisk strøm hadde for folk. Det er en tjeneste som er ment for å underholde 

brukerne og det er ikke slik at menneskets eksistens faller på om man får mobil-TV eller ikke. 

Elektrisk strøm derimot, hadde mye større innvirkning på mennesker og hadde/har en mye 

større nytteverdi. Hvis man i dag hadde skrudd av strømmen i hele verden, så vil jo 

samfunnet slik vi kjenner det i dag, kollapse. I dag er mennesker totalt avhengig av strøm og 

elektrisk strøm var helt avgjørende for utvikling av ny teknologi som datamaskiner, 

mobiltelefoner og andre elektriske artikler.  

Mobil-TV vil ikke medføre de store omveltningene i hvordan mennesker lever på som sådan, 

men det har potensialet til å forandre hvordan vi konsumerer TV-innhold på. Det har 

allerede blitt en liten forandring i hvordan mennesker konsumerer TV-innhold på. På grunn 
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av internett så kan man få tak i det meste man vil av film og video, på både lovlige og 

ulovlige måter, med det resultat at folk bruker mindre tid til vanlige TV-programmer. Man 

ser heller det man har lyst til å se, når man selv ønsker å se det. Det er ikke det at folk har 

sluttet å se på TV, men at man ser på TV på andre måter. Man er mer og mer på farten og 

skal man nå ut til der folk er, så er kanskje mobil-TV veien å gå. Likevel, å si bastant at mobil-

TV er noe vi absolutt trenger, er vanskelig. Det kan likevel være at det er et marked for det, 

men det er mye som må falle på plass. Mobil-TV er en tjeneste som er veldig vanskelig å 

forutse om vil bli populær eller ikke. Den har mye ved seg som er veldig spennende og som 

taler for at den skal bli populær. Ordinær TV, er noe som har vært populært i mange år. Vi 

mennesker er fascinert av å se på bilder som beveger seg og det brukes mye penger på TV-

programmer og spillefilmer. Spørsmålet er om overgangen til en mobil enhet med liten 

skjerm vil fungere. Mobil-TV vil aldri erstatte vanlig TV. Til det så er skjermen for liten og 

man vil ikke slutte å se filmer på store TV-skjermer bare fordi man har muligheten til å se 

den samme filmen på mobiltelefonen.  

Tanken om mobil-TV har eksistert ganske lenge, men det er først nå man ser at det er mulig. 

Selv om det nå er mulig å få til gode mobil-TV-løsninger, så er det ikke gitt at det vil bli 

populært. Et marked for mobil-TV er noe som i stor grad må skapes. Det er ikke slik at folk 

maser og roper etter å få TV på et håndholdt format som de kan se der de ferdes. Selv om 

det er et marked som må skapes, så er det fullt mulig å gjøre det. Mobiltelefonen og 

mobiltelefoni er et veldig godt eksempel, da mobiltelefonen kom, så var det mange som var 

skeptiske til å være tilgjengelig 24 timer i døgnet. I dag så kan man nesten ikke leve uten 

mobiltelefon. Så det er mulig å skape et marked for en slik tjeneste og man har allerede 

eksempler der man har klart å skape et slikt marked. Korea og Italia går frem som ganske 

gode eksempler i alle fall når det gjelder å få folk til å benytte seg av mobil-TV. I Korea er det 

likevel et lite problem at de ennå ikke tjener noe særlig penger på mobil-TV. 

Det er vanskelig å si om mobil-TV er noe man virkelig trenger og som folk virkelig ønsker å 

benytte seg av. Det som blir avgjørende for om mobil-TV er noe som folk virkelig føler at de 

trenger og ønsker å benytte seg av, er om innholdet og programmene som fås til mobil-TV er 

godt nok. Det er veldig lett at man fokuserer på det tekniske også glemmer man at man skal 

ha innhold til mobil-TV også. Selvfølgelig er det viktig at en mobil-TV tjeneste fungerer rent 

teknisk, men mobil-TV blir fort veldig kjedelig hvis innholdet er dårlig. En stor grad av 

interaktivitet er også viktig. Det som skiller mobil-TV fra vanlig TV er at mobil-TV benytter i 

de fleste tilfeller mobiltelefonen som plattform. Dette gjør at man får en veldig god mulighet 

til å integrere komponenter slik at man får gode muligheter for interaktivitet. Mobil-TV er og 

vil bli en veldig personlig tjeneste. I motsetning til vanlig TV-titting som man ofte gjør med 

familie og venner, så vil mobil-TV være veldig personlig.   

Tidligere i oppgaven ble det nevnt en del kritiske problemer og ”reverse salients” for mobil-

TV og de forskjellige standardene. Noen av problemene er helt klart mer kritiske enn andre, 

men hvis mobil-TV skal bli noe bra så må de i alle fall løse noen av dem. Hvis dette ikke blir 
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gjort, så kan det hende at folk ikke gidder å bruke en slik tjeneste fordi den rett og slett ikke 

fungerer godt nok.  

Dette er problemer som bør løses for at mobil-TV skal bli populært. Det at man har flere 

konkurrerende standarder kan også være et problem. Det at man har flere standarder som 

konkurrerer mot hverandre er et tveegget sverd. På den ene siden, så kan man få en 

situasjon der det blir en skikkelig fruktbar kamp mellom de konkurrerende teknologiene. Når 

man har en slik konkurranse kan man få prisene nedover, slik at utstyret som brukeren 

trenger blir billigere og man får en rask utvikling av teknologien. Det at man har standarder 

som konkurrerer mot hverandre kan drive en teknologi fremover slik at man får en raskere 

utvikling enn det man kanskje først hadde regnet med. 

På den andre siden, så kan det å ha flere konkurrerende standarder føre til at man får et 

fragmentert og et vanskelig marked. Man kan få en situasjon der det er vanskelig å forholde 

seg til de forskjellige standardene og at man får et marked som ikke er til forbrukerens 

beste. Dette kan være veldig ødeleggende for en tjeneste som mobil-TV. Hvis markedet blir 

for fragmentert og delt, så kan det føre til at folk føler at de ikke får en så god tjeneste som 

de kanskje kunne fått hvis det ikke var så mange standarder å forholde seg til. Får vi en 

situasjon der det er mange standarder å forholde seg til, så er det viktig at man kan få 

enheter som fungerer på tvers av standardene. Det er allerede blitt utviklet microchipper 

som takler både DMB og DVB-H. Dette kan være en god løsning dersom man får flere 

standarder som opererer side om side. 

 

5.5 Battle of Systems 
Til nå har de forskjellige systemene blitt beskrevet og det er blitt nevnt en del problemer 

som mobil-TV og de forskjellige teknologiene står ovenfor. Det som ofte skjer når det er flere 

standarder for en tjeneste, er at det blir konkurranse og det kan bli en krig mellom de 

forskjellige teknologiene. I dette avsnittet blir den konflikten mellom systemene beskrevet 

og hvor langt den har kommet per dags dato. 

Opp i gjennom tidene så har det ofte vært konkurranse mellom forskjellige teknologier og 

standarder. Det har vært en slags krig mellom disse standardene og det er ikke nødvendigvis 

den beste, rent teknisk og kvalitetsmessig, som har vunnet. Et godt eksempel på dette er 

VHS vs BetaMax. Dette var de to store videokassettformatene på 80-tallet. Det ble en slags 

krig mellom disse formatene og det var egentlig ingen tvil om at BetaMax var den beste rent 

kvalitetsmessig. Den kunne tilby bedre lyd og bedre bilde enn det VHS kunne. Likevel var det 

VHS som vant krigen. Dette viser at det er mange faktorer som spiller inn i en slik krig og at 

det ikke trenger å være den beste teknologien eller standarden som vinner. Det som er viktig 

er om man greier å nå ut til brukeren og få folk til å benytte seg av den nye teknologien. Da 

kan pris være en avgjørende faktor. Andre faktorer som kan spille inn er for eksempel 

innhold, tilgjengelighet og brukervennlighet. 
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For mobil-TV, så er ingenting avgjort per dags dato. Man har ikke kommet langt nok i 

utviklingen, men man kan se tegn som tyder på at man kanskje vil få en krig mellom 

standardene og deres tekniske systemer. Man vil kanskje også til slutt se at en eller flere av 

teknologiene må gi tapt og se seg slått av en annen teknologi. Hva er det som tyder på at vi 

kanskje kan få en slik krig mellom systemene? 

