
et par hurtige klik med musen og vejen
til mange timers underholdning ligger åben.
Flere og flere benytter sig af de mange tilbud
om at se onlinevideo på internetsider som
YouTube og MySpace, og onlinevideo udgør en
stadig voksende andel af den globale dataud-
veksling. Se figur 1. Mens den samlede inter-
nettrafik sidste år voksede med 55 pct., vokse-
de den trafik, der vedrører onlinevideo, med
hele 150 pct. Og et hurtigt klik på diverse dans-
ke avis-websider viser da også et væld af mulig-
heder for at se kortere eller længere videoklip. 

På verdens mest populære video-webside,
YouTube, lægger brugerne hvert minut op mod
ti timers video ud til fri afbenyttelse, og mere
end 100 millioner gange i døgnet klikker en
forbruger ja tak til et af tilbuddene. 

Umiddelbart kunne man foranlediges til at
konkludere, at onlinevideo allerede har fået sit
gennembrud. Men ifølge iagttagere på feltet
tyder alt på, at vi kun har set begyndelsen til
noget langt mere eksplosivt.

“I dag er YouTube-internetvideo på samme
niveau, som dampradioen var i radiofoniens
barndom – besværlig og af meget lav kvalitet,”
siger Henrik Boye, markedsdirektør i net-
værksproducenten Cisco. Han mener, at det
blot er et spørgsmål om tid, før den teknologi-
ske infrastruktur gør det muligt at modtage
onlinevideo i høj kvalitet direkte på fjernsynet.
Og når det sker, vil internetvideo blive en cen-
tral del af det globale medieforbrug. 

Ifølge eksperter på området drives udviklin-
gen af følgende forhold: 

•• FORBEDRET TEKNOLOGI. Udbygningen af den
digitale infrastruktur vil være med til at øge
efterspørgslen på onlinevideo. I Sydkorea,
hvor det offentlige har investeret massivt i
udbredelsen af meget hurtige bredbånds-
forbindelser, har befolkningen for længst
vænnet sig til at hente og se levende billeder
i høj kvalitet.

•• FLEKSIBILITET. Forbrugerne kræver i stigende
grad produkter, der er tilpasset netop deres
individuelle behov. Fremtidens medievinde-
re tilbyder forbrugerne at hente netop de
film og tv-programmer, de vil have, hjem i
deres dagligstue, præcis når de ønsker det.
Inden længe er det slut med at stå i kø i
videobutikken eller slå op i tv-guiden for at
finde ud af, hvornår yndlingsudsendelsen
begynder. 
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Kravlestadie

Onlinevideo-teknologien er
endnu meget simpel og af
lav kvalitet.

Kæmpe vækstpotentiale på
markedet for onlinevideo 

Markedet for onlinevideo oplever massiv fremgang – Især amerikanerne henter i stigen-
de grad film og tv-serier direkte på nettet – Også i Danmark er gennembruddet nært
forestående, mener en række eksperter – Men den nødvendige teknologiske infrastruk-
tur og en succesfuld forretningsmodel mangler fortsat

Figur 1: Onlinevideo bliver stadig mere populært. I 2012 vil videoforbruget udgøre 87 
pct. af internetforbruget.

Kilde: Cisco Visual Networking Index, 2007-2012.
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•• INGEN VEJ TILBAGE. Hvis ikke medieindustri-
en udnytter mulighederne på markedet for
internetvideo, vil pirathjemmesider som
svenske Pirate Bay gøre det. Medie-
industrien er altså tvunget til at udvikle nye
forretningsmuligheder, der kan følge med
den teknologiske udvikling. 

Dansk udvikling halter
Kampen om markedet for onlinevideo er for
længst skudt i gang. I dag kæmper en række
virksomheder om det gryende danske marked.

Ud over YouTube er en af de mest kendte
herhjemme Joost, der er stiftet af danske Janus
Friis, som skabte sig en milliardformue på at
sælge selskabet Skype til den amerikanske
eBay-koncern.

Allerede i 2005 – samtidig med at YouTube
så dagens lys – arbejdede Friis og hans svenske
partner Niklas Zennström på at udvikle en tek-
nologisk platform, der skulle gøre det muligt
at se fjernsyn over internettet. I modsætning til
YouTube, som gør sig i pudsige, små videoklip,
ønsker Joost at tilbyde brugerne professionelt
producerede tv-udsendelser, film og musik.

