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Sammanfattning
Examensarbetes uppgift bestod av att kartlägga de distributionstekniker som
möjliggör spridning av en framtida elektronisk tidningsedition. Två scenarier
beaktades, dels användaren i glesbygd som tar emot sin morgontidning var dag,
dels affärsresenären på resa som behöver ständig tillgång till aktuell information.
Vidare skulle de kartlagda teknikernas styrkor och svagheter jämföras för att i en
slutsats kunna utmynna i en rekommendation om vilka tekniker som var att
föredra.
Kartläggningen av teknikerna utfördes genom litteraturstudier och intervjuer
med sakkunniga och förespråkare av teknikerna.
Resultatet visar att åtminstone femton distributionstekniker finns att tillgå, som
alla har olika styrkor och svagheter. Ingen teknik uppfyller i dagsläget villkoret
hög överföringshastighet, hög tillgänglighet och global mobilitet. DAB och DVB‐
H är två broadcasttekniker som kan bli intressanta inom några år, förutsatt att de
får ett fungerande regelverk. Andra intressanta tekniker är WLAN, UMTS,
WIMAX, xDSL, DARC och DVB‐S/satellit.
I scenariet med affärsresenären rekommenderas teknikerna WLAN och UMTS.
Teknikerna innebär lokal respektive global mobilitet, hög respektive god över‐
föringshastighet och hög tillgänglighet på de platser affärsresenären rör sig. För
användaren i glesbygd ger arbetet rekommendationen att vänta med beslutet och
att följa utvecklingen av teknikerna.

Survey of transport methods for
electronic newspaper distribution

Abstract
This Master thesis presents the Master Project that was required by Dr. Alex
Jonsson at faculty Nada/Media Technology and Graphic Arts at Royal Institute
of Technology (KTH).
The assignment consisted of a survey of transport methods for an electronic
newspaper distribution, focusing of the ones that affect the end user. The survey
resulted in a recommendation where the preferred transport methods are
presented.
The assignment considered two scenarios and a couple of aspects. First scenario
consisted of the user in sparsely‐populated areas who is receiving a morning
paper every morning. Second scenario was the traveling businessman that
requires permanent access to fresh information. The aspects consisted of speed,
availability, mobility, security and ability to feedback. The time perspective was
two, three years and the survey considered the market in Sweden. The size of the
digital newspaper was expected to be 3‐5 MB.
The survey of transport methods was conducted by studying relevant literature
and through interviews with six experienced individuals. Three of the respon‐
dents are experts in the technologies of broadcasting, one in mobile technologies
and two works in an university environment.
The survey resulted in a list of technologies, which were categorized in broad‐
cast, mobile telecommunication, wireless data net and cable technologies. The
survey chapter also includes a short description of the net infrastructure of
telecommunication and data, radio waves, different cables and central areas of
interests out coming from the interviews.
The results of the interviews were put together into a quantitative compilation in
order to get the respondents point of view. Five (of six) respondents consider
mobile telecommunication to be the best transport method for the businessman
today. In three years four respondents still prefer the same transport method.

Three of them mention broadcast and two wireless data net. Five respondents
consider fixed net (cable technologies) to be the best solution for the user in
sparsely‐populated areas today as well as in three years. Four of them prefer
broadcast in three years and none mobile communication.
Several comparisons of the surveyed technologies were performed in order to get
the strengths and the weakness of respective technology. Five of them offer
global mobility. No technology offers full coverage in Sweden, where satellite is
close. LAN/Fiber is the technology with the highest possible speed.
The time for each transport method to transfer a digital newspaper of 3 MB was
calculated. As mentioned earlier LAN/fiber is the fastest one. Using DARC is the
slowest way, but the transmit are made in 30 minutes.
Finally the two scenarios are considered using the result from the comparisons
and the transfer time. The businessman assumes accept to wait one minute to
fetch the digital newspaper. Furthermore are aspects as availability and mobility
important to him. The user in sparsely‐populated areas requires a morning news‐
paper every morning and has no requirement regarding mobility. The speed is
no issue, as the newspaper is supposed to be transferred during night‐time. The
most important aspect for the user in sparsely‐populated areas is availability.
The conclusion of the assignment consists of a recommendation which transport
methods that are preferable. The recommendation for the businessman are
WLAN and UMTS. Both technologies are under improvement in terms of speed
and coverage. Furthermore will WLAN and UMTS probably collaborate in the
future, where the best one is used at the moment. The recommendation for the
user in sparsely‐populated areas is to wait and cover the development. Tech‐
nologies worth cover are DAB, DARC, DVB‐H, xDSL and WIMAX.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
DigiNews är ett europeiskt projekt som har som övergripande mål att undersöka
frågor rörande forskning och utveckling av en elektronisk nyhetstidning för
framtiden. Medlemmar är främst tidnings‐, teknik‐ och tjänsteföretag, men även
högskolor. I Sverige representeras DigiNews av branschorganisationen
Tidningsutgivarna (TU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Högskolan i
Halmstad.
DigiNews undersöker och utvecklar hela processen från den digitala tidningens
utseende och paketering via hur den ska distribueras till framtagandet av en
terminal avsedd speciellt för den digitala tidningen.
Detta examensarbetet utförs på uppdrag av Dr. Alex Jonsson vid institutionen
Nada/Medieteknik och Grafisk Produktion på KTH. Uppgiften behandlar den
del av processen som undersöker hur den digitala tidningen ska distribueras till
slutanvändarna. En kartläggning kommer att göras av existerande distributions‐
tekniker där fokus ligger på de tekniker som berör slutanvändaren. De eventuel‐
la mellansteg som distributionen kan tänkas genomgå undersöks ej närmare.
Till min hjälp utgår jag från två scenarier, dels användaren i glesbygd som tar
emot sin morgontidning var dag, dels affärsresenären på resa som behöver
ständig tillgång till aktuell information. Scenarierna är framtagna av Dr. Stig
Nordqvist, teknisk chef på TU, och kan ses som två ytterligheter av användare.
För användaren i glesbygd är det lika viktigt att morgontidningen distribueras i
tid för den digitala tidningen som med dagens papperstidning. Användaren vill
ha tillgång till tidningen när hon vaknar. Affärsresenärens profil gör att distribu‐
tionstekniken bör klara av att överföra mycket data på kort tid. Scenariet med
användaren i glesbygd har ytterligare en aspekt som gör det intressant att
undersöka. Det statliga distributionsstödet för papperstidningar i glesbygd kan
komma att slopas, vilket skulle göra det olönsamt för tidningsföretagen att
distribuera dit. Det öppnar för alternativa distributionssätt, inklusive distribution
av en digital tidning.
Varje teknik behandlas utifrån aspekterna snabbhet, tillgänglighet, mobilitet,
säkerhet och möjlighet till återkoppling. Aspekterna är framtagna av mig i
samråd med min handledare. Snabbhet avser distributionsteknikens överförings‐
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hastighet eller bithastighet. Tillgänglighet är ett mått som i praktiken styrs av
täckningsgraden hos tekniken. Med mobilitet menas hur pass rörlig användaren
kan vara vid nyttjandet av tekniken. Säkerhet avser distributionsteknikens
säkerhet, i avseende kryptering och autentisering. Med möjlighet till återkopp‐
ling menas om tekniken har en returkanal, vilket skulle möjliggöra interaktivitet
mellan konsumenten och avsändaren.
Den digitala tidningseditionen förväntas ha en storlek av 3 – 5 MB, vilket baseras
på en s.k. mock‐up (grov skiss) utförd av Sven‐Åke Boström, teknisk chef på
Sundsvalls tidning, och hans arbetsgrupp.
Arbetet ska utmynna i en rekommendation om vilken eller vilka distributions‐
tekniker som bör användas.

1.3 Syfte
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att hjälpa DigiNews att
välja vilken eller vilka distributionstekniker de ska använda sig av för att över‐
föra den digitala tidningen till slutanvändarna. Examensarbetets resultat kan
vara ett underlag till det beslutet.

1.4 Problemformulering
Den övergripande frågeformuleringen är:
• Vilken eller vilka distributionstekniker bör DigiNews använda sig av för
att överföra den digitala tidningen till slutanvändaren?
För att underlätta utredandet av den övergripande frågeställningen har följande
underliggande frågeformuleringar definierats:
• Vilka distributionstekniker kan användas vid överföring av en digital
tidning, det vill säga vilka finns tillgängliga?
• Vilka styrkor och svagheter har respektive distributionsteknik?

1.5 Avgränsningar
Detta examensarbete har syftet att undersöka de distributionstekniker som
möjliggör överföring av en digital tidning till slutanvändaren. Arbetet tar inte
hänsyn till vare sig terminalens funktionalitet, hur en digital tidning skulle
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paketeras eller slutanvändarens önskemål. De eventuella mellansteg som distri‐
bution skulle kunna genomgå innan tidningen når slutanvändaren behandlas
inte. Vidare undersöks endast de tekniker som finns i Sverige som är eller är på
väg att bli publikt tillgängliga. Tidsperspektivet i detta examensarbete är samma
som DigiNews projektlängd, dvs. 2‐3 år framåt.
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2 Metod
2.1 Angreppssätt
Jag har inhämtat information inom området genom en litteraturstudie, samt
genom intervjuer med sakkunniga och förespråkare för de olika teknikerna.
Intervjuer fyllde syftet att ge mig djupare kunskap och få olika infallsvinklar på
området.

2.2 Kvantitativa och kvalitativa metoder
För att uppnå examensarbetets mål användes kvalitativa metoder, då jag
behövde inhämta kunskap i ämnet och få förståelse för varje tekniks styrka och
svaghet. De kvalitativa metoderna som har använts är en litteraturstudie och ett
flertal intervjuer. Dock möjliggjorde intervjuernas karaktär med ett par fördefi‐
nierade frågor en viss kvantitativ analys.

2.3 Intervjumetodik
Intervju valdes som metod då den är flexibel, med möjlighet att ställa följdfrågor
och sondera svar. En annan styrka är att det är möjligt att avläsa respondentens
tonfall och mimik, vilket ger mer nyanserade svar. (Bell, 2000)
Intervjuerna var s.k. styrda eller fokuserade, vilket är ett mellanting av den totalt
strukturerade och den utan struktur. Fördelen med den fokuserade intervjun är
att den har en bestämd struktur, vilket gör analysen lättare. (Bell, 2000)
En intervjuplan utformades som innehöll teman, några specifika frågor och deras
inbördes ordning (se bilaga 1). Intervjuplanen lämnade en hel del utrymme åt
mig och respondenten att prata kring teman och frågorna.
Ljudinspelning av intervjun utfördes om den intervjuade godkände det och
anteckningar fördes av viktiga teman och åsikter från respondenten.
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2.4 Urval av respondenter
Utifrån rekommendationer av min handledare skapades en första lista med
tänkbara respondenter och andra personer att kontakta. Ett par presumtiva res‐
pondenter har hänvisat vidare till andra personer och en respondent tipsade om
ytterligare en presumtiv respondent. Personerna som valdes ut för intervju har
alla haft mycket goda kunskaper om en eller flera tekniker. Flera hade även god
kännedom om och erfarenhet av tidningsföretagens strävan att skapa alternativa
digitala tidningar.
Urvalet omfattade både s.k. opartiska och partiska respondenter. Hälften av
respondenterna var förespråkare för någon teknik och kan därför kategoriseras
som partiska. För att undvika att resultatet skulle bli skevt valdes förespråkare
från olika läger.

