lnteraktiv TV
pa vag hit?
lnteraktiv TV har fun nits med sam en mojlighet sedan borjan av 80-talet (kammer
du ihag t.ex. Qube ach Hi-Ovis?). Forst
nu verkar tekniken vara pa vag att magna.
Tomas Ohlin sammanfattar utvecklingen
i USA ach Kanada.
"Tonight I'd like to watch my favorite
version of Romeo and Juliet, you
know, the one with the happy ending."
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rden ar Gary Arlens vid ett
medieseminarium i Paris i
mitten av december 1992. Gary ar
en valrenommerad medieguru och
foredragshallare i USA. Eftersom
man dar ligger langt framme vad
galler massmedial interaktivitet,
kan det vara vart att ta del av hans
diskussion, och kommentera den sett
ur europeisk synvinkel.

MedieHiget
En kombination mellan olika tekniska medieformer kannetecknarfor
narvarande laget. Man provar inte
bara "full interaktivitet pa samma
lina", utan ocksa- och framfor alit
- kombinationer mellan bestallningar via a ena sidan videotex (pa
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datanat) eller audiotex (pa telefonnat) och a den andra TV-utsandning
pa kabel eller i luften. Mer eller
mindre smarta telefoner kommer i
okad utstrackning till anvandning.
HDTV (eller Advanced TV) ar
forvisso inte tillgangligt an pa den
amerikanska marknaden, men nar
digital HDTV blir verklighet, kommer ett antal interaktiva tillampningar att verkligen kunna fa okad
fart.
Varfor satsa pa den interaktiva
marknaden? Som vanligt ar det i
mindre utstrackning den spontana
konsumentefterfragan som ar drivande an de olika producenternas
viljor. Man havdar att:
• har finns en ny marknad
• dagens program material kan anpassas och vidareutvecklas
• nya intressentgrupperingar blir
mojliga
• online marknadsundersokningar
blir mojliga
• en ny infrastruktur bor bevakas

• utvecklingen accepteras av"Nintendo-generationen"
Vilka typer av interaktivitet finns i
TV-sammanhang, sett ur anvandarens synvinkel? Har kan man saga
att:
• anvandaren kan valja ut vad som
ska visas pa skarmen (t.ex. valja
videoprogram)
• anvandaren kan svara pa material som visas (t.ex. bestalla en
vara eller ett program)
• anvandaren kan modifiera och
andra i det som visas (t.ex. placera sig sjalv i rollen som Romeo)
Lat oss aterkomma till detta.
LagetforinteraktivTVi USAoch
Kanada vid slutet av 1992 ar foljande.
Efter en ratt lang provotid finns
nu drygt 60 olika system pa gang
och/eller i drift, av varierande storlek, med fran hundratals till tusentals anvandare vardera. Omradet ar
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Interaktiv TV
-nu expansivt. Enligt Gary Arlen kan
man vanta foljande spridning:
1992-94 marknadstester och
pilotsystem
1995
teknologin arfardigfor
massmarknad
1997-99 programproduktion i
stor skala
1997
spridningen har natt ca
15% avnordamerikanska hushall
2000
framgangsrika system
finns inbyggda i TV-apparater
Nagra notiser om teknik och kostnader for olika system i USA:
Interactive Network tar $200 for
den svarta h\da som behovs for att
kunna fa tillgang till deras interaktiva tjanster. Darutover ar kostnaden $15 per manad.
TV Answer beraknar ta $500 for
sin svarta lada (det tidigare aviserade priset pa $700 visade sig vara
for hogt). Ladan placeras ovanpa
TV-mottagaren. Den rymmer en radiosandare, som skickar anvandarens bestallningvia koncentrator och

Hewlett-Packard Commits to 2-way Television!
This $14.5 billion U.S.-based technology leader, recognized for
quality and customer satisfaction, announces plans to market over
1.5 million interactive TV Answer home units in the first year.
(Ur HPs reklambroschyr for TV Answer, "first year" avser innevarande Ar, dvs

1993.)

satellit till TV Answers huvudkontor. Darifran sands det efters5kta
programmet eller tjansten via kabel
till mottagaromradet.
Video Jukebox Network anvander sig av audiotex (dar man anvander den vanliga telefonen) tillsammans med presentation pa TV. Den
kombinationen anvands som namnts
aven av manga andra interaktiva
TV-system i USA Ettsadantar NTN
Communications, som framgangsrikt satsar pa interaktiv underhallning. Ett annat ar Cable-share i kanadensiska London, Ontario, dar
man aven tillhandahaller undervisningstjanster av olika slag. Manga
sadana nat finns alltsa.
Var gar gransen mellan TV-nat
och datanat? Ska vi syfta pa bildkvaliteten? Ett par exempel.
Sierra Network har pa 6 mana-

