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Summary 

Tjenester som Netflix, Spotify, Skype og Messenger er blevet en naturlig del af mange danskeres hverdag. 

Disse tjenester går under fællesbetegnelsen OTT-tjenester, og fælles for dem er, at de distribuerer 

indholdet over det åbne internet – i det her tilfælde film, musik, opkald og beskeder.  

Udviklingen i udbredelsen og anvendelsen af OTT-tjenester går stærkt, og er drevet af hurtige 

teknologiske forandringer og stor parathed hos forbrugerne. De høje internethastigheder, dækningen i 

infrastruktur og udviklingen af hardware har gjort det muligt at anvende OTT-tjenesterne. Udbuddet af 

forskellige former for tjenester som adresserer samme kundebehov er stort og priserne relativt lave.  

Med det åbne internet som en yderligere distributionskanal for levering af indholdstjenester er der en 

tendens til, at markederne for medier og telekommunikation konvergerer med fælles afsæt i netop det 

åbne internet. Forretningsmodellerne for distribution af indholdstjenester ændrer sig. Der er flere og 

andre typer virksomheder – herunder globale - som nu tager del i konkurrencen på tværs af 

værdikæderne. Det fører til forskydninger i styrkeforholdet mellem etablerede virksomheder og påvirker 

konkurrencen.  

Globale virksomheder definerer udviklingen 

Med udviklingen i anvendelsen af OTT-tjenester er også opstået en konkurrencesituation, som i højere 

grad end tidligere omfatter store, globale virksomheder, som Alphabet (Google), Facebook, Spotify og 

Netflix, der går ind på de lokale markeder med et globalt produkt. Det er virksomheder som disse, der har 

defineret OTT-tjenesterne, fx Netflix, der har defineret, hvordan man ser film og Spotify, der har 

defineret, hvordan man hører musik.  

Disse store, globale virksomheder har helt andre ressourcer end lokale/nationale aktører, og kan udbyde 

et globalt produkt på de lokale/nationale markeder i konkurrence med de nationale aktører. De globale 

virksomheders størrelse giver dem bedre muligheder for at udvikle nye tjenester samt sikre sig adgang til 

det attraktive indhold, og de står således stærkt i konkurrencen om forbrugerne, og det må formodes, at 

en væsentlig del af værdiskabelsen er flyttet til denne gruppe af aktører. Fx estimeres det, at danskerne 

hver måned lægger 60,5 mio. kr. hos Netflix. Modsat estimeres det, at danske kabel-tv-udbydere i 

øjeblikket har et fald i omsætning på knap 26 mio. kr. på en måned, fordi forbrugerne nedgraderer deres 

tv-pakker til mindre pakker med færre kanaler.   

Rettigheder er afgørende 

Rettighedshavere indtager i dag en central placering i værdikæden. Det er indholdet, der er afgørende for 

forbrugernes valg af tjenester, og derfor er rettighederne til attraktivt indhold afgørende for 

virksomhederne. Det er det ”rigtige” indhold, der skal fastholde forbrugerne til den enkelte tjeneste, hvor 

forbrugerne har et stort udvalg af forskellige tjenester at vælge imellem og ikke er bundet af 

abonnementer i længere perioder. 70 pct. af omsætningen i virksomheder som Netflix og Spotify går 

således i dag til indkøb af indhold.  

Med udviklingen har rettighedshaverne også mulighed for selv at lancere indholdet via en OTT-tjeneste, 

som man har set fx Disney gøre i England og Nordisk Film i Danmark. Dette alternativ betyder, at 
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rettighedshavernes står endnu stærkere end tidligere, når de skal forhandle prisen for aftagere af deres 

indhold. 

Teleselskaberne har nye udfordringer 

Teleselskaberne havde tidligere en central dobbeltrolle som både infrastrukturleverandør og udbyder af 

tale-, besked- og tv-tjenester. Denne gatekeeperfunktion udfordres i dag med muligheden for at levere 

indholdstjenester over det åbne internet. Levering af en indholdstjeneste er ikke længere knyttet til 

levering af infrastruktur, og det er i dag med udbredelsen og anvendelsen af OTT-tjenester i høj grad 

andre virksomheder end teleselskaberne, der leverer indholdstjenester. Den vertikale integration mellem 

net og tjenester mindskes således.  

Udviklingen medfører, at teleselskaberne i dag oplever nye udfordringer, da de mister indtjening på en 

række af deres tjenester. Denne indtjening kunne tidligere anvendes til at substituere deres 

kerneforretning som infrastrukturleverandør. I dag skal midlerne til at investere i vedligeholdelse og 

opgradering af infrastrukturen således findes et andet sted.  

Virksomhederne eksperimenterer 

Virksomhedernes ageren på udbredelsen af OTT-tjenester bærer præg af, at de er en del af et marked 

under opbrud, hvor det er vanskeligt at forudsige, i hvilken retning udviklingen bevæger sig, eller hvad 

den næste ”game changer” er. Virksomhederne prøver således i høj grad forskellige forretningsmodeller 

af for at finde lige netop deres indtjeningsmuligheder.  

Dette kræver ofte en større eller mindre grad af omstilling i virksomhederne. Det gælder både internt og 

eksternt. Internt sker der en digital omstilling i virksomhederne for, at de fremrettet kan være 

tilgængelige og attraktive over for forbrugerne.  

Eksternt har der også været behov for en omstilling og der er opstået nye partnerskaber på tværs af 

virksomhederne – også med de globale konkurrenter. Det sker fordi de danske virksomheder mener, at 

det kan være vanskeligt at konkurrere med de globale virksomheder, og at man i stedet må omfavne 

deres OTT-tjenester, da det i høj grad er de tjenester, forbrugerne efterspørger.  

Samtidig er der en tendens til, at virksomhederne, fordi konkurrencen med de store, globale 

virksomheder kan være vanskelig, i stedet vælger at fokusere på at finde en niche, hvor netop de som 

virksomhed kan tilbyde en attraktiv tjeneste, som eksempelvis kan være et lokalt alternativ til de store 

aktører med fokus på lokalt og niche-indhold. 

På markeder under opbrud opstår der også muligheder for nye forretningsmodeller. Det kan være såvel 

eksisterende virksomheder, der udvikler nye forretningsmodeller, som nye understøttende virksomheder, 

der søger at kapitalisere på udviklingen. Det drejer sig fx om forskellige nye koncepter inden for 

telebranchen, og virksomheder, der leverer platforme til OTT-tjenester, eller rådgiver – primært unge – 

om at have en Youtube-kanal.  
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1. Indledning 

Den teknologiske udvikling giver mulighed for at levere tjenester over det åbne internet. Tjenester som 

tidligere har været distribueret via traditionelle distributionsformer som fx kabel-tv-net, det 

landsdækkende, jordbaserede tv-sendenet (DTT) og satellit. Forbrugerne tager i stigende grad de 

internetbaserede tjenester (OTT-tjenester) til sig, og det medfører ændrede forudsætninger for 

virksomheder, der har baseret deres forretningsmodel på de traditionelle distributionsformer.  

Samtidig med at der sker ændringer i distributionen lancerer store globale aktører som Netflix, Spotify og 

Skype OTT-tjenester, der også dramatisk forandrer konkurrencesituationen. Virksomhederne skal agere 

på markeder under opbrud, og særligt de lokalt og nationalt baserede virksomheder, herunder de 

traditionelle teleselskaber presses på deres kerneforretning. OTT-kommunikationstjenester og OTT-

medietjenester er derfor også omdrejningspunktet for nærværende analyse.  

Aftaleparterne om Vækstplan for digitalisering i Danmark besluttede i 2015, at  

..”det skal undersøges, hvilken indflydelse de internetbaserede indholdstjenester vil få 

for udviklingen og konkurrencen i telesektoren og behov for ændringer af den 

fremadrettede regulering af teleområdet. Arbejdet skal også indgå i EUs kommende 

eftersyn af EU-reglerne på teleområdet.”
1
 

Denne rapport undersøger derfor: 

• I hvor høj grad danskerne har taget OTT-tjenester til sig (kapitel 3)? 

• Hvordan distributionen og værdiskabelsen har ændret sig med OTT-tjenesterne (kapitel 4)? 

• Hvordan virksomhederne agerer i forhold til udviklingen (kapitel 5)? 

• Hvilken regulering, der knytter sig til traditionelle tjenester og OTT-tjenester (kapitel 6)? 

Rapporten giver på den baggrund indsigt i, hvordan virksomheder generelt agerer på markeder under 

opbrud, herunder hvordan OTT-tjenester påvirker udviklingen og konkurrencen i telesektoren. Denne 

indsigt styrker det offentliges vidensgrundlag i forhold til digitaliseringsindsatsen over for erhvervslivet 

generelt og specifikt i forbindelse med eftersynet af EU-reglerne på teleområdet.  

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten har der været inddraget en række virksomheder og 

organisationer, se tabel 1.1. Der er gennemført et casestudie med 11 virksomheder med fokus på deres 

oplevelse af OTT-udviklingen og betydningen af dette for deres respektive virksomheder. Virksomhederne 

placerer sig bredt på tværs af værdikæderne (se casebeskrivelserne i bilag 1). 

Tak til alle virksomheder og organisationer for stor imødekommenhed og konstruktive bidrag. 

God læselyst! 

  

                                                           

1
 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark (2015). 
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Tabel 1.1: Interessentoversigt 

Interessentmøder Casevirksomheder 
Boxer TV 

Branchen ForbrugerElektronik (BFE) 

Copydan 

Dansk Energi (DE) 

Dansk Industri (ITEK) 

Forbrugerrådet TÆNK 

Google (Alphabet) 

SE/Stofa  

Teleindustrien (TI) 

TDC 

Telia 

TV2 

Warner Music Denmark 

Xstream 

Zibra Digital Media Group 

Boxer TV  

MTG/Viasat  

Nordisk Film AS  

Splay Networks  

Stofa  

TDC  

Telia  

TV2  

Warner Music Denmark  

Xstream  

Zibra Digital Media Group 

Kilde: Erhvervsstyrelsen  
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2. Hvad er OTT-tjenester? 

Facetime, Netflix, LinkedIn, Spotify og Huffington Post. Det er et væld af forskellige tjenester, som 

populært betegnes OTT-tjenester.  

Der er imidlertid ingen generelt anerkendt definition af begrebet OTT-tjeneste, og der kan således heller 

ikke i hverken nationale eller internationale retskilder findes en juridisk definition af OTT-tjenester. Det er 

en udfordring ift. at håndtere begrebet analytisk, og der er derfor lagt en definition til grund for analysen, 

der bygger på anerkendte definitioner, der finder anvendelse i andre centrale analyser og rapporter.  

I denne analyse defineres OTT-tjenester derfor som indholdstjenester, der leveres til forbrugerne over det 

åbne internet.  

Denne definition lægger sig op af den definition, som BEREC
2
 anvender i sin rapport om OTT-tjenester

3
. 

Her defineres OTT-tjenester som: ”content, a service or application that is provided to the end user over 

the public Internet.” 

Leveringen af tjenesten sker uden om internetudbyderen, som hverken har kontrol med eller er 

involveret i leveringen af selve tjenesten. Internetudbyderen har alene kontrol med den infrastruktur, 

hvorover tjenesten leveres.   

En OTT-tjeneste anvender ikke en særlig kapacitet i nettet, som ikke er tilgængelig for alle andre 

tjenesteudbydere.
4
 Der er således tale om en tjeneste, der benytter et åbent internet, som fungerer efter 

best-effort princippet. Best-effort princippet betyder, at der ikke er nogen garanti for, at data er leveret, 

eller at en bruger får en garanteret servicekvalitet eller en vis prioritet. I et best-effort net får alle brugere 

en best-effort service, hvilket betyder, at de får uspecificeret variabel bithastighed og leveringstid, 

afhængigt af den aktuelle trafikbelastning. 

OTT-tjenester står i modsætning til tidligere former for levering af tjenester, hvor 

infrastrukturleverandøren kontrollerer distributionen og dermed også leveringen, eksempelvis levering af 

tv-signal eller taleopkald til en forbruger. Disse tidligere former for tjenester kan derfor betegnes som 

”managed” tjenester, hvor det er muligt at sikre en vis kvalitet på tjenesten ved at reservere kapacitet i 

nettet til netop denne tjeneste.
5
 

OTT-tjenester omfatter levering af indhold og applikationer så som taletjenester leveret over internettet, 

web-baseret indhold som eksempelvis nyhedssider, sociale medier, søgemaskiner, lagertjenester, video 

og multimedie-indhold m.m.
6
  

Der tages udgangspunkt i følgende gruppering af OTT-tjenester, jf. tabel 2.1.  

                                                           

2
 BEREC er sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation. 

3
 BoR (15) 142, Report on OTT services.  

4
 OECD (2014), The Development of Fixed Broadband Networks, OECD Digital Economy Papers, No. 239, OECD Publishing.  

5
 Directorate General for Internal Policies (2015), Study for the IMCO Committee, Over-the-Top players (OTTs). 

6
 BoR (15) 142, Report on OTT services. 
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Tabel 2.1: Gruppering af OTT-tjenester 

Kommunikations

-tjenester 

Medietjenester Sociale medier Markedspladser Fildeling Lagertjenester 

Fx 

Skype 

FaceTime 

WhatsApp 

Facebook 

Messenger 

iMessage 

Fx  

TV2Play 

Netflix 

HBO 

Youtube 

Spotify 

Fx 

Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

Instagram 

Fx 

iTunes 

Google Play 

Amazon 

Airbnb 

Uber 

Fx 

BitTorrent-

klienter 

eDonkey 

Gnutella 

Fx 

Dropbox 

Google Drev 

Apple iCloud 

Microsoft 

OneDrive 

Kilde: Erhvervsstyrelsen 

 

Forbrugerne kan via en app eller på virksomhedernes hjemmesider få adgang til de webbaserede 

indholdstjenester med eksempelvis en mobiltelefon, en pc, en tablet, en spillekonsol eller et smart-tv.  

Med den ovenfor anførte definition af OTT-tjenester tages der ikke stilling til typen af OTT-tjenesten, men 

i stedet til den måde, som tjenesten leveres på. Måden, hvorpå en OTT-tjeneste leveres, er illustreret i 

figur 2.1. 

Figur 2.1: Levering af OTT-tjenester 

      

Kilde: Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Xstream 

 

Indhold placeres typisk på en CDN, der er et globalt netværk af servere til opbevaring af data. Herfra 

sendes indhold via samtrafikaftaler
7
 mellem internetudbydere sendes over det åbne internet til 

forbrugeren. Den lokale cache, som er en enhed til opbevaring af data, er en anden måde at levere 

                                                           

7
 En samtrafikaftale er en aftale om en form for netadgang, der består i fysisk og logisk sammenkobling af elektroniske 

kommunikationsnet med henblik på at kunne levere tjenester. 

xDSL 
Fiber 
Kabel-tv 
Wi-Fi 
3G/4G 

Det åbne internet 

                    = Samtrafik 

Cont

ent 

deli

Indhold 
 

Content  

Delivery 

Network 

(CDN) 

 

 

 

 

 
 

      = Internetudbyder 

 Lokal 

cache 
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indhold tættere på forbrugeren, og indholdet placeres i nogle tilfælde her i stedet for eller samtidig med 

placeringen på CDN’er. Det betyder i praksis, at en indholdstjenesteudbyder som eksempelvis Netflix som 

udgangspunkt opbevarer sit indhold på en række CDN’er, hvorfra det kan hentes og sendes over det åbne 

internet. Netflix kan i stedet også vælge at placere noget af sit indhold, fx populært og nationalt indhold 

på den lokale cache. Det betyder at indholdet opbevares tættere på de forbrugere, der skal hente 

indholdet. Trafikken over det åbne internet minimeres herved, og det sikrer den højest mulige kvalitet for 

forbrugerne på streaming.  

2.1 Afgrænsning i forhold til nærværende analyse 

Teleselskaberne har traditionelt haft en markant rolle i distributionen af kommunikations- og 

medietjenester. Såvel kommunikationstjenester som medietjenester omfatter således tjenester som 

traditionelt har genereret omsætning hos de traditionelle teleselskaber i form af forbrug af fx 

telefonsamtaler, sms eller tv-abonnementer pakket med bredbåndsabonnementet. OTT-medietjenester 

kræver både stor stabilitet og optager kapacitet i nettet. Derfor stiller disse tjenester også særlige krav til 

den infrastruktur, som tjenesterne er afhængige af, for at tjenesterne kan leveres til forbrugerne. 

I relation til nærværende analyse af OTT-tjenester har Erhvervsstyrelsen derfor valgt at fokusere på de 

tjenester, der ovenfor i tabel 2.1. er betegnet som hhv. OTT-kommunikationstjenester
8
 og OTT-

medietjenester
9
.  

Virksomhederne har i forløbet med udarbejdelsen af nærværende analyse været præsenteret for 

afgrænsningen til kommunikations- og medietjenester, og har givet udtryk for, at det er rimeligt at 

foretage en sådan afgrænsning, idet det generelt er anerkendt, at udviklingen med OTT-tjenester tog sin 

begyndelse med den gruppe, der betegnes OTT-kommunikationstjenester, mens det særligt er 

udviklingen på OTT-medietjenester, som nu for alvor præger udviklingen på det danske marked. 

 

   

                                                           

8
 Herved forstås tale- og beskedtjenester. 

9
 Herved forstås audiovisuelle tjenester, dvs. tjenester som indeholder lyd og/eller billeder. 
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3. Forbrugernes anvendelse af OTT-tjenester 

Forbrugerne tager i stigende grad tjenester leveret over det åbne internet til sig. Udbredelsen af 

smartphones har medført en udvikling hos de danske forbrugere, hvor anvendelsen af tale- og 

beskedtjenester som Facetime, Messenger og WhatsApp har vundet indpas som stærke konkurrenter til 

de traditionelle tale- og beskedtjenester.  

Derudover foregår der i disse år særligt en kamp i de danske dagligstuer, hvor den traditionelle tv-sening 

(også kaldet flow-tv eller lineært tv, hvor et tv-program ses på det programsatte tidspunkt) oplever 

stigende konkurrence om seerne fra internetbaserede streamingtjenester, som Netflix, HBO Nordic, DR 

TV, TV2 PLAY m.m.  

Flere og flere erstatter de traditionelle tv-kanaler og faste sendetider med on demand sening. Med on 

demand forstås indhold, der ses “på bestilling”. Det kan være tilfælde, hvor et flow-tv program sættes på 

pause eller startes forfra. Det kan også være andet indhold, fx videoklip, film eller tv-serier, der forbruges 

on demand.  

Muligheden for, hvor forbrugerne ønsker at se indholdet er også vigtig. Det er afgørende for forbrugerne, 

at streamingtjenesterne kan afspilles på flere platforme.
10

 Om det er sofaen, sengen eller sommerhuset 

skal ikke spille en rolle for forbrugerne. I dag bliver streamingtjenester først og fremmest anvendt på den 

bærbare computer, tablets og derefter på tv.
11

  

3.1.  Forudsætninger for anvendelse af OTT-tjenester 

En afgørende forudsætning for udviklingen i anvendelsen af indholdstjenester leveret over det åbne 

internet er den relativt store udbredelse af bredbåndsforbindelser i Danmark. 84 pct. af alle boliger og 

virksomheder i Danmark har adgang til en bredbåndsforbindelse med hastigheder på mindst 100 Mbit/s i 

download i 2015.
12

 Dertil kommer, at 77 pct. af de mobile bredbåndsabonnementer 1. halvår 2015 havde 

adgang til LTE. LTE er en teknologi, der er designet til at understøtte datakommunikation og 

multimedietjenester til mange samtidige detailkunder. 
13

 Med LTE er der adgang til hastigheder på op til 

mellem 35-70 Mbit/s.
 14

  

Energistyrelsen anbefaler, at en husstand har en internetforbindelse på i gennemsnit 10-20 Mbit/s, hvis 

der skal kunne være to samtidige brugere på nettet, der skal have mulighed for at streame.
15

 Langt 

hovedparten af danskerne i dag vil således have mulighed for at få en forbindelse, hvorpå de kan anvende 

OTT-tjenester til streaming uden at opleve begrænsninger.  