2.5 Reliabilitet
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillväga‐
gångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständig‐
heter (Bell, 2000). För att säkerställa reliabiliteten gavs intervjuplanen en relativt
strukturerad form. Dessutom gjordes ljudinspelningar och anteckningar vid
intervjuerna.

2.6 Validitet
Validitet ett mått på om en viss fråga beskriver det man vill att den ska beskriver
(Bell, 2000). Intervjuerna planerades ordentligt. En analys genomfördes innehål‐
lande specificering av teman, frågor och deras ordning, varefter den granskades
kritiskt. En pilotintervju genomfördes för att säkerställa att intervjuunderlaget
uppfyllde mitt syfte och för att undvika skevhet i frågeställningarna.

2.7 Metodkritik
En fara med intervjuer som metod är att respondenten kan svara på ett sätt som
den tror att intervjuaren önskar. Respondenten kan även påverkas av att inter‐
vjun ljudinspelas.
En annan fara ligger i urvalet av respondenter. Det finns risk för att viktiga och
kunniga personer nekar intervju eller ej tillfrågas på grund av bristande
5

kännedom om att de existerar. Under mitt arbete hänvisade flera presumtiva
respondenter vidare, dels på grund av tidsbrist och dels då de ansåg att andra
personer var bättre lämpade för en intervju.
Det är också viktigt att få en bra balans mellan respondenternas kunskaps‐
områden och den teknik de förespråkar. I mitt fall fick förespråkarna för
broadcast och tekniken DAB (se kapitel 4) övervikt i antal intervjuer jämfört med
förespråkarna av de andra teknikerna.
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3 Genomförande
Kapitlet innehåller dels en beskrivning av hur kartläggningen av teknikerna
utfördes, dels de empiriska momenten, dvs. intervjuerna. Intervjuerna beskrivs
med avseende på hur de var upplagda, genomförda och analyserade.

3.1 Kartläggningen
I Sverige bevakar myndigheten Post‐ och Telestyrelsen (PTS) områdena post och
elektronisk kommunikation, där det senare inkluderar telekommunikation, IT
och radio (PTS, 2004c). PTS samarbetar internationellt med att bestämma vilka
frekvensband som ska användas för respektive radiotjänst. PTS tillhandahåller
en frekvensplan som innehåller en övergripande beskrivning av den nuvarande
frekvensanvändningen för radio i Sverige (PTS, 2002).
I arbetet med att kartlägga de existerande distributionsteknikerna har PTS varit
en viktig källa till information. Från Post‐ och Telestyrelsens hemsida har
frekvensplanen och flera rapporter inhämtats. Genom att arbetet utgick från
frekvensplanen är min förhoppning att ingen relevant radioteknik förbigåtts.
Andra källor för kartläggningen var artiklar, böcker, hemsidor, rapporter och de
personer som blev intervjuade. En beskrivning av hur intervjuerna genomfördes
och vilka respondenterna var finns i avsnitt 3.2.
I kapitel 4 presenteras resultatet av kartläggningen. Varje teknik inleds med fakta
inhämtad från litteratur, varefter respondenternas åsikter och kunskaper presen‐
teras.

3.2 Intervjuer
Sex personer med stora kunskaper inom områden som radioteknik, broadcast,
mobil telekommunikation och andra trådlösa tekniker intervjuades. De som
intervjuades valdes utifrån deras kunskap inom respektive område och var
rekommenderade av min handledare och av tidigare respondenter. Jag tog
kontakt med respondenterna genom e‐post och telefon.
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Två av de sex respondenterna arbetar inom universitetsvärlden och kan
betraktas som opartiska vad gäller favorisering av teknik. De andra fyra arbetar
eller har eget företag och kan betraktas som mer eller mindre partiska då de hade
intresse i någon teknik. Alla hade stora kunskaper i flera tekniker och disku‐
terade även dessa.
Platsen för intervjun valdes utifrån att respondenten skulle känna sig komfort‐
abel och att intervjun inte skulle bli störd, och valdes i de flesta fall av respon‐
denten själv. Alla respondenter informerades om syftet med intervjun och hur
informationen från intervjun skulle behandlas. Intervjun genomfördes utifrån
den förbestämda intervjuplanen, se bilaga 1, där respondenten gavs utrymme att
prata kring teman och frågorna. Intervjuerna varierade i tid från en timme till
nästan två. Ljudupptagning gjordes i fem av sex fall efter att den intervjuade
godkände det. Viktiga teman och åsikter antecknades under intervjun.
Direkt efter varje intervju analyserades innehållet från mötet. Med hjälp av
ljudinspelning och anteckningar skapades ett dokument innehållande viktiga
och intressanta delar från intervjun.
För den intresserade finns en kort beskrivning av respektive respondent i
bilaga 1.
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4 Kartläggning av tekniker
Kapitlet innehåller en kartläggning av befintliga eller snart kommande
distributionstekniker och besvarar frågeställningen:
• Vilka distributionstekniker kan användas vid överföring av en digital
tidning, det vill säga vilka finns tillgängliga?
För att ge en bättre förståelse inleds kapitlet med en kort beskrivning av tele‐ och
datanätens infrastruktur samt de två distributionsmedierna radiovågor och
kabel.

4.1 Inledning
Tabell 1 visar förhållandet mellan distributionsmedierna kabel och radio till
sändningsteknikerna broadcast och singlecast. Broadcast innebär sändning en till
många och singlecast en till en.
Tabell 1: Distributionsmedierna kabel och radio förhållande till broadcast och singlecast.
Kabel
Broadcast
Singlecast

X

Radio
X
X

En förklaring bör göras för några flitigt använda termer i detta examensarbete. I
radioteknikvärlden används termerna sändare och mottagare, där sändare är en
basstation och mottagaren en terminal (exempel är mobiltelefon och handdator).
I datavärlden används istället termerna server och klient, där servern är den
plats där information hämtas (en dator eller mjukvara) och klienten är den som
hämtar (en dator eller mjukvara). I vårt fall är mottagaren och klienten samma
sak, dvs. en terminal. Terminalen används i sin tur av en person, som jag kallar
användaren eller konsumenten.

4.2 Nätinfrastruktur
Tele‐ och datanätens infrastruktur brukar delas in i tre delar: stomnätet, stads‐
nätet och accessnätet (PTS, 1999). Det är främst accessnätet, den sista biten av
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nätet ut till användaren, som begränsar och avgör överföringshastigheten för
användaren.

Figur 1: Nätinfrastrukturen brukar delas in i stomnät, stadsnät och accessnät (PTS,
1999: 3).

4.3 Distributionsmedier
Distributionen kan antingen ske genom luft med radiovågor eller genom kabel.
Tekniker som använder sig av radiovågor för att överföra information kallas
radiotekniker eller trådlösa tekniker. Många radiotekniker möjliggör mobil
mottagning, exempelvis mobil telekommunikation.

4.3.1 Radiovågor
Radiovågor har använts som överföringsteknik sedan början av 1900‐talet, då
Marconi lyckades sända radio över Atlanten (Lindberg, 2002). Just radio‐
sändning var den första typen av tillämpning av radiovågor och därav sitt namn.
Idag använder man även radiovågor för att överföra TV, mobilsamtal och
datakommunikation.
Man brukar dela in elektromagnetisk strålning i tre områden, där radio är ett. De
andra två är temperaturstrålning och röntgenstrålning. I temperaturstrålning
finner man det synliga ljuset.
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Figur 2: Elektromagnetisk strålning brukar delas in områdena radio, temperaturstrålning
och röntgenstrålning (Lindberg, 2002: 62).
Frekvensen är inverterat proportionell mot våglängden, vilket innebär att en
dubblering av frekvensen halverar våglängden. Höga frekvenser innebär alltså
korta våglängder. Radiovågor med lägre frekvenser har egenskapen att de följer
jordytans krökning eller studsar mot jonsfären. Vid mycket höga frekvenser
(eller mycket korta våglängder) dämpas radiovågen mycket i luft och stoppas av
hinder i utbredningsriktningen. Man brukar säga att vid radioöverföringar
motsvarar en bandbredd på 1 Hz en bithastighet på 1 bit/s. Denna tumregel kan
fungera som en måttstock, men med effektivare kodningstekniker kan denna
gräns förbättras. En annan regel är att ju högre effekt sändaren har desto längre
blir räckvidden.
Radiovågors frekvensområde delas in i frekvensband, där VHF1 och UHF2 nyttjas
flitigt. Dessa frekvensband innefattar frekvenser mellan 30 MHz och 3 GHz, där
radio, TV, mobiltelefoni och WLAN3 verkar.

Figur 3: De olika frekvensbanden för radio (Lindberg, 2002: 63).

VHF är en akronym för Very High Frequency
UHF är en akronym för Ultra High Frequency
3 WLAN är en akronym för Wireless Local Area Network
1
2

11

4.3.2 Kabel
Kabel används för att överföra data i olika former, både på kort och på långt
avstånd. I hemmet överförs TV‐signalen från antennuttaget till TV:n genom en
antennsladd. I det fasta telenätet överförs tal från en användare till en annan
genom stomnätet som bland annat består av kabel.
Det finns flera typer av kablar, där de viktigaste är kopparkabel, koaxialkabel
och optiskt fiber (Nyqvist, 2004). Kopparkabel är den äldsta typen av kabel och
utgör i det fasta telenätet endast den sista biten fram till konsumenten, det s.k.
accessnätet. Koaxialkabel utvecklades på 1920‐talet och möjliggör flera samtal i
en och samma kabel. Den finns i den fasta telefonins stomnät och i kabel‐TV‐
nätet. Under de senaste åren sker utvecklingen främst i optiskt fiber. Fibern har
enormt stor överföringskapacitet och är samtidigt väldigt tunn.

4.4 Analog och digital signalöverföring
Signalöverföring kan antingen ske analogt eller digitalt. Analog signalöverföring
har nackdelen att signalen är känslig för störningar, vilket medför att mottagen
signal är skadad av brus och i värsta fall förstörd. En digital signalöverföring
består av en sekvens ettor och nollor som kodas vid sändning och avkodas vid
mottagning. Detta gör signalen mindre känslig för störningar samt möjliggör att
skicka mer data på samma frekvensutrymme genom bättre kodningstekniker.
Ett exempel på skifte från ett analogt till ett digitalt system är telekommunika‐
tionsbytet från NMT4 till GSM5. Idag är marksändningarna av radio och TV två
exempel på pågående skifte från analog till digital teknik.

4.5 Radioteknik
4.5.1 Broadcast
Broadcast är ett engelskt ord som översatt till svenska betyder utsändning.
Broadcasting är en envägskommunikation där utsändningen kan tas emot av alla
och ingen kontroll görs av vem som tar emot. Det innebär att broadcasting aldrig
har något kapacitetsproblem i form av för många mottagare.