En ting er at man ser at det er flere standarder og teknologier som er utviklet og som er 

under utvikling. Hadde det bare vært en teknologi å velge, så er valget enkelt og man vil ikke 

få noen krig. Det er også en del mobilprodusenter som slutter seg til kun en standard og gjør 

alt de kan for å fronte denne (for eksempel Nokia og deres engasjement til DVB-H). Det er 

mange aktører som har en favoritt og som gjør alt de kan for å fronte sin standard og gjør 

mye for at den standarden skal få et godt fotfeste i markedet. Man ser også en tendens til å 

påvise hvor dårlig konkurrenten er i forhold til seg selv. Dette skjer kanskje ikke i veldig stor 

grad, men det er lagt ut artikler på Nokia sine sider som påpeker alle svakhetene til T-DMB 

og skryter av hvor bra DVB-H er.  

Likevel er det ikke alle som vil ta del i denne krigen på samme måte som noen aktører gjør. 

Det er noen aktører som ikke vil binde seg til kun en standard. Det er microchip-produsenter 

på markedet i dag som lager microchipper som takler både DVB-H og T-DMB. Disse 

produsentene ser helt klart sitt stikk til å kapre markedsandeler i flere leire. Dette er noe vi 

ser mer og mer av i dagens samfunn. Det at man har 3G og GSM i en og samme telefon er 

ikke noe man ser på som uvanlig i dag. Faktum er at dette er to helt forskjellige teknologier 

og har hver sine sendenett. Likevel så får man dette til å fungere i en og samme telefon. 

Historisk sett så har det ofte vært slik at man har en standard som vinner over en annen og 

at det ikke er rom for så veldig mange. I de tilfellene det er mange standarder som i 

utgangspunktet gjør det samme, så har det ofte skapt mer vanskeligheter enn det gjør ting 

enklere for brukeren. Det samme kan man tenke seg at vil skje med mobil-TV også.  

 

5.5.1 En stille krig 

Den krigen som vi kan se mellom mobil-TV-standardene i dag, er tilsynelatende en ganske 

rolig krig. Dette er nok mye på grunn av at mange aktører ikke ønsker å gå på en skikkelig 

smell og bruke masse penger på en mobil-TV teknologi, hvis det skulle vise seg at mobil-TV 

ikke er noe som folk ønsker å benytte seg av. Dette er en fremgangsmåte som er veldig 

forståelig, men også ganske frustrerende i alle fall fra en forbruker sitt ståsted. Som 

forbruker så ønsker man ofte at ting skal komme så fort som mulig og at det skal virke 

perfekt fra første stund. 

I de fleste land så ser det ut til at man ønsker å gå forsiktig fram for unngå å tape masse 

penger, hvis det skulle vise seg at mobil-TV ikke vil bli den killer applikasjonen som mange 

tror. Dette er ikke noe nytt at man ønsker å ta det litt med ro i begynnelsen. Det er mye 

tryggere å satse på en ny tjeneste og teknologi, hvis man allerede vet at det kommer til å bli 
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en suksess. Uansett, så må man likevel belage seg på å bruke en del penger på testing og 

utvikling av ny teknologi hvis man skal få framgang. Det at man velger å se på utviklingen og 

hva som kommer til å bli fremtidige trender, er fordi man ikke ønsker å velge feil. Det å satse 

på feil teknologi, kan føre til at man får et enormt pengesluk og man taper mye penger, som 

kan gå på bekostning av andre satsninger. Dette er det ingen aktører som ønsker og man må 

huske på at slik markedet er i dag, så stilles det store krav til inntjening og det er ofte kort vei 

fra toppen av markedet til bunnen. Det er derfor man ser i dag at mange aktører venter med 

å lansere mobil-TV-tjenester før man er helt sikker på at det skal bli en suksess. Mange 

aktører velger å vente på tross av at man har land som har lansert mobil-TV-tjenester som 

fungerer, og som har økende grad av brukere (Italia og Korea). Man kan da spørre seg 

hvorfor man ikke velger å satse i flere land, når man ser at det går? 

Det er viktig å huske på at det er kulturforskjeller i alle land og at bruken av mobil-TV og 

andre kommunikasjonstjenester kan variere mye. I Asia så er folk veldig knyttet til 

mobiltelefonen sin og i Kina så er det 4 ganger så mange mobiltelefoner som kobler seg til 

internett enn det er PCer som gjør det. Det er vanskelig å si hvorfor ikke satsningen på 

mobil-TV har vært større, når bransjen virker så sikker på at mobil-TV vil bli det nye store.  

Den største krigen vi vil få, vil mest sannsynlig være mellom broadcastingsystemene. Det er 

fordi 3G er en standard som kan tilby mye mer enn mobil-TV og som vil fungere uavhengig 

om man har DVB-H eller en annen broadcastingteknologi ved siden av. Det er også 

forskjeller mellom kontinentene. I Asia har DMB større gjennomslagskraft, mye på grunn av 

at Korea har lansert DMB-tjenester som fungerer rimelig godt. Det som også er fordelen 

med DMB er at man har over 60 håndsett å velge mellom for å benytte seg av DMB 

(Stephen, 2007). Dette er langt flere enn Nokia kan tilby av DVB-H håndsett. Så her har DMB 

en fordel når det gjelder det asiatiske markedet. På den annen side, det er langt færre 

håndsett som støtter DMB som kan fås i Europa per dags dato. Man må også huske på at 

mang land i Asia er veldig tett befolket og man må ikke glemme land som for eksempel Kina. 

De kan ha en enorm påvirkning på hva som skjer i fremtiden hva gjelder hvilke standarder 

som kommer til å vinne. Kina har over 500 millioner mobiltelefonbrukere og har potensielt 

veldig stor påvirkningskraft. Det er også planer om å lansere en egen standard for mobil-TV 

over satellitt som skal være klar til OL i Beijing (Stephen, 2007). På grunn av dette så er det 

mange analytikere som vegrer seg for å si noe om utfallet om hvilken standard som vil bli 

verdensledende på grunn av lanseringen som er planlagt til OL i Beijing.  

Det er vanskelig å spå fremtiden. Det er vanskelig å spå hvem som kommer til å vinne krigen 

mellom de forskjellige standardene og deres systemer. Det som i hovedsak kommer til å bli 

avgjørende, er hvem som klarer å fange brukerne og levere den beste tjenesten. Med best 

tjeneste, så er det mye mer enn at den er den beste rent teknisk. Det som mange analytikere 

tror vil være en avgjørende faktor, er pris. Det viser seg at folk er villig til å betale for mobil-

TV tjenester, men de er ikke villig til å betale hva som helst. Det er viktig at mobil-TV som 

tjeneste ikke blir for dyr og at folk får rimelig god valuta for pengene. Det er også viktig at 
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utvalget av håndsett er bra og at prisen for disse ikke er for høy. Man må huske på det at 

mobiltelefoner i dag har mer eller mindre blitt allemannseie i store deler av verden. Dette er 

mye på grunn av at man får mobiltelefoner som er godt utstyrt og som ikke koster 

skremmende mye. Det er klart at i begynnelsen så vil telefoner med støtte for nye mobil-TV 

standarder som DVB-H og DMB, koste ganske mye. Etter hvert som produksjonen av disse 

telefonene blir billigere så vil prisene på disse gå nedover og flere og flere får muligheten til 

å kjøpe disse. Dette er viktig fordi de som skal tilby mobil-TV ønsker å tjene penger på slike 

tjenester og det gjør man ikke før man har fått en stor brukermasse.  