                                                           

10
 Deloitte (2015), Digital Democracy Survey: A multi-generational view of consumer technology, media and telecom trends, 

9. udgave. 

11
 Wilkes oplæg på Copenhagen FutureTV conference 2015. 

12
 Energistyrelsen (2015), Bredbåndsdækningen i Danmark 2015. 

13
 Energistyrelsen (2015), Telestatistik, Første halvår 2015. 

14
 Tallet er baseret på oplysninger fra en række af de danske teleselskaber. Det skal bemærkes, at der skal tages forbehold 

for, at der her er tale om en delt resurse. 

15
 Energistyrelsen: Tjekditnet.dk. 
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Data indsamlet fra en række danske teleselskaber viser, at der i dag er øget pres på infrastrukturen på 

grund af streaming af film- og tv-programmer. Afhængig af selskab tegner streamingtjenester sig for 25-

40 pct. af den samlede databelastning af deres net i spidsbelastningsperioderne, og fremadrettet 

forventer selskaberne en eksponentiel forøgelse af kapacitetsforbruget i nettet.  

I Danmark er det Netflix, som tegner sig for langt størstedelen af streamingtjenesternes dataforbrug. Alt 

efter teleselskab står Netflix for 55-85 pct. af streamingtjenesternes samlede dataforbrug i 

spidsbelastningsperioderne. På andenpladsen kommer Youtube med 10-35 pct.  

Anvendelsen af såkaldt adaptiv streaming, hvor mængden af data som overføres via streamingtjenesten 

tilpasser sig den tilgængelige kapacitet i nettet, betyder, at det er vanskeligt for teleselskaberne at 

vurdere den forventede belastning af deres net, og at en opgradering af nettet derfor i dag igangsættes, 

når forbruget når 70 pct. af nettets kapacitet, for at undgå, at forbrugerne oplever langsomme 

internetforbindelser. 

Nedenstående afsnit har fokus på den udvikling, der er sket i forhold til forbrugernes anvendelse af i 

særdeleshed tv- og streamingtjenester, men berører også deres brug af kommunikations- og 

musiktjenester.  

3.2.  Udvikling mod øget anvendelse af OTT-tjenester 

DR proklamerede i deres rapport om Medieudviklingen fra 2010, at på trods af at internettet fyldte mere 

og mere, havde internettet ingen indflydelse på danskernes tv-forbrug. De to medier blev brugt simultant 

i sofaen, hvor ”… der både kan ses Luksusfælden på TV3 og tjekkes Facebook.”
16

 

Den konklusion ændrede sig markant de følgende år, hvor danskernes daglige tv-sening faldt med knap en 

halv time op til 2014. DR beskrev faldet i Medieudviklingen 2013 som ”… det største [årlige fald] i al den 

tid der er blevet målt seertal.” og en væsentlig årsag var ”… at danskerne for alvor har taget de nye 

streamingtjenester til sig.”
17

  

I 2015 var konklusionen fra DR Medieudvikling, at: ”Apps på tv er potentielt en håndgranat lige ind i den 

traditionelle værdikæde på tv-markedet. Og med brugervenlige produkter som Apple TV og Chromecast på 

butikshylderne er splitten trukket.”
18

 

Imidlertid slår DR Medieudvikling også fast, at traditionelt tv og streaming ikke udelukker hinanden, men 

at det for langt de fleste forbrugere er en fordel at kunne kombinere traditionelt tv og streaming, idet det 

udfylder forskellige behov. Forbrugerne foretrækker derfor den ene eller anden form i forskellige 

situationer.  

”Kridter man banen skarpt op, går sofaen og tv hånd i hånd, mens sening andre steder 

– i sengen eller på farten – gør sig bedst med streaming. Ligesom tv er en 

fællesoplevelse, mens streaming er alenetid. Tv er for nogen til hverdag og streaming 

                                                           

16
 DR Medieforskning (2010), DR Medieudvikling 2010. 

17
 DR Medieforskning (2013) DR Medieudvikling 2013. 

18
 DR Medieforskning (2015) DR Medieudvikling 2015. 
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til weekend, mens tv for andre er til timerne efter aftensmaden og streaming er, når 

der ikke er noget interessant på tv.”
19

   

Streamingtjenester udgjorde i 2015 ifølge DR op mod 19 pct. af danskernes samlede tv-forbrug, hvilket er 

en stigning på 7 pct.-point i forhold til 2013.
20

 Danskernes samlede tv-forbrug er på niveau med 

rekordåret 2010, men forbrugerne har flyttet noget af forbruget over på nye platforme. Det kan skyldes 

ønsket om øget valgfrihed, som af amerikanske forbrugere angives som en af de væsentligste årsag til 

anvendelse af streamingtjenester.
21

 

Danske forbrugere oplever desuden, at de får mere værdi for pengene ved streamingtjenester.
22

 Det kan 

skyldes, at en ”streamingpakke”
23

 i en periode har været billigere end en traditionel tv-pakke. Samtidig 

kan de streamingtjenester, der indgår i pakken opsiges enkeltvis fra måned til måned, hvilket giver 

forbrugeren fleksibilitet.  

Den udvikling ser dog ud til at vende, så streamingpakken nu igen er dyrere end en tv-pakke.
 24

 I 2016 vil 

den mindste og største tv-pakke koste henholdsvis omtrent 200 kr. og 500 kr. om måneden hos alle 

danske, større teleselskaber.
25

 Viaplay har samtidig hævet prisen for deres streamingtjeneste med 30 pct. 

Således er en streamingpakke primo 2016 mellem 67-201 kr. dyrere end en tv-pakke jf. figur 3.1. Det er 

dog vigtigt at holde for øje, at det kan være vanskeligt at sammenligne omfanget af de forskellige pakker, 

da de har forskelligt indhold. Samtidig er det væsentligt at være opmærksom på, at de forskelige pakker 

er forbundet med forskellige bindingsperioder og krav til investeringer i  forskellige bokse, som kobles til 

tv’et. Disse er ikke medtaget i nedenstående sammenligning. 

  

                                                           

19
 DR Medieforskning (2015) DR Medieudvikling 2015. 

20
 DR Medieforskning (2015) DR Medieudvikling 2015, side 5. 

21
 Deloitte (2015), Digital Democracy Survey. 

22
 Wilkes oplæg på Copenhagen FutureTV conference 2015.  

23
 I eksemplet indgår en pakke med DR TV, Viaplay, TV2 Play, HBO Nordic og Netflix. I figur 3.2. er DR TV ikke synlig, da DR 

TV kan streames gratis. 

24
 Poul Ernst Jessen: Danske Markets, Company update 29. Januar 2016. 

25
 Berlingske Business (2015), Prisstigninger slår hul på dyre tv-pakker. 
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Figur 3.1. Tv-pakker – streaming contra kabel-tv 

 

 

Kilde: Danske Markets, Company Update 29. januar 2016. 

 

Den primære årsag til, at forbrugerne fravælger traditionelt tv er for mange usete kanaler og mængden af 

genudsendelser.
26

 Det afspejles ved, at der nu er en tendens til, at tv-udbyderne tilbyder forbrugerne frit 

valg mellem tv-kanalerne på månedsbasis. Eksempelvis tilbyder Boxer TV i dag et abonnement, hvor 

forbrugeren selv kan vælge, hvilke kanaler forbrugeren ønsker og skifte kanaler efter behov. Prisen for et 

sådant abonnement ligger på minimum 79 kr. pr. måned.
27

 Stofa har i 2016 også åbnet for fuldt frit valg af 

tv-kanaler, hvor mindsteprisen er 75 kr. pr. måned.
28

 

I forhold til kommunikationstjenester er der en tilsvarende udvikling i retning af, at forbrugerne i højere 

grad anvender OTT-tjenester i stedet for traditionelle tale- og beskedtjenester. Som det fremgår af figur 

3.2. har stigningen i anvendelsen af OTT-beskedtjenester påvirket antallet af traditionelle sms-beskeder 

på verdensplan. Således er antallet af sms-beskeder faldet siden 2014, samtidig med at der er sket en 

markant stigning i antallet af beskeder leveret via OTT-tjenester. Denne udvikling forventes at fortsætte 

fremadrettet, jf. figur 3.2. 

Erhvervsstyrelsen vurderer, at en tilsvarende udvikling må formodes at være gældende for taletjenester.  

  

                                                           

26
 Wilkes oplæg på Copenhagen FutureTV conference 2015. 

27
 https://www.boxertv.dk/tv/  

28
 https://produkter.stofa.dk/tv/vaelg-underholdning. 
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Figur 3.2. Antallet af beskeder sendt fra mobile håndsæt på verdensplan 

 

 

Kilde: Analysys Mason (2014): OTT messaging volumes will nearly double in 2014
29

. 

 

Musik har på tilsvarende vis undergået en lignende udvikling, hvor radio dog stadig fylder mest, når 

danskerne lytter til musik, men hvor streaming af musik er gået fra 10 pct. til 35 pct. i perioden fra 2010 til 

2015.
30

  

3.3.  Hvem anvender streamingtjenester? 

Streamingtjenester til film og musik henvender sig til alle aldersgrupper, men det er særligt forbrugere 

mellem 16 og 39 år, der har taget tjenesterne til sig, jf. figur 3.3. Mellem 70 og 85 pct. i denne 

aldersgruppe ser film- og tv-programmer via streaming, mens mellem 76 og 86 pct. streamer musik. 

Også hos de ældre aldersgrupper sker der en udvikling. Blandt de 40-59 årige streamer halvdelen film 

eller tv-programmer. Dog er det under 24 pct. af de ældre (60+) som streamer film- og tv-programmer. 

  

                                                           

29
 Analysys Mason (2014), OTT messaging volumes will nearly double in 2014. 

30
 DR Medieforskning (2015) DR Medieudvikling 2015. 
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Figur 3.3. Anvendelse af streamingtjenester 16-89 år, (pct. af 

internetbrugere) 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik – statistikbanken.dk 

 

I forhold til den udvikling, der er sket fra 2014 til 2015, er det særligt interessant, at streaming af musik 

generelt er steget mest, og at streaming af såvel tv- og filmprogrammer som musik er steget mest hos de 

ældre aldersgrupper. Eksempelvis er streaming af musik næsten fordoblet blandt de 75-89 årige – fra 11 

pct. til 18 pct. 

Den mest populære streamingtjeneste blandt danskerne er Netflix. Omtrent halvdelen af alt der streames 

i 2014 er via denne tjeneste, og hver dansker mellem 15-75 år ser i gennemsnit Netflix 15 minutter dagligt 

(37 minutter for de 15-29 årige).
31

 Blandt de helt unge (7-12 årige) er særligt YouTube populært. I den 

aldersgruppe anvender knap 40 pct. YouTube.
32

 

De danske streamingtjenester DR TV og TV2 Play har ikke opnået samme popularitet og bliver set 

henholdsvis 2 og 1 minut dagligt i gennemsnit af de 15-75 årige.
33

 DR oplever dog en fortsat fremgang for 

deres streamingtjeneste, hvor forbruget i 1. kvartal 2015 var fordoblet til 4 minutter i forhold til året 

forinden.
34

 

Generelt vokser streamingtjenesterne, målt på antallet af danskere, der benytter tjenesterne, men 

tjenester som HBO Nordic, Viaplay og især TV2 Play er størrelsesmæssigt fortsat et stykke fra Netflix og 

Youtube.
35

 

  

                                                           

31
 DR Medieforskning (2014), DR Medieudvikling 2014. 

32
 DR Medieforskning (2014), DR Medieudvikling 2014. 

33
 DR Medieforskning (2014), DR Medieudvikling 2014. 

34
 DRs oplæg på Copenhagen FutureTV conference 2015. 

35
 DR Medieforskning (2015), DR Medieudvikling 2015. 
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3.4.  Opsamling 

Forudsætningerne for streaming er gode i Danmark, da langt hovedparten af de danske husstande (84 

pct. af boliger og virksomheder i 2015) har mulighed for at få en tilstrækkelig god forbindelse til, at flere i 

husstanden kan anvende streamingtjenester samtidig. 

Forbrugerne tager da også i stigende grad streamingtjenester til sig. Streamingtjenesterne henvender sig 

til alle aldersgrupper, men det er særligt den yngre del af befolkningen, der er flittige brugere. Og 

udviklingen går stærkt. I 2010 var vurderingen, at internettet ingen indflydelse havde på danskernes tv-

forbrug, mens det, som det tidligere er fremhævet, i 2015 blev vurderet, at apps på tv potentielt en 

håndgranat lige ind i den traditionelle værdikæde på tv-markedet. 

Fravalget af traditionelt tv til fordel for streamingtjenester sker på grund af, at forbrugerne ikke ønsker 

mange usete kanaler og mange genudsendelser. Det har ført til, at tv-udbyderne i højere grad tilbyder frit 

valg mellem kanaler.  

Forbrugerne har også når det gælder musik og kommunikation på lignende vis taget OTT-tjenester til sig 

på bekostning af mere traditionelle tjenester. 
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4. OTT-tjenester – distribution og værdiskabelse 

Som det fremgår af kapitel 3, flytter forbrugernes adfærd sig i retning af at tilgå mere og mere indhold 

over det åbne internet på bekostning af mere traditionelle distributionskanaler. Det er muliggjort af den 

teknologiske udvikling og betyder, at det åbne internet som distributionskanal i stigende grad vinder 

indpas. Udviklingen med nye og andre måder at nå forbrugeren på med indhold har betydning for, i hvilke 

dele af distributionskæden værdiskabelsen sker.  

4.1.  Distribution 

Distributionen af medieindhold er under udvikling, og det åbne internet spiller i dag en større rolle for, 

hvordan medieindholdet
36

 når forbrugerne.  

Med muligheden for anvendelsen af det åbne internet til distribution af indhold er der i dag flere 

muligheder end tidligere for at nå forbrugeren med indhold. Denne udvikling betyder, at den traditionelle 

rollefordeling er ændret, så aktørerne i dag placerer sig anderledes i distributionen, end de traditionelt 

har gjort og ikke længere kun driver forretning inden for deres kerneområde.  

”Så man har denne her værdikæde, som jeg egentlig ikke vil betegne som en kæde 

men som et værdihav. Alle kigger sådan lidt i alle retninger - hvor kan man udvide?”  

 (Christoffer Gjerulf, Telia) 

Muligheden for distribution over det åbne internet har også medført, at virksomhederne i højere grad 

spreder sig over flere dele af distributionen. Netflix er et godt eksempel herpå. Fra oprindeligt at være en 

aggregator med fysisk indhold er Netflix nu både at finde som en tæt partner, når det gælder om at 

producere indhold, en markant aggregator, når det gælder om at samle indhold og samtidig også en 

leverandør af en del af infrastrukturen (via CDN’er).  

Der har traditionelt været tre aktørgrupper i distributionen af medieindhold til forbrugerne: 

Rettighedshavere, aggregatorer og infrastrukturleverandører, jf. figur 4.1. Aktørgruppernes roller har 

været relativt fasttømrede, med et vist sammenfald mellem aktørgrupper. YouSee, Stofa, og Boxer TV er 

eksempelvis både aggregatorer og infrastrukturleverandører. MTG er både aggregator og 

infrastrukturleverandør via Viasat, men spiller også en ganske markant rolle som rettighedshaver. Med 

udviklingen i distributionsmulighederne er der opstået en ny aktørgruppe – platformsejere, jf. figur 4.1. 

Platformsejerne indtager en central rolle i forhold til levering af indholdstjenester over det åbne internet.  

  

                                                           

36
 Der fokuseres på digitalt distribueret medieindhold. Dvs. at der ses bort fra distribution via fysiske medier, som ellers 

traditionelt har spillet en stor rolle for distributionen af medieindhold til forbrugerne. 
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Figur 4.1. Distributionen af medieindhold til forbrugerne 

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen 

 

Rettighedshavere
37

 - eksempelvis TV2 og Nordisk Film - har fået nye muligheder med det åbne internet 

som distributionskanal, fordi de i dag kan distribuere deres tjeneste direkte til forbrugerne via en platform 

eller direkte via det åbne internet, jf. figur 4.1. Tidligere solgte denne gruppe aktører typisk indhold videre 

til aggregatorerne. Denne distributionsvej anvendes stadig, men disse aktører har fået flere muligheder 

for at afsætte deres indhold udenom aggregatorerne. Hvor TV2 tidligere leverede indhold til eksempelvis 

YouSee, som stod for den videre distribution til forbrugeren, så leverer TV2 nu også deres indhold direkte 

til forbrugerne i form af TV2 play via TV2’s hjemmeside eller en app.  

Virksomhederne kan dermed kapitalisere deres produkt på både engros- og detailniveau, og positionen 

som rettighedshaver styrkes dermed, når internettet også kan anvendes som distributionskanal.  

Aggregatorer står for både at samle og præsentere indhold til forbrugerne. Der er to typer af 

aggregatorer. De traditionelle tv-udbydere, som har samlet tv-indhold – eksempelvis Stofa, Boxer TV og 

YouSee. Disse aggregatorer har eksisteret før muligheden for anvendelse af det åbne internet som 

distributionskanal opstod og har været i besiddelse af en dobbeltrolle som både aggregator og 

infrastrukturleverandør. Den anden type er de aggregatorer, som udspringer af muligheden for at 

anvende det åbne internet som distributionskanal. Det er virksomheder som eksempelvis Netflix og HBO 

                                                           

37
 I denne rapport er indholdsproducenterne udeladt for at øge simpliciteten. Det er rettighedshaveren, der er den 

afgørende i forhold til distribution af indhold, og idet der ofte er sammenfald mellem indholdsproducent og rettighedshaver 

er det kun rettighedshaverne, der er illustreret i figur 4.1.  
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Nordic. Denne type af aggregatorer spiller i dag en stor rolle, fordi de tilbyder forbrugerne en ny samling 

af indhold og har skabt en helt ny trend hos forbrugerne. Disse aggregatorer er i høj grad globale 

virksomheder.  

Rollen som aggregator er det led i distributionen, hvor mange selskaber forsøger at placerer sig, og hvor 

der i dag må antages at være skabt betydelig konkurrence mellem virksomhederne. Hvor rollen som 

aggregator tidligere i høj grad lå hos de virksomheder, der leverede infrastruktur, så blive de 

virksomheder, der besidder denne rolle i dag i høj grad udfordret, fordi det med anvendelsen af det åbne 

internet til levering af medietjenester er blevet lettere for alle andre virksomheder, at etablere sig som 

aggregator. 

Infrastrukturleverandører – eksempelvis Boxer TV, TDC, MTG og Telia – har traditionelt distribueret 

medieindhold til forbrugeren via deres egne distributionsform enten DTT, satellit, kabel-tv-net eller som 

ip-tv. Før udviklingen med anvendelse af det åbne internet til levering af tjenester har aggregator og 

infrastrukturleverandør være den samme, og her var disse aktører centrale for distributionen af 

medieindhold. En infrastrukturleverandør kan også være en virksomhed, som primært står for levering af 

den infrastruktur, via hvilken forbrugeren henter sit medieindhold, eksempelvis Telenor eller Hi3G. 