4
5

NMT är en akronym för Nordic Mobile Telephony
GSM är en akronym för Global System for Mobile Communications
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Sverige startade sina officiella radiosändningar under 20‐talet och sedan 1995
sänder Sveriges Radio även digitalradio (Teracom, 2004c).
År 1956 startade Sverige sina officiella TV‐sändningar, vilket var 20 år efter
Europa (Röjne, 2003). Utsändningen var analog och TV‐bilden svartvit. På 70‐
talet infördes reguljära färg‐TV‐sändningar och utsändning av text‐TV. Med text‐
TV utökades utsändningen från att endast bestå av ljud och bild till att även
inkludera text. I slutet av 1990‐talet började sändningar av digital‐TV och enligt
ett beslut av riksdagen ska det analoga nätet vara släckt i februari 2008 (Sveriges
Television, 2004).
I Sverige är det Teracom som äger infrastrukturen för marksänd radio och TV
och har gjort det sedan den första radiosändningen (Röjne, 2003). Sedan 1992 är
Teracom ett fristående företag, för att innan ha varit en del av Televerket.
De första analoga satellit‐TV‐sändningarna i Sverige skedde 1989 då TV3,
TV1000 och FilmNet började sändas från Astra‐satelliten. Numer är sänd‐
ningarna digitala med standarden DVB‐S6.
Radio, TV och satellit verkar på olika frekvenser i frekvensbanden VHF, UHF,
SHF7 och EHF8 (se figur 4).

Figur 4: Frekvensband för radio, TV och satellit (Röjne, 2003: 180).

DVB‐S är en akronym för Digital Video Broadcasting Satellite
SHF är en akronym för Super High Frequency
8 EHF är en akronym för Extremely High Frequency
6
7
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4.5.1.1 FM
Det analoga marknätet med radiokanalerna P1, P2, P3 och riks‐P4 når 99,8 % av
Sveriges befolkning (Teracom, 2004b). För att kunna överföra information från en
sändare till en mottagare måste informationen moduleras. Marksänd radio
moduleras med FM9. Frekvenserna som används ligger i frekvensbandet VHF
och omfattar 88‐108 MHz.

4.5.1.2 DARC
FM‐signalen består förutom av den analoga huvudbärvågen av två digitala
underbärvågor, RDS10 och DARC11 (Engström, 2003). DARC har större band‐
bredd av de två med en bithastighet på 16 kbit/s. Teracom säljer DARC‐kapacitet
på radiokanalerna FM1, FM2, FM3 och FM4. Det är osäkert om Teracom kommer
att få fortsätta med det, då de inte har tillstånd att använda FM till datatjänster
(PTS, 2003).
RDS brukar innehålla extra information om radioprogrammet, såsom program‐
titlar, namn på presentatörer och telefonnummer.
Kornfeld, som tidigare arbetat på företagen Etheraction och Teracom men idag
driver eget företag, menar att trots den låga bithastigheten skulle en tidning
hinna överföras under natten. DARC är en underbärvåg till FM och har därför
samma höga täckning som FM. Det innebär att DARC skulle vara en bra teknik
att använda i glesbygden.

4.5.1.3 DAB
DAB12 är den teknik som Europa har kommit överens om att använda för att
sända digital radio (Sveriges Radio, 2004). Från och med 2002 har digitalradion
en täckning på 35 % av Sveriges befolkning, vilket omfattar områdena Älvsbyn/
Luleå, Mälardalen/Stockholm, Göteborg och Malmö.
DAB har tilldelats frekvenser i VHF‐bandet (225‐240 MHz) och i s.k. L‐bandet
(1452‐1492 MHz). I Sverige används än så länge bara de lägre frekvenserna.
(Sundström, 01‐08‐29; Sveriges Radio, 2004)

FM är en förkortning för frekvensmodulering
RDS är en akronym för Radio Data System
11 DARC är en akronym för Data Radio Channel
12 DAB är en akronym för Digital Audio Broadcasting
9

10
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DAB‐signalen omfattar 1,5 MHz där varje frekvens har en nyttokapacitet på ca
1200 kbit/s (Sveriges Radio, 2004; Teracom, 2004b). Det ger DAB en bithastighet
på ungefär 1,8 Mbit/s.
Fördelarna för en användare med DAB framför analoga sändningar är brusfritt
ljud, bättre mobil mottagning och att kanalerna har samma frekvens över hela
landet. DAB innebär också att frekvenserna kan användas för datatjänster.
Uppfattningen om huruvida DAB kommer slå som teknik för att sända data
varierar bland respondenterna, med en positiv övervikt.
Kornfeld berättar att länderna i Europa har återkommande möten där de
kommer överens om vilka frekvenser som ska användas för respektive radio‐
teknik, och att nästa möte är år 2005. L‐bandet används för DAB i länder som
Frankrike och Tyskland, men inte i Sverige. Den kortare våglängden i L‐bandet
medger mindre mottagarantenner, vilket är positivt för en handhållen terminal.
Kornfelds förhoppning är mötet ska leda till att L‐bandet börjar användas i
Sverige och att en större del av bandet tilldelas för datatjänster. Idag saknas det
marknad för DAB, både gällande ljudradio och gällande data. Enligt Kornfeld
väntar många på frekvensplaneringsmötet och hoppas på att en marknad kan
skapas efter det.
Ett annat problem för DAB är att det är politiskt styrt, vilket påpekas av flera
respondenter. Idag finns inget färdigt regelverk för att ansöka om ett DAB‐
tillstånd. Regelverket är under utredning, där den senaste versionen är mer
tillmötesgående mot de kommersiella radiostationerna. Ett problem med de
tidigare föreslagna regelverken var kravet på att nätet skulle täcka stora delar av
befolkningen, vilket skulle leda till lönsamhetssvårigheter för den kommersiella
radion. När regelverket är klart kommer troligen licenser att ansökas hos Radio
och TV‐verket. Sveriges Radio (SR) är idag den enda aktören som innehar en
licens, som är utfärdad av regeringen. En licens innebär rättighet att själv vara
nätoperatör eller att anlita någon annan. SR anlitade Teracom att bygga nätet och
betalar varje år stora driftkostnader för att hålla det igång. Det var en av anled‐
ningarna att SR beslutade sig för att släcka ner DAB‐nätet årsskiftet 2001/2002
från 85 % täckningsgrad av befolkningen till idag 35 %. SR får inte hyra ut
kapacitet till någon i sitt DAB‐nät. Idag kan en s.k. testlicens fås för DAB, vilken
utfärdas av PTS. Damberg, som är vd på företaget Airnet och som tidigare har
varit chef för Radio Energy Nordic, påpekar att Airnet äger en sådan.
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Damberg påpekar att det finns en EU‐lag från 25/7 2003 (E‐com) som slår fast att
20 % av innehållet i broadcasting ska vara data. Damberg hävdar att Teracom
och Sverige idag bryter mot den. Enligt Åhlund, som idag driver företaget
MobileInvent Sweden AB och som tidigare varit DAB‐ansvarig på Teracom,
sänder SR idag data över sitt DAB‐nät i form av en webbtjänst kallad SR+.
Damberg menar att en returkanal inte är så intressant, då det redan finns
befintliga kanaler som fungerar, såsom SMS, brev och telefon. Dessa kanaler kan
enkelt användas vid till exempel teckning av en ny prenumeration.
Kornfeld och Åhlund har en annan åsikt än Damberg i frågan om returkanal. De
anser att DAB kan kombineras med t.ex. GPRS som returkanal. De har erfarenhet
av denna lösning i ett tidigare gemensamt bolag som hette Etheraction, i form av
utvecklad teknologi i hårdvara och mjukvara i mottagare, samt mjukvara i
serverplattform.
Flera respondenter menar att säkerheten är bra och tillräcklig i DAB och broad‐
castteknikerna. Damberg påpekar att säkerheten kan ökas ytterligare genom
kryptering i en av underkanalerna i DAB.
Erixon, som är teknisk chef på AMT på KTH, uttrycker stark misstro mot DAB.
Han hävdar att användningen av tekniken skulle bli mycket kostsam, både
gällande en eventuell egen nätutbyggnad eller vid hyrning av befintlig kapacitet.
”Jag tror det är väldigt få som tror att DAB är billigt…Det är en lite för gammal teknik.”
Vidare menar Erixon att WLAN skulle bli mycket billigare att använda i befolk‐
ningstäta områden.
Flera respondenter tror på en lösning där terminalen har en hårddisk och kan
lagra information. Det skulle innebära att information endast skulle behövas
hämtas vid uppdateringar. Läsning av den digitala tidningen skulle därmed ske
mot hårddisken.
Åhlund har en idé om att tidningsföretagen bör alliera sig med den kommersiella
radiobranschen. Den kommersiella radiobranschen vill endast täcka tätorterna,
där pengarna finns, men måste enligt det föreslagna regelverket täcka större
delen av landet. Tidningsbranschen skulle kunna sponsra utbyggnaden av nätet
mot att de får utrymme i det.
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4.5.1.4 Analog marksänd TV
Marknätet med TV‐kanalerna SVT1 och SVT2 når 99,8 % av Sveriges befolkning,
medan TV4 når 98 % (Röjne, 2003). Det finns totalt 54 större sändare för att hålla
denna täckningsgrad.
Marksänd TV använder sig av AM13, vilket förenklat innebär att man modulerar
amplituden. Frekvenserna som används ligger i frekvensbanden VHF och UHF
och är 47‐68 MHz, 174‐230 MHz och 470‐854 MHz. Kanalbredden är 7 MHz i
VHF och 8 MHz i UHF. Sändareffekten hos de större sändarna är 8 kW på VHF‐
bandet och 40 kW på UHF‐bandet.
När det analoga marknätet för TV släcks ner 2008 frigörs en mängd frekvenser.
Vad som kommer att hända med dem är i dagsläget inte bestämt.

4.5.1.5 NICAM
Den analoga TV‐signalen består förutom av den analoga huvudbärvågen av den
digitala ljudkanalen NICAM14 (Teracom, 2004a). NICAM erbjuder en bithastighet
i storleksordningen 500 kbit/s. Teracom säljer NICAM‐kapacitet på TV‐kanalerna
TV1 och TV2. Det är osäkert om Teracom kommer att få fortsätta med det, då de
inte har tillstånd att använda den analoga TV‐signalen till datatjänster (PTS,
2003).