Gode og fornuftige priser er ikke nok for å vinne denne krigen. Det er viktig at man får en 

stor brukermasse. For å få dette så er det avgjørende at man har en tjeneste som kan tilby 

godt og variert innhold. Dette vil man nok ikke få med det første. Det vil mest sannsynlig 

komme mer og mer innhold etter hvert som man får lansert de forskjellige mobil-TV-

tjenestene. Det som er vanskelig her, er at mange innholdstilbydere vil nok vente med å lage 

innhold som er spesielt rettet mot mobil-TV, etter som brukermassen øker. De vil først se 

om mobil-TV er noe som folk ønsker å benytte seg av, før de begynner å bruke penger på å 

lage programmer som er spesielt rettet mot dette formatet. Her kan man få en situasjon der 

man på den ene siden har innholdstilbyderne som venter på at flere skal benytte seg av 

mobil-TV før de velger å satse på dette, mens man på den andre siden har folk som venter 

fordi de ønsker seg mer innhold til mobil-TV før de ønsker å benytte seg av en slik tjeneste. 

For de fleste forbrukere, så er ikke hvilken standard som vinner det viktigste, men at den 

tjenesten man får, er så god som overhodet mulig. 

Ut i fra Hughes systemevolusjonsmodell og de eksemplene han kommer med i boken 

Networks of Powers, så virker det som at det som er en avgjørende faktor for hvem som 

kommer til å vinne en slik systemkrig, er det systemet som på den tiden er det beste rent 

teknisk og som har flest investorer og som er det største. Likevel så er det vanskelig å si 

hvem som kommer til å vinne en slik krig mellom systemene. Hughes sin teori, er nok en 

teori som i mange tilfeller er bedre til å beskrive det som har skjedd og hvorfor det skjedde. 

Det er mye lettere i ettertid å se hva som var de avgjørende faktorene for at et system vant 

over et annet. Når man står midt oppi det, så må man forsøke å gjøre de rette tingene slik at 

man når de målene man har satt seg.  

Det som kan avgjøre en krig mellom tekniske systemer, er når man får en forsoning mellom 

de forskjellige systemene eller at et system har blitt såpass stort og dominerende, at de 

andre systemene ikke har mulighet for å overleve. I dette tilfellet, så kan en forsoning være 

hvis man får mobiltelefoner som for eksempel støtter både T-DMB og DVB-H. Da kan man få 

en situasjon der disse to systemene fint lar seg leve side om side.  

Hvis man ut ifra det man vet om de forskjellige systemene, skal prøve å avgjøre hvilken 

standard som kommer til å vinne en krig mellom disse tekniske systemer, så er det mye som 

tyder på at DVB-H stiller ganske sterkt. Sammenligner vi de tre standardene og deres 

systemer slik de ser ut i dag, så er det liten tvil om at 3G er det systemet som har kommet 
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lengst, når vi tenker på størrelse og antall brukere. Likevel, 3G er ikke et system som kun er 

ment for mobil-TV. Svakheten med 3G er at hastighetene man kan oppnå ikke er så gode og 

kvalitetsmessig så er det mobil-TV tilbudet som blir tilbudt dårligere enn for 

broadcastingstandardene. Innenfor bransjen så har broadcastingstandardene fått mest fokus 

og det satses mye på broadcasting av mobil-TV. Når man ser på det som skjer i EU og andre 

steder i verden, så er det broadcastingstandardene som får mest oppmerksomhet. 

Begrunnelsen for dette er at man får god kvalitet på lyd og bilde over disse standardene og 

man har god kontroll på det som blir sendt av programmer. 

Det kan være fristende å konkludere med at DVB-H kommer til å vinne krigen fordi EU har 

valgt den standarden som felles standard i EU og fordi Nokia støtter denne standarden fullt 

ut. På den annen side, så kan man konkludere med at DMB kommer til å vinne krigen fordi 

den har virkelig fått fotfeste i Sør-Korea og viser at det er t system som fungerer til det den 

er ment til. Det som man ikke har tatt hensyn til da er hvor enkelt det er å ta de forskjellige 

systemene og standarden i bruk, slik at man fort kan utvikle mobil-TV til en tjeneste som har 

alle de funksjonene og mulighetene som man har tenkt seg. Da er det viktig å se på hvilken 

av standardene som har de egenskapene slik at men kan få den tjenesten som man 

forventer at mobil-TV skal bli. Det er her generativitet kommer inn. 

 

5.6 Generativitet 
Til nå så har vi sett på hvordan de forskjellige systemene har utviklet seg og hvordan ”krigen” 

mellom de forskjellige systemene har utartet seg. Siden mobil-TV og de forskjellige 

systemene er såpass unge, så er det vanskelig å avgjøre hvilken teknologi som kan komme til 

å vinne denne ”krigen”. For å kunne avgjøre hvilken teknologi/standard for mobil-TV som vil 

vinne og bli den ledende, så må man også se på egenskapene til de forskjellige teknologiene. 

Det er derfor generativitetsbegrepet blir dratt inn i den videre analysen av de forskjellige 

teknologiske systemene.  

 

5.6.1 Generativitet, en avgjørende betydning? 

Et viktig spørsmål å stille seg når man ser på utviklingen og fremtiden til mobil-TV, er hvorfor 

generativitet har en avgjørende betydning? Det har helt klart en avgjørende betydning. Det 

man må huske på er at tradisjonelt sett, så er det å se på vanlig TV en sosial greie. Det er ofte 

noe man gjør sammen med andre. Mobiltelefonen har alltid vært en sosial enhet. Helt siden 

mobiltelefonen ble introdusert så har brukerne lært å bruke dem som sosiale 

forbindelsesverktøy, med telefonsamtaler og SMS som nøkkelfunksjoner (Schatz, et al., 

2007). Har man da tradisjonell broadcastet TV på mobiltelefonen, så er det i liten grad en 

sosial opplevelse, fordi skjermen er liten og det er vanskelig for mange å se på den samme 

skjermen samtidig. Fordi mobiltelefonen er en sosial enhet, så vil måten folk opplever mobil-

TV, være farget av måten folk bruker mobiltelefonen på. Folk vil da i stor grad forvente at 
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man skal kunne ha en hvis form av interaktivitet og mulighet for å kommunisere mens man 

ser på mobil-TV. Det at en teknologi er generativ sier noe om hvor enkelt en teknologi er å ta 

i bruk, om den tillater annen bruk enn det teknologien i utgangspunktet var ment til og om 

det er mulig for folk å skape nye måter å bruke teknologien på som lett lar seg distribuere. 

Det man også må huske på når man ser på om en teknologi er generativ eller ikke, så er ikke 

det bare fra en forbruker sitt ståsted. Det er viktig å huske på at det er noen som skal drifte 

og organsire utviklingen av de nye teknologiene og for dem er det også viktig at 

teknologiene er generative. 

Generativitet har en avgjørende betydning for mobil-TV. Det som er viktig når man skal få 

mobil-TV er at man får noe nytt. Det å sende gamle TV-programmer i reprise, er ikke nok. Fra 

flere hold har det blitt påpekt at for at mobil-TV skal bli populært så må vi få noe nytt og 

interaktivt. Er teknologien generativ så kan den sikre at man får den utviklingen man ønsker 

seg og at man får de nye interaktive programkonseptene som mange tror vil komme. Det 

viktige er at man kommer raskt i gang. Den mest generative teknologien kan sikre dette. 

 

5.6.2 De forskjellige standardene sett i lys av generativitet 

Hvis vi nå sammenligner de forskjellige standardene og deres tekniske systemer. Så er det 

liten tvil om at 3G har kommet lengst i utviklingen. 3G har flest brukere, har flest telefoner 

med 3G-støtte og dekningen er desidert best på verdensbasis. Det er dermed ikke sagt at 

man da kan utrope 3G som vinneren av krigen mellom de forskjellige standardene på grunn 

av dette. Alt i alt, så er mobil-TV en såpass ung tjeneste at man har ikke kommet dit hen at 

krigen har begynt skikkelig ennå.  