De nye aktører, platformsejere, – eksempelvis Apple, Alphabet, Microsoft og Sony - er blevet en central 

del af distributionen af medieindhold til forbrugerne via det åbne internet (markeret med mørkeblå i figur 

4.1.). Forbrugerne forventer i høj grad, at OTT-tjenester er tilgængelige som en app på forbrugerens 

hardware. Derfor skal OTT-tjenesteudbydere typisk, hvis de skal nå en tilstrækkelig kundebase, udvikle 

apps til deres tjeneste, som er tilgængelige på de mest populære platforme. Platformsejere konkurrerer 

om at indtage en førende rolle, da det giver adgang til en stor mængde brugere, som potentielt kan ledes 

andre steder hen i deres respektive forretninger. Et eksempel på dette er Amazon, der via deres tablets og 

tv kan trække kunder ind i ”Amazon universet”, og derefter tilbyde dem varer og tjenester i deres mere 

traditionelle dele af forretningen. 

4.1.1. Konkurrencesituationen er påvirket 

Udviklingen i distribution af medieindhold betyder, at konkurrencesituationen er påvirket, og 

styrkeforholdet mellem aktørgrupperne er forandret. Traditionelt har der formentlig været en tendens til 

hovedsageligt at se på sine konkurrenter som værende inden for samme aktørgruppe. Det vil sige, at 

rettighedshavere konkurrerer med andre rettighedshavere om at tilbyde det bedste og mest værdifulde 

indhold. Aggregatorerne konkurrerer om at tilbyde den bedste pakkeløsning med det mest efterspurgte 

indhold til forbrugerne. Infrastrukturleverandørerne konkurrerer om at levere den bedste og mest stabile 

infrastruktur til forbrugerne. Udviklingen med anvendelsen af det åbne internet til levering af indhold 

betyder, at der er kommet nye konkurrenter, og at konkurrenterne kommer fra andre dele af 

værdikæden. Særligt ses det, at en lang række virksomheder forsøger sig i rollen som aggregator, hvorfor 

denne rolle således ikke længere udgør en flaskehals. Til gengæld er platformsejerne blevet en central del 

af distributionen og udgør dermed en ny flaskehals omkring levering af medieindhold til forbrugerne via 

det åbne internet. 

Tidligere var konkurrencen også bundet op omkring en række lokale virksomheder med tilstedeværelse 

på de lokale/nationale markeder, mens konkurrencen i dag er bredere, fordi globale virksomheder også er 

tilstede på de lokale/nationale markeder. Det vil sige, at hvor eksempelvis TDC før konkurrerede med fx 

Telenor og Telia, så konkurrerer de i dag også med de store teknologivirksomheder, som udbyder medie- 

og kommunikationstjenester, eksempelvis Skype, Facebook og Alphabet. Disse globale virksomheder 

leverer et globalt produkt, som samtidig kan kombineres med lokalt tilpasset indhold. Det er eksempelvis 
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det, som Netflix gør, når de tilbyder et katalog af både internationale, men også danske produktioner i 

deres streamingtjeneste. 

Der kan identificeres forskellige typer af konkurrenter baseret på størrelse. For det første de 

virksomheder, som kommer ind på markedet og konkurrerer på samme traditionelle teleydelser som 

eksempelvis Telia. En anden gruppe er de OTT virksomheder, som lægger en service oven på det åbne 

internet som for eksempel Netflix og andre OTT-tjenester. Den tredje gruppe er mastodonter som fx 

Alphabet, som er i stand til at dominere hele markedet, hvis de vælger at lancere et dækkende netværk 

gratis for forbrugerne, fordi de vil gøre Danmark til testmarked. Størrelse er således relativ, fordi den 

store, nationale aktør typisk vil være en lille aktør sammenlignet med de store, globale virksomheder. 

Store, globale virksomheder som Netflix, Spotify og Facebook definerer udviklingen. De gør sig 

konkurrencedygtige på pris og placere sig henover forskellige dele af distributionskæden med nye 

innovative tjenester. 

”Sådan noget som Netflix, var der jo mange af os, som havde set, at det var sådan det 

skulle fungere. Men alligevel så kommer det bag på os, at de laver et produkt med et 

kæmpe bibliotek og så serverer det med et fast månedligt abonnement. Det var ikke 

det, der stod i krystalkuglen for et par år siden. Det var, at man lejede en film over 

internettet. Vi tog meget udgangspunkt i, hvordan det fungerede nede i Blockbuster 

butikken.”  

 (Claus Bülow Christensen, Zibra Digital Media Group) 

På tværs af virksomhederne er der en række argumenter for, at der inden for OTT-tjenester er markante 

fordele ved at være en stor virksomhed. Store virksomheder har i højere grad resurserne og 

kompetencerne til at rulle velfungerende OTT-tjenester ud såvel nationalt som globalt. Hermed kan de 

eksempelvis drive deres egne standarder, hvilket mindre (danske) virksomheder typisk ikke kan. De store 

virksomheder er derudover mere fordelagtige at indgå partnerskaber med, fordi de ofte har en større 

gruppe af forbrugere, end mindre virksomheder har. Det gælder fx i forhold til rettigheder. Endelig har 

store virksomheder en række andre stordriftsfordele, som giver lavere enhedsomkostninger end mindre 

konkurrerende virksomheder.  

Konkurrencen fra de store, globale aktører - som har sat standarden inden for medietjenester med 

attraktive og velfungerende tjenester - er hård og de danske virksomheder mener derfor ikke, at de 

nødvendigvis kan tage konkurrencen op med de globale virksomheder. Det medfører, at virksomhederne 

genovervejer deres forretningsudvikling (læs mere i kapitel 5). 

Det er ikke kun den enkelte OTT-tjeneste, som udgør en konkurrent. Det er også den samlede mængde af 

tilbud og muligheder, som er tilgængelig over det åbne internet. Forbrugernes opmærksomhed er 

altafgørende for OTT-tjenesteudbyderne. Dermed opstår der en udfordring for virksomhederne i det 

øjeblik, hvor forbrugerne ikke længere finder deres tjenester attraktive. Forbrugernes større valgfrihed, 

færre – eller ingen – bindinger og de vide muligheder for at tilgå andre prisvenlige og interessante 

tjenester gør, at virksomhederne hele tiden skal fokusere på at være attraktive overfor forbrugerne. 

Den stigende konkurrence, som OTT-tjenesterne bringer med sig, påvirker dog markederne forskelligt. 

Musikbranchen synes i dag at være længere i en omstilling end eksempelvis film- og tv-området, hvor 

OTT-tjenesterne fortsat udgør et supplement til traditionelt tv. Musikbranchen har været konfronteret 
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med konsekvenserne af faldende indtjening fra fysiske medier før andre brancher og i dag er 

musikmarkedet i fremgang blandt andet på grund af streamingtjenester som Spotify.
38

  

4.2.  Værdiskabelsen 

Ligesom distributionen af medieindhold er under forandring med forskydninger i styrkeforholdene 

mellem virksomhederne, ændrer værdiskabelsen sig også.  

Virksomhederne breder sig over flere dele af distributionskæden og kan tillige indtage roller i andre 

distributionskæder, der baserer sig på det åbne internet. Det kan fx være kommunikation, detailhandel 

m.v. Et eksempel på dette er Amazon, der både sælger bøger og meget andet over internettet og leverer 

en streamingtjeneste. 

Det er vanskeligt at identificere rationalerne bag aktørernes ageren i OTT-systemet, da de skal betragtes i 

en større sammenhæng. Det gælder især de store globale aktører som Apple, Facebook, Alphabet og 

Amazon, som alle har vidt forgrenede forretninger, hvor medietjenester alene er ét element. Apple 

anvender fx deres platform til at ”binde” forbrugerne til deres ”devices”. 

Nedenfor er en række indikationer af, hvordan værdiskabelsen sker i dag – hvor bevæger pengene sig så 

at sige hen, beskrevet.  

4.2.1. Rettigheder er centrale 

Rettighedernes betydning for kommercialisering af medieindhold afspejles i, at 70 pct. af omsætningen i 

digitale medievirksomheder som Netflix og Spotify i dag går til indkøb af indhold.
39

 Det efterlader disse 

tjenesteudbydere med en begrænset del af omsætningen til at dække øvrige udgifter som fx personale, 

udviklingsomkostninger m.v. Omsætningen kan stamme fra enten forbrugerne eller fra reklameindtægter. 

I praksis benytter flere virksomheder sig af begge indtægtskilder og ofte i forskelige hybridformer. 

Adgangen til medieindhold er for mange virksomheder direkte årsag til ca. 75 pct. af deres omsætning.
40

 

Virksomhederne forventer altså ikke, at de kan opretholde ret meget af omsætningen uden det rette 

medieindhold. Det underbygger, at det centrale konkurrenceparameter for virksomhederne er 

rettighederne til indholdet, og at det rette indhold har stor værdi for virksomhederne.  

De engelske tv-udbydere SKY og BT Sport indgik fx i 2015 en aftale med Premier League om at betale GBP 

5,14 mia. for rettighederne til at vise Premier League kampe i perioden 2016-2019 i England. Det er en 

prisstigning på 70 pct. ift. til den tidligere aftale. Angiveligt er rettighederne vigtige for SKY og BT Sports 

forretningsmodel i kampen om tv-, bredbånds- og mobilkunder.
41

 Et andet eksempel på populært 

medieindhold, som tiltrækker og fastholder forbrugerne, er bilprogrammet Top Gear, der tidligere har 

været produceret af BBC og genereret betydelige rettighedsbetalinger til BBC (i omegnen af 50 mio. £ 

årligt
42

). BBC afskedigede værterne, men Amazon har efterfølgende skrevet kontrakt med værterne om at 

producere en ny version af det populære bilprogram. Programmerne skal vises på Amazon Prime, med et 
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budget på angiveligt US$ 250 mio. for 36 episoder (US$ 4,5 mio. per episode). Det er dermed den største 

enkeltsatsning på Amazon Prime.
43

 Budgettets størrelse er udtryk for den store strategiske betydning, 

som rettighederne til attraktivt indhold har, hvad enten det er liveindhold eller on demand. Det gælder 

både, hvis strategien er, at virksomheder selv producerer indholdet (fx Amazon), og hvis virksomheder  

køber eksempelvis rettigheder til sportsindhold (fx MTG).  

En relativ ny udvikling, der kan være med til at øge efterspørgslen (og dermed prisen) på rettigheder, er at 

hardwareproducenter kobler rettighederne direkte til forbrugernes hardware. Et eksempel er, at Sony har 

lanceret en ny tjeneste i deres smart-tv, der gør det muligt for forbrugerne eksklusivt at streame film fra 

Sony pictures i 4K ultra HD.
44

 Hvis andre store tv-producenter som fx Samsung og LG går i samme retning, 

og køber rettigheder til indhold, der efterfølgende kun kan tilgås via deres tv, kan denne aktørgruppe også 

være med til at øge den samlede efterspørgsel og pris på rettigheder.    

De høje og stigende priser på rettigheder, gør det meget vanskeligt for selv større danske virksomheder at 

erhverve sig de mest attraktive rettigheder, og selv prisen på mindre attraktive rettigheder er relativ høj. 

Derfor er det en af de mest markante udfordringer for virksomhederne ved at arbejde med OTT-tjenester.  

Betydningen af rettighederne til det rette indhold ses også, når fx YouSee (TDC) med deres nyeste strategi 

fremadrettet vil fokusere yderligere på indholdsrettigheder ved at investere i flere rettigheder direkte fra 

producenterne for derigennem at være relevante for deres kunder.
45

 Det samme gør sig gældende, når 

Facebook, trods virksomhedens tidligere strategi med at fokusere på indhold i kort form, ser ud til at byde 

på streamingrettighederne til NFL. Facebook går efter premium indhold for at vise sin streamingkapacitet 

og rammer en bred målgruppe af sine brugere ved at satse på netop sport.
46

 

Udover prisen på attraktive rettigheder, er det også en udfordring for virksomhederne, at kompleksiteten 

ved rettighederne øges, idet der både er forskellige rettigheder forbundet med at se indhold tidsforskudt 

og at se indholdet på forskellige enheder.  

”Når vi sender en lineær kanal ud, så koster den os et eller andet. Så synes vi det kunne 

være fedt at sende den på nettet. Det koster os mere. Så synes vi det kunne være fedt 

at starte et program forfra. Det koster også lidt mere. Og så synes vi at det kunne 

være fedt, at man kunne se det, man har betalt for i 48 timer. Det koster mere igen… 

Af en eller anden grund er vi endt ud i den situation, at alt koster noget ovenpå det, vi 

betaler for i forvejen.”  

 (Christian Morgan, TDC) 

Samtidig står virksomhederne overfor den udfordring, at udvalget skal være omfattende og attraktivt for, 

at forbrugeren betaler for tjenesten. Det indebærer en række valg for virksomhederne om, hvad 

forbrugerne skal have adgang til, i forhold til hvad virksomhederne skal betale for rettighederne, ligesom 

virksomhederne udfordres i forhold til at få kommunikeret ud til forbrugerne, hvilket indhold de har 
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adgang til og hvornår. Film, serier m.v. er typisk kun tilgængelige i en kortere periode, så hvis fx en ny 

kunde hos HBO Nordic ønsker at se en populær serie, så er den ikke nødvendigvis tilgængelig længere, da 

rettighederne kan være erhvervet for en begrænset periode. Det handler derfor for virksomhederne om 

at finde den rette balance mellem prissætning og den fleksibilitet, som man gerne vil tilbyde forbrugerne. 

4.2.2. Platformsejerne er de nye gatekeepere 

Den nye gruppe af aktører i distributionen af medieindhold – platformsejere – må antages at stå stærkt i 

forhandlinger med potentielle kunder, da forbrugerne forventer, at de kan tilgå indhold via flere 

platforme. Platformene er bindeleddet mellem indholdet og forbrugeren, og værdien af platformen for 

såvel forbrugerne som indholdstjenesterne stiger i takt med antallet af brugere af platformen. Flere 

brugere øger markedet, og flere apps med indholdstjenester øger værdien for brugerne. Platformsejerne 

bliver dermed gatekeepers, da det er nødvendigt for forbrugerne at anvende den konkrete platform til at 

tilgå indholdstjenester.  

Det må formodes, at selskaber som Apple og Alphabet kan kapitalisere på at være gatekeepere. Apple, 

Windows og Alphabet tager eksempelvis alle 30 pct. af den omsætning, som en app i henholdsvis App 

Store
47

 Windows Store
48

 og Google Play
49

 genererer. Det vides ikke, om dette gælder i alle tilfælde, eller 

om nogle aktører er i stand til at forhandle sig til bedre vilkår. Det må forventes at være tilfældet for 

aktører som fx Netflix, der er så attraktiv en aktør at have på sin platform, at adgangen til servicen er en 

win-win situation for parterne.  

Platformene har en betydning, som bliver mere og mere kritisk for de øvrige aktører på markedet i takt 

med, at forbrugerne forventer at kunne tilgå indhold via disse platforme. Platformsejerne er i stand til at 

udøve kontrol over adgangen til onlinemarkederne og kan i høj grad påvirke indtægterne hos de 

forskellige aktører. Der opstår således en ny flaskehalssituation omkring denne position i distributionen 

og, platformsejernes forhandlingsposition må derfor formodes at være stærk. Det kan eventuelt afspejles 

i deres priser og vilkår, for de kunder, som er afhængige af deres rolle som bindeled mellem indhold og 

forbruger. 

4.2.3. Teleselskaberne udfordres 

Teleselskaberne udfordres, selvom de ligesom platformejerne, har en gatekeeper funktion. 

Infrastrukturen er en forudsætning for udviklingen omkring OTT-tjenester og efterspørgslen efter et 

stabilt net med tilstrækkelig kapacitet stiger med mængden af tjenester leveret over det åbne internet. 

Forbrugerne forventer i højere grad end tidligere, at nettet fungerer, og at der er dækning, så det er 

muligt at anvende de tjenester, som forbrugerne ønsker. En tendens er fx, at når unge flytter i lejlighed, så 

er det en større prioritet for dem at få bredbånd end tv. Det synes umiddelbart at være et solidt 

forretningsgrundlag for teleselskaberne. Når teleselskaberne til trods for deres position som gatekeeper i 

distributionen af medieindhold udfordres, skyldes det, at deres tjenester er funktionelt substituerbare. 

Det betyder, at selskaberne umiddelbart konkurrerer på prisen.   

Dertil kommer, at OTT-tjenester som Skype, Messenger og Snapchat overtager dele af den indtjening, 

som teleselskaberne tidligere har haft på besked og tale. Tilsvarende tager tjenester som Netflix 
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indtjening fra de teleselskaber, der parallelt med infrastrukturforretningen har en tv-forretning. Det 

afspejles i de seneste regnskaber, hvor de tre største danske teleselskaber (TDC, Telia og Telenor) 

tilsammen nedskrev for 7,7 mia. kr. i 2015.
50

 Overskuddet
51

 i Danmark for de samme tre selskaber er i 

perioden fra 2011 til 2014 faldet med henholdsvis ca. 5, 12,5 og 69 pct.
52

 På baggrund af den faldende 

indtjening mener teleselskaberne, at deres muligheder for at investere i den nødvendige vedligeholdelse 

og opgradering af infrastrukturen er begrænset. 

4.2.4. Tv-udbyderne presses af OTT-tjenesterne 

Det estimeres, at danske kabel-tv-udbydere i øjeblikket har et fald i omsætningen på knap 26 mio. kr. på 

en måned på grund af, at forbrugerne skærer ned i størrelsen af deres tv-pakker.
53

 Det sker som følge af 

forbrugernes ændrede vaner, jf. kapitel 3, der fører til, at tv-pakker reduceres eller helt opsiges til fordel 

for streamingtjenester.  

TDC har fx over de seneste to år oplevet en årlig stigning i antallet af forbrugere med den mindste tv-

pakke på knap 9 pct., mens det totale antal tv-abonnementer har været nogenlunde stabilt. Resultatet er, 

at omsætningen fra tv over samme periode har været svagt faldende på trods af gentagne prisstigninger, 

formentlig delvis på grund af stigning i prisen for at erhverve rettigheder.
54

 Samme udvikling kan ses hos 

Stofas tv-kunder. Hvor 80 procent for få år siden havde den store pakke, er det nu under 40 procent, og 

den tendens forventes at fortsætte.
55

  

Streamingtjenesterne står i dag for en del af den omsætning, som tv-udbyderne før havde på det danske 

marked. Det estimeres fx, at danskerne bruger 60,5 mio. kr. hver måned på Netflix.
56

  

Desuden følger annonceomsætningen helt naturligt forbrugerne over på det åbne internet, hvilket figur 

4.2. tydeligt illustrerer.  

Figur 4.2. Udvikling i annonceomsætning, 2007-2014 (mio. DKK) 
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Kilde: Erhvervsstyrelsen på baggrund af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse 2014 

Anm.: Den totale annonceomsætning indeholder udover tv og internet også annoncer i 

magasiner, dagblade, ugeaviser og biografer. 

 

Generelt er indtægterne fra tv-reklamer i Danmark faldet fra 2,52 mia. kr. i 2007 til 2,17 mia. kr. i 2014. 