Har ses Home Customer Control Unit, TV-tittarens lank till Interactive
Network (IN). En LCD-skarm (240x60 pixels) ger realtidskontakt med sportprogram, fragesporter, spel o. likn.
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derunder 1992 natt 11.000 abonnenter med sina interaktiva spel. Man
kan spela pa sin TV eller pa sin PC.
Des sa spel sammankopplar olika anvandare. Man kan spela schack med
vern som heist, utmana en framling
i flygkrig, spela brade med nagon p~
andra sidan kontinenten. Spelen a,
tilltalande utforda, lockande. Detta
system ligger kanske narmast datatjanstomradet.
Ett merTV-nara nat ar GTE Mai~t
Street, som finns i Cerritos och i San
Diego i Kalifornien, och i Boston.
Har far man, forutom kabel-TV, for
$10 i manaden interaktiv kabel med
lokal information, shopping, finansiella tjanster och spel. Erfarenheten har ar att det knappast finns en
enstaka s::idan "killer service", utan
att en mangfald behovs.
Tjanstemangfalden administreras ofta via en "kiosk". Detta franska sprakbruk (fran Mini tel) har n,
blivit accepterat vidstrackt, dar rna..
med "en kiosk"menarettantal tjanster som erbjuds med gemensam administration (inklusive innehall'"
tjanst, hjalpfunktioner, debiterin 5
m.m.).
Det finns alltsa en mangd TVsystem som anvander nagon form av
interaktivitet i Nordamerika. Och
dessutom finns de stora natverken
av integrerade datatjanster for hushall och foretag, forutom Prodigy
(som ags av IBM och Seras) finns
Compuserve, GEnie, America OnliM och andra. Man kan presentera
deras tjanster pa TV-skarmen om
man vill. De kanske inte direkt bor
rubriceras som interaktiva TV-tjans19

Interaktiv TV
(Ur "International Broadcasting", januari 1993)
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Ett exempel pa hur TV Answer (Hewlett-Packard) t.ex. skulle kunna anvandas for att best all a tidskrifter och b6cker
via TV. Omslagsikon pa skarmen valjs via joy-stick varefter man kan "bladdra" i den utvalda publikationen.
Betalningsform valjs via meny. Bestallningen skickas sedan via FM-radio och en lokal s.k. cell site upp till TV Answers
egen geostationara satellit, ner till hogkvarteret och vidare till forlaget som sedan via post levererar trycksaken till
bestallaren.

ter, men inte langt ifran. Dessa sistnamnda nat har i USA f.n. nara 4
liljoner anvandare.

Ur tekniksynvinkel kan man alltsa
konstatera att man numera i okande
utstrackning kan anvanda TV-apparaten aven till annat an TV. TextTV ar en fonn av utvidgning fran
den enkelriktade masskommunika-

Detta kompletteras smaningom av
sadana tillampningar sam for narvarande normalt kan fas via videotex, och i viss man via audiotex:
• bestallning och direkt betalning
av varor och tjanster
• betala per tillampning eller program
• marknadsundersokningar
• figursydd nyhetsfonnedling
• interaktiv utbildning

tionen till ett okat anviindarinfly-

• spcl och annnn undcrhnllning

sd Hinge frlimst hnr lanscrats

tande. Anvandaren bcstaller fram
det han viii ha del av, inget annat.
Detar ett steg fr:ln den rena cnYti[!S-

• diskussioner (talk show) med
Merkop!)ling (vad tycker du om
detta? Ge din u~pf:1ttnin~direkt!)

datanat ar kostnadslaget. Det ar
fortfarande vasentligt billigare att
administrera sadana tjanster med

Vad styr, tekniken
eller efterfragan pa
tjanster?
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• guider online (innehallsforteckningar over olika program m.m.)

kommunikationen, ett steg sam har
i vart land skapade rattsliga definitionsproblem i den offentliga Informationsteknologiutredningen fortio
ar sedan.
TV-apparaten i vardagsrummet
kan alltsa bli dataskarm. Det blir i
sa fall en atergang till Sam Fedidas
tankar i borjan av 70-talet, nar han
skapade viewdata. TV-skarmen kan
rymma sa mycket annat an envags
massmedieprogram.
Ur tjiinstesynvinkel kan laget i
USA vara belysande. De interaktiva
TV-tillampningar sam dar dominerar i borjan av 1993 ar foljande:
• bestall-video