Når man ser på mobil-TV og de forskjellige standardene som konkurrerer om det samme 

markedet, så er det ofte slik at man ofte fokuserer på det rent tekniske eller at man 

analyserer fra industrien sitt ståsted. Det kan være fristende å utrope enten DVB-H som 

vinner av mobil-TV-krigen fordi EU og Nokia jobber så hardt for at den teknologien skal bli 

den ledende eller at DMB har vunnet fordi den har fått så godt fotfeste i Korea med over 6 

millioner brukere. Det som man ofte glemmer og som Hughes modell kanskje ikke fanger så 

godt opp, er at når det er snakk om mobil-TV så er de tekniske systemene annerledes enn 

for elektrisk strøm. Hughes fremhever at for at et teknisk system skal få momentum, så må 

det tekniske systemet rent fysisk være stort og det må være investert betydelige summer 

med penger i systemet. Det må også være dyktige folk som leder utviklingen og som kan 

lede innovasjonen av systemet til nye høyder. Det er likevel viktig å huske på at mobil-TV, 

selv om det er mye infrastruktur som må bygges og det må være dyktige folk som kan lede 

utviklingen av systemne og definere standardene for mobil-TV, så må man ikke glemme 

brukerne og mindre aktører. Det er her generativiteten kommer inn. Mobil-TV er en 

teknologi som tar sikte på å nå ut til store folkemengder. Det skal ikke bare være et 

nisjeprodukt for de små massene. Det tar sikte på å bli nesten like stor som vanlig TV. Da er 

det mye som tyder på at de standardene og teknologiene som blir introdusert bør være 
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generative. De bør være generative fordi det har vist seg at de teknologiene og standardene 

som opp igjennom historien har fungert best, ofte er de der brukerne har kunnet ta del i 

utviklingen av dem. Teknologiene har da vært enkle å bruke og fleksible nok til å håndtere 

bruk som nødvendigvis ikke var planlagt til å begynne med. 

Når man ser på DVB-H og T-DMB, så må disse to standardene sees på som ganske like hva 

gjelder hva de kan tilby. Om man velger den ene eller den andre spiller egentlig ikke så stor 

rolle, for i prinsippet så gjør de akkurat det samme. De gjør det bare på litt forskjellige måter. 

Disse to standardene kan ikke sies å være veldig generative. Det er fordi begge standardene 

er vanskelige å ta i bruk raskt. De krever et engasjement for at man skal kunne innføre disse 

standardene. For å kunne gjøre tester på disse, så blir man nødt til å bygge ut noe 

infrastruktur. Selvfølgelig, så har DMB en liten fordel i de landene som allerede har DAB, for 

her kan man benytte eksisterende infrastruktur. Likevel så er det vanskelig å teste fordi man 

må kjøre testprosjekter der man prøver ut den nye teknologien for å se om dette er noe som 

fungerer eller ikke. Med DVB-H og DMB, så har man liten mulighet til å teste ut hva som 

fungerer rent underholdningsmessig (programmer, kanaler og lignende), før man eventuelt 

bestemmer seg for å lansere en kommersiell tjeneste som benytter en av disse standardene. 

På den andre siden så har vi 3G. Fordelen med 3G i motsetning til broadcastingstandardene 

er at man med 3G har toveis kommunikasjon. Dette gjør at man har en mye større mulighet 

for å få interaktivitet og video-on-demand tjenester. 3G og nærmere bestemt mobil-TV over 

3G er mye mer generativt fordi man kan begynne å teste ut forskjellige ting med en gang. 

Har man utbygget infrastruktur for 3G, som veldig mange land har, så er det ikke vanskelig å 

lansere en mobil-TV-tjeneste. Fordelen er at man med 3G kan både kan sende live-

streaming, slik at man får direktesendt TV, og man kan ha video-on-demand tjenester. 

Svakheten er selvfølgelig at kapasiteten kan være noe dårlig, slik at bilde- og lydkvaliteten 

kan bli dårlig. Ser man likevel bort fra dette, så kan man begynne å teste ut hva som fungerer 

og hva som ikke fungerer av forskjellige mobil-TV-konsepter. For at mobil-TV skal kunne 

fungere så må man ha innhold som folk vil ha og da nytter det ikke å tro at man bare kan 

sende vanlig TV på et mobilt format. Man er nødt til å komme opp med nye konsepter og da 

er det viktig at man får testet disse konseptene så tidlig som mulig, ellers så kan mobil-TV få 

problemer med å feste seg som en tjeneste som folk ønsker.  

Interaktivitet er en viktig del av mobil-TV. Her har 3G helt klart en fordel fremfor 

broadcastingstandardene. Den teknologien som virker mest generativ i dag er 3G. Dette er 

fordi denne teknologien er den som ligner mest på vanlig internett. Her har man toveis 

kommunikasjon og man kan lage egne Java programmer eller lignende og det gir muligheter 

til å lage programmer som er interaktive. Man kan lage egne klienter for mobil-TV, eller man 

kan benytte seg av nettleseren som allerede er på mobiltelefonen. Det at 3G nettet er 

såpass godt utbygget mange steder, gjør at testing av denne teknologien er mye enklere enn 

for eksempel DVB-H og T-DMB. For å kunne teste DVB-H og T-DMB, så er man nødt til å 
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bygge noe infrastruktur for å kunne teste den. Dette gjør at den ikke er like enkel å ta i bruk 

som det 3G er.  

Med generativitet så er det ikke bare hvor lett disse standardene er å teste ut. Det er også 

dette med hvordan brukere og de som skal lage mobil-TV innhold, kan finne nye måter å 

bruke telefonen/mobil-TV enhetene på, slik at man får helt nye programkonsepter. Dagens 

mobiltelefoner får mer og mer funksjonalitet og det er ikke utenkelig at vi kan se 

programkonsepter vi aldri før har sett maken til. Dagens mobiltelefoner kan fås med 

høyoppløselige kameraer, GPS og 3G. Kombinerer man disse tingene sammen, så kan man få 

helt nye konsepter som kan være veldig interessante. NRK var noen av de første i Norge som 

begynte med mobil-TV over GPRS og etter hvert 3G. De har gjort tester med forskjellige 

typer programkonsepter der brukeren aktivt er med på å påvirke gangen i programmet. Et 

slikt prosjekt var å lage en mobil versjon av SVISJ, NRKs ungdomstjeneste med 

musikkvideoer. Tjenesten var laget slik at mens man så på en musikkvideo kunne man 

stemme på den musikkvideoen man hadde lyst til å se direkte i applikasjonen. Det at man 

også har fått såpass gode kameraer på mobiltelefonene og god lagringsplass, gjør at 

brukerne selv kan gjøre opptak og sende det inn til innholdsleverandørene. I følge en 

informant fra NRK så vil vi få helt nye og annerledes programkonsepter: 

 

Mobilen gir noen uante muligheter når det gjelder 

interaktivitet. Dette med å kunne se på noe, for så å 

svare på det og det at du er på forskjellige steder. 

Det gir fantastiske muligheter til å lage programmer 

der folk selv er medspiller i programmet. Det er mange 

konsepter som kommer nå og jeg tror vi får se flere av 

de etter hvert. Programmer der brukerne utgjør mye av 

innholdet i programmet og kan være direkte inne på 

videotelefoni fra et eller annet sted i verden, hvor de 

skal utføre en eller annen oppgave. Dette kan bli 

ganske underholdende TV (Informant NRK, intervju den 

12.09.07). 

 

Mulighetene er mange og de helt sikkert mange flere enn det vi aner per i dag. Likevel for at 

vi skal kunne få disse programmene så må det være mulig å utvikle og teste disse 

programkonseptene. Her spiller generatavitet en rolle. Det er viktig for at de som er 

innholdsleverandører skal være klare når mobil-TV eventuelt kommer til å ta av, så må de ha 

muligheten til å teste de forskjellige standardene og teste ut programkonsepter slik at man 

ikke blir liggende i bakleksa.  
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Det at en teknologi/standard er generativ sier noe om egenskapene til den. Hvilken kapasitet 

har den for innflytelse/økning? Hvor tilpasningsdyktig er den? Hvor lett er den å beherske? 

Hvor tilgjengelig er den? 

 

5.6.2.1 DVB-H i lys av generativitet 

DVB-H er en som nevnt en broadcasting standard, der opplevelsen av bildene er satt i fokus 

ved at man har gode feilrettingsmetoder og at man sender bildet digitalt. Man vil få gode 

bilder og lyden vil også være god, men hvor generativ er denne standarden?  