Der har således været en tilbagegang i reklamer på tv på ca. 14 pct. i perioden. Samtidig har der været en 

fremgang i reklamer på internettet fra 2,69 mia. kr. i 2007 til 5,46 mia. kr. i 2014, hvilket svarer til en 

vækst på lige over 100 pct.
57

. Tv-reklamemarkedet (og dermed også tv-udbyderne) er dermed under pres 

fra konkurrerende medier og især internetmedierne, der i stigende grad løber med indtægterne. 

Et eksempel herpå er Rynkeby, der er gået fra stort set udelukkende at anvende tv som reklamemedie til i 

2016 forventeligt at anvende over halvdelen af sit nordiske marketingbudget på fx Youtube. Det sker med 

en forventning om, at de der ser reklamen via Youtube er mere dedikerede, end de der ser reklamer via 

tv. Rynkeby ser nemlig en tendens til, at seerne skifter væk fra tv-reklamer, hvilket gør tv-reklamerne 

mindre effektive. Tv-reklamer er dog stadig attraktive, da de kan nå ud til mange seere på én gang.
 58

 

4.2.5. Musikstreaming er afgørende for pladeselskaberne 

Ifølge DR Medieudvikling er kampen om musiklytterne hårdere end kampen om tv-streamerne, hvor det 

er mere almindeligt at bruge mere end en tjeneste, fx både Netflix og Viaplay.
59

 Det er der formentlig to 

hovedårsager til. For det første har musikbranchen gennemgået en udvikling mod (lovlig og ulovlig) 

streaming gennem en længere årrække – mest markant var etableringen af musikdelingstjenesten 

Napster tilbage i 1999, der på et par år opnåede stor popularitet.
60

 For det andet er der en stor forskel fra 

udbudsmæssig side, da tv-tjenesterne satser på unikt indhold, hvilket adskiller tilbuddene fra hinanden 

indholdsmæssigt.
61

 Musiktjenesterne har derimod i langt højere grad det samme udbud af indhold, og 

derfor kan forbrugerne typisk nøjes med en tjeneste. Dette billede ser dog ud til at være under 
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forandring. Apple Music udgav fx Dr Dre´s 2015-udspil som den eneste streamingtjeneste, og Tidal, som 

blev relanceret i 2015, slår sig også op på unikt indhold.
62

 

Pladeselskabernes omsætning i Danmark har været stigende de seneste år, hvilket i høj grad skyldes 

streamingtjenesterne. Omsætningen fra streamingtjenesterne er øget med 26,5 pct.-point fra 2014 til 

2015, og udgør i 2015 mere end 70 pct. af den samlede omsætning.
63

 Streamingtjenesterne må derfor 

betragtes som et afgørende fundament for pladeselskabernes omsætning. 

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte tjenester bidrager til pladeselskabernes omsætning i Danmark. 

Streamingtjenester som Spotify, Apple Music og TDC Play bidrog i 2015 med 305 mio. kr. til 

pladeselskaberne, mens tjenester som Youtube og Soundcloud kun bidrog med 18 mio. kr.
64

 Forskellen 

består i, at de sidstnævnte tjenester ikke skal indgå licensaftaler med pladeselskaberne for at anvende 

deres indhold.
65

 

4.3.  Opsamling 

Udviklingen i distributionen af indhold med det åbne internet som forudsætning for en yderligere 

distributionskanal har både ført til ændringer i styrkeforholdet mellem eksisterende virksomheder og 

påvirket konkurrencen. Aktørerne spreder sig over flere dele af distributionen og springer over led i 

distributionen. Hvor konkurrencen tidligere må antages i højere grad at have været inden for de enkelte 

aktørgrupper i distributionskæden, er der i dag flere og andre typer virksomheder, der nu tager del i 

konkurrencen på tværs af aktørgrupperne i distributionskæden.  

Det er de store, globale aktører, der har defineret udviklingen og sat standarden på de nye, attraktive og 

velfungerende OTT-tjenester. Samtidig har de markant større økonomiske resurser og en række 

stordriftsfordele på grund af deres størrelse. 

Rettighedshavernes rolle er styrket og de nye aktører i form af platformsejerne har en central position. 

Aggregatorerne påvirkes af rettighedshavernes mulighed for at gå direkte til forbrugerne, men de nye, 

globale aggregatorer spiller en stor rolle med deres nye og attraktive indholdstjenester. 

Infrastrukturleverandørerne udfordres, da den vertikale integration mellem net og tjenester er mindsket. 

De mister indtjening på deres traditionelle tjenester, samtidig med at de fortsat skal sikre et stabilt 

internet med tilstrækkelig kapacitet til, at forbrugerne kan anvende de nye indholdstjenester. 

Ændringerne i styrkeforholdet og påvirkningen af konkurrencen afspejles i værdiskabelsen. De stigende 

priser på (attraktive) rettigheder og kompleksiteten heraf udgør en særskilt udfordring for 

virksomhederne. Der er en række indikationer på, at værdiskabelsen i dag i høj grad er centreret om 

rettighederne. Prisen på attraktive rettigheder er relativ høj, og 70 pct. af omsætningen hos Netflix og 

Spotify går til at erhverve rettigheder hos rettighedshaverne. Rettighedshaverne synes altså at tage en 

stor del af omsætningen hos OTT-tjenesteudbyderne. Det kan medføre, at med så stor en andel af 

omsætningen anvendt til erhvervelsen af attraktive rettigheder, reduceres muligheden for at anvende 

midler til fx udvikling af tjenesterne.  
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Kabel-tv-udbyderne har i øjeblikket et fald i omsætningen på knap 26 mio. kr. på en måned på grund af, at 

forbrugerne reducerer deres tv-pakker – antageligt blandt andet til fordel for OTT-tjenesterne. Netflix får 

omvendt ca. 60 mio. kr. hver måned i abonnementsbetaling for danske forbrugeres anvendelse af Netflix. 

Øget anvendelse af det åbne internet til distribution af indhold fører også til, at annonceindtægter i 

højere grad flytter over på internettet på bekostning af tv. Fra 2007-2014 er reklameindtægterne fra tv 

således faldet 14 pct., mens reklameindtægterne fra internettet er fordoblet i den samme periode.  

Inden for musikbranchen er streamingtjenesternes betydning meget markant. 70 pct. af 

pladeselskabernes omsætning i 2015 stammer fra streamingtjenesterne. Det er en markant stigende 

andel i et voksende marked. 
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5. Et marked under opbrud – hvordan agerer virksomhederne?  

Et marked under opbrud med ændringer i styrkeforholdet mellem virksomhederne og en påvirkning af 

konkurrencen betyder, at virksomhederne gør sig strategiske overvejelser i forhold til, hvordan de bedst 

muligt positionerer sig i markedet med henblik på at være relevante og attraktive for forbrugerne 

fremadrettet. 

Software- og medievirksomheden Zibra Digital Media Group oplever, at det i højere grad end tidligere er 

blevet nødvendigt som virksomhed at kunne ride med på de bølger, som opstår i markedet. Det vil sige, at 

virksomhederne skal være parate til at omstille forretningen i retning af nye tendenser og ny 

efterspørgsel. Det kan betyde, at virksomhederne skal lancere internt konkurrerende tjenester, bevæge 

sig væk fra kerneforretningen eller satse på helt nye forretningsområder. Det kan også være helt nye 

virksomheder, der opstår på baggrund af udviklingen. Virksomheder, der ønsker at trække forbrugerne 

væk fra traditionelle koncepter med nye innovative forretningsmodeller. 

Forretningsudvikling kan ske på mange måder. Zibra Digital Media Group er fx en tidligere 

innovationsafdeling i fiberselskabet Global Connect, som i 2014 blev udskilt som selvstændigt 

innovationshus. Zibra skal her specialisere sig i at kombinere softwareudvikling og medieproduktion til at 

udvikle nye OTT-tjenester og derigennem finde nye anvendelsesområder for Global Connects 

infrastruktur. 

”Hvis vi bare var blevet ved med at sælge 100 Mbit forbindelser til 3.000 kr. om 

måneden, så havde man haft en skidt forretning, fordi prispresset er enormt på de der 

produkter. Så der skal hele tiden udvikles nye produktområder.” 

 (Claus Bülow Christensen, Zibra Digital Media Group) 

For flere virksomheder er hensigten med OTT-tjenesterne at sprede risikoen. Eksempelvis har TV2 med 

TV2 Play både kundegrupper blandt de traditionelle tv-forbrugere og forbrugere af OTT-tjenester. TV2 

Play (og andre OTT-tjenester) konkurrerer ikke med TV2 på den traditionelle tv-form i dag, men på 

længere sigt forventes det dog, at OTT-tjenesterne vil være et direkte alternativ. Tilstedeværelsen på to 

platforme gør det muligt at prioritere OTT-tjenester i takt med, at fundamentet for traditionelt tv gradvist 

mindskes. Med en OTT-tjeneste forventer TV2 i højere grad fortsat at være relevante for forbrugerne, da 

TV2 kan prioritere henholdsvis traditionelt tv og/eller OTT-tjenesten efter forbrugernes adfærd og ønsker.  

Generelt er det fælles for virksomhederne, at der er ambitioner bag OTT-produkterne, og at de enten har 

eller på sigt forventes at få en strategisk vigtig betydning for virksomhederne. 

5.1.  Teknisk omstilling 

Et tegn på forandringerne på de konvergerende markeder er, ifølge flere virksomheder, at de har 

omstillet deres forretningsområder. Det gælder tv-udbydere, der bliver til bredbåndsvirksomheder (fx 

Stofa), og mobiltelefoniselskaber, der bliver til underholdningsvirksomheder (fx TDC). Gældende for flere 

af virksomhederne er, at de i stigende grad skal arbejde med softwareudvikling og træffe strategiske og 

kvalificerede beslutninger om de muligheder og begrænsninger, som lancering af OTT-tjenester kræver.  
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Udfordringen med softwareudvikling er i særlig grad, at det typisk ikke er virksomhedernes 

kernekompetence. For MTG har udviklingen af Viaplay eksempelvis været en særlig teknisk og ny form for 

udfordring. Særligt i begyndelsen var der mange komplikationer, før MTG kunne levere en tilstrækkelig 

stabil streamingoplevelse, som det fx kræves for at fastholde forbrugerne til live sport. For MTG er 

udviklingen gået hurtigt - ikke mindst fordi Netflix er en hård konkurrent.  

Virksomhederne oplever således, at de bruger flere resurser på udvikling end tidligere, men omstillingen 

til at tilbyde OTT-tjenester er en nødvendighed for også fremover at være relevante for forbrugerne. 

Derfor er investeringer i OTT-tjenester for nogle virksomheder på nuværende tidspunkt i højere grad 

lærepenge for med tiden at være bedre rustet til at omstille virksomheden til mere digitale markeder. Det 

handler derfor ikke nødvendigvis om indtjening på selve OTT-tjenesten her og nu.  

Den digitale omstilling kræver nye kompetencer i virksomhederne. Flere af virksomhederne køber 

rådgivning eller løsninger fra softwarevirksomheder.  

Der er dog stadig meget udvikling i forbindelse med fx at bygge den visuelle flade eller integrere løsningen 

i virksomhedernes eksisterende systemer. For flere virksomheder er det derfor en fordel at have nogle af 

it-kompetencerne internt. Tjenesterne udvikles hele tiden, og virksomhederne har bedre forudsætninger 

for at foretage justeringer af OTT-tjenesterne, når de har viden herom i virksomheden.  

Der tegner sig ikke et klart billede af, hvorvidt virksomhederne har mulighed for at rekruttere de ønskede 

(digitale/tekniske) kompetencer. Virksomhederne ansætter i stigende grad fra beslægtede brancher i takt 

med at markederne konvergerer, og nogle virksomheder ansætter i højere grad medarbejdere, der har en 

holdning til det, som virksomheden skaber.  

En virksomhed som Stofa arbejder endvidere ud fra en model, hvor de udnytter deres rolle som mindre 

virksomhed til hurtigt at kunne følge med, når teknologien bliver moden: 

”Med den størrelse som vi har, så kan man ikke drive noget. Vi bliver nødt til at spotte, 

når teknologierne er på vej op og sige okay, der er nogen af de store, der køber meget 

ind af det her, og de taler rigtig meget om det her... Vi er nødt til at vente og så 

forberede os så godt som muligt og så leve af, at vi er agile og hurtige til at 

implementere, når toget kører.” 

 (Thomas Helbo, Stofa) 

5.2.  Partnerskaber 

Som en reaktion på det opbrud, der sker omkring distribution af indholdstjenester, ses der blandt 

virksomhederne i stigende grad partnerskaber på tværs af aktørgrupper. Det gælder også partnerskaber 

med virksomheder, der kan betragtes som konkurrenter. Det forekommer oftere, at man er frienemies - 

altså både samarbejdspartnerne (friends) og konkurrenter (enemies) på samme tid.  

Netflix kan fx betragtes som en konkurrent til teleselskaberne og den aggregatorrolle, de tidligere typisk 

har haft (se mere i kapitel 4). Det forhindrer dog ikke disse virksomheder i at indgå samarbejder med 

Netflix, HBO og andre OTT-tjenester. Samarbejdet går ud på, at kunderne får en fordelagtig adgang til 

OTT-tjenesterne enten som en fast del af deres abonnement hos teleselskabet, som det er tilfældet hos 
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eksempelvis Telia, eller som et eksklusivt tilbud i en begrænset periode, som det er tilfældet hos 

eksempelvis Stofa.
66

 Rationalet for denne form for bundling blandt teleselskaberne er, at jo mere 

forbrugerne kan tilbydes i én samlet pakke, des mere tilbøjelig vil detailkunderne være til at forblive 

kunder hos teleselskaberne, fordi det forøger værdien af det telefoni- eller bredbåndsabonnement, som 

kunderne har hos selskabet.  

Modsat handler det for OTT-tjenesteudbyderne om at nå bredt ud med deres indhold på en nem og hurtig 

måde. Det kan de komme ved at indgå partnerskaber med aggregatorer og teleselskaber. Det må i nogle 

tilfælde også forventes, at OTT-tjenesterne kan få en merbetaling i forhold til ikke at indgå i et 

samarbejde. Eksempelvis kan det antages, at Spotify vil opnå en merbetaling fra samarbejdspartneren, 

eksempelvis Telia sammenlignet med indtægterne fra deres gratis reklamebaserede OTT-tjeneste direkte 

henvendt til forbrugeren.  

Et andet eksempel er TV2, som både har et partnerskab med Alphabet på annoncesiden, og har 

samproduceret en sæson af serien Rita med Netflix. TV2 får med aftalen mulighed for at nå ud til et 

markant større antal seere via Netflix. Netflix har derimod givet udtryk for, at serien er populær blandt 

mange af tjenestens brugere, og Netflix ønsker at udvælge de bedste tv-serier fra hele verden og gøre 

dem tilgængelige for alle.
67

   

5.3.  Fokus på nicher 

Da en række af de danske virksomheder mener, at det kan være vanskeligt at konkurrere med de globale 

aktører, har flere af virksomhederne en strategi om fremadrettet at differentiere sig fra konkurrenterne – 

finde deres egen niche, hvor de kan være attraktive over for en afgrænset målgruppe. Det kan fx ske ved 

at være et lokalt alternativ, som ikke umiddelbart kan kopieres af de store virksomheder.  

På tv-området forventer flere virksomheder, at dansk indhold vil blive mere værdifuldt. Nordisk Film 

arbejder eksempelvis med denne forretningsmodel. Virksomheden introducerede i 2012 OTT-tjenesten 

”Min Bio”, som giver adgang til børnefilm og -serier, og i 2015 lancerede virksomheden tjenesten ”Dansk 

Filmskat”, der på baggrund af deres rettigheder tilbyder et katalog af danske filmklassikere samt 

ekstramateriale i form af fx gamle reklamefilm med kendte skuespillere.  

For Nordisk Film er den digitale forretningsudvikling i dag en strategisk prioritet på tværs af alle 

forretningsområder i virksomheden. Nordisk Film har en digital afdeling, som skal udvikle de digitale 

produkter, der skal afløse salget af fysiske enheder. Min Bio og Dansk Filmskat er begge et resultat heraf. 

Både Dansk Filmskat og Min Bio er nichekanaler, som skal henvende sig til bestemte kundesegmenter. 

Dette er dog ikke ensbetydende med et lavere ambitionsniveau, da der stadig er volumen i markedet for 

lokalt indhold. Det gælder derfor for tjenesterne Min Bio og Dansk Filmskat om at tilbyde kunderne noget, 

som de ikke kan få andre steder. 

”Vi er helt fremme, hvor de andre kanaler også er. Vi skal ikke konkurrere med dem, 

men vi skal være på de samme platforme, så vi er det gode, lokale alternativ”. 

 (Ole Martini, Nordisk Film) 
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Udover lokalt indhold er der også strategiske overvejelser om at udpege nicheområder, hvor 

rettighederne har en fornuftig pris, og hvor man samtidig kan nå et globalt publikum - fx en 

nichesportsgren som ridesport. Det er den forretningsmodel som Zibra har anvendt, da de udviklede 

deres streamingtjeneste, som startede med livestreaming af hestesport, og som i dag er udskilt i et 

selvstændigt selskab – DreamSports, der nu også leverer indhold fra andre sportsgrene. 

”Vi ønsker at levere online oplevelser til et lokalt dansk og skandinavisk publikum – 

men også at have relevans for ridesportens hastigt voksende internationale publikum, 

for verden bliver jo stadigt mere globaliseret, og det er omkring de snævre 

målgrupper, at spændende online koncepter og services som det nye dreamsports tv 

kan opstå.”
68

 

Flere af tv-udbydernes rolle i markedet vil være at fastholde en platform, der kan sikre danske 

medieproduktioner. De mener ikke, at de store globale, aktører vil have ligeså stort incitament til at 

investere i lokalt indhold, som danske virksomheder har. Men en lang række af virksomhederne mener, at 

det er nødvendigt at have stærke OTT-tjenester, der kan sikre at dansk indhold fremadrettet vil være 

tilgængeligt og imødekomme efterspørgslen fra de danske digitale medieforbrugere.  

5.4.  Udnyttelse af data 

Med udviklingen af OTT-tjenester, hvor indhold leveres direkte til forbrugerne over det åbne internet, er 

der også en helt andet mulighed for at få data om forbrugernes vaner og præferencer direkte fra 

forbrugerne, når de anvender OTT-tjenester. Det giver virksomhederne mulighed for bedre at forstå deres 

kunder og dermed henvende sig direkte med målrettet indhold til målgruppen.
69

  

Blandt en række af virksomhederne er der opmærksomhed omkring, at anvendelsen af data kan øges for 

at optimere forretningen. Det handler om at kende sine kunder, og give dem det de vil have, hvor de vil, 

når de vil. Måske ved kunderne ikke selv, hvad de efterspørger, men data kan i højere grad anvendes til at 

få viden herom. Netflix er et af forbillederne, da de anvender den meget store mængde af data om 

forbrugeren, som er genereret af forbrugerne selv ved anvendelse af tjenesten, til at udvikle det indhold, 

som forbrugerne er interesseret i. Viden om forbrugerne har også betydning for virksomhedernes 

forhandlinger med producenter og rettighedshavere.
70

  

Eksempelvis har streamingtjenesternes platform forbedret mulighederne for at indhente data om 

musikforbruget fra partnere og dermed fastholde relationen til forbrugerne. Og disse data er nyttige i 

forhold til at drive et pladeselskab, fordi data fx er et redskab til at undersøge og vise udviklingen, når 

man fx skal skrive kontrakt med nye kunstnere.  