“Det er ikke et spørgsmål om fordele og
ulemper ved den ene eller den anden. Det er
bare to helt forskellige ting … Jeg tror, der er
plads til det hele,” siger Janus Friis i bogen
“Milliardær på Skype”. 

Mens YouTube får det meste af sit materiale
fra glade amatører, satser Joost på alliancer
med den etablerede medieindustri.
Umiddelbart kan det synes som en noget bizar
strategi, for Zennström og Friis har i årevis lig-
get i konflikt med mange af de store mediehu-
se, som sagsøgte dem og deres virksomhed
KaZaA for brud på ophavsretten. Men ifølge
Janus Friis var det netop konflikten og det
efterfølgende millionforlig, der blev indlednin-
gen til en række mere konstruktive forhandlin-
ger. Og som han pointerer i bogen, kan alle
parter se fidusen i at sikre sig en bid af online-
videomarkedet, som ser ud til at blive særdeles
lukrativt. Det har foreløbig ført til alliancer
med store medieselskaber som Viacom,
Warner Bros. og CBS, mens selskabet forhand-
ler med film- og tv-producenten FOX – en del
af Rupert Murdochs News Corporation-impe-
rium.

Den europæiske udgave af Joost har dog
kun haft forholdsvis begrænset succes hos
danskerne, vurderer Peter Loell, direktør i
OMD, et af de største danske mediebureauer.
Den manglende brugerinteresse skyldes ifølge

ham, at netsiden på trods af sin elegante bru-
gerflade har meget lidt at byde på:

“Joost har simpelthen for lidt indhold til at
tiltrække brugere,” siger han.

Mens amerikanske Joost har et stort udvalg
af populære tv-serier som f.eks. krimi-tv-
serien CSI, er de danske brugere forment
adgang til det store tag-selv-bord. Det skyldes
ifølge Mandag Morgens kilder, at virksomhe-
den først og fremmest har koncentreret sig om
at vinde fodfæste på det amerikanske marked,
og derfor endnu ikke har tilstrækkelig mange
aftaler med film- og underholdningsudbydere
i Danmark.

Samtidig har Joost haft svært ved at levere
video med høj billedkvalitet. I stedet for at til-
byde brugerne video i et særligt udviklet brow-
serformat, lader selskabet brugerne se udsen-
delser direkte på Joost.com. Det resulterer i en
billedkvalitet, der ikke er meget bedre end den,
websider som f.eks. YouTube kan levere. Ifølge
Henrik Boye er der imidlertid indlysende årsa-
ger til, at Joost har valgt den løsning:

“Kvaliteten er begrænset af den bredbånds-
forbindelse, som forbrugerne har adgang til.
Joost og YouTube går efter laveste fællesnæv-
ner for at få flest mulige brugere med. Fjernsyn
med høj billedkvalitet kommer først til at slå
an, når vi har en kritisk masse af forbrugere
med adgang til den rigtige infrastruktur,” siger
han. Energiselskabernes udlægning af fiber-
forbindelser er et vigtigt skridt på vejen til at
skabe den nødvendige hastighed på internet-
forbindelserne

“Hvis vi fremskriver den hastighedsforøgel-
se vi har set indtil nu, vil vi inden for to-tre år
have en infrastruktur, der kan levere levende
billeder i høj kvalitet,” lyder Boyes analyse. 

Samtidig understreger han, at udviklingen
muligvis vil gå endnu hurtigere, fordi mange
forbrugere må omstille sig til at modtage de
nye digitale signaler, når det analoge tv-signal
slukkes den 31. oktober i år. “Det vil for alvor
bringe de digitale muligheder i spil,” spår han.

Succesfuld forretningsmodel
Hvis onlinevideo-selskaberne skal have succes,
er en forbedret digital infrastruktur dog ikke
tilstrækkeligt. En anden afgørende forudsæt-
ning er, at de er i stand til at servere attraktivt
indhold på en nem og tilgængelig måde. Her er
amerikanske Hulu, der på halvandet år har
sikret sig 6 millioner unikke brugere på
månedsbasis, et studie værd. 

Selskabet tilbyder sine brugere adgang til
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Sløve bredbånd

Onlinevideo-revolutionen vil
først nå Danmark, når
bredbåndskvaliteten øges.



mere end 1000 af de nyeste tv-underholdnings-
programmer – mange af dem i high definition-
kvalitet med en billedopløsning på 1280 x 720
linjer. Ydelserne er gratis for brugerne, for
Hulus forretningsmodel bygger på salg af
reklametid efter den model, der bruges af tra-
ditionelle kommercielle tv-stationer. 