Det første kriteriet i generativitetsbeskrivelsen er kapasiteten til den teknologien man ser på 

har for innflytelse/økning. DVB-H vil kunne tilby noe i likhet med de andre broadcasting 

teknologiene, noe som man ikke har kunnet tilby tidligere. Man vil kunne få broadcastet TV 

til en håndholdt enhet (med god kvalitet) uten at det legger beslag på kapasitet i det 

eksisterende mobilnettet. Dette var ikke mulig før disse nye broadcastingstandardene kom 

på banen.  

DVB-H er ikke den mest tilpasningsdyktige standarden. Selv om den baserer seg på DVB-T 

standarden, så vil man måtte ut med store summer for å bygge ut nødvendig infrastruktur. 

Det er ingen mulighet til å basere seg på eksisterende teknologi eller infrastruktur og man er 

som sagt nødt til å bygge nytt. Et annet kjennetegn ved tilpasningsdyktighet er om 

teknologien kan brukes til andre ting enn det den er ment for. Det er ennå vanskelig å si for 

DVB-H. DVB-H har ikke eksistert veldig lenge og selv om det er gjort tester med den, så har 

man ikke i veldig stor grad fått se hva DVB-H kan og ikke kan tilby.  

DVB-H skal være lett å bruke. Likevel, dette kommer også litt an på telefonen man bruker. 

Det bør være en knapp på telefonen som gjør at man kommer direkte inn i TV applikasjonen. 

Det finnes telefoner som har dette, et eksempel er Samsungs P910 (DVB-H telefon). Ellers er 

det vanskelig å si noe om hvor enkel DVB-H standarden er å bruke, da det foreligger lite 

informasjon om akkurat dette. Dette gjelder spesielt for forbrukeren. Det er også et poeng at 

den er enkel å bruke for de som skal vedlikeholde og drifte denne teknologien. En ting som 

er vanskelig, er dette med testing. Man er nødt til å bygge noe infrastruktur for at man skal 

kunne teste denne standarden. Har man bygget ut infrastruktur for DVB-T kan man ta 

utgangspunkt i denne, men man blir nødt til å sette opp flere sendere hvis man skal få god 

innendørsdekning, selv om det er for et begrenset område eller en by.  

DVB-H kan ikke sies å være veldig tilgjengelig. Det er gjort tester med denne teknologien, 

men det er ikke mange land som har en kommersiell DVB-H tjeneste. Italia er det landet i 

Europa som har kommet lengst. I Norge og som mange andre land i Europa og verden ellers, 

så er ikke DVB-H veldig tilgjengelig. Dette er ikke per dags dato en tjeneste alle kan ta i bruk 

med en gang. Det selges få telefoner med støtte for DVB-H og det er som nevnt mange 

kostnader forbundet med å lansere en DVB-H tjeneste. For Norge sin del er det snakk om en 

investering i milliardklassen.  
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5.6.2.2 DMB (T-DMB) i lys av generativitet 

T-DMB er også en broadcasting teknologi på lik linje med DVB-H og vil også kunne tilby 

broadcastet TV til en håndholdt enhet, uten at man legger beslag på kapasitet i det 

eksisterende mobilnettet. Dette har man som sagt ikke kunnet tilby tidligere. Med T-DMB vil 

man også kunne få digital radio i form av DAB på telefonen. 

For kriterium nummer to, tilpasningsdyktighet, er DMB noe mer tilpasningsdyktig enn det 

DVB-H er under visse forutsetninger. Har man et godt utbygget DAB nett i det landet man 

ønsker å benytte seg av DMB, så kan man bygge videre på denne infrastrukturen i større 

grad enn for DVB-H. Hvis vi igjen ser på Norge, så vil man komme unna med en investering 

på cirka 10 millioner, i forhold til DVB-H der man snakker om en investering i milliardklassen. 

Hva teknologien ellers kan brukes til er vanskelig å si, siden det bare er Sør-Korea som har 

DMB i kommersiell bruk. Likevel, så er det ikke veldig tenkelig at denne standarden kan 

brukes til så veldig mye annet enn radio og TV til mobile enheter. Hvis man ser bort i fra rent 

hvordan standarden er fra et brukerperspektiv, så er DMB rimelig fleksibel i den forstand at 

man er ikke nødvendigvis bundet til de lyd- og bildeformatene som standarden opprinnelig 

har. Man kan ha enkelte variasjoner. For det har vært en del kritikk til DAB og DMB i Norge, 

der Generalsekretær for IKT Norge, Per Morten Hoff, har hevdet at hvis man går for DMB 

standarden i Norge, så blir man nødt til å skifte alle eksisterende DAB radioer som finnes i 

landet. Dette er fordi Hoff mener at DMB benytter en ny lydkodek som ikke støttes av de 

gamle DAB radioene. Denne kritikken viser seg å være noe grunnløs i og med at NRK har 

gjort tester med DMB der DMB(videodelen) og den gamle lydkodeken kjører fint side om 

side: 

 

DMB og dagens DAB standard kan fint leve side om side, 

det har vi gjort tester på. DMB er en standard som tar 

opp til seg TV delen og også en ny lyddel, som man kan 

velge å gå for. Men man må ikke gå for den nye lyddelen 

for å bruke den nye TV-delen av DMB. (Informant fra 

NRK, intervju 12.09.07). 

 

Brukervennlighet er viktig og DMB sies å være brukervennlig. Det er ikke mye informasjon 

omkring dette, men man kan bare anta at tjenestene man får med DMB er brukervennlige. 

Det at antall bruker av DMB i Korea har nådd 6 millioner, tyder på at tjenesten er relativt 

populær. Da kan ikke brukervennligheten være så altfor dårlig. På samme måte som for DVB-

H så bør telefonen ha en knapp som gjør at man kommer direkte til DMB tjenesten.  

Tilgjengeligheten til DMB må sies å være bedre enn DVB-H her i Europa, i alle fall når det 

gjelder selve infrastrukturen. DAB er godt utbygget i enkelte land i Europa (England, 
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Tyskland, Norge) og DMB er derfor lettere å komme i gang med enn DVB-H. Det er lettere å 

ta DMB i bruk enn DVB-H hvis man har et eksisterende DAB-nett og den er også billigere.  

Det negative med DMB er at det er stort sett bare de asiatiske mobiltelefonprodusentene 

som produserer DMB telefoner. Tilgjengeligheten på terminalfronten er ikke veldig god per 

dags dato og vi kommer nok ikke til å se verken Ericsson eller Nokia med støtte for DMB med 

det første. 

  

5.6.2.3 3G i lys av generativitet 

Mobil-TV over 3G og det eksisterende mobilnettet, er nok den mest generative mobil-TV 

teknologien per dags dato. Ta kriterium 1 for generativitet, en gjenstands kapasitet for 

innflytelse. Det som er styrken til 3G er at man kan få video-on-demand, streaming av 

broadcastet TV, og man får en helt annen form for interaktivitet siden mobilnettet har toveis 

kommunikasjon. Det som 3G mobil-TV kan tilby, i tillegg til at den er mobil, er en form for TV 

der brukeren er mye mer delaktig og kan interagere med de som produserer innhold til TV 

og mobil-TV. CNN sin iReport er et godt eksempel på dette. Dette er ikke et program for 

mobil-TV i seg selv, men her kan folk benytte seg av for eksempel mobiltelefonen og dens 

kamera, og ta opp video eller ta bilder av forskjellige begivenheter og sende inn til CNN. Det 

som blir sendt inn kan folk se på CNN sine nettsider og er saken/eller det som blir sendt inn 

interessant nok, så vises det på CNN sine nyhetssendinger på TV eller på mobil-TV.  

Tilpasningsdyktigheten til 3G må sies å være god. Det at man med 3G mobiltelefoner har 

mulighet for internettilkobling og at telefonene får støtte for flere typer scriptespråk og 

programmeringsspråk. Dermed kan man lage dataprogrammer som gjør at man kan få 

bruksområder man før kanskje ikke hadde tenkt på, eller man trodde var mulige. 3G nettet 

er såpass fleksibelt at man kan legge en tjeneste som MBMS oppå 3G nettet. Dette gjør at 

man kan få til multicasting/broadcasting i et eksisterende 3G nett.  