”I den gamle verden, når vi solgte CD’er, så stoppede relationen med forbrugeren der. 

Ved at henvende os til retaileren kunne vi i bedste fald finde ud af, hvad for en type 

forbruger, der havde købt albummet, og vi kunne måske finde ud af, hvad de ellers 

havde købt. Men det var et meget lille kendskab i forhold til de oplysninger, som vi får 

fra vores partnere i dag, hvor vi fx kan finde ud af, hvordan og hvor forbrugerne 

anvender musikken.”  
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 (Jens Olsson (oversat), Warner Music Denmark) 

Det indikeres af flere af virksomhederne, at de gerne vil blive endnu bedre til at kende forbrugerne, fordi 

fx dataanvendelse- og behandling har stor værdi i forhold til at træffe beslutninger om, hvordan 

virksomhedens OTT-tjenester skal videreudvikles. 

5.5.  Nye forretningsmodeller opstår 

På markeder under opbrud opstår der også muligheder for nye forretningsmodeller. Det kan være såvel 

eksisterende virksomheder, der udvikler nye forretningsmodeller, som nye virksomheder der opstår. Det 

overordnede billede af denne dynamik er, at etablerede virksomheder og iværksættere tester forskellige 

modeller af på markedet. Det indikerer, at der ikke er en klar forventning i markedet om, hvor markedet 

bevæger sig hen, og at der kan være plads til forskellige forretningsmodeller, som hver især retter sig 

imod specifikke kundesegmenter. 

Det gælder eksempelvis i telebranchen, hvor nye typer selskaber etableres. Det nye teleselskab Hiper har i 

2016 set dagens lys med en forretningsmodel, der er baseret på det meget simple – at være leverandør af 

en internetforbindelse via kabel-tv-, fiber- eller kobbernet, uden at det er muligt for kunden samtidig at få 

tv eller mobiltelefoni.
71

  

"Hvis der er én ting, de andre teleselskaber bliver ved med at gentage, er det, at de 

ikke vil ende med bare at være en transportør af data, en bit pipe. Det betyder så, at 

den strategiske position er fuldstændig åben. De etablerede spillere ønsker den ikke. 

Så vi kan tage den og lave en forretning på det - og så koncentrere os om at være 

ekstremt effektive og om at have en meget lille organisation med nogle meget simple 

produkter."
72

 

Hiper baserer deres strategi på, at flere og flere særligt yngre forbrugere i højere grad end tidligere 

anvender streamingtjenester. Målgruppen er relativt smal, men voksende, og det er et bevist valg fra 

Hiper, at de vælger en forretningsmodel, der skal ramme en niche i markedet.
73

  

I marts 2016 blev et nyt teleselskab – Plenti – lanceret. Plenti beskriver sig selv som Danmarks nye 

underholdningstjeneste, der skal levere en masse digitale tjenester sammen med et mobilabonnement til 

én samlet stærk pris.
74

 Plenti går således i modsætning til Hiper efter en forretningsmodel, hvor de 

tilbyder forbrugerne en hel pakke af tjenester i håb om, at forbrugerne vil finde det attraktivt at kunne få 

en hel række tjenester fra en og samme udbyder.  

Peter Mægbæk, som er en af stifterne af det nye selskab Plenti, beskriver selskabet således:
75

 

”Den rå teleydelse er efterhånden så langt nede i pris, at den måske heller ikke er så 

spændende og interessant at konkurrere på. Ret beset får man meget for pengene. Vi 
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mener, at det næste er, at det bliver interessant at diskutere indholdet, og at 

aggregere og fremme nogle pakker, der er relevante for folk."  

Stofa og YouSee har også taget konsekvensen af udviklingen ved at gøre det muligt for forbrugerne at 

købe bredbånd alene uden et tv-abonnement. Stofa fik fx 2000 aftaler om levering af bredbånd i perioden 

september 2015 til november 2015. Af disse var halvdelen eksisterende kunder, som valgte at droppe 

deres tv-abonnement, mens den anden halvdel var nye kunder. Stofas administrerende direktør Ole 

Fruekilde Madsen har i den forbindelse udtalt, at:  

”Selvfølgelig mister vi noget omsætning, når folk klipper tv-forbindelsen, men vi 

glæder os over den anden halvdel, som ikke var kommet, hvis vi ikke havde dette 

produkt.”
76

  

Med udviklingen er Stofa således gået fra at være en tv-forretning, der sælger bredbånd til en 

bredbåndsforretning, der sælger tv. 

Udover nye forretningsmodeller relateret til telebranchen opstår der også nye understøttende 

forretningsmodeller i tilknytning til fremkomsten af OTT-tjenester. 

Et eksempel er softwarevirksomheden Xstream, der etablerer platformsløsninger til virksomheder, som 

ønsker at lancere en OTT-tjeneste. Xstream leverer en platform, der håndterer opgaver fra komprimering 

af indhold til sikring af indholdsbeskyttelse og opbygning af det bibliotek, hvor indholdet skal ligge. Det er 

imidlertid kunderne selv, der skal sørge for at have det indhold, deres tjeneste skal levere, herunder 

eventuelt have opnået rettigheder til at vise indholdet.  

Virksomheden har i løbet af årene udvidet og vil gerne fremadrettet være en større aktør på det 

internationale marked. For at gøre sig gældende på det internationale marked som softwarevirksomhed, 

vurderer virksomheden, at det er nødvendigt at have en vis volumen og at kunne følge med udviklingen i 

takt med, at der opstår nye krav til, hvad en tidssvarende OTT-service skal kunne. Men samtidig ser 

Xstream også fordele i at have et relativt lille hjemmemarked, hvor det er lettere at eksperimentere med 

nye tiltag.  

”Vi har et marked, der er relativt lille, som giver mulighed for, at vi kan lave nogle 

andre ting. Det betyder, at nogle af de tjenester, som vi har i Norden nogle gange er 

lidt længere fremme end fx USA, hvor du er bundet af et stort marked, som kan tage 

lang tid at vende.” 

 (Loke Dupont, Xstream) 

Et andet eksempel er Splay Networks, der med egne ord er den næste generations digitale mediehus. 

Virksomheden er svensk (med kontor i Danmark siden 2014), og har MTG som største aktionær. Splay er 

et såkaldt multi-channel network (MCN). Det er en virksomhed, der tilbyder rådgivning og 

forretningsudvikling til almindelige mennesker, som har succes med at skabe en Youtube kanal med 

egenproduceret indhold (Youtuberne). Splay sætter partnerskaber op mellem Youtuberne og 

virksomheder, som ønsker at ramme en målgruppe kommercielt. Det kan være virksomheder med et 

produkt, reklamebureauer eller forlag. 
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Splay blander sig ikke i, hvordan Youtuberne skal lave deres indhold. De kommer med input eller skaber 

dem et netværk, men grundlæggende er det Youtuberne selv, der er eksperter i at lave indhold til deres 

publikum. Dette arbejdsforhold er kernen i forretningsmodellen: 

”Den helt store effekt og mulighed i det her er, at jeg ikke fører kameraet, så jeg 

kommer ikke til at bruge penge på at skyde [red. optage]. Hvis jeg har 70 Youtubere, 

som selv laver videoer, så kan vi vækste. Hvorimod hvis jeg havde 70 kendte 

mennesker, der kom til mig og sagde, jeg vil også have en Youtube kanal, vil du skyde 

den for mig? Så vil jeg blive nødt til at takke nej, fordi det er ikke rentabelt.”  

 (Adrian Langer, Splay Networks) 

Splays målsætning er at trække forbrugerne væk fra de traditionelle medier og over på internettet.  

5.6.  Opsamling 

Virksomhedernes ageren på udviklingen og udbredelsen i anvendelsen af OTT-tjenester bærer præg af, at 

det er et marked under opbrud, hvor ingen rigtigt ved, hvor udviklingen bevæger sig hen eller hvad den 

næste ”game changer” er.  

Der er ikke én strategi, men virksomhederne afprøver en lang række forskellige forretningsområder eller –

modeller af i et forsøg på at finde netop deres plads i værdikæden. De etablerede virksomheder forsøger 

sig i høj grad med nye og ændrede forretningsområder i forlængelse af den kerneforretning, de allerede 

har etableret. Nye virksomheder afprøver nye forretningsmodeller, som på den ene eller anden måde 

arbejder direkte med dele af værdikæden omkring levering af kommunikations- og medietjenester, eller 

har snitflader hertil.  

Virksomhederne indgår i højere grad end tidligere i partnerskaber med andre virksomheder - også 

virksomheder som egentlig er konkurrenter. Derudover har virksomhederne fokus på at finde en niche, de 

kan bygge en forretning omkring i stedet for at kæmpe med de store, globale aktører om forbrugernes 

gunst. Flere virksomheder ser også data fra OTT-tjenesterne som en kilde til at udvikle virksomhederne og 

forblive relevante overfor forbrugerne. 

På tværs af de forskellige strategier er der blandt virksomheder generel enighed om, at OTT-tjenestene er 

et vigtigt strategisk område for virksomhederne, og tjenesterne for virksomhederne er en del af en 

generel digital omstilling.  
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6. Regulatoriske forhold med indvirkning på OTT 

De regulatoriske forhold har en betydning for virksomhedernes muligheder for at agere i forhold til den 

udvikling, der sker med anvendelsen og udbredelsen af OTT-tjenester. 

Der er blandt virksomhederne et overordnet ønske om, at det sikres, at der er lige vilkår (level playing 

field) for alle virksomheder, uafhængigt af hvorvidt man er en stor eller lille, dansk eller global aktør. Det 

er vigtigt for virksomhederne, at der generelt sikres en fair og platformsneutral regulering, der tager højde 

for den udvikling, der er sket omkring distribution af indholdstjenester.  

Det gælder ifølge en række af virksomhederne også i forhold til store globale virksomheder. Fx angiver 

flere virksomheder, at Netflix’ indtog i Danmark ikke foregik helt i overensstemmelse med dansk 

lovgivning. Virksomhederne vurderer, at de relevante danske myndigheder har været udfordret af ikke at 

have et direkte kendskab til virksomheden, samtidig med at Netflix er hjemmehørende uden for EU. Der 

kan således være en selvstændig udfordring i forhold til eventuelt at regulere (udenlandske) OTT-

tjenester. 

6.1.  Gældende regulering 

Medie-, tele- og internet konvergerer i dag i høj grad, og distribution af indhold har en ekstra kanal i form 

af det åbne internet, jf. kapitel 4. Der er derfor i dag mange typer af regulering knyttet til  distributionen 

af medie- og kommunikationstjenester. Regulering som forholder sig til et specifikt område, og som har 

været etableret for at fremme målsætningen på enten medie-, tele- eller internetområdet. Reglerne er 

kendetegnet ved en høj grad af international harmonisering, herunder i særdeleshed indenfor EU.  

En række af disse relevante regulatoriske områder gennemgås kort nedenfor. Områderne er baseret på 

den regulering, som virksomhederne har adresseret i forbindelse med undersøgelsen. Der er således ikke 

tale om en udtømmende liste over de regulatoriske områder, som har relevans for distributionen af 

kommunikations- og medietjenester.  

6.1.1. Den generelle konkurrenceret 

Den generelle konkurrenceret, dvs. konkurrenceloven
77

 gælder for erhvervsvirksomheder, hvorved forstås 

enhver form for økonomisk aktivitet. Loven har til formål at forhindre virksomheder i at begrænse den 

effektive konkurrence. Der er ingen begrænsninger i forhold til, hvilke erhvervsvirksomheder, der kan 

omfattes af reglerne, og konkurrencerettens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mellem 

virksomheder, samt forbuddet mod at virksomheder misbruger deres dominerende stilling gælder således 

i dag såvel traditionelle tjenesteudbydere og OTT-tjenesteudbydere.    

6.1.2. Sektorspecifik regulering 

Desuden er der på teleområdet en sektorspecifik regulering (teleloven
78

), som fastlægger forpligtelser for 

teleudbydere
79

, der leverer traditionelle kommunikationstjenester
80

. Reguleringen omfatter en række af 

                                                           

77
 Konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1371 af 16. 

december 2014 og § 3 i lov nr. 741 af 1. juni 2015. 

78
 Lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014. 
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de aktører, som optræder i distributionskæden, jf. kapitel 4. Der er overvejende tale om 

forbrugerbeskyttende regler, blandt andet pligt til dirigering af opkald til 112 (den offentlige 

alarmtjeneste) samt krav til kontraktforhold, klagebehandling og tilrådighedsstillelse af visse funktioner og 

faciliteter. OTT-tjenesteudbyderne er ikke umiddelbart omfattet af disse forpligtelser med undtagelse af 

reglerne omkring lagring eller adgang til allerede lagrede oplysninger, hvor udbydere af OTT-tjenester 

også er omfattet af reglerne, når de via deres hjemmesider benytter cookies eller lignende teknologier til 

at lagre eller opnå adgang til allerede lagrede oplysninger på en brugers computer eller smartphone.   

Som en del af telereguleringen er også den sektorspecifikke konkurrenceregulering, der fastlægger 

kriterierne for, hvornår der er grundlag for at regulere en teleudbyder med stærk markedsposition med 

det formål at kompensere for konkurrenceproblemer på et afgrænset marked.  

Det er alene teleudbydere, der kan underlægges den sektorspecifikke konkurrenceregulering. I 

afgrænsningen af det relevante marked skal alle relevante produkter dog medtages, herunder også 

produkter, som ikke anvender samme teknologi, men som vurderes at være substituerbare.
81

 Ligeledes 

skal der ved vurderingen af konkurrencesituationen tages højde for alle forandringer, der kan påvirke 

konkurrencen, herunder også for OTT-tjenester, blandt andet hvor disse bundles med levering af adgang 

til net.
82

 

Erhvervsstyrelsen som uafhængig telemyndighed tager allerede i dag, som led i sine 

markedsundersøgelser, højde for udviklingen i og anvendelsen af OTT-tjenester. Erhvervsstyrelsen har 

blandt andet vurderet, at udbyderne af OTT-tjenester har skabt et alternativ til traditionelle sms’er. 

Teleudbyderne møder således her et konkurrencepres fra udbydere af OTT-tjenester, og de teleselskaber, 

som tidligere har været pålagt en række forpligtelser for at imødegå konkurrenceproblemerne på sms-

markedet, har nu fået ophævet deres forpligtelser.
83

  

6.1.3. Netneutralitet 

Internettet er desuden reguleret af det fælleseuropæiske regelsæt omkring netneutralitet
84

, som blev 

vedtaget i efteråret 2015, og som forpligter internetudbyderne til at behandle al trafik lige. Ved 

netneutralitet forstås, at internetudbyderne ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage 

data. Reglerne skal sørge for, at forbrugerne sikres retten til frit at få adgang til indhold på nettet og til at 

bruge de tjenester og det udstyr, de ønsker. Internetudbyderne har fortsat mulighed for at styre trafikken 

                                                                                                                                                                                     

79
 Definitionen af en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester til detailkunder findes i telelovens § 2, nr. 

1: ”Den, som med kommercielt formål stiller produkter, elektroniske kommunikationsnet eller tjenester omfattet af denne 

lov til rådighed for andre.”. Vurderingen af, hvorvidt eksempelvis en virksomhed er omfattet af udbyderbegrebet foretages 

på forespørgsel ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag. 

80
 Elektroniske kommunikationstjenester omfatter eksempelvis internetforbindelser og traditionelle taletelefonitjenester. 

Taletelefonitjenester i telelovens forstand omfatter dog alene tjenester, der anvender numre fra en national eller 

international telefonnummerplan. Det vil sige, at tjenester som Skype-Out i Danmark betragtes som en elektronisk 

kommunikationstjeneste, mens Skype, der ikke anvender numre fra en nummerplan, ikke betragtes som en elektronisk 

kommunikationstjeneste. 
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 CERRE(2014), Market definition, market power and regulatory interaction in electronic communications markets. 
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 CERRE(2014), Market definition, market power and regulatory interaction in electronic communications markets. 
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 Erhvervsstyrelsens afgørelse af 19. august 2015 vedrørende engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle 

mobilnet. 

84
 Forordning nr. 2120/2015/EU om adgang til det åbne internet og om roaming. 
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i deres net for at forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres. Denne trafikstyring må dog kun ske på 

baggrund af tekniske hensyn til tjenestekvaliteten, og ikke af kommercielle hensyn. I Danmark er 

netneutralitet genstand for et frivilligt branchesamarbejde. Der er nedsat et Netneutralitetsforum
85

, hvor 

professionelle interessenter og forbrugerrepræsentanter kan mødes og fremlægge såvel principielle 

spørgsmål som konkrete eksempler på mulige problemer relateret til netneutralitet. 

6.1.4. Rettigheder 

Reglerne for, hvordan indhold kan anvendes af andre end den, der ejer indholdet (rettighedshaver
86

), 

findes primært i ophavsretsloven
87

. Dette gælder fx fremstillinger af indholdet, såvel fysiske som digitale, 

herunder salg af fysiske bøger, udsendelse af en film i fjernsynet eller en streamingtjenestes udbud af 

musiknumre over internettet. 

Hvis en indholdsudbyder ønsker at tilbyde en tjeneste med film, musik, bøger mv., skal 

indholdsudbyderen indhente samtykke fra dem, der har rettighederne til indholdet. Parterne har 

fleksibilitet til at indrette aftalen, som det passer dem bedst – aftalen kan således begrænses til at vedrøre 

distribution af fjernsynsudsendelser på traditionel vis eller den kan give udvidede muligheder for 

indholdstjenesteudbyderen som fx ”start forfra”-funktioner. 

Sportsrettigheder er imidlertid ikke reguleret i ophavsretsloven, men nyder en såkaldt 

”arrangementsbeskyttelse”, der er udviklet i retspraksis. Hvis man fx ønsker at udnytte en 

sportsudsendelse i tv, skal man være opmærksom på, at en sådan udsendelse kan indeholde både 

sportsrettigheder og ophavsretsbeskyttede elementer som fx musik, reklamer og tekster ligesom tv 

signalet i sig selv vil være beskyttet efter ophavsretsloven.
88

 

6.2.  Regulering i et fremadrettet perspektiv 

Det er væsentligt, at den regulering, der har indvirkning på markedet omkring OTT-tjenester ikke er en 

barriere for fremkomsten af innovative tjenester og nye løsninger. Der er i dag en række områder, hvor 

reguleringen er fastlagt på et tidspunkt, hvor OTT-tjenester endnu ikke var udbredt.  

Europa-Kommissionen arbejder i disse år med en ny strategi for det Digitale Indre Marked. Her er en del 

af strategien, at der skal gennemføres en revision af blandt andet teledirektiverne og det audiovisuelle 

mediedirektiv.  

                                                           

85
 NEF er et brancheforum åbent for alle med direkte interesse i netneutralitet uanset medlemskab af TI. Deltagere kan 

være brancheorganisationer på vegne af erhvervs- eller privatkunder som f.eks. FDIM, FDIH, ITEK/DI og Forbrugerrådet 

TÆNK. Ud over TI kan Internetudbydere, der ikke er repræsenteret i NEF af brancheforeninger, deltage som 

enkeltvirksomheder. Energistyrelsen deltager som observatør.  

86
 Det er som udgangspunkt den, der skaber indholdet, der er rettighedshaver og dermed har ophavsretten hertil. 

87
 Lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 med de senere ændringer, der følger af lov nr. 380 af 

17. april 2013 og lov nr. 741 af 25. juni 2014. 