4.5.1.6 DVB‐T
Det digitala marknätet omfattar över 25 kanaler och når sedan 2002 90 % av
hushållen (Teracom, 2004b). När det analoga nätet släcks ner år 2008 ska det
digitala ha en täckning motsvarande de 54 analoga huvudsändarna, dvs. 98 %
(Digitalforum, 2004).
Organisationen EBU15 bildade 1993 DVB16‐gruppen som hade i syfte att ta fram
en europeisk standard för att överföra digital video (Röjne, 2003). Standarden
fick namnet DVB och används så gott som i hela världen förutom USA och
Japan. I DVB används MPEG17‐2 för att komprimera video och ljud. DVB‐

AM är en förkortning för amplitudmodulering
NICAM är en akronym för Near Instantaneous Companding Audio Multiplex
15 EBU är en akronym för European Broadcasting Union
16 DVB är en akronym för Digital Video Broadcasting
17 MPEG är en akronym för Moving Picture Experts Group
13
14
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standarden delas upp i användningsområden som DVB‐T18, DVB‐S, DVB‐C19 och
DVB‐H20. DVB‐T är den som används vid digital marksänd TV.
Den digitaliserade programsignalen komprimeras, krypteras och packas sam‐
man i en Multiplexer, även kallad MUX (Teracom, 2004b). En MUX kan innehålla
mellan fyra och sex programkanaler och har en bandbredd på 22 Mbit/s. För att
kunna sända sex programkanaler samtidigt i en MUX används s.k. statistisk eller
dynamisk multiplexering, som utnyttjar att olika program kräver olika band‐
bredd över tiden.
Varje MUX är tilldelat 8 MHz på UHF‐bandet, men utnyttjar egentligen bara 7,61
MHz för att inte störa grannkanaler (Röjne, 2003). De större sändarna använder
vanligtvis en sändareffekt för de digitala multiplexerna på 2,5 kW.
För att få tillgång till en returkanal och möjlighet att återkoppla behövs en digi‐
talbox med inbyggt modem. Om sändningen går genom kabel‐TV‐nätet finns då
möjlighet att återkoppla den vägen. Annars kan återkopplingen ske genom att
koppla returkanalen till telenätet.
Flera respondenter påpekar att DVB‐T inte är tänkt och byggt för mobila använ‐
dare. DVB‐T har ett fungerande regelverk, där licenser söks hos Radio och TV‐
verket. Åhlund menar att på grund av att det finns mer pengar i TV så har allt
gått fortare för DVB‐T än för DAB. Regelverket är klart, de kommersiella
kanalerna är med, utbyggnaden går snabbare och beslut om nedsläckning av det
analoga nätet är taget. Enligt Erixon arbetar Teracom på att använda DVB‐T som
datakanal. Bria, som är doktorand på Wireless@KTH, påpekar att DVB‐T drar
mycket effekt och därför inte är lämplig i en mobil terminal. DVB‐T skulle kunna
fungera som distributionskanal vid stationärt användande där terminalen upp‐
dateras genom att den kopplas till en dockningsenhet.
Två av respondenterna påpekar att det utvecklas en ny DVB‐standard för
handburna terminaler, kallad DVB‐H.

DVB‐T är en akronym för Digital Video Broadcasting Terrest
DVB‐C är en akronym för Digital Video Broadcasting Cable
20 DVB‐H är en akronym för Digital Video Broadcasting Handheld
18
19
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4.5.1.7 Allmänt om satellit
Det behövs tre satelliter för att kunna sända en kanal till alla på jorden, exklusive
nord‐ och sydpolen (Röjne, 2003). Svenska satelliter som sänder svenskt material
har 100 % täckning i Sverige, förutsatt att mottagaren har fri sikt mot satelliten.
Det vill säga att inga träd, hus eller annat får hindra signalen från sändaren till
mottagaren.
Satelliterna har tilldelats frekvenser på det s.k. SHF‐bandet, som omfattar 3‐30
GHz. I framtiden kan även EHF‐bandet börja användas.
En satellit har en nerlänk och en upplänk, där den förra verkar på 14 eller 18
GHz och den senare på 11 eller 12 GHz. Nerlänkens bandbredd är ungefär 1000
MHz. En markstation skickar signalen via upplänken till satelliten, där den
förstärks och sänds ner till jorden via nerlänken.
Satelliternas användningsområden brukar delas in i kommunikation, navigation,
väder, jordresurs och vetenskap (Sirius, 2004). Kommunikationssatelliter är
vanligast och innefattar bland annat radio‐ och TV‐sändningar, telefoni och
Internet.

4.5.1.8 Analog satellitsänd TV
Analog satellitsänd TV använder sig av FM, i jämförelse med analog marksänd
TV som använder AM (Röjne, 2003).

4.5.1.9 DVB‐S
En digital satellitsändning använder sig av standarden DVB‐S (Röjne, 2003).
Programsignalerna paketeras, precis som DVB‐T, samman i en s.k. MUX. Bit‐
hastigheten för satellit brukar vara ca 36‐45 Mbit/s, vilket innebär att varje MUX
kan innehålla 8‐10 TV‐kanaler.
För att få tillgång till en returkanal och möjlighet att återkoppla behövs en
satellitbox med inbyggt modem och telefonkabel. Telefonkabeln kopplas till
telenätet, som blir returkanalen.
Enligt Åhlund kan DVB‐S möjliggöra för svenskar att få en svensk tidning i
utlandet. Mottagningen kan dock inte ske mobilt då det behövs en parabol‐
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antenn. I Sverige tror Åhlund inte på denna distributionsteknik, då de flesta
hushåll redan har en annan typ av Internetuppkoppling.

4.5.1.10 DVB‐H
DVB‐H är en standard för handhållna terminaler som är baserad på DVB‐T
(DVB, 2004). Jämfört med DVB‐T ska DVB‐H ha lägre strömförbrukning, bättre
mobil mottagning och mindre antenn. Mobiltelefonbranschen är intresserad av
DVB‐H där Nokia räknar med att kunna sälja den första mobilen med TV år 2006
(Lindholm, 04‐11‐03). Framtiden för DVB‐H avgörs på politisk nivå, där inget
beslut om frekvenstilldelning har tagits än.
Två av respondenterna påpekar att standarden DVB‐H släpps år 2005. Bria
menar att DVB‐H är en modifikation på DVB‐T och därför kommer att kunna
implementeras där DVB‐T är utbyggt. DVB‐H kommer att ha en överförings‐
hastighet på 1‐2 Mbit/s, vilket är lägre än den DVB‐T har. Det förklaras dels av
att DVB‐H har en högre felkorrigering än DVB‐T, dels av att utsändningen sker
med korta avbrott. Det leder till att en DVB‐H‐terminal kan vila under dessa
avbrott och således får lägre strömförbrukning.
Åhlund menar att tekniken kommer att få samma problem med regelverken som
de andra broadcastteknikerna.

4.5.2 Mobil telekommunikation
I Sverige finns det ett analogt och två digitala mobila telenät (Wallander, 2000;
Nyqvist, 2004). Först ut var det analoga NMT som öppnades för trafik i Sverige
1981.
1992 var det dags för det digitala systemet GSM att tas i drift. GSM är främst
tänkt för tal och är därför kretskopplat. Kretskoppling innebär att varje samtal
får en egen förbindelse under hela samtalet. GSM kallas idag för den andra
generationens system, 2G.
GPRS21 och EDGE22 är två påbyggnader på GSM. GPRS möjliggör konstant upp‐
koppling, högre dataöverföringshastigheter och använder paketkopplade nät för
datatrafik. EDGE möjliggör ännu högre dataöverföringshastigheter.
21
22

GPRS är en akronym för General Packet Radio Service
EDGE är en akronym för Enhanced Data Rates for GSM Evolution

20

Det tredje mobila nätet som finns i Sverige är UMTS23, eller 3G som det vardag‐
ligt kallas. UMTS har dels en kretskopplad del som används för samtal, dels en
paketkopplad del som används för datatjänster.
Telekommunikation innebär en tvåvägskommunikation, dvs. den möjliggör både
sändning och mottagning av information.
Ett av de grundläggande kraven vid utvecklingen av GSM var högre säkerhet i
jämförelse med det analoga systemet NMT. Säkerhetsfunktionerna för GSM
omfattar autentisering av abonnentens identitet, konfidentiellitet för använ‐
darens information på radiosträckan och konfidentiellitet för abonnentens
identitet.

4.5.2.1 GSM/GPRS/EDGE
GSM kan överföra data och har en bithastighet på 9,6 eller 14,4 kbit/s (Wallander,
2000). De frekvenser som GSM har tilldelats ligger i UHF‐bandet och är 900 MHz
(890‐960) och 1800 MHz (1710‐1880). GSM har idag en hög täckningsgrad i
Sverige, där exempelvis operatören Telia täcker 99 % av befolkningen (Pilati, 04‐
12‐01).
Med GPRS kan dataöverföringshastigheten uppgå till mellan 60 och 115 kbit/s
och med EDGE ända upp till 300 kbit/s (Wallander, 2000; Nyqvist, 2004). I
praktiken är hastigheten lägre och styrs av hur bra radiomottagningen är och på
nätets belastning.
Åhlund menar att Telekom har en fördel framför broadcast då den förra har
lösare regelverk än den senare. Flera respondenter påpekar att mobilnät inte är
byggda för att överföra stora mängder data. Ju fler användare ett mobilnät får
desto mer måste det byggas ut.
Flera respondenter medger att GPRS kan användas, men att det skulle bli dyrt att
skicka en digital tidning med dagens prissättning. Tekniken har en mycket hög
täckningsgrad, men att skicka en hel tidning skulle ta tid. Att skicka mindre
datamängder fungerar dock bra. Damberg är skeptisk mot mobil telekommuni‐
kation och anser att det är både dyrt och långsamt. Dahlke, som är senior
systems analyst på Sony Ericsson, påpekar att mobil telekommunikation är den
23

UMTS är en akronym för Universal mobile telecommunications system
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enda tekniken som möjliggör fullständig mobilitet. Tekniken möjliggör både
roaming och handover, dvs. bibehållen uppkoppling vid förflyttning mellan
basstationer eller mellan nät. Säkerheten är dessutom väldig hög.

4.5.2.2 UMTS
UMTS och GSM har en liknande övergripande struktur, vilket möjliggör åter‐
användning av GSM:s infrastruktur vid byggande av ett UMTS‐nät (Nyqvist,
2004). Den stora skillnaden mellan systemen är radiotekniken, som hos UMTS
bygger på WCDMA24. WCDMA möjliggör bithastigheter på 2 Mbit/s, men i
dagsläget erbjuds hastigheter på maximalt 384 kbit/s.
UMTS använder sig av högre frekvenser än GSM. Då högre frekvenser leder till
kortare räckvidd, behöver ett UMTS‐nät fler basstationer än ett GSM‐nät. De
frekvenser som UMTS har tilldelats finns i UHF‐bandet och är 1900‐1980, 2010‐
2025 och 2110‐2170 (PTS, 2002).
PTS beviljade år 2000 UMTS‐licenser till operatörerna Tele2, Vodafone, Hi3G och
Orange (PTS, 2004a; Danielson, 2004‐11‐05). Telia blev således utan licens, men
har därefter ingått i ett samarbete med Tele2 om gemensamt nät. Efter finansiella
problem valde Orange att lämna tillbaka sin licens.
Enligt tillståndsvillkoren ska varje operatör täcka 8 860 000 personer i Sverige.
Det skulle ge en täckningsgrad på ungefär 98,4 %, räknat på en befolkning på nio
miljoner. Enligt PTS senaste officiella mätningar täcker operatörerna i dagsläget
70‐75 % av befolkningen. Telia hävdar att de täcker drygt 75 % av befolkningen
(Pilati, 04‐12‐01).
Säkerheten har förbättrats i jämförelse med GSM. I UMTS görs krypteringen med
en 128‐bitars nyckel, i GSM med 40‐bitar. En annan förbättring är att signal‐
eringen mellan basstationen och mobiltelefonen kontrolleras med s.k. check‐
summor. Det förhindrar att ett falskt nät tar över kontakten med mobiltelefonen.
Fem av sex respondenter anser att UMTS är den bästa tekniken för affärsrese‐
nären. Hon är inte priskänslig och behöver ständig tillgång till mycket data.
Täckningsgraden är bra och med fortsatt utbyggnad får den samma täcknings‐
grad som GSM. Dahlke nämner att även UMTS medger roaming och handover,
vilket gör att användaren kan få sin tidning även vid utlandsbesök. Med
24

WCDMA är en akronym för Wideband Code Division Multiple Access
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HSPDA25, som kommer implementeras om ungefär två år, ökas bithastigheten
vid gynnsamma tillfällen till ett par Mbit/s. Erixon menar att enbart uppdate‐
ringar av tidningen bör skickas för att minimera nätbelastningen och hålla nere
kostnaderna för användaren. Flera av respondenterna menar att den fasta pris‐
sättningen som erbjuds av några operatörer kommer att försvinna när trafiken
ökas i näten. Idag är de ett lockerbjudande för att erhålla fler abonnenter och i
slutändan tjäna mer pengar.