Hvor lett 3G og mobil-TV for 3G er å bruke, så er den ikke så god som den kanskje burde 

være. Dette kommer selvfølgelig helt an på hvordan mobil-TV-tjenesten er lagt opp og om 

det brukergrensesnittet den har er god. For dagens 3G telefoner er det ikke en egen knapp 

for direkte tilgang til mobil-TV, så man må enten benytte seg av den innbygde browseren på 

telefonen din, ellers så må man kjøre et program (javaprogram eller lignende) som gir 

brukeren tilgang til mobil-TV-tjenesten. Det skjer hele tiden ting på mobil-TV fronten og 

brukervennligheten vil bli bedre ettersom man får mer av dette og det blir flere som bruker 

det.  

Tilgjengeligheten til 3G må sies å være veldig god. Det fleste land i verden har 

mobiltelefondekning og det er mange land som har god 3G dekning også. Mobil-TV over 3G 

og eksisterende mobilnett er den teknologien per i dag som er lettest å ta i bruk for 

mobiloperatører. 3G er også en teknologi og en term som folk flest kjenner til, og folk vet 

mer eller mindre hva 3G vil innebære. Et ankerpunkt for mobil-TV over 3G er at det kan 
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potensielt legge beslag på mye av kapasiteten til mobilnettet. Dette kan bli et problem og 

man blir kanskje nødt til å investere i økt kapasitet i nettet hvis mobil-TV over 3G skulle bli 

populært. Likevel, så har man da MBMS som kan løse noe av denne problematikken ved at 

man sender det samme TV innholdet til flere brukere samtidig, slik at det ikke legges beslag 

på så mye av kapasiteten av mobilnettet. Men det krever fortsatt at man kjøper en ny 

telefon med støtte for dette. 

Ut i fra kriteriene for generativitet så ser det ut til at 3G er den mest generative teknologien 

blant de tre som er presentert her. Dette er fordi det er den teknologien som er mest 

utbredt og det virker som er den letteste å gjøre tester på. Dette bekreftes fra en informant 

fra NRK: 

 

Det vi stort sett til nå har brukt nå i Norge er 

mobilnettet og mobilteknologien for mobil-TV. Rett og 

slett fordi det er den eneste teknologien vi har nå, 

som er mulig å bruke. (Intervju med informant fra NRK, 

12.09.07). 

 

Mobil-TV over 3G er noe alle som har en 3G telefon kan benytte seg av. Man trenger ikke 

kjøpe noen ny telefon med ny teknologi og det trengs ikke å bygge noen ny infrastruktur for 

å ta dette i bruk. Det eneste er at man kanskje må øke kapasiteten i mobilnettet etter hvert 

hvis tjenesten blir veldig populær. Det som kan være problematisk er hvis man benytter seg 

av et filformat som ikke støttes av din telefon. Dette kan skje, men benyttes filformatet 3GP, 

så skal dette støttes av alle 3G telefoner. 

Det som er vesentlig er at folk ønsker å være delaktig i utviklingen. Det har man mye større 

mulighet til med mobil-TV over 3G. Selv om man nødvendigvis ikke kan være med å utvikle 

mobil-TV rent teknisk slik som folk kunne og fremdeles kan med internett, så kan man være 

med på å bestemme hva slags innhold som skal vises. YouTube er et godt eksempel der 

brukerne bestemmer hva som skal vises av innhold. Folk ønsker ikke å være statister, de 

ønsker å delta i utviklingen og være med på å bestemme hva som skal vises av innhold. Den 

interaktiviteten som mobil-TV over 3G kan tilby, gjør at man kan ha en tjeneste som 

engasjerer brukerne i mye større grad, enn det broadcastingstandardene kan.  

Av disse standardene og teknologiene som er presentert i denne oppgaven, så er 3G den 

mest generative. Likevel, så har 3G sine begrensninger. I motsetning til PC’en og internett, så 

er mobiltelefonene mye mer lukket. Operatvisystemene på mobiltelefonen er lukket og 

hvem som helst kan ikke lage programmer til mobiltelefonen. Det vil si, som vanlig bruker og 

hjemmeprogrammerer, så får man ikke tilgang til alle funksjonene til telefonen. Man kan 

lage enkle spillprogrammer og slike ting, men man har ingen mulighet til å lage programmer 
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som benytter seg av for eksempel sms-protokollen. Dette er kanskje i ferd med å snu. Det er 

noen aktører der ute som ønsker at mobiltelefonene skal bli mer åpne, slik at hvem som 

helst skal kunne programmere og være med på utviklingen av nye programmer og ny 

funksjonalitet til mobiltelefonene. Dette er noe som broadcastingstandardene ikke kan i det 

hele tatt. Der er måten lyd og bilde distribueres på satt, og det er ingen måter for 

forbrukeren å forandre på dette. Dersom mobiltelefonene blir mer åpne og man har tilgang 

til funksjonene i telefonnettet (3G el GSM), så kan man få helt nye måter å sende lyd og bilde 

på. Hvis dette skjer, at man får mobiltelefoner som er mer åpne og man kan lage og kjøre 

tredjeparts programvare, så kan man få en tilsvarende utvikling som man hadde og har på 

internett.  

Ønsker man å komme fort i gang med mobil-TV og ønsker man å få testet ut nye 

programkonsepter så er mobil-TV over 3G veien å gå. Mobil-TV over 3G er ikke den beste 

formen for mobil-TV rent teknisk, men den har helt klart noen åpenbare fordeler. For de 

landene som har 3G-dekning, så er denne type mobil-TV enklere å komme i gang med. 

Fordelen er også at man da lettere kan begynne å teste ut nye programkonsepter og måter å 

sende mobil-TV over 3G-nettet på. For at mobil-TV skal bli bra, så er det viktig at man 

kommer fort i gang med å teste ut nye programkonsepter og at man får det gode innholdet. 

Den utviklingen som man ser tendenser til, ved at man kan få åpne telefoner med åpent OS, 

gjør at det kan skje en utvikling der man får ”nye” teknologiske systemer. Det er da ikke 

snakk om helt nye teknologiske systemer med ny infrastruktur og der hele systemet er nytt. 

Det man kan få, er at man få nye måter å sende og motta lyd og bilde på som gjør at man får 

en ny mobil-TV-tjeneste. Hvordan dette vil se ut og hvordan det vil fungere, er selvfølgelig 

vanskelig å si. Det er likevel, et scenario man kan tenke seg hvis man får den utviklingen ved 

at man får åpne telefoner med åpent OS. Denne type utvikling er for så vidt i samsvar med 

Hughes sin teori. Teorien til Hughes tar høyde for at det kan skje forandringer i systemet og 

at det kan være ting som påvirker det i forskjellige retninger. Det som er litt spesielt med 

generativitetsteorien, er at her er det enkeltpersoner og ”vanlige” folk som kan være med på 

å utvikle de ”nye” systemene. Hughes mener at det som er med på å påvirke systemets 

retning er oppfinnerne av systemet, de som er med på å bygge ut og drifte systemet og 

andre faktorer som økonomi, geografi og kulturelle påvirkninger. Det som Hughes teori 

legger vekt på, er at det gjerne er profesjonelle folk som er med på utviklingen og det som er 

spesielt når man har en teknologi med høy grad av generativitet er at folk flest kan være 

med på utvikle teknologien videre. Et problem hvis man får helt åpne telefoner med åpent 

OS er at det kan bli enklere å produsere og kjøre skadelig kode. Det blir enklere å lage 

skadelige programmer. Det har ikke vært mye virus på mobiltelefoner. Det er på grunn av at 

mobiltelefonprodusentene i stor grad har hatt kontroll på hva som kan kjøres på 

mobiltelefonen, og at teleoperatørene har god kontroll på hva som er tillat å gjøre i 

mobilnettet.  
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Det at man har toveis kommunikasjon gjør at man kan begynne med å eksperimentere med 

for eksempel P2P løsninger for sending av lyd og bilde. Dette er interessant i de tilfeller der 

dekningen er litt dårlig og mobiltelefoner som er i nærheten av hverandre kan dele 

informasjon mellom seg, slik at man da kanskje kan laste ned ting kjappere. Det som kan skje 

er at man får utviklet ”nye” tekniske systemer som benytter seg av de 

kommunikasjonsprotokollene som allerede er der. Det som blir spesielt med en slik utvikling, 

er at man ikke bygger et nytt teknisk system som sådan, men man får en dreining i hvordan 

det tekniske systemet fungerer. Det passer for så vidt med Hughes sin teori, at det kan skje 

ting som påvirker systemets utvikling slik at den går i en annen retning. Uavhengig om man 

får telefoner som er åpne eller ikke, så vil man med en mobil-TV-tjeneste der folk kan være 

med å påvirke mobil-TV-programmene og det som skjer i dem, være med på å forme 

utviklingen av hvordan mobil-TV er som tjeneste. 