88
 Anvendelsen af korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden er dog reguleret i 

bekendtgørelsen af samme navn (Bekendtgørelse om korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for 

offentligheden), hvorefter man har ret til at bringe korte uddrag også fra sportsbegivenheder. 
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6.2.1.  Kommissionens strategi om det Digitale Indre Marked 

I maj 2015 offentliggjorde Kommissionen sin strategi for et digitalt indre marked (DSM).
89

 Med DSM-

strategien ser Kommissionen på tværs af den eksisterende regulering på alle områder, der har betydning 

for den digitale økonomi.  

Desuden omfatter DSM-strategien en analyse af online platformes rolle i den digitale økonomi, herunder 

deres påvirkning af eksisterende forretningsmodeller, platformes voksende markedsandel og betydning 

for konkurrencen på relevante markeder.  

Kommissionen gennemførte også i efteråret 2015 en omfattende høring om online platforme og har i maj 

2016 offentliggjort en meddelelse om onlineplatforme og det digitale indre marked. Formålet med 

meddelelsen er dels at skitsere de vigtigste emner, som blev identificeret i analysen, og dels at fremlægge 

Kommissionens holdning til både de innovationsmuligheder og de reguleringsmæssige udfordringer, som 

online platforme medfører, og at fastlægge Kommissionens tilgang til at støtte deres videre udvikling i EU.  

Kommissionen konstaterer i meddelelsen, at platformsøkonomien giver væsentlige muligheder for EU's 

nyetablerede virksomheder såvel som for veletablerede markedsaktører til at udvikle nye 

forretningsmodeller, varer og tjenesteydelser. Online platforme understøtter digital værdiskabelse og er 

dermed med til at skabe økonomisk vækst i det digitale indre marked. For at bevare, udvikle og fremme 

etableringen af nye online platforme i Europa finder Kommissionen, at det er afgørende, at der skabes det 

rigtige miljø og de rigtige rammebetingelser. Dette indebærer først og fremmest, at der skabes et 

velfungerende digitalt indre marked, og at der nedbrydes hindringer for virksomhedernes indtræden og 

hurtige opskalering på det europæiske marked, så de ikke flytter væk.  

Konkurrence fra forretningsmodeller baseret på online platforme giver ifølge Kommissionen traditionelle 

markedsaktører incitament til at innovere og forbedre sig. Mange online platforme har udfordret 

konventionelle forretningsmodeller og tilbyder tjenester, som forbrugerne i stigende grad ser som 

substitutter for tjenester, der tilbydes via traditionelle distributionsformer. Kommissionens overordnede 

princip på det digitale indre marked vil derfor være at sammenlignelige digitale tjenester skal være 

underlagt de samme eller til hinanden svarende regler under behørig hensyntagen til mulighederne for at 

reducere omfanget af den eksisterende lovgivning. 

Europa-Parlamentet (EP) har desuden fulgt op på Kommissionens DSM strategi fra sidste år med sin egen 

rapport, der indeholder EP’s forslag til en strategi for et digitalt indre marked. Efter EP’s opfattelse er det 

vigtigt, at strategien bidrager til at fremme innovation og begrænse bureaukratiet for nystartede 

virksomheder samtidig med at forbrugernes valgmuligheder og beskyttelse sikres. EP fremhæver blandt 

andet, at den digitale udvikling, herunder OTT-tjenester, har øget efterspørgslen og konkurrencen til 

fordel for forbrugeren samt øget behovet for investeringer i digital infrastruktur. EP mener desuden, at 

revisionen af teledirektivpakken ikke må føre til unødige administrative byrder. Revisionen skal sikre, at 

reguleringen er fremtidssikret og, hvor det er muligt, baseret på ens regler for identiske tjenester, så 

reguleringen understøtter innovation og lige konkurrence samt sikrer forbrugerbeskyttelse.
90
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De nationale telemyndigheder i Norden
91

 har desuden i et fælles holdningspapir til Kommissionens 

strategi om det digitale indre marked understreget, at det er vigtigt, at den fremtidige regulering skaber 

stabile rammer for udviklingen af nye og innovative løsninger og forretningsmodeller i den digitale 

økonomi. Således opfordrer man i papiret til, at der skal sikres et level playing field for alle aktører i den 

digitale økonomi ved i reducere de regulatoriske byrder, hvor det er muligt, i stedet for at udvide den 

gældende sektorspecifikke teleregulering. Dog således at der ved en eventuel tilbagerulning af 

eksisterende regulering tages hensyn til, hvorvidt der stadig er behov for visse regler omkring 

informationssikkerhed, databeskyttelse og privacy, eller om de generelle forbrugerbeskyttelsesregler og 

den generelle konkurrenceret kan finde anvendelse.
92

  

En række medlemsstater i EU
93

 har desuden afgivet et fælles holdningspapir til Kommissionen vedrørende 

regulering af online platforme. Her fastslås det, at det, i forbindelse med udviklingen af politikker og 

initiativer relateret til online platforme, er væsentligt, at man ser udviklingen af online platforme som en 

mulighed i stedet for en trussel, og at platforme fortsat får mulighed for at drive innovation og 

imødekomme forbrugernes efterspørgsel. Det understreges, at Kommissionen bør se på den eksisterende 

regulerings muligheder for at løse eventuelle udfordringer, samtidig med at man i høj grad bør undersøge 

mulighederne for selvreguleringen i branchen, da dette ofte er mere passende og effektivt på et område 

under så hastig udvikling som det digitale.   

Revision af teledirektiverne 

Kommissionen gennemførte i efteråret 2015 en offentlig høring om rammerne for reguleringen af 

teleområdet i EU. Kommissionen har i september 2016fremsat forslag til ændring af teledirektiverne. I 

dette ændringsforslag ligger Kommissionen op til at deregulere enkelte regler, mens man for en række af 

reglerne, vil omfatte alle relevante og sammenlignelige tjenester, også når de leveres af OTT--aktører. 

Revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester 

Da tv-markedet også er påvirket af den teknologiske udvikling og nye forretningsmodeller, har 

Kommissionen også gennemført et review af direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMSD). 

Kommissionen har på denne baggrund den 25. maj 2016 fremsat forslag til fremtidig regulering af 

området. Forslaget har til formål at modernisere direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-

direktivet) i lyset af den teknologiske udvikling, ændringer i medielandskabet og ændringer i 

medieforbruget med henblik på at skabe en fleksibel og fremtidssikret reguleringsramme uden at ændre 

ved AVMS-direktivets grundlæggende formål om at sikre den frie bevægelighed af audiovisuelle 

medietjenester i EU, beskytte forbrugere samt fremme kulturel mangfoldighed og mediefrihed. 

 

6.3. Opsamling 

Med udviklingen og anvendelsen af OTT-tjenester er forskellige aktører, der ikke tidligere var i 

konkurrence med hinanden i dag begyndt at konkurrere.  

                                                           

91
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legislation for the Digital Single Market, The Nordic NRA’s viewpoints, 4 July 2016. 
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Den stigende anvendelse af OTT-tjenester medfører et fortsat behov for at evaluere i hvilket omfang den 

eksisterende regulering bør revideres for at tage højde for udbredelsen af OTT-tjenester og den ændrede 

markedssituation. En evaluering, som netop er i gang i EU-Kommissionen som en del af DSM-strategien og 

som vil medføre, at såvel teledirektiverne som AVMS-direktivet vil blive revideret for at tilpasses de 

ændringer, der sker indenfor tele- og medieområdet i forbindelse med den teknologiske udvikling.   
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Bilag 1. Casebeskrivelser 

 

De følgende cases beskriver 11 virksomheder på det danske marked og deres erfaringer med OTT som 

forretningsområde. Casene præsenterer virksomhedernes oplevelse af markedsudviklingen, deres arbejde 

med OTT- tjenesterne og slutteligt deres forventninger til fremtiden. Materiale til baggrund for casene er 

godkendt af virksomhederne. 

Virksomhederne er udvalgt på baggrund af branche, placering i den traditionelle værdikæde samt 

størrelse og OTT aktiviteter. Deres tilknytning til markedet spænder imellem traditionelle områder som tv, 

telefoni, bredbånd, musik og distribution. Derudover er der inddraget to OTT-softwarevirksomheder og et 

mediehus, der tilbyder forretningsudvikling på online medier. 

Virksomheder (alfabetisk): 

Boxer TV 

MTG/Viasat 

Nordisk Film AS 

Splay Networks 

Stofa 

TDC 

Telia 

TV2 

Warner Music Denmark 

Xstream 

Zibra Digital Media Group 
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BOXER TV 
Tv-distributionsvirksomhed 

Baggrund 

Boxer TV er en tv-distributionsvirksomhed, som særligt har markedsført sig på at tilbyde forbrugerne et 

’frit kanalvalg’ med muligheden for selv at sammensætte de tv-pakker med kanaler, som de gerne vil 

se.Ifølge Boxer TV vil forbrugerne fremadrettet efterspørge almindeligt flow tv på trods af, at 

streamingtjenester som Netflix også vil få plads i deres hverdag. Argumentet er her, at hvis man spørger 

forbrugerne, hvorfor de primært ser tv, så er det for at slappe af og netop slippe for at træffe valg, som de 

skal på de underholdningstilbud, der er på internettet. De to måder at konsumere indhold på vil altså 

ifølge Boxer TV eksistere parallelt med hinanden, fordi de udfylder forskellige behov for forbrugerne. 

 Markedsudviklingen for Boxer TV 

For Boxer TV har en afgørende markedsudvikling været, at tv i stigende grad bliver konsumeret på flere 

platforme end det traditionelle tv. Udviklingen tog ifølge Boxer TV særlig fart i årene efter 2008, hvor man 

i virksomheden netop havde vundet retten til at sende digitalt TV i Danmark over frekvensnettet. Man 

begyndte derfor i stigende grad at udbyde tv-ydelser over det åbne internet i kombination med antenne 

tv ved at give forbrugerne muligheden for at købe adgang til film og serier igennem deres tv-boks og 

streame deres tv-pakke på web, tablet og smartphone.  

En tendens på markedet har ifølge Boxer TV været, at tv sælges i bundlede pakker sammen med fx 

musikstreaming, e-bøger og magasiner. Her har man også i Boxer TV lanceret OTT-tjenesten Boxer TV 

Play, som har fungeret som ekstra tilkøb til tv-pakkerne. Faren ved at lancere for mange ekstra ydelser er 

dog, at man som virksomhed kommer for langt væk fra sin kerneydelse og bliver til en 

underholdningsdistributør, som mange andre virksomheder ifølge Boxer TV er begyndt at gøre.  

Over the Top tjenester 

Den traditionelle tv-form vil ifølge Boxer TV ikke forsvinde, fordi tjenester som Netflix kommer på 

markedet. Selvom det vil blive mere opdelt, sådan at VOD-tjenester i højere grad viser serier, mens flow 

tv vil vise mere live fjernsyn, så er de ikke nødvendigvis konkurrenter, hvor der kun er plads til den ene 

eller anden form for tv.  

Det betyder dog ikke, at det traditionelle tv ikke vil ændre form. Der vil sandsynligvis komme et dyk i 

forbruget af flow tv og komme en større efterspørgsel på kvalitetskanaler, men der vil fremadrettet blive 

ved med at være behov for almindeligt tv, der har liv og nerve såsom sport, nyheder og events. Det 

skyldes bl.a., at flow tv ifølge Boxer TV har en social funktion i den fællesskabsfølelse, når flere ser det 

samme indhold på samme tid, eller når man som forbruger ønsker at få serveret indholdet for sig.  

Boxer TV tror derfor stadig på, at der vil være behov for begge former for tv i fremtiden. Et argument er, 

at musikstreaming-tjenesterne heller ikke har udkonkurreret live radio. Det er Boxer TVs indtryk, at den 

største udvikling inden for tv vil være, at forbrugerne vil blive mere målrettede i deres valg og fravalg. De 

vil være mere specifikke i forhold til, hvad de gerne vil se, og at de fx ikke ønsker pakker med et stort antal 

af forskellige kanaler i.  
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Fremtiden for Boxer TV 

Boxer TV vil fremadrettet sælge TV som et produkt, der prismæssigt er attraktivt, og som har den størst 

mulige fleksibilitet for kunden. OTT-udviklingen har dog betydet, at forbrugerne i stigende grad 

efterspørger platformsuafhængigt tv, som betyder, at de har adgang til deres tv-kanaler på alle enheder, 

uden at de skal tænke over, hvordan signalet helt teknisk bliver leveret til dem. Muligheden for Boxer TV 

er derfor at gøre tv mindre kompliceret for forbrugerne. 

Hvis Boxer TV skal vokse, er det nødvendigt at have ambitioner om at udvikle tv-produktet, sådan at 

forbrugerne også kan se flow tv over internettet. Visionen er, at smelte antenne-tv sammen med OTT-tv 

og levere det uden, at kunden skal tage stilling til, om det er det ene eller andet netværk, som de bruger:  

”Vores fremtidige tilbud, det er at sige: Vi leverer noget, der hedder Boxer TV. 

Og det hedder ikke Boxer Antenne TV eller Boxer OTT TV eller bredbånds-TV. 

Det er bare Boxer TV. Og kære kunde, det kan du modtage, som du gerne vil. 

Hvis du bor et sted, hvor det er mest opportunt for dig at have en antenne, fordi 

det er den bedste måde at få signal på, fint, så får du det over antenne. Hvis du 

er tilfreds med din bredbånd, så får du der. Hvis du har 4g på din mobiltelefon, 

og synes det er vejen, så er det der”  

(Ulf Lund, Boxer TV). 
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MTG/VIASAT 
Satellit tv-distributionsselskab 

Baggrund 

Viasat er et satellit TV-distributionsselskab, der opererer i Norden og de baltiske lande som datterselskab 

af mediekoncernen MTG. MTG ejer bl.a. TV3-kanalerne, som Viasat varetager salget af. Traditionelt set 

har Viasats forretning været at forhandle rettigheder til indhold til deres egne kanaler. Derudover 

indkøber de rettigheder til andre kanaler, som udbydes til forbrugerne i pakker over satellit.  

Viasat sælger også rettighederne til koncernens egne kanaler videre til andre TV-udbydere på deres 

distributionsplatforme (eksempelvis kabel og via lokale antenneforeninger). I 2011 - et år inden Netflix 

kom til landet - lancerede Viasat deres abonnementsbaserede VOD-tjeneste, Viaplay. Det har betydet, at 

Viasat ifølge virksomheden selv har omstillet sig fra traditionel broadcast til OTT markedet på ganske få 

år.  

Markedsudviklingen for Viasat 

Viasat har ikke mærket en stor udvikling i kunder, der fravælger deres TV-pakker pga. OTT-tjenesterne de 

senere år. Der er dog visse tegn på, at markedet er i forandring. Særligt konkurrencen på rettigheder er 

steget, og derfor er det nødvendigt at tænke i nye forretninger. 

Udviklingen af OTT-tjenester har betydet for Viasat, at de har fået nye konkurrenter. Tele- og 

bredbåndsvirksomheder er begyndt at sælge indhold sammen med deres teleydelser. Viasat oplever, at 

disse konkurrenter særligt forsøger at gøre sig konkurrencedygtige på pris. De tjener ikke nødvendigvis 

mange penge på at sælge indhold videre, men det gør det nemmere for dem at beholde deres kunder.  

Viasat tror dog på, at forbrugerne gerne vil have deres indhold, da man er tæt på produktionen qua 

egenproduktion og egne kanaler. Viasat adskiller sig fra konkurrenterne ved at kunne tilbyde mere end 

indhold, fx på sportsområdet ved at have gode kommentatorer, bedste grafik og attraktive hjemmesider 

rundt om programmerne.  

Ifølge Viasat er det symptomatisk for markedet, at forbrugerne stiller større krav. F.eks. har forbrugerne 

en forventning om, at de skal kunne tilgå deres indhold på alle deres enheder. Det medfører større 

omkostninger til udvikling og indkøb af rettigheder. 

Over the Top tjenester 

OTT tjenesten Viaplay var oprindeligt et digitalt tillægsprodukt til kanalpakkerne, fordi man i Viasat gerne 

ville udbyde en ekstra service til forbrugerne. Ideen bag Viaplay var, at man kunne genbruge 

virksomhedens arkiv af indhold samt genanvende rettighederne til andre produktioner, som man allerede 

havde købt. I dag er Viaplay et selvstændigt produkt med egen forretningsstrategi, som kan købes uden 

eller i kombination med en TV-pakke.  

Udviklingen af Viaplay har været en særlig teknisk og ny form for udfordring for virksomheden. Viaplay er 

bygget fra grunden og implementeret på få år. Særligt i begyndelsen var der udfordringer forbundet med 

at levere en tilstrækkelig stabil streaming, som i særlig grad er nødvendig for at vise live sport. Viaplay har 

ifølge Viasat været en rigtig strategi, da den har hjulpet virksomheden til at differentiere sig fra sine 

konkurrenter.   
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Fremtiden for Viasat  

For Viasat vil adgang til indhold fremadrettet være det stærkeste kort i forhold til at blive en stærk OTT-

spiller. Konkurrencen er blevet hårdere, og det er nødvendigt at differentiere sig fra sine konkurrenter og 

tænke i nye retninger. Det betyder, at der er mere pres for at skabe mere værdi ud af det indhold, som 

man har investeret i ved at gøre det tilgængeligt på flere OTT-platforme. 

Forbrugerne har fået flere muligheder og er blevet mindre loyale, og det kræver derfor kreativitet, hvis 

Viaplay skal vokse. Som et nyere tiltag har Viasat været med til producere en tv-serie, og man har 

fornyeligt opkøbt eSport-virksomheden Turtle Entertainment, som specialiserer sig i at streame fra 

computerspilsturneringer. Fremadrettet vil Viasat fortsat investere i eget og nordisk indhold. 
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NORDISK FILM A/S 
Filmproduktions- og distributionsselskab  

Baggrund 

Nordisk Film er et filmproduktions- og distributionsselskab ejet af Egmontkoncernen, som er en af de 

største mediekoncerner i Norden. Siden 1906 har Nordisk Film A/S beskæftiget sig med produktion og 

medfinansiering af film og distribuerer dem bl.a. via danske biografer, som Nordisk Film selv ejer 18 af. 

Nordisk Film har igennem flere år været i gang med en digitalisering af forretningen, både hvad angår den 

eksisterende forretning og nye forretningsområder, som etableres. Filmstreaming over internettet har 

markeret et væsentligt skift i forretningen. Særligt DVD film har været en central indtægtskilde, som siden 

2012 har været i kraftigt fald, og man forventer i Nordisk Film, at markedet vil være forsvundet i 2019.  

Den hurtige afvikling har drevet en omstilling i virksomheden, og under et af de nye forretningsområder 

har man udviklet egne OTT streamingtjenester. Ambitionerne for at digitalisere mediemarkedet er store 

ifølge Nordisk Film selv, og man vil gerne drive de nye standarder, der kan overtage for DVD’erne. 

Markedsudviklingen for Nordisk Film 

Filmpirateri er efterhånden en gammel udfordring, som har eksisteret parallelt med DVD formatet. En 

afgørende udfordring i dag er, at ulovlig streaming er blevet langt mere tilgængeligt for den almindelige 

forbruger. Tidligere var det mere besværligt at hente indhold ulovligt fra nettet, fordi det krævede, at 

forbrugerne brugte downloadklienter, og man skulle således have en god teknisk forståelse.  