Ett skal till att bestallnings- och
betalningstjanster till hushallen an

pn
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datorer som kommunicerar v1a
- 18ghastighetsnat(motsv. smalband,
telefonnat eller datanat) an via bred- band (som TVkraver). I manga lander harman agnat 1980-talet at att
analysera de ekonomiska och organisatoriska aspektema pa sAdan formedling via telefon- och datanaten.
Manga olika system har byggts upp,
inte alia har klarat 18gkonjunkturen. Minitel-natet (Teletel) ar naturligtvis det mest spridda, i Sverige
har vi TeleGuide .
Det diskuteras i Frankrike pa en
del hall fortfarande hur man ska
bedoma lonsamhet for nat som Teletel, eller for den delen andra kabelnat. Enligt vilka principer ska man
avskriva nagot? Detar som att fraga
sig om hur man ska avskriva vara
landsvagar. Pa 25 ar, eller pa 50,
eller? Och underhall och utveckling,
hur ska man se pa det? Dessa fragor
ar inte enkla, sarskilt nu nar myndighetsnat bolagiseras, da privatiseringar overvags, och da nya nat vantas . .Annu har det varit klokt att sa
gott mojligt sarredovisa ofta langsiktiga strukturella investeringar,
och inte belasta de olika tjanster
som anvander naten direkt med de
kostnaderna. Snart kommer dock
alternativa nat att byggas upp, och
da maste de strukturella kostnadema med i kalkylen.
De nya nat som byggs blir an tagligen i okande utstrackning baserade pa optisk fiberteknik. Prisema
pa fiber minskar, och intresset for
kommunikation pa bredband okar.
Narfibrema nar hushallsomradena
(fiber-to-the-curb), och blir ekonomiskt rimliga, sa kommer sa mycket
dataoverforingskapacitet att vara
tillgangligfor hushallen att man inte
langre ar tvingad till kostnadsminimeringfor de olika administrativa tjanstema. Omvant kan man
saga att efterfr8gan pa administrativa tjanster (bestallningar, betalTM 126 {1/93)

ningar m.m.) behovs for att skynda
pa fibernatens utbredning. Med
amerikanskt sprakbruk kan sadana
nat "rullas ut" i okande utstrackning under 1990-talet.
Vilka ar da spelama pa den nya
bollplan dar bollen oftare an hittills
sparkas ut till publiken, och forhoppningsvis kastas tillbaka? De representerar hela faltet:
• publiken (som blir deltagare)
• natoperatorerna (som driver
idrottsplatsen)
• programforetagen (som skriver
reglema)
• annonsorema (som forser omgivningens plan med affischer)
• tillverkarna (som tillverkar bollar och klader)
• konkurrenterna fran andra medier som CD-I, DVI etc (som havdar att andra bolls porter ar viktigare och roligare)
• regulatorema (som domer matchen)
Flera av dessa parter soker aktivt
oka sitt inflytande over spelets utfall. Sarskilt galler det operatorerna
och programforetagen. De befinner
sig i samma typ av strukturell utveckling- hur tungt ska man satsa
pa de nya programmen, den nya
graden av vardeaddition? Och publiken viii naturligtvis oka sitt inflytande genom att snabbt kasta tillbaka bollen och darmed oka spelets
intensitet. Matchen har boljat. Kanske kommer programforetagen att
vara mest belatna efter en tid?
I USA ger nu Federal Communications Commission frekvenstillstand at minst tva operatorsforetag
per stat. De kan sedan valja vilka
interaktiva programforetag de vill
samarbeta med. Meningen ar att
detta ska vara framjande for utbudet och motverka enkelriktning. Den
nuvarande politiken gar ut pa att
valkomna telenatforetag snarare an

stora kabelforetag. Som motvikt till
detta bildas da strategiska kombinationer, senast har Telecom Inc (ett
mycket stort kabelforetag) bestamt
sig for att samverka med AT&T och
US West. Detar i sanning kraftfulla
spelare som ror sig har.

Nyttotjanster eller
emotionella
tjanster?
I USA tycks man vara pa vag a\.
outsagt, men i realiteten, gora en
form av uppdelning mellan nyttiga
tjanster och underhallning. I den
forra gruppen finner man:
• marknadsundersokningar
• uppslagsverk
• finansiella tjanster
• radgivning
• resor
• utbildning
• samhallstjanster
• lokala tjanster
Under underhallningsrubriken
finns:
• bestall-video
• TV-shopping
• interaktiva TV-shows
• penningspel (gambling) och andra spel
Meddelandeformedling (elektronisk
post eller smaningom videobrev) kan
inta ett mellanlage, men hor narmast till den forra gruppen. Inom
bada gruppema spelar mojlighet till
omedelbar bokning och betalning en
viktig roll.
Naturligt nog, i detta marknadssamhalle, finns storre pengar i omlopp in om det emotionella omradet,
underhallningen.
De "nyttiga" tjanstema ar emellertid de som nu ar det nyaste for
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Interaktiu TV
lmshallen. Hur kommer den reklam
som betalar mycket av TV-program~en, att stalla sig till dem? Reklamen blir alltmer emotionell, viii inte
ge anviindaren tid till eftertanke.
Men nyttotjansterna bygger just pa
mojligheten till eftertanke. Viii finansiarerna av de emotion ella tjansterna bli med i de rationella nyttotjiinsterna?
Ett exempel. Viii annonsoren vara
med om att ett overtalande reklambudskap om Felix ketchup ska fciljas
av RAd & Rons jamfcirtabeller over
1
ika tomatsaser?
Interaktivitet ses av en del programfciretag som en utvecklingstrigger som skulle kunna skapa okad
- ~ talningsvilja bland konsumenterna. Men passar nutida reklam
och nytta ihop?