Det som blir dratt fram som erkeeksempelet på generativ teknologi, er internett og PC’en. 

Det som gjør at internett er tatt frem som et eksempel på en teknologi som er generativ, er 

at er at kraften i nettverket ligger i ytterpunktene. Det som er spesielt med internett er dette 

med ende-til-ende arkitekturen. Det at man har endepunkter som er programmerbare og at 

nettverket ikke er optimalisert for noen spesifikke applikasjoner, så gjør dette at nettverket 

er åpent for innovasjon uten at standarden eller nettverket forandres.  

Mobilnettet og mobiltelefonen er ikke like fleksibel på dette punktet. Her ligger mer av 

kraften i selve nettverket og det er større kontroll på hva mobiltelefonene får lov til å gjøre. 

Dette viser seg også ved at mobiltelefonprodusentene har gitt begrenset tilgang til hva 

tredjeparts programmer får lov til på deres telefoner. Likevel med teknologier som 3G som 

har noen av egenskapene til internett, så åpner det seg noen flere muligheter enn det man 

har over broadcastingstandardene for mobil-TV. 

For at mobil-TV skal bli den tjenesten som mange aktører tror og mener at den skal bli, så er 

det viktig at man kommer fort i gang med testing. Ved å benytte seg av 3G og de 

mulighetene som 3G har, så kan man komme fort i gang med å gjøre en del testing. De 

landene som har 3G dekning, har allerede infrastrukturen klar og det er allerede en relativt 

god installert base av telefoner med 3G funksjonalitet. Hvis man igjen ser på internett, det 

som gjorde at internett vant mot ISO/OSI standarder var at man hadde en kollektiv 

deltakelse som gjorde at man fikk en fruktbar og god utvikling. Litt av det samme kan man 

får hvis man i først omgang satser på mobil-TV over 3G.  

Mobil-TV over 3G er mer fleksibel og har flere muligheter i det at man kan eksperimentere 

med toveiskommunikasjon, nedlastningstjenester av typen streaming og VideoOnDemand. 

Man kan også eksperimentere med interaktivitet og bruke dette på nye måter i mobil-TV-

tjenesten. Da har man mye større mulighet til å få med seg brukeren på utviklingen, selv om 

de nødvendigvis ikke er delaktig i form av at de lager egne applikasjoner, men at de kan få 

muligheten til å komme med innspill, forslag og eget materiale. Brukeren er ikke bare en 



Side 85 av 92 
 

passiv mottaker som konsumerer det som blir presentert, men kommer med 

tilbakemeldinger og er en aktiv del av mobil-TV-tjenesten.  

Det som likevel har vært en trend når man ser på kommunikasjonsindustrien, er at når den 

industrialiseres, enten det er aviser, radio eller TV, så har det ofte endt med at det nærmest 

pumpes ut informasjon i et veldig høyt tempo og brukeren sitter som en passiv mottaker. 

Man ser også en tendens på internett, på grunn av den økende trusselen med spredning av 

skadelig programkode, ulovlig nedlasting og barneporno, at det snakkes om at man må gjøre 

disse tingene vanskeligere. Det som da er faren er at man gjør for store begrensninger på 

PC’en slik at den ender opp som en applikasjon av typen telefon eller mikrobølgeovn. Det 

sitter ofte en datamaskin inne i disse applikasjonene, men de er ikke programmerbare. Da 

får man bare lov til å gjøre enkelte ting, og man mister de generative egenskapene som har 

gjort til at internett har blitt til hva det er i dag. Siden det er mobiltelefonen som i hovedsak 

vil bli brukt til å se på mobil-TV, og den er mer og mer lik en PC i funksjonalitet, så er det 

ønskelig at man har en utvikling som man har hatt for PC og internett, slik at man kan få den 

innovasjonen som er ønskelig. 

Det som er positivt ved at man får en slik utvikling er at man kan få helt nye 

programkonsepter der brukeren er mye mer delaktig. Man kan få amatører som er med på å 

forme mobil-TV som et medium og det kan gi en ny plattform der mindre aktører kan utfolde 

seg. Vanlig TV er veldig industrialisert og det er vanskelig, nærmest umulig for ”vanlige” folk 

og amatører og komme til med egenprodusert materiale. Dette er noe som internett har gitt 

muligheten til og mobil-TV også kan gi muligheten til. Det at amatører velger å lage egne 

programmer og TV snutter, for så å legge de ut slik at allmennheten kan se dem, er noe som 

er blitt mer og mer vanlig. Internett har på mange måter banet vei for en slik utvikling og det 

gjør at flere mennesker kan bli hørt.  

Mobil-TV over 3G har også sine begrensninger. Det er klart at kapasiteten i 3G nettet kan bli 

spist opp, hvis det er mange som ser på mobil-TV samtidig. Dette er fordi når man ser på 

mobil-TV over 3G så får man en egen kanal i nettverkt. Likevel det som vil få mobil-TV til å bli 

populært, er at det blir en interaktiv tjeneste. Broadcastingstandardene DVB-H og DMB har 

ikke disse begrensningene, men de har helt klare begrensninger når det gjelder to-veis 

kommunikasjon og interaktivitet. Det som vil bli avgjørende for mobil-TV er hvordan man 

klarer å kombinere og utnytte de forskjellige teknologiene på best mulig måte. For der 3G 

teknologien kommer til kort, så må en broadcasting teknologi ta over. Under 

sportsbegivenheter og live-arrangementer, så er broadcasting det beste alternativet. Da kan 

det være veldig mange som ser på det samme programmet eller innholdet samtidig. Likevel, 

så kan det være at man ønsker å ha noe av den interaktiviteten og friheten som man kan få 

med 3G. Derfor vil det være viktig at man klarer å kombinere broadcasting med 3G. På 

denne måten kan man kan man broadcaste de kanalene/innholdet som krever det, samtidig 

som man kan få en viss form for interaktivitet.  
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Det som også er spennende er at hvis man ser på Bertolt Brechts ”Radioteori” (Dahl, 1973), 

så ser han for seg radioen som et apparat som ikke bare kunne motta, men også sende. Han 

mente at det var viktig at tilhøreren ikke bare hørte på radioen, men at man fikk tilhøreren 

til å snakke også. Det som er spennende med dette er at dette ligner veldig på den 

utviklingen man har hatt på internett. Her har brukerne blitt hørt i mye større grad enn det 

har for vanlig TV og andre broadcastingteknologier. Hvis man drar dette videre så mener 

Hans Magnus Enzensberger i sin artikkel Brikker til Mediateori (Dahl, 1973), at mediabruk 

kan deles i to kategorier; Repressiv media-bruk og Emansipatorisk media-bruk. Enzensberger 

beskriver de to kategoriene på denne måten: 

Represiv media-bruk Emansipatorisk media-bruk 

Sentralt styrt program 

En sender, mange mottakere 

Immobilisering av isolerte individer 

Passiv konsumentholdning 

 

Avpolitiseringsprosess 

Produksjon gjennom spesialister 

Kontroll gjennom eiere eller byråkrater 

 

Desentraliserte programmer 

Hver mottaker en potensiell sender 

Mobilisering av massene 

 

Samhandling av deltakerne, feedback 

Politisk læringsprosess 

Kollektiv produksjon 

Samfunnsmessig kontroll gjennom 

selvorganisering 

 

Det som er spennende med denne tabellen er at selv om denne beskrivelsen første gang ble 

publisert i 1970, så er den fortsatt veldig aktuell. Hvis man ser på utviklingen av internett og 

hvordan det fungerer, så passer den veldig godt inn i den Emansipatoriske media-bruk 

kategorien. Nå skal det jo sies at verken TV eller radio som tillater mer represiv media-bruk, 

ikke er noen fiaskoer tvert imot. Likevel, en slik utvikling som man har hatt på internett har 

gjort at internett har blitt hva det er i dag og at internett er avhengig av en selvsensur for å 

fungere. Mobil-TV over 3G vil i større grad ha muligheten til en slik utvikling som vi har hatt 

på internett, enn hvis man med en gang velger å gå for en av broadcastingstandardene.  