4.5.2.3 ERMES
År 1998 uppgraderades personsökningsnätet med ERMES26, där ERMES är en
s.k. meddelandetjänst (Minicall, 2004). ERMES skiljer sig mot tidigare föregån‐
gare då den nyttjar broadcastteknik och har en bithastighet upp till 28,8 kbit/s.
ERMES verkar på frekvensen 169,650 MHz och har god täckning i landet.
Kommunikationen är enkelriktad och medger således inte interaktivitet. År 2002
förvärvade Generic Mobile personsökningsverksamheten från Telia och är den
enda operatören i Sverige.
Kornfeld hävdar att ERMES medger högre bithastigheter än föregångarna i
personsökningsnätet.

4.5.3 Trådlösa datanät
Hotspots, även kallat surfpunkter på svenska, är en benämning på små trådlösa
lokala datanät med höga överföringshastigheter (Lindberg, 2002). De kan
antingen vara privata, som hos företag eller universitet, eller publika. Publika
hotspots kan antingen vara gratis att tillträda eller avgiftsbelagda, där det senare
är under snabb utveckling. Tanken med hotspots är inte att täcka hela Sverige,
utan platser där uppkoppling är önskvärd. Exempel på sådana platser kan vara
flygplatser, rastplatser, hotell och caféer.
En operatör som tillhandahar trådlös uppkoppling kallas WISP27, Telia Homerun
är ett exempel.

HSPDA är en akronym för High Speed Downlink Packet Access
ERMES är en akronym för European Radio Message System
27 WISP är en akronym för Wireless Internet Service Provider
25
26
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4.5.3.1 WLAN
Akronymen WLAN utläses Wireless Local Area Network eller på svenska tråd‐
lösa lokala nätverk (IEEE, 2004; Lindberg, 2002). WLAN, även kallad IEEE 802.11
efter dess arbetsgrupp, är en standard utarbetad av organisationen IEEE28. Idag
finns det fyra godkända specifikationer: IEEE 802.11, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
och IEEE 802.11g.
IEEE 802.11b, ofta kallad Wi‐Fi, ger en överföringshastighet upp till 11 Mbit/s.
Den verkar på 2,4 GHz‐bandet (i Sverige 2,400‐2,4835) som är licensfritt förutsatt
att man följer PTS:s krav. Kraven innefattar maximal uteffekt på 100 mW och att
utsändningen varken får vara kontinuerlig eller riktas.
IEEE 802.11g verkar som IEEE 802.11b på 2.4 GHz‐bandet. Bithastigheten är upp
till 54 Mbit/s, men har istället kortare räckvidd än IEEE 802.11b.
IEEE 802.11a verkar på 5 GHz‐bandet som ligger i frekvensbandet SHF. Den
använder en annan kodningsteknik än 802.11b och 802.11g och har en över‐
föringshastighet upp till 54 Mbit/s.
Räckvidden för WLAN skiljer sig åt mellan de olika specifikationerna, men är
generöst räknat 100 meter vid någorlunda fri sikt. Vid inomhusbruk med väggar,
möbler och andra hinder blir den praktiska räckvidden betydligt kortare. Med
licens från PTS kan räckvidden ökas med högre uteffekt och riktantenner.
WLAN använde sig från start av krypteringsmetoden WEP29 och kritiserades
tidigt för att vara bristfällig. Uppföljaren WPA30 ersätter WEP och förbättrar
säkerheten avsevärt.
Utrustningen för WLAN innefattar en s.k. accesspunkt (sändare) och ett s.k. PC‐
kort (mottagare).
Fem av sex respondenter nämner WLAN som en möjlig distributionsteknik.
Erixon nämner att flera små byar och samhällen är täckta och att dessa nät drivs
av små lokala aktörer. Vidare påpekar Erixon att räckvidden kan ökas till 20‐30
km med riktantenner, men att det då behövs ett tillstånd från PTS.

IEEE är en akronym för Institute for Electric and Electronic Engineers
WEP är en akronym för Wired Equivalent Privacy
30 WPA är en akronym för Wi‐Fi Protected Access
28
29
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Dahlke menar att problemet med WLAN att det saknar roaming‐ och handover‐
funktionalitet, vilket förhindrar användaren att förflytta sig mellan olika WLAN‐
nät med bibehållen uppkoppling.
Bria menar att WLAN skulle kunna bli ett hot mot UMTS i de stora städerna, då
WLAN är billigare och medger högre överföringshastigheter. Bria påpekar att
mobilbranschen är medveten om detta och därför arbetar med att få WLAN
fungerande med UMTS. WLAN medger högre bithastigheter och skulle kunna
vara ett komplement till UMTS i befolkningstäta områden. Standardiseringar av
detta slag sköts av organisationen 3GPP31. Dahlke menar att det kommer dröja 2‐
3 år innan det kommer att fungera.

4.5.3.2 WIMAX
WIMAX32 är ett av flera namn på standarden IEEE 802.16 (IEEE, 2004; Lövgren,
2004‐08‐13). Ett annat är Wireless MAN33. WIMAX är framtaget av IEEE och
innehåller flera specifikationer, såsom IEEE 802.16c och IEEE 802.16d. WIMAX är
utvecklat för att kunna överföra mycket data långt. IEEE 802.16d är avsedd att
använda frekvensområden mellan 2 och 11 GHz. Bithastigheten är maximalt 75
Mbit/s och en räckvidd upp till 50 km. Dock skalas hastigheten ner med ökat
avstånd från basstation.
I dagsläget är WIMAX i teststadiet med avseende på användning och utveckling
av produkter.
WIMAX är en teknik på gång menar flera av respondenterna. Den medger högre
bithastigheter och längre räckvidd än WLAN. Erixon påpekar att tekniken testas
i Skellefteå och att ett WIMAX‐center snart ska startas i Luleå i samarbete med
Intel. WIMAX kan ersätta det s.k. accessnätet, dvs. den yttersta biten av det fasta
telenätet som når till användaren. Användaren får tillgång till högre hastigheter
och kan delvis vara mobil, åtminstone i en bil med stor antenn. Erixon tror att
tekniken kan slå inom 2‐3 år och vara ett bra alternativ i glesbygd.

3GPP är en akronym för 3G Partnership Project
WIMAX är en akronym för Worldwide Interoperability for Microwave Access
33 MAN är en akronym för Metropolitan Area Network
31
32
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4.5.3.3 LMDS
LMDS34 är en teknik som kategoriseras som fast radioaccess (PTS, 2000; Byttner,
2004‐05‐26). Tekniken kräver fritt synfält mellan sändare och mottagare och kan
nå överföringshastigheter upp till 36 Mbit/s. Teracom är det enda företaget med
rikslicens efter att flera andra företag har återlämnat sina licenser.
Erixon påpekar att tekniken LMDS liknar WIMAX, samt att intresset för LMDS
har svalnat och ersatts av WIMAX.

4.5.3.4 HIPERLAN
HIPERLAN35 är en europeisk standard framtagen av ETSI36 (Lindberg, 2002).
HIPERLAN2, även HIPERLAN/2, har stora likheter med IEEE 802.11a då den
använder samma frekvensområde och har samma överföringshastighet, dvs. 5
GHz respektive 54 Mbit/s.
Dahlke påpekar att intresset för HIPERLAN har minskat kraftigt. Idag är
intresset mycket större för WIMAX.

4.5.3.5 Bluetooth
Bluetooth, även kallat blåtand på svenska, är utvecklat av Ericsson (Lindberg,
2002). Idag sköter organisationen Bluetooth SIG37 all standardisering kring
Bluetooth. Bluetooth tillhör kategorin PAN38, som är en benämning på trådlösa
nätverk med begränsad räckvidd.
Bluetooth är ursprungligen tänkt att vara ett alternativ till sladdar, exempelvis
sladden mellan en mobiltelefon och en öronsnäcka. Räckvidden är ungefär 10 m
och överföringshastigheten upp till 2 Mbit/s. Bluetooth använder samma frek‐
vensband som WLAN, dvs. 2,4 GHz‐bandet (2,400‐2,4835) och har en effektför‐
brukning i storleksordningen 1 mW.

LMDS är en akronym för Local Multipoint Distribution Systems
HIPERLAN är en akronym för High Performance Radio Local Area Network
36 ETSI är en akronym för European Telecomunication Standardisation Institute
37 SIG är en akronym för Special Interest Group
38 PAN är en akronym för Personal Area Network
34
35
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4.6 Kabeltekniker ‐ fasta nät
Från mitten av 1990‐talet har Internetanvändandet ökat stadigt och allt fler
skaffar sig en uppkoppling. Till en början användes främst modem som
kopplades till ett telefonuttag, som gjorde det möjligt att skicka digital infor‐
mation över det fasta telefonnätet. Numera sker uppkopplingen mot Internet
över kabel på många sätt. De vanligaste idag är över telenätet med tekniken
ADSL39, över kabel‐TV‐nätet och Ethernet‐LAN40 över fiber (PTS, 2004b).

4.6.1 Fasta telenätet
Accessnätet i det fasta telenätet består av kopparkabel. Två tekniker som
möjliggör dataöverföring i det fasta telenätet är ISDN41 och xDSL.
Alla respondenter nämner det fasta telenätet som en möjlig distributionskanal
för den digitala tidningen. Erixon menar att trots att nästan alla har en fast
telefon kan de inte nyttja ADSL. Det beror på att alla telefonväxlar ännu inte har
uppgraderats för att stödja ADSL. Erixon påpekar att användaren inte får bo
längre bort än 10 km från närmaste telestation för att kunna få överförings‐
hastigheter på 1 Mbit/s.
4.6.1.1 ISDN
Det fasta nätet uppgraderas under 1980‐talet för att stödja ISDN, vilket möjliggör
för nätet att överföra både tal och data (Nyqvist, 2004). För varje ledning skapas
två kanaler á 64 kbit/s och en kanal á 16 kbit/s. Det ger för ett abonnemang en
maximal bithastighet på 144 kbit/s.