En del af succesen kan forklares med, at
selskabet ikke skal bruge kræfter på at lande
aftaler med producenterne for at kunne tilbyde
fjernsynsudsendelser til sine brugere. Hulu er
nemlig stiftet som et joint venture mellem de to
store producenter Fox og NBC Universal. 

Samtidig har Hulu brugt enorme summer
på at gøre opmærksom på sig selv. Massive
reklamekampagner under finalen i ameri-
kansk fodbold, Super Bowl – amerikansk fjern-
syns absolut dyreste sendetid – har hjulpet bru-
gerne med at finde vej.

“Hulu har stille og roligt udvidet sin bru-
gerskare og vil i år med stor sandsynlighed
tjene penge på niveau med YouTube,” siger
Peter Loell. Mens YouTube omsætter for ca.
100 millioner dollar, forventes Hulu at nå op på
godt 70 millioner dollar i regnskabsåret 2008.

Det danske og europæiske publikum må
dog kigge langt efter Hulus ydelser. Klikker
man som dansker ind på hulu.com, bliver man
mødt med beskeden om, at indholdet er off
limits for europæere. For selvom virksomhe-
den har ambitioner om at krydse Atlanten,
varer det længe, før alle rettigheder er på plads. 

Europæisk succes
Europa er imidlertid ved at skabe sine egne
onlinevideo-succeser. F.eks. har briterne taget
godt imod engelske BBCs nye iPlayer, der giver
dem mulighed for at se BBC-fjernsyn over
internettet. 

Tjenesten blev lanceret den 25. december
2007, og allerede i løbet af de første tre uger
havde BBC sendt mere end 3,5 millioner pro-
grammer ud over det nye system. I december
sidste år kunne den britiske avis The Guardian
fortælle, at 180 millioner udsendelser var ble-
vet set på iPlayer siden starten. Succesen er
skabt i samarbejde med kommercielle udbyde-
re som Virgin Media, der har integreret iPlayer
i en elektronisk programguide i udbuddet af
kabel-tv. 

Ifølge Peter Loell kan Danmark lære meget
af det britiske eksempel:

“Hvis vi virkelig skal have et gennembrud,
så skal vi have noget lignende herhjemme. I
virkeligheden er det ikke specielt komplekst.

Der er blot to ting, som skal være på plads:
Indholdet skal være i orden, og man skal
kunne tage det med sig,” konstaterer han og
henviser til, at brugerne skal kunne hente ind-
holdet ind på de platforme, som de ønsker at
afspille det på.

Peter Loell understreger, at onlinevideoens
gennembrud ikke nødvendigvis skal skabes af
den traditionelle medieverden. Allerede nu
fungerer sociale onlinetjenester som f.eks.
Facebook som fora for videodeling. Og da
denne type websider er ekstremt gode til at
fastholde brugernes opmærksomhed, er det
ifølge Loell oplagt at udvide dem med mere
systematiske online-videotjenester. Det sprin-
gende punkt bliver imidlertid, om de sociale
online-medier kan overbevise annoncørerne
om at benytte internetsiderne som reklamesøj-
ler:

“I vores verden følger pengene effekten.
Hvis vi kan se, at man får noget for pengene, så
kommer annoncekronerne, og så skabes gen-
nembruddet,” siger Peter Loell. I hans øjne er
der gode muligheder for at etablere nye forret-
ningsmodeller, der sammenkæder digital
underholdning med annoncering. For i mod-
sætning til almindelige tv-reklamer giver onli-
nemedierne brugerne mulighed for at klikke
sig videre til annoncørerne. Samtidig kan man
forestille sig, at annonceringen kan integreres
i selve underholdningen – ganske som man i
dag kan se bannerreklamer i anden digital
underholdning som f.eks. computerspil.

Endnu mangler de danske markedsaktører
dog at finde den præcise succesopskrift. Men
efter alt at dømme kommer vi ikke til at vente
længe. For som de amerikanske eksempler
viser, er der gode penge at tjene for dem, der
får fat i onlinepublikummet. MM

Peder Bjerge | mm@mm.dk
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BBC viser vejen

Britterne er blevet vilde med
at se BBC-programmer på
nettet.