Det er særligt Netflix, som ifølge Nordisk Film har været med til at gøre lovlig streaming over internettet 

almindeligt for den bredere gruppe af forbrugere. I Nordisk Film har man dog mange års erfaring med at 

udleje film ’on demand’, idet man fra 2005-2009 indgik et samarbejde med TV2 i udviklingen af Sputnik, 

hvor forbrugerne udover at få adgang til TV2 også kunne leje film fra Nordisk Film. Nordisk Film solgte sin 

del af Sputnik til TV2, som sidenhen har skiftet navn til TV2 Play.  

En afgørende udfordring var dengang, at teknologien ikke var moden, og at forbrugerne skulle have et 

stort teknisk kendskab for fx at kable computeren til fjernsynet eller have god tålmodighed, når de blev 

smidt af systemet. Samtidigt kunne man se, at 80 % af kunderne gav op, før de nåede til at leje en film. 

Over the Top tjenester 

Den digitale forretningsudvikling er i dag, på tværs af alle forretningsområder i Nordisk Film, en strategisk 

prioritet. Både i den eksisterende forretning og i nye forretningsområder arbejdes der dagligt fokuseret 

med digital udvikling og nye digitale tiltag.  

Nordisk Film har engageret sig i udviklingen med egne OTT tjenester. I 2012 blev Min Bio lanceret, som er 

et indholdsunivers og streamingkanal for børn. I 2015 præsenterede Nordisk Film en OTT tjeneste under 

navnet Dansk Filmskat, der tilbyder et katalog af danske filmklassikere samt ekstramateriale i form af fx 

gamle reklamefilm med kendte skuespillere, som man også er i besiddelse af.  

Både Dansk Filmskat og Min Bio er nichekanaler, som skal henvende sig til bestemte kundesegmenter. 

Dette er dog ikke ensbetydende med et lavere ambitionsniveau, da der ifølge Nordisk Film stadig er 

volumen i markedet for lokalt indhold. Herved undgår man også direkte konkurrence med Netflix, der 
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med et bredere målgruppefokus kan tilbyde et større sortiment af indhold. Det er derfor gældende for 

Min Bio og Dansk Filmskat at tilbyde kunderne noget, som de ikke kan få andre steder.  

Fremtiden for Nordisk Film 

Nordisk Film forventer, at filmpirateri vil blive ved med at være en udfordring. Det er derfor vigtigt, at der 

er gode alternativer på markedet, hvor forbrugerne nemt kan finde og betale for indhold. I forhold til 

rettighedsaftalerne vil Nordisk Film gerne drive nye standarder og særligt det såkaldte ’digitale købe 

vindue’, som er en eksklusiv periode, hvor det er muligt at købe filmene på digitale tjenester som det 

første vindue efter, at de har været i biograferne. Det digitale købeformat bliver ifølge Nordisk Film selv 

en afgørende drivkræft til erstatning af DVD købefilm. 

Fremadrettet er det helt afgørende, at Nordisk Film fortsat er i front i forhold til at udvikle det digitale 

marked. Det er dog forskellige udfordringer. Der ligger først og fremmest en udfordring i at finde 

forretninger i den digitale adfærd på internettet. Impulskøb var fx en væsentlig tilgang til at sælge DVD’er, 

og spørgsmålet er, hvordan man genskaber eller erstatter den adfærd over internettet. 
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SPLAY NETWORKS 
Mediehus 

Baggrund 

Splay Networks er med egne ord den næste generations digitale mediehus. Virksomheden er svensk og 

har i dag MTG som største aktionær, der dog har overladt en stor del af selvbestemmelsen til Splay for 

ikke at interferere med virksomhedens evne til at innovere. Det danske kontor åbnede i 2014. 

Splay er et såkaldt multi-channel network (MCN), som er en virksomhed, der tilbyder rådgivning og 

forretningsudvikling til almindelige mennesker, som har succes med at lave en YouTube kanal med 

egenproduceret indhold. Splay sætter partnerskaber op mellem YouTuberne og virksomheder, som 

ønsker at nå målgruppen kommercielt. Der kan være virksomheder med et produkt, reklamebureauer 

eller forlag.  

Markedsudviklingen for Splay 

Markedet for MCN’er er i konstant udvikling i takt med, at nye målgrupper og virksomheder får øjnene op 

for YouTube og andre online medier. I Danmark har målgruppen for dansk YouTube indhold indtil nu 

været den yngre aldersgruppe, men ifølge Splay er udviklingen først lige begyndt. Kigger man til det 

amerikanske marked, er YouTubernes indhold bredere, har højere produktionskvalitet, og man har fat i de 

ældre målgrupper.  

Splay har kontrakt med 70 danske YouTubere, som laver deres egne videoer. Formatet er korte videoer, 

der varer 2 til 20 minutter, hvor de unge optager sig selv som værter og efterfølgende selv redigerer og 

uploader deres indhold. Videoerne er ofte lavet som personafhængigt og eventbaseret underholdning, 

hvor man følger værterne i forskellige situationer. Nogle videoer er dog mere informative og henvender 

sig til forskellige publikum, der fx er interesseret i mode eller computerspil. 

Man måler succesen af YouTuberne i forhold til views, ratings og følgere. De mest populære danske 

YouTubere har videoer i deres portefølje, hvor antallet af views tælles i hundredetusinde. Ifølge Splay er 

mobilen den foretrukne enhed at tilgå indholdet på, og det indikerer netop, at denne yngre generation 

konsumerer indhold fundamentalt anderledes end de ældre generationer.  

Over the Top tjenester 

Splays rolle er at videreudvikle deres YouTubere. Endemålet er ikke, at kommercialisere indholdet, men 

snarere at opbygge og på sigt sikre, at de kan gøre det til en levevej bl.a. ved at skaffe dem andre 

indtægtskilder end reklame som fx merchandise, bogsalg, foredrag eller branded partnerships. 

Youtuberne udvikler sig således til regulære mediestjerner, som har mange forskellige indtægtskilder, og 

Splay har den knowhow, der kan løfte YouTubernes brand og seertal.  

Når YouTuberne bliver store, begynder de at bygge et publikum op, som er interessante for de 

virksomheder, som gerne vil markedsføre sig overfor målgruppen. Splay agerer i disse situationer som 

rådgivere for både YouTuberne og virksomhederne. I disse situationer skal man vurdere om samarbejdet 

mellem brandet og mediet vil styrke hinanden. Nogle gange kan et dårligt match ligefrem betyde, at 

brandet og mediet skader hinanden.  
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Splay blander sig dog ikke i, hvordan YouTuberne skal lave deres indhold. De kommer med input eller 

skaber dem et netværk, men grundlæggende er det YouTuberne selv, der er eksperter i at lave indhold til 

deres publikum. Dette arbejdsforhold er kernen i forretningsmodellen: 

”Den helt store effekt og mulighed i det her er, at jeg ikke fører kameraet, så jeg 

kommer ikke til at bruge penge på at skyde. Hvis jeg har 70 YouTubere, som 

selv laver videoer, så kan vi vækste. Hvorimod hvis jeg havde 70 kendte 

mennesker, der kom til mig og sagde, jeg vil også have en YouTube kanal, vil du 

skyde den for mig? Så ville jeg blive nødt til at takke nej, fordi det er ikke 

rentabelt”  

(Adrian Langer, Splay Networks) 

Fremtiden for Splay 

Markedet for YouTube-kanaler med godt kvalitetsindhold er ifølge Splay kun i sin begyndelse. Både seer- 

og indholdskurven er på vej op, og forventningen er, at YouTube kanalerne vil vokse eksplosivt de 

kommende år. Der vil komme nye formater og nye målgrupper, ikke mindst fordi etablerede 

mediepersonligheder i højere grad også vil lancere indhold via korte videoer. Splay forventer også, at der 

vil komme mere hype om Youtube kanalerne, hvor fx børn vil få deres forældre over på mediet.  

Målsætningen fremadrettet er at blive ved med at engagere publikummet. Splay ser sig selv som 

disruptive – man vil gerne stjæle forbrugerne fra tv og få dem til at se videoer på nettet. Man forventer 

her, at de traditionelle tv-broadcasters vil skærpe konkurrencen, særligt når markedet for MCN’er bliver 

mere etableret i Danmark, og man kommer til at kæmpe om de ældre målgrupper. 
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STOFA 
Kabeloperatør 

Baggrund 

Stofa er Danmarks næststørste kabeloperatør og leverer tv, bredbånd og telefoni. Virksomheden 

forhandler og samler rettigheder til tv-kanaler og sælger dem videre til antenneforeninger eller direkte til 

kunderne. Virksomheden startede i 1957, da stifter Anton Petersen, utilfreds over udbuddet af kanaler i 

Danmark, satte sin egen antenne op for at få adgang til udenlandske kanaler. Stofa er i dag ejet af SE og 

har op imod 350.000 kunder. 

Rollen som tv-aggregator har ifølge Stofa ændret sig i takt med, at det teknologisk er blevet muligt at give 

kunderne en større frihed og fleksibilitet til at bestemme over deres tv-produkter. Kundernes 

efterspørgsel handler derfor ikke kun om adgang til de rette kanaler, men også at give dem den rigtige tv-

oplevelse. Ligesom OTT-tjenesterne skal det traditionelle flow tv være fleksibelt, brugervenligt og give 

kunden muligheden for selv at bestemme tidspunktet for, hvornår de gerne vil se deres programmer. 

Markedsudviklingen for Stofa 

Med udviklingen af underholdningsmuligheder på internettet har Stofa fået flere konkurrenter end 

tidligere. Tallene viser en tendens, at kunderne begynder at nedjustere deres tv-pakker. Der har ikke 

været store skred, men på sigt kan det blive en udfordring. Udviklingen er, at det er kunderne med de 

mindste pakker, som vælger at opsige deres abonnement, mens kunderne med større pakker vælger at få 

en mindre pakke. Der er videre kommet øget konkurrencen om rettigheder de seneste år, og når priserne 

på rettigheder stiger, så får det også en effekt på prisen af tv-pakkerne.  

En anden udfordring er ifølge Stofa, at det i højere grad er blevet en almindelig opfattelse blandt 

forbrugerne, at bredbånd er noget, der ligesom el og vand skal være i alle husstande, mens tv er noget, 

man vælger til. Et eksempel på dette er, at det en større prioritet for unge der flytter i en lejlighed at få 

bredbånd end tv. Et nyere tiltag i Stofa er også, at kunderne ikke længere behøver at have en tv-pakke for 

at få internet. Stofa er derfor med egne ord gået fra at være en tv-forretning, der sælger bredbånd til en 

bredbåndsforretning, der sælger tv.  

Over the Top tjenester 

Kunderne kan i dag tilkøbe sig Stofas Smart-tv løsning oven på deres tv-pakker, som modtages via en tv-

boks. Boksen har mange af de samme features, som gør OTT tjenester attraktive for forbrugerne som fx at 

se udsendelser inden for de seneste 48 timer (også kaldet catch-up tv), adgang til DRs arkiv af udsendelser 

inden for 30 dage, video on demand på serier fra fx HBO samt filmleje. 

Stofa vil lancere muligheden for helt frit forbrugsafregnet kanalvalg fra 2016 og giver i dag allerede 

kunderne muligheden for at se tv, når det passer dem på både smartphone, tablet og computer. 

Kunderne kan dermed også tage deres indhold med, når de er på farten inden for Danmarks grænser. Tv 

er igennem forvandlingsproces for at matche den fleksibilitet, som OTT tjenesterne tilbyder. 

Rent teknologisk vil det være en befrielse for Stofa, hvis man kunne blive fri for tv-boksen. Der, hvor Stofa 

som aggregator skaber værdi for deres kunder, er, når det at trykke på fjernbetjeningen, er så 

overskueligt som muligt. Det er bøvlet for kunderne at have boksen stående, men den er på nuværende 

tidspunkt nødvendig for at kunne levere de mange funktioner. Kunderne skal desuden have en tv-boks for 
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at kunne få frit valg af kanaler. Det skyldes, at det er boksen, der skal kodes til at modtage kanalerne, 

hvilket flere af kunderne har svært ved at forstå. 

Fremtiden for Stofa 

Stofa ser fremadrettet sin rolle at bibeholde tv som noget, der skal være nemt at se. I et marked, hvor der 

kommer mange nye tjenester, er det i stigende grad en udfordring for forbrugerne at træffe valg blandt 

de mange underholdningstilbud og forskellige teknologiske økosystemer.  

Der arbejdes fortsat på at udvikle nye produkter, hvor der er forretningsmæssige snitflader til den 

kabelinfrastruktur, som Stofa ejer. Som eksempel følger Stofa med i den udvikling, der sker inden for 

teknologiområdet ’Tingenes Internet’. Det er dog ifølge Stofa umuligt som mindre aktør selv at drive 

udviklingen. Den måde Stofa agerer i markedet på er at udnytte deres rolle som mindre operatør til 

hurtigt at kunne følge med, når teknologien bliver moden.  

Stofa opererer ud fra deres position i markedet ved at konkurrere om at komme først ud med deres 

produkter. Eksempelvis var Stofa en af de første kabeloperatører i Europa til at tilbyde tv på smartphone. 

Det er tiltag som disse, der giver Stofa opmærksomhed på den internationale scene. Det kræver et 

element af ’vildskab’ og en indstilling til at eksperimentere med de muligheder, der er for at skabe nye 

produkter.  
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TDC 
Teleselskab 

Baggrund  

TDC er den ældste virksomhed i den danske telebranche og driver i dag forretninger inden for bl.a. 

telefoni, bredbånd og tv. TDC har både privat- og erhvervskunder, men også et stort engrossalg. TDC er 

forpligtet til at give konkurrenterne adgang til dele af TDC’s fastnetinfrastruktur, som tæller et 

landsdækkende kobbernet samt et omfattende kabel tv-net og et fibernet i hovedsageligt Nordsjælland 

og Københavnsområdet. TDC tilbyder endvidere på markedsvilkår adgang til virksomhedens mobilnet og 

dele af den uregulerede fastnetinfrastruktur. 

OTT tjenesterne spiller en central rolle for TDC af to årsager: For det første sætter især dataforbruget af 

streaming ifølge TDC pres på infrastrukturen, og man forventer en eksponentiel kapacitetsforøgelse 

fremadrettet. For det andet ligger værdiskabelsen som teleselskab i dag især i at være en 

underholdningsvirksomhed. Derfor vil TDC gerne selv være fremme med attraktive OTT tjenester.  

Markedsudviklingen for TDC 

Ifølge TDC er markedet i et opbrud, som i høj grad er drevet af den teknologiske udvikling. Særligt 2015 

har været et år, hvor TDC har observeret store bevægelser i kundernes skift af abonnementer. Kabel tv-

industrien har dog ifølge TDC oplevet et fald i antallet af kunder siden 2012, der vælger at købe tv-pakker 

eller vælger at købe mindre pakker.  

Udviklingen har overordnet medført to forbrugertendenser ifølge TDC. Trenden er for det første, at 

forbrugeren efterspørger adgang til at kunne tilgå deres indhold overalt og på alle tidspunkter. OTT 

udviklingen har for det andet skabt et generationsskred, som har polariseret tv-markedet. En stor 

udfordring er, at yngre forbrugere holder op med at se flow tv. De ældre segmenter ser dog mere 

traditionelt tv. 

I forhold til den traditionelle værdikæde har udviklingen ifølge TDC skabt nye dynamikker på markedet. 

Aktører i tele- og mediebranchen udfordrer i stigende grad hinanden, end de gjorde tidligere i den 

traditionelle værdikæde. I den udvikling har TDC selv gjort sig overvejelser om at finde nye 

forretningsområder.  

Over the Top tjenester 

I løbet af de seneste år har TDC lanceret forskellige OTT produkter. TDC Play blev lanceret i 2008 som en 

musikservice til selskabets mobilkunder og har fungeret som en ekstra service til at forøge værdien af 

kundernes abonnementer. TDC var således på det danske marked med en musikstreaming-tjeneste, før 

Spotify kom til.  

I 2012 lancerede TDC tjenesten YouBio som en konkurrent til Netflix. Tjenesten blev ikke en succes, og 

TDC købte bl.a. derfor rettigheden til at bruge brandet fra filmudlejningsbutikken Blockbuster og 

lancerede blockbuster.dk som en online videoudlejningsbutik i 2014. YouBio er sidenhen blev nedlagt, og 

TDC sælger nu abonnement til serier og film via HBO Nordic, C-More og TDCs egen tjeneste, Film- & 

Seriepakken, som har hovedfokus på dansk indhold til voksne og børn. 
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Fremtiden for TDC 

De mange nye OTT streamingtjenester har forøget konkurrencen på det traditionelle kabel-tv-produkt. 

Forbrugerne skal håndtere flere og flere medieprodukter fra forskellige aktører på markedet. Mens de 

mange OTT-tjenester vil gøre markedet mere fragmenteret, er det TDC’s målsætning at forsøge at 

integrere og fremadrettet at sælge én medieløsning, der samler alt det relevante indhold, som 

forbrugerne efterspørger. Det er den fordel, som kabeloperatørerne vil have på markedet fremadrettet.  

Den brede befolkning vil ifølge TDC stadig se tv i fremtiden, men deres vaner vil ændre sig, og de vil i 

højere grad begynde at se deres tv-udsendelser ’on demand’ og ønske mere valgfrihed. Kunderne vil 

gerne have skræddersyede løsninger og fx undgå at betale for tv-kanaler, som de ikke ser.  

På tv-området er strategien fremadrettet at give kunderne en integreret tv-oplevelse, hvor forbrugerne 

kan søge og blive inspireret på tværs af alt deres indhold, hvad end det er live sport på en tv-kanal eller 

serier på Netflix. Fremover er det således i mindre og mindre grad relevant at sondre mellem OTT og 

andre TV/medie-produkter. Produkterne substituerer hinanden allerede nu - og dette forhold bliver kun 

mere udtalt fremover. Opgaven bliver således at konstruere en samlet teknisk løsning, hvor forbrugeren 

har oplevelsen af at være inde på det samme produkt, hvad end de er på mobilen eller på deres tv-boks. 

OTT udviklingen har på få år medført tekniske udviklingsopgaver, som man ikke tidligere har haft 

kompetencerne til i TDC, fordi streaming og tidsforskudt tv ikke er en klassisk telekompetence, ligesom 

det at bygge infrastruktur er. Udviklingen går ifølge TDC utrolig stærkt, og udfordringen er helt teknisk at 

kunne udvikle en løsning, som forbrugerne både finder intuitiv, og som har attraktivt indhold til fornuftige 

priser.  
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TELIA 
Teleselskab 

Baggrund 

Telia Danmark leverer mobilkommunikation, telefoni, bredbånd og tv til både privat- og erhvervskunder i 

hele landet. Virksomheden har traditionelt tjent penge på mobiltelefoni som en filial af det svensk/finske 

TeliaSonera og har været på det danske marked siden 1995. Telia Danmark har egen infrastruktur til at 

transportere data fra selskabets mobil- og fastnetkunder, men også til og fra centraler, hvor Telia 

Danmark lejer sig ind på TDC’s kobbernet til privatkunder. 

Telia Danmark driver således mange former for virksomhed i dag. Det skyldes ifølge Telia selv, at simplere 

tider i telebranchen er afløst af et mere komplekst og konkurrencepræget marked, hvor der er faldende 

indtjening på de traditionelle teleydelser.  

Markedsudviklingen for Telia 

En række sammenfaldende processer på markedet har betydet, at televirksomheder ifølge Telia står over 

for den udfordring, at de i stigende grad reduceres til rene infrastrukturvirksomheder med stigende 

omkostninger og faldende indtjening.  