4.6.1.2 xDSL
xDSL är ett samlingsbegrepp för en familj av olika tekniker (Nyqvist, 2004). Alla
använder sig av accessnätens koppartråd för att skapa en digital snabb data‐
överföring. Vanligaste tekniken idag är ADSL, som är asymmetrisk. Det innebär
olika överföringshastigheter upp‐ och nerströms, maximalt 8 Mbit/s ner och 1
Mbit/s upp. ADSL 2+ är den andra generationen ADSL och ger idag överförings‐
hastigheter upp till 24 Mbit/s ner och 1 Mbit/s upp. ADSL är under utbyggnad
och enligt Telia kommer 90 % av Sveriges befolkning vid årsskiftet 2004/05 att ha
tillgång till ADSL (Karlberg, 2004‐11‐18).
ADSL är en akronym för Asymmetric Digital Subscriber Line
LAN är en akronym för Local Area Network
41 ISDN är en akronym för Integrated Services Digital Network
39
40
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4.6.2 Kabel‐TV
Kabel‐TV‐operatörerna har de senaste åren uppgraderat sina nät för att kunna
erbjuda datatjänster (PTS, 2000). Det finns två olika standarder för data över
koaxialkabel och kabel‐TV‐nät, MCNS42 och DVB/Davic (PTS, 2000; Nyqvist,
2004). Tekniken är asymmetrisk och erbjuder bithastigheter nerströms på 10
Mbit/s och uppströms 2,5 Mbit/s. De två största kabel‐TV‐bolagen är ComHem
och UPC.
Enligt Erixon kommer kabel‐TV‐operatörerna att få problem. Kabel‐TV‐nätet kan
inte erbjuda lika hög överföringshastighet som ADSL/fasta telenätet och LAN/
fiber. I och med trenden att allt fler operatör erbjuder triple play, dvs. telefoni,
TV och Internet, kommer kabel‐TV‐operatörerna att bli förlorare.

4.6.3 Fiber
Det senaste tillskottet av kabel i accessnätet är optisk fiber (PTS, 2000;
Bredbandsbolaget, 2004). Fiber möjliggör överföringshastigheter i storleks‐
ordningen Gbit/s, men avgörs idag av utrustningen i ändarna på fiberkabeln.
Från och med 04‐12‐01 erbjuder Labs2 som första företag i världen ett abonne‐
mang med en överföringshastighet upp till 1 Gbit/s (Labs2, 04‐11‐30). Tekniken
som används över fiber är Ethernet‐LAN.

4.6.4 Elnät
Det har sedan några år pågått försök med dataöverföring via elnätet, som brukar
kallas PLC43 (Nyqvist, 2004; Bjurman, 2004‐10‐13). En fördel med att använda
elnätet är dess befintliga täckningsgrad, då nästan alla i Sverige har el. Nackdelar
har varit och är fortfarande få abonnenter, dyr utrustning och brist på
standarder.
Erixon menar att elbolagen har problem med att erbjuda datakommunikation
över elnätet. Två av problemen är låg bithastighet och hög strålning. Dessutom
har tekniken kort räckvidd, vilket innebär att endast ett begränsat antal
användare kan erbjudas tjänsten.

42
43

MCNS är en akronym för Multimedia Cable Networks System
PLC är en akronym för PowerLine Communication
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4.7 Centrala teman som uppkom under intervjuerna
De centrala teman som uppkom under intervjuerna presenteras under respektive
rubrik. Då respondenterna var relativt fria att prata omkring intervjuplanen
uppkom mycket idéer och tyckande om områden som egentligen inte mitt
examensarbete omfattar. Dock var många av dessa idéer intressanta och därför
presenteras även de.

4.7.1 Använd befintliga standarder, utrustningar och infrastrukturer
Flera av respondenterna påpekar att det är viktigt att följa befintliga standarder.
Kornfeld anser att man bör använda TCP/IP. TCP/IP är en standard som används
för datakommunikation. Vidare anser flera att man bör välja en distributions‐
teknik där det finns utvecklade produkter och utrustning att tillgå. Erixon menar
att man även bör använda den befintliga infrastrukturen som finns och inte
bygga upp något eget. Andra menar att det är vad tidningsföretagen bör göra, i
form av ett DAB‐nät.

4.7.2 Distribution med flera tekniker
Flera av respondenterna anser att tidningen bör kunna nås med flera olika
tekniker. DigiNews bör inte låsa sig vid en teknik utan borde låta användaren
välja utifrån sitt behov och vilken teknik den har tillgång till.

4.7.3 Publicering i flera kanaler
Kornfeld menar att det är viktigt för tidningsföretagen att återanvända sitt
material. Materialet bör paketeras olika beroende på utkanal. Det skulle göra det
enklare och kostnadseffektivare för tidningsföretagen att publicera i ytterligare
kanaler.

4.7.4 Marknaden är primär, tekniken är sekundär
Flera av respondenterna hävdar att valet av distributionsteknik inte är det
viktigaste, utan hur affärsmodellen ser ut och om det finns någon marknad för
tjänsten.
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4.7.5 Personaliserad tidning
Två respondenter påpekar att en digital tidning möjliggör en egen utformad
tidning till varje användare, vilket skulle kunna gälla både innehåll och annon‐
ser. Riktade annonser skulle troligen uppskattas av annonsörerna, men skulle
kunna vara integritetskränkande för konsumenten. För att undvika det bör
konsumenten få godkänna riktade annonser. En personaliserad tidning skulle
kunna vara det unika som skiljer den digitala tidningen från papperstidningen
och skulle därmed kunna användas som ett försäljningsargument.

4.7.6 Överföring av hela eller delar av tidningen
En aspekt som flera av respondenterna nämner är hur den digitala tidningen bör
paketeras och överföras. Att överföra hela tidningen varje gång anses onödigt,
utan bör endast göras första gången den ska tas emot av konsumenten. Full‐
ständig överföring kan skapa nätkapacitetsproblem och låter terminalen
använda onödigt mycket minne. Därför bör bara ändringar skickas efter första
överföringen. Vid broadcasting, där all information skickas hela tiden, kan
terminalen sköta logiken så att endast uppdateringar tas emot. Erixon uttrycker
sig på följande sätt:
”Idiotiskt att hålla på att överföra samma saker hela tiden…Mycket enkelt att hålla koll
på vad som ändrats.”

4.7.7 Flera betydelser för säkerhet
Dahlke tar upp ett par nya aspekter gällande säkerhet. Han menar att DigiNews
borde överväga hur säkerheten ska fungera gällande kopiering av den digitala
tidningen och nämner termer som Digital Rights Managment (DRM) och
Forward Lock. En tidning utan kopieringsskydd skulle kunna kopieras obehin‐
drat till andra. Det kan i värsta fall kunna leda till färre betalande abonnenter.

4.7.8 Push/pull
Flera av respondenterna påpekar att teknikerna företräder två sätt av överföring,
push och pull. Broadcasting är en push‐teknik, vilket innebär att avsändaren
skickar ut data och att det är upp till mottagaren att ta emot det. Med logik i
mottagaren (terminalen) kan användaren inhämta de delar som önskas. xDSL
däremot är en pull‐teknik där klienten (terminalen) anropar servern (avsän‐
daren) vad som ska överföras.
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4.7.9 En fundamental skillnad mellan de olika teknikerna
Flera respondenter påpekar att det finns en fundamental skillnad mellan de olika
teknikerna. Broadcast företräder en typ av teknik där avsändaren bestämmer vad
som ska spridas och mottagaren kan välja om eller vad hon vill ta emot. Det
innebär att hela distributionskanalen upplåts till det avsändaren vill sprida, t.ex.
en digital tidning. Det finns dock exempel på broadcasttekniker där avsändaren
låter mottagaren bestämma vad som ska sändas. Satellit‐Internet är ett sådant
exempel där det fasta telefonnätet används som returkanal. Den andra gruppen
av teknik är den som har en delad distributionskanal, såsom xDSL eller UMTS.
Den digitala tidningen skulle i detta fall dela distributionskanal med annat.
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5 Resultat
Kapitlet innehåller en kvantitativ sammanställning av intervjuerna, samt
jämförelser mellan de olika teknikerna. Jämförelserna görs utifrån kriterierna
snabbhet, tillgänglighet, mobilitet, säkerhet och möjlighet till återkoppling.
Resultaten utmynnar i en slutsats.

5.1 Kvantitativ sammanställning av intervjuerna
Avsnittet innehåller en kvantitativ sammanställning av resultaten från de två
specifika frågorna från intervjuplanen, se bilaga 1. De olika teknikerna har
kategoriserats enligt samma princip som kapitel 4, dvs. broadcast, fasta nät,
mobil telekommunikation (förkortat till mobil telekom. i tabellerna) och trådlösa
datanät. Resultatet presenteras i form av tre tabeller, där maximal svarsfrekvens
per teknikkategori är sex. Respondenterna hade valet att kunna välja flera
tekniker per fråga. De framträdande teknikerna presenteras efter respektive
tabell.
Tabell 2: Teknik som kan användas idag eller inom tre år.
Antal

6

Broadcast
Fasta nät
Mobil telekom.
Trådlösa datanät

4

2

0

Broadcast:
• DAB – 4 respondenter
• DVB‐T – 4 respondenter
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Fasta nät:
• xDSL/telenätet – 6 respondenter
Mobil telekommunikation:
• UMTS – 6 respondenter
• GSM/GPRS/EDGE – 4 respondenter
Trådlösa datanät:
• WLAN – 5 respondenter
• WIMAX – 3 respondenter

Tabell 3: Bästa teknik för affärsresenären.
Antal

6

Broadcast
Fasta nät
Mobil telekom.
Trådlösa datanät

4

2

0

Idag

Tid

Om 3 år

Broadcast:
Om 3 år:
• DAB – 2 respondenter
Mobil telekommunikation:
Idag:
• UMTS – 5 respondenter
Om 3 år:
• UMTS – 4 respondenter
Trådlösa datanät:
Idag och om 3 år:
• WLAN – 2 respondenter
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Tabell 4: Bästa teknik för användaren i glesbygd.
Antal

6

Broadcast
Fasta nät
Mobil telekom.
Trådlösa datanät

4

2

0

Idag

Tid

Om 3 år

Broadcast:
Om 3 år:
• DAB – 2 respondenter
Fasta nätet:
Idag och om 3 år:
• xDSL/telenätet – 5 respondenter

5.2 Jämförelser mellan teknikerna
För att kunna dra några slutsatser från studien görs jämförelser mellan de olika
teknikerna utifrån aspekterna snabbhet, tillgänglighet, mobilitet, säkerhet och
möjlighet till återkoppling (returkanal). Som rapporten inledningsvis beskriver
avser snabbhet distributionsteknikens bithastighet och tillgänglighet teknikens
täckningsgrad. Jämförelserna leder till att respektive tekniks styrkor och svag‐
heter synliggörs. Slutligen ställs teknikerna mot de behov affärsresenären och
användaren i glesbygd har.