 

5.6.3 Hvorfor Generativitet ikke passer til mobil-TV? 

Når man ser på en broadcastinginfrastruktur så er det betimelig å stille seg spørsmålet om 

det her er muligheter for generativitet. I forhold til internett der man har en 

toveiskommunikasjon mellom sluttnoder som er veldig programmerbare, så er 

broadcastinginfrastrukturer kun enveis kommunikasjon der man sender ut informasjon ut til 

alle sine brukere, uten noen mulighet for å gi informasjon tilbake. Derfor kan de i seg selv, 

når man ser på broadcasting si at å snakke om generativitet blir litt feil. Det er fordi man har 

en infrastruktur der alt blir styrt sentralt og man er prisgitt det som blir sendt derfra. Det er 

som sagt en veldig statisk form for kommunikasjon og det eneste mottakersiden kan, er å 

motta og håndtere de signalene som blir sendt. 
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5.6.4 Svakhetene ved Hughes teori i forhold til mobil-TV  

Det er ikke vanskelig å se at det er vesentlige forskjeller mellom Hughes store eksempel, 

elektrisk strøm, og mobil-TV. Det er to helt forskjellige nettverk og det er også forskjeller i 

infrastrukturen. Mobil-TV er en underholdingstjeneste og er ikke noe som er livsviktig for 

mennesker. Forskjellene i nettverket går ut på at når det gjelder elektrisk strøm, så er det 

viktige hvordan man produserer strøm, hvordan man får distribuert strømmen og hvordan 

man tjener penger på dette. For mobil-TV så er de viktige hvordan man får mobil-TV ut til 

folket og hvilken teknologi som kan gjøre det på best mulig måte.  

Det som er en vesentlig forskjell mellom mobil-TV og elektrisk strøm, er viktigheten av disse 

to. Elektrisk strøm, var og er viktig for folk. Det forandret industrien og måten folk levde på. 

Mobil-TV er ikke noe som folk nødvendigvis behøver og er i mye større grad blitt til fordi 

teknologien tillater det og fordi industrien ønsker å tjene mer penger. 

Elektrisk strøm må fysisk distribueres over et kablet nett. Mobil-TV er noe som sendes over 

eteren, derfor så er det litt andre problemstillinger som dukker opp når det er snakk om 

mobil-TV. Det er begrensninger for hva man kan sende og hvem som får lov til å sende ting 

over eteren, og derfor så kommer det en del regulatoriske problematikker inn som ikke var 

like relevant for elektrisk strøm. 

Det som er veldig viktig for mobil-TV og som Hughes ikke fanger like godt opp, er hvordan 

man skal tjene penger på mobil-TV. Hughes påpeker viktigheten av å tjene penger og at det 

er en vesentlig del for at systemet skal kunne overleve. Han snakker likevel lite om hvordan 

man skal tjene penger og er det noe mobil-TV er avhengig av, så er det gode 

foretningsmodeller som klarer å fordele pengene mellom de aktuelle aktørene. Dette blir 

trukket fram som noe av det vanskeligste med mobil-TV. Det er flere eksperter som har 

påpekt at mange av de businessmodellene til mobil-TV ikke vil være levedyktige fordi de ikke 

sikrer god nok inntjening.  

6 Konklusjon 
Målet med denne oppgaven var å se på utviklingen og fremtiden til mobil-TV. 

Problemstillingen var å se på de konkurrerende systemene for mobil-TV og se om det er 

mulig å avgjøre hvilken av disse teknologiene som kommer til å vinne og bli den ledende 

teknologien for mobil-TV. 

For å kunne avgjøre hvilken teknologi som kommer til å vinne og bli den ledende for mobil-

TV (om det er mulig i det hele tatt), så må man analysere de forskjellige teknologiene og ut i 

fra den analysen avgjøre hvilken teknologi som kommer til å vinne. I denne oppgaven ble 

Hughes Systemevolusjonsmodell brukt som verktøy for å analysere de forskjellige 

teknologiene og deres teknologiske systemer. Det viktige i oppgaven var å se på 

konkurransen mellom de forskjellige systemene og ut i fra denne konkurransen avgjøre 

hvilken teknologi som ville vinne. 
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Det som viser seg når man benytter seg av Hughes sin modell er at den fanger godt opp 

hvordan de forskjellige teknologiske systemene konkurrerer mot hverandre og hvordan 

dynamikken innad i systemene foregår. Det den derimot sier lite om, er hvilke egenskaper de 

forskjellige teknologiene må ha for at mobil-TV skal bli populært.  

Det folk ønsker og forventer seg at mobil-TV, er at det skal være en interaktiv tjeneste med 

mulighet til å se det du vil, hvor du vil og når du vil. Samtidig som det skal være masse 

innhold som er laget spesielt for et mobilt format og mye brukergenerert innhold av typen 

YouTube. Faktum er at mye av det nye innholdet til mobil-TV, ikke eksisterer ennå. Man må 

komme opp med nye programkonsepter og få laget nytt innhold rettet mot et håndholdt 

format. For å kunne gjøre dette så må man gjøre tester. Man må teste ut hva som fungerer 

og hva som ikke fungerer av programkonsepter og forskjellig type innhold. Det som er viktig 

er at man kommer fort i gang med å teste ut forskjellig ting, slik at man er klar hvis man skal 

satse på en ny dyr teknologi. 

Disse egenskapene som her blir skissert, som bør være en del av mobil-TV-tjenesten og det 

at det er viktig å komme fort i gang, er vesentlig for at man drar inn generativitetsbegrepet i 

oppgaven. Ved å benytte seg av dette begrepet, så drar man sammenligningen av de 

forskjellige teknologiske systemene videre og man kan også se på hvilke egenskaper 

teknologiene må hå for å sikre at man får den mobil-TV tjenesten man forventer.  

Ved å kombinere Hughes systemevolusjonsmodell og generativitetsbegrepet, så ser man 

ganske fort at den teknologien som er mest generativ er 3G. Den oppfyller flest kriterier for å 

være en generativ teknologi, og kan derfor tillate større grad av innovasjon enn det 

broadcastingstandardene kan. 

Det store spørsmålet for denne oppgaven er da; Hvilken teknologi kommer til å bli den 

ledende? 

Det er selvfølgelig et veldig vanskelig spørsmål å svare på, men ut i fra de resultatene og 

observasjonene som er gjort i denne oppgaven, så er 3G den teknologien som man bør satse 

på. Grunnen til at den teknologien er den teknologien som man bør velge og som kan 

komme til å vinne, er fordi den tillater størst grad av innovasjon. Ikke nok med det, 3G finnes 

over hele verden og dermed er denne teknologien lett å komme i gang med og man trenger 

ikke investere enorme summer på ny infrastruktur. Det viktige er at man kommer fort i gang 

slik at man får de nye og gode programkonseptene slik at mobil-TV kan bli den tjenesten 

som mange håper og forventer at den skal bli. 

 

6.1 Videre forskning 
Det er flere teknologier for mobil-TV som ikke er nevnt i denne oppgaven og det kan derfor 

være spennende å se på hvordan disse utvikler seg og hvordan disse forholder seg til 

generativitetsbegrepet. 
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En annen ting som ikke er nevnt i denne oppgaven og som man ser at det kommer mer av på 

mobiltelefoner er WiFi. Det er flere land som tenker på å lansere trådlåst internett som 

dekker hele byer. Det er interessant å se hvordan dette påvirker mobil-TV som tjeneste og 

hvordan det påvirker de andre teknologiene.  
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