Pennings pel
Flera bedomare, inte bara Gary
Arlen, sermojligheterna till penningspel via interaktivTV som en intressant handelse i medieutvecklingen.
Man havdar att mojligheterna att
vinna pengar eller andra vardefcire-onal genom slump och tur beror na60t djupt manskligt. Kan detta goras
via telenat, kan stora marknader
oppnas, som manga ar intresserade
-.V.

Motstandarna till att framja sadana tillampningar havdar att det
ar moraliskt fcirkastligt att ytterligare oka omfattningen av speldjavulens revir. I hans fotspar fciljer bara
eliinde.
Mellan dessa tva installningar
finns manga intressenter. En dominerande del av de nordamerikanska
staterna driver statliga lotterier, och
tillater spel vid hasttavlingar. Bland
annat fcir att sadana tillampningsnat ar utomordenligt svara att overblicka, vantas vissa former av pen22

ningspel via online-anknutna persondatorer expandera. Antagligen
kommer ocksa detta att berora TVintressenterna. Formerna ar iinnu
oklara, men krafterna inom denna
utveckling ar starka.
Det svenska laget liknar rattsligt
sett det amerikanska. Den statliga
Lotteriutredningen har i dec 1992
publicerat sitt slutbetiinkande. Dar
havdar man ett okat folkrorelseinflytande over penningspel i Sverige.
Det skapas ocksa ett antal nya definitioner i den nya Lotterilagen, sarskilt vad galler online-spel om pengar
eller pengars varde. Det aterstar att
se om dessa lagskrivningar kan bli
sa tillampbara att penningspel via
TV eller andra direktanknutna terminaler kan hallas inom rimliga
granser. Den nya Lotteriinspektionen lar fa att gora.

Direktdemokrati?
De marknadsundersokningar som
helt sakert i okande utstrackning
kommer att anvanda den nya interaktiviteten, kan fcirvisso aven anvandas i ett demokratiskt sammanhang. !nom detta omrade finns en
rad mojligheter:
• elektroniska fcirslagslador
• bibliografisk information om politiker
• precisering av "halvfardiga" fragefcirslag till politiker
• politiska programfcirteckningar
• radgivande lokala omrostningar
• beslutande omrostningar

Ross Perot sade tidigti presidentvalskampanjen 1992 att han hade fcir
avsikt prova omrostningar, "electronic town meetings", dar deltagare
via telefon eller PC skulle kunna
uttrycka sina synpunkter och lagga
fram sina fragor. Det blev inget av
med detta, enligt uppgift fann han

det bli fcir dyrt. Kanske nojde han sig
ocksa med prognosen pa de narmare
20 % supporters han ocksa nadde,
insAg att han inte skulle kunna na
battre resultat.
Sadana spektakulara tillampningar kan komma sa smaningom.
Dessfcirinnan byggs demokratiska
natverk av mer eftertiinksam natur.
I USA finns ett antal, administrerade av t.ex. Wisconsin Leage of Women, Citizen's Leage, Heartland Free
Net m.fl. Har organiseras fcirbattrad
kontakt med samhallsinstitutionerna, fragortill politiker, expertrad
osv. Ett nyckelord ar att fa medborgarna att deltaga i okad utstrackning, att uppmarksamma "sidvags"diskussion, snarare an den vertikala.
Att na consensus.
Men emotionella politiska TVbudskap, fciljt av uppmaningtill omedelbar aktion- reaktion- kommer
sakert att provas pa en del hall. Det
ar bast att vigor oss fcirberedda, sa vi
kan handskas med den nya politiska
kontaktformen nar den dyker upp.
Den representativa demokratin kan
behova kompletteras med nya kanalermellan medborgare och folkvalda,
men knappast ersattas.
Ett allmant overvagande kan slutligen goras. Interaktivitet ar bra, det
ger okat inflytande fcir anviindaren
av informationstjiinster, bl.a. via TV.
Men den nya interaktiviteten i TV
kommer inte gratis. Viii konsumenterna betala de, enligt Gary Arlen,
genomsnittligt mellan 20 och 100 %
okade programkostnaderna for att
kunna valja ett lyckligt slut i Romeo
och Julia? Det vet vi inte an.+

Tomas Ohlin

Tomas Ohlin ar
fil.lic, konsult (Telo
Konsult AB) och
offent!ig utredare
inom medieomrAdet.
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