5.2.1 Översikt av de kartlagda teknikerna
Inledningsvis listas alla de tekniker som kartläggningen har behandlat med en
kort beskrivning vilka användningsområden varje teknik har idag.
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Tabell 5: Alla tekniker som kartläggningen har generat.
Teknik
FM
DARC
DAB
Analog TV
NICAM
DVB‐T
Analog satellit
DVB‐S/satellit
DVB‐H
GSM/GPRS/EDGE
UMTS
ERMES
WLAN
WIMAX
LMDS
HIPERLAN
Bluetooth
ISDN/fasta telenätet
xDSL/fasta telenätet
MCNS eller DVB/Davic/kabel‐TV
Ethernet‐LAN/fiber
Olika tekniker/elnätet

Användningsområde idag
Analoga radiosändningar
Datatjänster FM1, FM2, FM3 och FM4
Digitala radiosändningar
Analoga TV‐sändningar
TV‐ljud, datatjänster TV1 och TV2
Digitala TV‐sändningar
Analoga TV‐sändningar, datatjänster
Digitala radio‐ och TV‐sändningar,
datatjänster och åtkomst till Internet
Inget
Telefoni, datatjänster och åtkomst till
Internet
Telefoni, datatjänster och åtkomst till
Internet
Meddelandetjänster
Åtkomst till Internet
Fältförsök: åtkomst till Internet
Fältförsök: åtkomst till Internet
Fältförsök: åtkomst till Internet
Ersätter kablar på mycket kort avstånd
Åtkomst till Internet
Åtkomst till Internet
Åtkomst till Internet
Åtkomst till Internet
Fältförsök: åtkomst till Internet

5.2.2 Några tekniker väljs bort
Jag väljer att ta bort några av de tekniker listade i tabell 5 vid min fortsatta jäm‐
förelse mellan teknikerna. Vilka de är och på vilka grunder redovisas nedan. Det
bör tilläggas att det är möjligt för flera av dessa bortvalda tekniker att överföra
en digital tidning.
FM är en analog teknik som endast används till radiosändningar. Då det finns
digital radioteknik, dvs. DAB, skulle den tekniken vara att föredra vid överföring
av en digital tidning. FM väljs därför bort.
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För analog TV gäller samma resonemang som för FM. Vidare släcks det analoga
TV‐nätet ner år 2008. Därför väljs analog TV bort.
Satellitföretagen uppgraderar allt mer av sin satellitutrustning för digital utsän‐
dning, men många erbjuder fortfarande analoga tjänster. Dock är den digitala
utsändningen att föredra och därför väljs analog satellit bort.
LMDS och HIPERLAN väljs bort då andra tekniker med ungefär samma använd‐
ningsområde är på väg eller har tagit över, dvs. WLAN och WIMAX. Däremot
skulle teknikerna rent teoretiskt kunna användas och även få ett uppsving igen
om några år.
Bluetooth väljs bort då tekniken endast medger en personlig yta av trådlös kom‐
munikation, dvs. tekniken kan användas för att ersätta kablar på några meter.
Dataöverföringar i elnätet med åtkomst till Internet är fortfarande efter flera år
under teststadium och väljs därför bort. Det bör tilläggas att det inte innebär att
elnätet utesluts som en överföringskanal om Internet väljs som distributions‐
kanal för den digitala tidningen.

5.2.3 Teknikerna jämförs med avseende på snabbhet, tillgänglighet
och mobilitet
De femton återstående teknikerna jämförs i tre figurer i avseende snabbhet, till‐
gänglighet och mobilitet. Den nya standarden DVB‐H är inte närvarande i figur 6
och 7 då den än inte är implementerad och således inte har någon täckning.
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Figur 5: Jämförelse mellan teknikernas snabbhet och mobilitet.
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Figur 6: Jämförelse mellan teknikernas tillgänglighet och mobilitet.
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Figur 7: Jämförelse mellan teknikernas snabbhet och tillgänglighet.

5.2.4 Teknikerna jämförs med avseende på de fördefinierade
aspekterna
För att få överskådlighet över varje tekniks för‐ och nackdelar sammanställs
teknikerna i en matris (tabell 6) där de jämförs med de fördefinierade aspekterna.
Aspekterna snabbhet, tillgänglighet och mobilitet använder samma skala som i
avsnittet 5.2.3. Skalan för aspekten säkerhet är låg, god och hög, medan retur‐
kanal är ja och nej. I matrisen finns även ett fält kallat kommentar där ytterligare
viktiga aspekter presenteras.
DVB‐H och WIMAX är nya tekniker, med ingen eller mycket liten användning
idag, vilket gör det svårt att bedöma deras säkerhet. DARC och NICAM är under
rättslig prövning om de får användas för datatjänster med nuvarande tillstånd
(PTS, 2003).
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Tabell 6: Teknikerna jämförs med avseende på de fördefinierade aspekterna.
Snabbhet

Tillgänglighet Mobilitet Säkerhet Retur‐
kanal
DARC
Smalband
Hög
Global
Låg
Nej
DAB
Mellanband Låg/God
Global
God
Nej
NICAM Smalband
Hög
Fast
Låg
Nej
DVB‐T
Bredband
Hög
Fast
God
Nej
DVB‐S
Bredband
Hög
Fast
God
Nej
DVB‐H Mellanband Ingen
Global
?
Nej
GPRS
Smalband
Hög
Global
Hög
Ja
UMTS
Smalband
God/Hög
Global
Hög
Ja
ERMES Smalband
Hög
Global
God
Nej
WLAN Bredband
Låg
Lokal
Hög
Ja
WIMAX Bredband
Låg
Lokal
?
Ja
ISDN
Smalband
Hög
Fast
Hög
Ja
xDSL
Bredband
Hög
Fast
Hög
Ja
Kabel‐
Bredband
God
Fast
Hög
Ja
TV
LAN/
Bredband
Låg
Fast
Hög
Ja
fiber

Kommentar
Tillstånd?
Regelverk?
Tillstånd?

Ny

Fältförsök

Säkerhet är en viktig parameter om DigiNews vill att konsumenten ska kunna
göra betalningar och kräver i sådant fall en returkanal. De tekniker som inte
medger återkoppling kan kombineras med en annan teknik som då företräder
returkanalen. Exempel på ett sådant existerande tekniksamarbete är satellit‐
Internet, där returkanalen består av det fasta telenätet.

5.2.5 Överföringstid för respektive teknik
Den digitala tidningen förväntas ha en storlek av 3‐5 MB. Då varje tekniks bit‐
hastighet är känd kan överföringstiden för respektive teknik beräknas. Tabell 7
visar varje tekniks överföringstid av en 3 MB stor digital tidning. Tidsskalan är
logaritmisk då det är stora skillnader i tid mellan teknikerna.
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Tabell 7: Överföringstiden för respektive teknik för 3 MB data.

DARC
ERMES
GPRS
ISDN
UMTS
NICAM
DVB-H
DAB
ADSL
Kabel-TV
WLAN
DVB-T
DVB-S
WIMAX
LAN/fiber

Tid(s)
0,1

1

10

100

1000

10000

Det är stora skillnader i överföringstid mellan teknikerna, där LAN/fiber med en
beräknad bithastighet på 100 Mbit/s endast tar 0,24 sekunder. Det kan jämföras
med 1500 sekunder för DARC, dvs. nästan en halvtimme.

5.2.6 Affärsresenären
Affärsresenären är på resande fot och behöver ständig tillgång till aktuell
information. En uppskattning av den maximala tiden affärsresenären accepterar
för att hämta hem den digitala tidningen är en minut. Om tidningen har en
storlek på 3 MB innebär det att tekniken behöver ha en bithastighet på minst 400
kbit/s.
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De tekniker som medger en bithastighet på minst 400 kbit/s idag vid gynnsamma
omständigheter är (listade högst till lägst hastighet):
• LAN/fiber
• WIMAX
• DVB‐S
• DVB‐T
• WLAN
• MCNS eller DVB/Davic/kabel‐TV
• ADSL/fast telenät
• DAB
• DVB‐H
• NICAM
Mobil telekommunikationstekniken UMTS är ett gränsfall med sin maximala
överföringshastighet på 384 kbit/s. Vid uppgraderingen med HSPDA kommer
UMTS att överträffa bithastigheten 400 kbit/s med marginal.
Två andra aspekter som är viktiga för affärsresenären är tillgänglighet och
mobilitet. Båda dessa parametrar bidrar till att affärsresenären alltid kan få till‐
gång till aktuell information. Mobilitet är dock den minst viktiga av de två, bara
information finns tillgänglig i närheten där affärsresenären rör sig.
De tekniker som både har hög bithastighet och hög tillgänglighet idag är:
• DVB‐S
• DVB‐T
• ADSL/fast telenät
• NICAM
De fyra listade teknikerna kräver alla fast access och medger således ingen
mobilitet. ADSL är den enda av de fyra som medger en mottagarteknik, i form
av ett modem, inbyggt i tidningsterminalen. De andra tre kräver för stor
mottagarantenn för att det skulle vara möjligt att inhysa i terminalen. Alla fyra
leder dock till att affärsresenären måste besöka någon slags ”uppdateringsaffär”
för att inhämta den senaste versionen av tidningen.
Om man däremot antar att affärsresenären rör sig i större städer och på platser
som hotell, flygplatser, konferensanläggningar och caféer. Lägg därtill ett pers‐
pektiv på två, tre år och krav på lokal eller global mobilitet leder det till att helt
andra tekniker framträder.

41

De tekniker som då har hög bithastighet, är tillgängliga på nämnda platser och
har lokal eller global mobilitet är:
• WLAN
• UMTS
DAB och DVB‐H är tekniker som kan vara aktuella inom några år, beroende på
beslut hos politikerna.

5.2.7 Användaren i glesbygd
Användaren i glesbygd behöver tillgång till sin morgontidning var morgon. Det
är lika viktigt att morgontidningen distribueras i tid för den digitala versionen
som med dagens pappersversion. Konsumenten vill att tidningen ska finnas
tillgänglig när hon vaknar.
Som avsnittet 5.2.4 visar är överföringstiden inget problem för någon teknik.
DARC är den långsammaste tekniken med en överföringstid på knappt en halv‐
timme, vilket inte är lång tid om tidningen ska överföras under natten.
Vidare behöver inte terminalen vara under rörelse under mottagningen av tid‐
ningen, vilket gör aspekten mobilitet ointressant. Terminalen skulle kunna ha en
dockningsstation som den placeras i under uppladdning.
Den viktigaste aspekten för användaren i glesbygd är teknikens tillgänglighet
eller täckningsgrad. Den digitala tidningen bör kunna spridas till alla nuvarande
prenumeranter, där konsumenten i glesbygd är den mest problematiska att täcka
ur tekniksynpunkt.
De tekniker med hög täckningsgrad idag är:
• NICAM
• DVB‐T
• DVB‐S
• ISDN/fast telenät
• xDSL/fast telenät
• DARC
• GPRS
• ERMES
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De fem första listade teknikerna innebär fast access, medan de tre sista medger
global mobilitet. Ingen teknik har 100 % täckningsgrad, där DVB‐S är närmast. I
och med utbyggnaden av DVB‐T och eventuellt DAB och DVB‐H kan dessa nå
mycket höga täckningsgrader inom några år. WIMAX bör även nämnas i detta
sammanhang. WIMAX kan bli intressant för användaren i glesbygd, då tilltron
till tekniken är stor och eventuella utbyggnader troligen kommer att ske i
glesbygd.

5.3 Slutsats och rekommendation
Slutsatsen bör utmynna i ett svar på den övergripande frågeformuleringen:
• Vilken eller vilka distributionstekniker bör DigiNews använda sig av för
att överföra den digitala tidningen till slutanvändaren?
Till min hjälp utgår jag från två scenarier, dels användaren i glesbygd som tar
emot sin morgontidning var dag, dels affärsresenären på resa som behöver
ständig tillgång till aktuell information. Vidare behandlas respektive teknik
utifrån aspekter som snabbhet, tillgänglighet, mobilitet, säkerhet och möjlighet
till återkoppling.
Som figurerna 5, 6 och 7 visar har ingen teknik i dagsläget hög snabbhet, hög
tillgänglighet och global mobilitet. Dock kommer UMTS att kvalificera sig om
några år i och med nätets fortsatta utbyggnad och med den kommande upp‐
graderingen med HSPDA. UMTS kommer inte att nå 100 % täckning av Sveriges
befolkning, men åtminstone 98 – 99 % med dagens krav från PTS.
Flera av respondenterna förespråkar DAB. Problemet med DAB är regelverket,
eller snarare bristen på regelverk. Skulle däremot politikerna bestämma sig för
att satsa på DAB, med ett regelverk som möjliggör datatjänster, skulle DAB
kunna vara ett alternativ. Här finns dock ytterligare en fråga att lösa: infra‐
strukturen. Ska tidningsföretagen själva äga en DAB‐licens och i sådana fall
bygga ett eget nät eller ska de hyra kapacitet i ett befintligt nät. I det senare fallet
finns det i dagsläget bara ett nät, ägt av SR, som vid full drift idag skulle täcka 85
% av Sveriges befolkning.
En tredje teknik som är intressant är DVB‐H. Den har liknande egenskaper som
DAB, men är utvecklad för utsändning av TV till handburna enheter. Här kan
samma politiska gissel uppstå som med DAB, dvs. att inget regelverk kommer
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till stånd eller att det bestäms att tekniken endast ska användas till att överföra
TV.
En viktig aspekt som inte behandlas i detta arbete är kostnader. Några tekniker
kräver investeringskostnader och i andra uppstår abonnemangskostnader till
operatörer. Denna aspekt tas således inte hänsyn till vid mitt val av tekniker.
Som avsnitt 5.2.6 visar är det teknikerna WLAN och UMTS som täcker affärs‐
resenärens behov bäst. Teknikerna har lokal respektive global mobilitet, hög
respektive god överföringshastighet och hög tillgänglighet på de platser affärs‐
resenären rör sig. Vidare arbetas det på lösningar så att teknikerna kan samman‐
verka, där den mest lämpade används för tillfället. Teknikerna har även hög
säkerhet och erbjuder returkanaler.
För användaren i glesbygd är det svårare att välja teknik. Ingen teknik täcker 100
% av Sveriges befolkning, där DVB‐S/satellit är närmast. Dock kräver tekniken fri
sikt mellan sändaren och mottagaren, vilket kan bli ett problem i en glesbygd
belägen i skog och berg. Vidare kräver lösningen med satellit investeringar i
utrustning i form av paraboler till alla användare. De flesta respondenter anser
att lösningen är att använda valfri teknik i det fast telenätet. Den lösningen
fungerar i dagsläget (egentligen vid årsskiftet 04/05) endast för 90 % av befolk‐
ningen och troligen är de återstående 10 % boende i glesbygd. En tredje lösning
är att hyra kapacitet i DARC, som har en täckningsgrad på 99,8 %. Problemet för
DARC, och även NICAM, är att tillståndet att erbjuda datatjänster är under
rättslig prövning och kan således innebära att det förbjuds. I längre perspektiv
kommer troligen det analoga radionätet att släckas ner, men då har förhoppning‐
svis den digitala radiotekniken tagit över. Min rekommendation är att vänta ett
tag och att följa utvecklingen. Lösningen kan visa sig vara DAB, förutsatt att de
politiska problemen och infrastrukturfrågan löser sig. Om DAB blir lösningen för
användaren i glesbygd innebär det sannolikt att det även är lösningen för affärs‐
resenären. Utvecklingen för teknikerna xDSL, WIMAX och DARC bör följas
noga.
Sammanfattningsvis listas de tekniker som rekommenderas för respektive
scenario:
Affärsresenären:
• WLAN
• UMTS
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Användaren i glesbygd:
• Vänta med beslut och följ teknikutvecklingen.
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6 Diskussion
Syftet med det här examensarbete har varit att ta fram ett underlag för DigiNews
att användas vid valet av distributionsteknik för den digitala tidningen. Sex
intervjuer har genomförts med sakkunniga på området. Femton tänkbara
tekniker har kartlagts, varefter rekommendationer har presenteras för använ‐
daren i glesbygd och för affärsresenären.
Arbetet har fortlöpt enligt ursprunglig planering och tidsplanen har hållits. Jag
tycker att arbetet innehåller en relativt omfattande kartläggning av tänkbara
tekniker, samt en ordentlig jämförelse mellan dessa utifrån de förbestämda
scenarierna och aspekterna.
Några svagheter i arbetet ska framhållas. Balansen mellan förespråkarna av en
specifik teknik blev inte jämn, där förespråkarna för DAB är i övervikt. En
anledning var bristen på litteratur om DAB, vilket gjorde det nödvändigt att
intervjua flera kunniga inom området. Vidare tipsade två av respondenterna om
andra kunniga inom DAB, som de starkt rekommenderade att intervjua. Denna
snedfördelning påverkade troligen resultatet på den kvantitativa samman‐
ställningen av intervjuerna. Vid jämnare fördelning av förespråkare hade
eventuellt broadcast fått lägre utslag i resultatet. Det bör påpekas att arbetets
resultat och rekommendation inte går helt i linje med resultatet från den
kvantitativa sammanställningen, vilket kan tolkas som att DAB‐förespråkarna
inte har påverkat det slutgiltiga resultatet. Ett annat problem i arbetet var att
finna relevant och djupgående litteratur om några tekniker, såsom DARC och
WIMAX.
Under arbetets gång har flera idéer uppkommit som skulle kunna omsättas till
fortsatta studier.
Detta arbete tar inte hänsyn till aspekten kostnad vid kartläggningen av
teknikerna, vilket är en nödvändig parameter att beakta för att kunna göra ett
korrekt val av teknik. Jag stöder min handledares planer på ytterligare ett
examensarbete rörande kostnader och affärsmodeller utifrån de distributions‐
tekniker som kartlagts i detta arbete.
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Då detta arbete påvisade att flera frågetecken finns rörande några tekniker och
då teknikutvecklingen är fortlöpande skulle detta examensarbete kunna utföras
igen om ett eller två år.
Arbetets rekommendation innehöll en uppmaning att fortlöpande följa utveck‐
lingen av de intressanta teknikerna UMTS, WLAN, WIMAX, DAB, DARC och
xDSL.
En intressant aspekt som uppkom ur intervjuerna var frågan om kopierings‐
skydd av den digitala tidningen, för att förhindra fri kopiering av tidningen. Ett
arbete skulle kunna utföras kring kopieringskydd av tidningen om DigiNews
finner det som ett problem.
Detta arbete lämnar frågor kring framtiden och det politiska motståndet att få
skicka data över broadcastteknikerna obesvarade. Ett eget arbete skulle dels
kunna utreda detta vidare, och dels utreda vad en egen licens (för t.ex. DAB)
skulle innebära.
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Bilaga 1: Intervjuer
Deltagare
•

•
•

•
•
•

Robert Kornfeld, civilingenjör, egen firma, tidigare vd Etheraction och
arbetat på Teracom.
Intervju utförd 041029.
Aurelian Bria, doktorand, Wireless@KTH.
Intervju utförd 041103.
Mats Åhlund, civilingenjör, vd MobileInvent Sweden AB, tidigare vd
Etheractive Solutions, affärsutvecklare Etheraction och tidigare DAB‐
ansvarig på Teracom, har även varit med i bl.a. WorldDAB.
Intervju utförd 041104.
Bertil Damberg, vd Airnet, tidigare chef Radio Energy Nordic.
Intervju utförd 041108.
Mats Erixon, civilingenjörstudier, teknisk chef AMT/KTH.
Intervju utförd 041118.
Mikael Dahlke, civilingenjör, senior systems analyst, Sony Ericsson.
Intervju utförd 041122.

Intervjuplan
Upplägg
• Inledning
• Bakgrund till examensarbetet
• Respondentens bakgrund
• Tekniker som den intervjuade känner till
• För‐ och nackdelar hos teknikerna
• Tekniker som den intervjuade föredrar
Inledning
• Godkännande om bandinspelning
• Etiska aspekter (information, samtycke, konfidentiellitet, nyttjande)
• Längd på intervjun
• Kort presentation om mig

52

Bakgrund till examensarbetet
• DigiNews
• Mitt examensarbete
• Examensarbetets syfte/problemformulering/avgränsningar
Respondentens bakgrund
• Bakgrund
• Kunnande inom
• Specialist inom
Tekniker som den intervjuade känner till
• Vilka tekniker anser ni skulle kunna användas för distribution av en
digital tidning i Sverige?
‐ För affärsresenären på resa som vill ha information flera gånger per
dag?
‐ För användaren i glesbygd som vill ha en ny tidning varje morgon?
‐
‐

Idag?
Om tre år?

För‐ och nackdelar hos teknikerna
• Broadcast
‐ Marknätet (DVB‐T, DAB)
‐ Satellit, DVB‐S
• Mobilnätet
‐ GSM
‐ GPRS
‐ EDGE
‐ UMTS
• Andra trådlösa tekniker
‐ WLAN
‐ WiMAX
‐ HIPERLAN
‐ Fler?
• Kabeltekniker
• Kombinationer av teknikerna
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Tekniker som den intervjuade föredrar
• Vilka/Vilken teknik anser ni vore den bästa i Sverige för distribution av en
digital tidning, utifrån aspekterna snabbhet, tillgänglighet, mobilitet,
säkerhet och returkanal?
‐ För affärsresenären på resa som vill ha information flera gånger per
dag?
‐ För användaren i glesbygd som vill ha en ny tidning varje morgon?
‐
‐

Idag?
Om tre år?
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Bilaga 2: Ordlista
Nedan definieras de akronymer och förkortningar som förekommer i rapporten.
3GPP
ADSL
AM
DAB
DARC
DVB
DVB‐C
DVB‐H
DVB‐S
DVB‐T
EBU
EDGE
EHF
ERMES
ETSI
FM
GPRS
GSM
HIPERLAN
HSPDA
IEEE
ISDN
LAN
LMDS
MAN
MCNS
MPEG
NICAM
NMT
PAN
PLC
RDS
SHF
SIG

3G Partnership Project
Asymmetric Digital Subscriber Line
Amplitudmodulering
Digital Audio Broadcasting
Data Radio Channel
Digital Video Broadcasting
Digital Video Broadcasting Cable
Digital Video Broadcasting Handheld
Digital Video Broadcasting Satellite
Digital Video Broadcasting Terrest
European Broadcasting Union
Enhanced Data Rates for GSM Evolution
Extremely High Frequency
European Radio Message System
European Telecomunication Standardisation Institute
Frekvensmodulering
General Packet Radio Service
Global System for Mobile Communications
High Performance Radio Local Area Network
High Speed Downlink Packet Access
Institute for Electric and Electronic Engineers
Integrated Services Digital Network
Local Area Network
Local Multipoint Distribution Systems
Metropolitan Area Network
Multimedia Cable Networks System
Moving Picture Experts Group
Near Instantaneous Companding Audio Multiplex
Nordic Mobile Telephony
Personal Area Network
PowerLine Communication
Radio Data System
Super High Frequency
Special Interest Group
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UHF
UMTS
VHF
WLAN
WIMAX
WCDMA
WEP
WISP
WPA

Ultra High Frequency
Universal mobile telecommunications system
Very High Frequency
Wireless Local Area Network
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Wideband Code Division Multiple Access
Wired Equivalent Privacy
Wireless Internet Service Provider
Wi‐Fi Protected Access
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