Denne udvikling er ifølge Telia i særlig grad kommet med udbredelsen af smartphones, som markerede et 

afgørende skift i televirksomhedernes forretning, hvor mobildataforbindelser blev et grundprodukt for 

forbrugerne ligesom tale og sms havde været det. Kapacitetsbehovet steg efterfølgende, og 

mobilselskaberne begyndte at konkurrere på datamængde og hastighed ved fx at udrulle 4g netværk i 

landet.  

For Telia er tendensen i dag, at dataforbruget stiger. Samtidigt med at Telia skal investere i forbedringer af 

deres mobile infrastruktur, falder priserne på mobilabonnementerne og indtjeningen på de traditionelle 

teleydelser, fordi OTT-tjenesterne i stigende grad overtager den indtjening, som Telia tidligere havde på 

tale og sms.  

En anden væsentlig udfordring er ifølge Telia, at forbrugernes attitude i forhold til deres mobilselskab har 

ændret sig. Mobildækning er ifølge Telia blevet en borgerret, hvor der skal være adgang alle steder. På 

den lange bane er skrækscenariet, at dækning ikke er noget, som forbrugerne vil betale for. 

Over the Top tjenester 

Modsat lavprisselskaberne er strategien for Telia at gøre sig attraktive over for forbrugerne ved at tilbyde 

ekstra services på deres mobilabonnementer. Telia har i den forbindelse indgået partnerskab med OTT-

tjenester som Spotify, HBO Nordic og Storytel. Disse ekstra ydelser kaldes for value added services, fordi 

de skal forøge værdien af mobilabonnementerne. I 2014 lancerede Telia desuden deres egen OTT tv-

tjeneste under navnet Telia TV, hvor kunderne kan købe adgang til tv-pakker, som de kan tilgå på mobil, 

tablet og web. 

Som Telia selv beskriver det, er der ikke en stor fortjeneste forbundet med disse nye mobilabonnementer. 

Den add-on value, som kommer fra OTT tjenesterne, modsvarer ikke omkostningerne, men det hjælper 

Telia til at fastholde kunderne. OTT tjenesterne markerer dog en ny måde at drive forretning på, som kan 

være værdifuld erfaringsmæssigt.  
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Fremtiden for Telia 

Målet fremadrettet er at blive ved med at differentiere sig og at anvende de kompetencer og det brand, 

som Telia har. I fremtiden vil Telia blive ved med at udvide virksomheden i nye retninger. Udfordringen er 

at blive bedre inden for områder som fx tv. Derudover har Telia en stærk gruppe, hvor man kan trække på 

erfaringer fra andre projekter i Norden. 

Det handler om at fastholde det asset at have en stor kundegruppe, som har et mobilabonnement. Det 

kan åbne op for andre forretningsmuligheder fx i forhold til Smart Home teknologier, hvor netværk 

mellem tingene (Tingenes Internet) kan blive et nyt forretningsområde.  

Som brand kan Telia ikke tillade, at netværket ikke fungerer. Levering af infrastruktur kræver dog store 

investeringer, og hvis Telia skal blive ved med at opgradere deres netværk, skal der også være en fornuftig 

forretning bag. 
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TV2 
Tv-station 

Baggrund 

TV 2 blev skabt i 1988 med det formål at give DR konkurrence på deres tv-kanal og blev dermed Danmarks 

anden tv-station. Siden medio 2004 har TV 2 været selvfinansieret af indtægter fra reklamer og i de 

senere år tillige fra TV-abonnementer og abonnementer fra TV 2’s online streamingtjeneste TV 2 Play.  

Allerede i 2004 lancerede TV 2 deres første streamingstjeneste under navnet Sputnik i samarbejde med 

Nordisk Film. Tjenesten havde en mindre betydning rent forretningsmæssigt indtil omkring 2012, hvor 

ledelsen i TV 2 vurderede, at markedet var modent til at lancere en mere ambitiøs streamingtjeneste.  

Sputnik blev afløst af TV 2 Play, som i dag har over 200.000 abonnenter. 

Markedsudviklingen for TV2 

Det almindelige flow tv fylder ifølge TV 2 stadig meget for danskerne, som i gennemsnit ser 3 timers tv 

dagligt. Udfordringen er dog, at flow tv ifølge TV 2 ikke vil vokse i udbredelse og tidsforbrug fremadrettet. 

Det antages, at markedet vil gennemgå vidtgående forandringer inden for 5 år. Allerede i dag må 

reklamer på tv og reklamer på internettet anses at tilhøre samme produktmarked, og TV 2 anser således i 

dag internetbaseret reklame som sin væsentligste konkurrent. 

Markedet er i dag kendetegnet af en hårdere konkurrence end tidligere. Det er drevet af, at forbrugerne 

har fået større skiftemuligheder og lavere skifteomkostninger, hvilket forårsager en mere dynamisk 

forbrugeradfærd end tidligere. Det er samtidigt blevet sværere at finde og købe programformater, der 

formår at samle mange seere. Det kunne man nemmere for fem år siden.  

Den klassiske arbejdsdeling i den gamle værdikæde er ifølge TV 2 blevet brudt. Den findes stadigvæk, men 

man er i dag mere venner og fjender med alle på samme tid. TV 2 har fx partnerskab med Google på 

annoncesiden og har samproduceret en sæson af serien Rita med Netflix, selvom Google og Netflix også 

er konkurrenter.  

Over the Top tjenester 

TV 2 havde forinden lanceringen af TV 2 Play lavet studier blandt potentielle forbrugere, der viste en stor 

interesse for en TV 2 streamingtjeneste. Ifølge interne analyser konkurrerer TV 2 Play ikke med TV 2 på 

den traditionelle tv-form. På sigt forventes det dog, at OTT tjenesterne vil gøre det, og tilstedeværelsen på 

to platforme gør det muligt at prioritere det digitale TV 2 i takt med, at fundamentet for almindeligt flow 

tv gradvist mindskes. Ved at have en stærk position med en OTT tjeneste er risikoen formindsket, fordi TV 

2 kan justere sig efter, hvor forbrugerne er.  

Med TV 2 Play henvender TV 2 sig direkte til forbrugerne. I begyndelsen var der mange tekniske 

udfordringer. Tv-stationen har dog ifølge dem selv kunnet slippe afsted med opstartsproblemerne bedre 

end Netflix, fordi TV 2 for det første kom på markedet før Netflix, og for det andet er specialiseret i at lave 

tv for danske forbruger, hvorfor attraktiviteten af indholdet har kunnet opveje de tekniske problemer.  

Udviklingen har ledt til, at TV 2 i dag rekrutterer folk med nye former for fagligheder, man ikke tidligere 

har haft i organisationen såsom designere, eCommerce specialister, Customer Relation Managers, 

dataarkitekter og streamingspecialister. 
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Fremtiden for TV2 

TV 2 vil fremadrettet have et større fokus på dansk indhold, dokumentarer og egne produktioner, der kan 

skabe debat. Målet er at forblive relevante for seerne, og TV 2 har derfor en strategi om at tilbyde 

indhold, der stimulerer seerne til at se udsendelserne sammen. Udfordringen er, at der kommer en yngre 

generation, der er vant til at kunne se ting, når de vil. Denne generation vil være mindre positiv stemt 

over for reklamer. TV 2 har dog mange års erfaring med TV og kender deres publikum, så forventningen 

er, at godt indhold altid vil finde seere. 
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WARNER MUSIC DENMARK 
Pladeselskab 

Baggrund 

Warner Music Denmark A/S er en del af den globale musikkoncern Warner Music Group (WMG), som er 

et kreativt og artistfokuseret musikselskab. Virksomheden er hjemsted for flere af verdens mest 

indflydelsesrige labels, heriblandt Atlantic, Elektra, Parlophone, Rhino, Warner Bros og herhjemme også 

Medley Records. Warner Music Denmark sidder i dag på omkring 20 % af det danske musikmarked.  

I musikbranchen har man været nødsaget til at indstille sig på, at man ikke kan kontrollere den 

teknologiske udvikling. Streamingtjenester som Spotify har dog medvirket til, at musikmarkedet i dag er i 

fremgang i de nordiske lande, siden det ifølge WMG ramte bunden i 2008. 2015 blev det år, hvor WMG 

kunne bryste sig at være det første pladeselskab, hvor den primære indtægtskilde på globalt plan 

stammer fra streaming. Dette er beviset på, at WMG ifølge virksomheden selv har formået at omstille sig 

til fremtidens digitale marked. 

Markedsudviklingen for WMG 

Piratkopieringen af musik over internettet har ifølge WMG revolutioneret, hvordan musik forbruges, fordi 

den digitale musik over en årrække eroderede det fysiske salg. Derfor har man været tvunget til i 

branchen at tænke forretningen anderledes. Man forsøgte i starten at lave et lobbyarbejde med henblik 

på at regulere sig ud af problemet, men der er i dag kommet en større forståelse for i branchen, at 

indtjeningen ikke længere er baseret på transaktioner af enheder men på abonnementer på digital musik. 

”Du kan aldrig hindre teknikkens udvikling. Man kan forsøge at følge med og 

være på forkant og acceptere den. Når man forsøger at hindre teknologien ved 

at regulere udviklingen, så holder man fast i et område, som man i sidste ende 

vil miste”  

(Jens Olsson (oversat), Warner Music Nordic) 

Internettet har således forandret musikbranchen, men musikselskabets rolle er på flere måder den 

samme som for ti år siden. Kerneforretningen er at finde nye artister og udvikle dem og indspille deres 

musik. Det handler stadig om at være bindeled mellem forbrugerne og artisterne og at sørge for, at alle er 

tilfredse.  

Der er ifølge WMG forskellige årsager til, at forbrugerne i Norden har været gode til at tage 

musiktjenesterne til sig. I Norden er der gode bredbåndsforhold, god betalingsvillighed, og forbrugerne er 

vant til at bruge elektroniske betalingsmidler. I Danmark er det dog ikke gået lige så hurtigt som i de andre 

nordiske lande. Der er eksempelvis flere brugere i Danmark, som kun anvender de gratis versioner af 

tjenesterne, eller som får adgang til musikstreaming via deres teleselskab.  

Over the Top tjenester 

Forretningen i WMG er præget af, at man i branchen i dag har forsøgt at komme sig oven på det drastiske 

fald i salget af fysisk musik. Det har haft den betydning for WMG, at man i dag satser på indtægterne fra 

musikstreaming, og at tilgangen til at markedsføre kunstnerne har ændret sig. Hvor man tidligere havde 

fokus på at være en ’recording business’, arbejder man på flere områder omkring kunstnerne i dag. 
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Særligt i 00’erne begyndte man at fokusere på at samarbejde med kunstnerne om deres turneer og om at 

lave særlige produkter til fx de største fans. En strategi er at indgå branded partnerships, som er større 

aftaler mellem virksomheder og kunstnere. Et eksempel på dette er musikeren Christoffer, som har 

lanceret en parfume i samarbejde med Matas.  

Streamingtjenesternes platform har forbedret mulighederne for at indhente data om musikforbruget, og 

man er i dag bedre informeret om, hvem forbrugeren er, fordi streamingtjenesterne netop fastholder 

relationen til forbrugerne og kan se, hvor og hvornår de lytter til musikken. Denne viden er nyttig i forhold 

til at drive et pladeselskab, og særligt datavisualisering er et godt redskab til at undersøge og vise 

udviklingen over for andre i organisationen, når man fx skal signe nye kunstnere.  

Fremtiden for WMG 

I Norden er WMG nået til det punkt, hvor langt over halvdelen af musikomsætningen kommer fra 

streaming. Derfor vurderer man også, at de store forandringer er gjort, selvom der kan være lokale 

forskelle. I Danmark er der således mere tale om justeringer frem for forandringer, fordi man allerede 

mentalt har indstillet sig på den nye forretningsmodel. 

Forbrugerne går i dag kun modvilligt tilbage til pladebutikken, hvis ikke de kan finde det, de leder efter 

online. Så det eneste reelle alternativ til tjenester som Spotify er, at forbrugerne finder musikken på 

YouTube, hvor musikerne kun får få eller ingen reklameindtægter. Ifølge WMG er der derfor en generel 

forståelse blandt kunstnerne for, at musikstreaming fremadrettet er den bedste platform at sælge deres 

musik over. 
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XSTREAM  
Softwarevirksomhed & OTT platform-provider  

Baggrund 

Xstream er en softwarevirksomhed, som laver platformsløsninger til virksomheder, som ønsker at lancere 

en OTT-service. Kernekompetencen er at kunne tage alle former for lyd og videoindhold ind og bringe det 

i den opsætning, som kunderne ønsker.  

Xstream har præsenteret pæne overskud i både 2013 og 2014, og der er ambitioner og optimisme om 

fremtiden. Det nordiske marked har dog ifølge Xstream sine begrænsninger, og man har i løbet af årene 

oprettet kontorer i bl.a. San Francisco, London og Singapore. I 2014 modtog man en større investering fra 

kapitalfonden Capidea. Det skal sikre, at virksomheden fremadrettet kan blive en større spiller på det 

internationale OTT marked. 

Markedsudviklingen for Xstream 

Markedet for OTT-tjenester er ifølge Xstream i konstant udvikling. Tidligere har fokus været på set-top 

bokse senere Smart-TV, mens der i dag er kommet mere efterspørgsel på Chromecast og Apples Airplay 

løsninger. Derudover er der ifølge Xstream regionale forskelle. I USA er det fx mere populært at lancere 

en OTT tjeneste på Playstation og Xbox, mens det i Asien ofte er mobile enheder. I dag er det standard, at 

de fleste kunder ønsker at være til stede på iOS, web og Android med deres OTT tjeneste. 

For at gøre sig gældende på det internationale marked som softwarevirksomhed, er det ifølge Xstream 

nødvendigt at have en vis volumen og at kunne følge med udviklingen i takt med, at der opstår nye krav 

til, hvad en tidsvarende OTT-service skal kunne. Nogle kunder er desuden internationale og ønsker at 

deres OTT service skal lanceres i flere lande på samme tid.  

Det er opfattelsen i Xstream, at de nordiske lande er mere omstillingsparate end andre lande, og det giver 

nogle muligheder for virksomhederne i at være på forkant med teknologien. I Norden er folk 

højtuddannede og har en god forståelse af teknologi. De nordiske lande har derudover en god 

bredbåndspenetration med nogle gode hastigheder også. Derfor er Nordens relative lille marked for OTT 

tjenester ikke ensbetydende med, at det er et uinteressant marked at gøre forretninger i.  

Over the Top tjenester 

Xstream specialiserer sig i at levere en platform, der kan håndtere mange forskellige typer af komplekse 

opgaver fra komprimering af indhold til sikring af indholdsbeskyttelse og opbygning af det bibliotek, hvor 

indholdet skal ligge. Derudover skal platformen tage højde for, hvor indholdet kommet fra (fx live TV), og 

produktet skal følge retningslinjerne fra producenterne.  

Kundegruppen er i dag bredere end tidligere. De kan være alt fra uddannelsesinstitutioner over til større 

televirksomheder. Nogle virksomheder kommer til Xstream og er meget undersøgende i forhold til det 

produkt, som de gerne vil lancere. De har ofte brug for mange inputs, og det kan være komplekst at nå 

frem til en endelig løsning, fordi de måske ikke altid har undersøgt omstændighederne for at få 

rettigheder til det indhold, som de gerne vil vise.  

Andre virksomheder er mere konkrete og har fx allerede et system, som de bruger for mange ressourcer 

på, eller som ikke længere dækker deres behov. Kunderne adskiller sig også på, hvad deres motivation for 
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at anskaffe sig en OTT tjeneste er. For nogle virksomheder er det nok at være til stede med en OTT 

service, mens andre vil ud og vinde kunder med nye, attraktive digitale produkter. 

Det er ikke det tekniske, der ifølge Xstream er den største udfordring for, om OTT tjenester kan blive 

lavet, men at kunderne har svært ved at præcisere deres behov. Kunderne kommer typisk ind og spørger 

meget bredt og vil også gerne have sparing til, hvordan de skal opbygge deres forretningsplan.  

Fremtiden for Xstream 

Fremadrettet vil Xstream arbejde på at forbedre deres produkt. OTT markedet er relativt nyt og 

streamingtjenesterne ændrer sig konstant, fordi virksomhederne bliver kreative og udtænker nye smarte 

features for at kunne konkurrere med hinanden.  

En udfordring for Xstream er dog, at de skal minimere deres udviklingstid. Når kunderne har specielle 

hensyn, forøger det antallet af udviklingstimer. Derfor er det en fordel, at markedet ikke bliver for 

polariseret.  Mange services ligner dog i stigende grad hinanden. Særligt Netflix har været med til at forme 

grundopskriften på, hvad en OTT-service skal kunne.  

Selvom det går godt for Xstream, er det ikke sikret mod konkurrencen fra de store multiinternationale 

teknologivirksomheder. Går Google ud og tilbyder, at virksomheder kan få en gratis kanal uden reklamer 

og med en betalingsservice på Youtube, kunne det gå hen og blive en trussel mod Xstreams 

kerneforretning.  
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ZIBRA DIGITAL MEDIA GROUP  
Innovationshus & OTT Platform-provider 

Baggrund 

Zibra er en tidligere innovationsafdeling i fiberselskabet Global Connect, som i 2014 flyttede ind i 

nabolokalerne og grundlagde sig selv som et selvstændigt innovationshus. Zibra skulle her specialisere sig 

i at kombinere softwareudvikling og medieproduktion til at udvikle nye OTT-produkter og derigennem 

finde nye anvendelsesområder for Global Connects infrastruktur.  

Som innovationshus arbejder Zibra ud fra den opfattelse, at nye kreative internettjenester konstant 

udfordrer etablerede forretninger med en større hastighed end tidligere. Konsekvensen er, at markedet 

vil adskille dem, som formår at udnytte udviklingen til at skabe nye forretninger og dem, som ikke gør. 

Mantraet er at kunne ride med på bølgen for at overleve på det nye digitale marked. 

Markedsudviklingen for Zibra Digital Media Group 

Båndbredden på de forskellige apparater gør ifølge Zibra, at der oven på den kan skabes et utal af nye 

innovative tjenester. For hver ny tjeneste, som opstår, er det en trussel mod eksisterende 

forretningsområder, og det skal man innovere sig ud af.  

En vigtig ingrediens i at skabe et OTT produkt, er, at det skal være attraktivt for forbrugerne. Netflix har 

vist, at vinderen er den, der kan komme frem med en løsning, der er enkel og bliver servereret for kunden 

derude med indhold, der er interessant, og med en teknologi, der underbygger det hele. Det helstøbte 

koncept skal derfor kunne leve op til mange krav på samme tid. 

Over the top tjenester 

Rent teknisk kan Zibra levere den platform, som OTT tjenesterne bygges på og ejer derudover faciliteter til 

videoproduktion. Virksomheden har derudover en god viden og et godt netværk. Zibra har en lille 

håndfuld erhvervskunder (fx Børsen og DK4), hvor de har været med til at udvikle den software-

værktøjskasse, som bruges til at omdanne forskellige indholdstyper af video og lyd til et format, der kan 

streames på en almindelig hjemmeside.  

Derudover arbejder Zibra med at udvikle egne mediekoncepter. Et eksempel på dette er virksomheden, 

Dreamsports, som specialiserer sig i at streame hestesport. Ideen og den tekniske platform er skabt og 

testet i Zibra. Da konceptet blev vurderet til at være helstøbt, blev det skilt ud som sin egen virksomhed. 

Dreamsport har sidenhen videreudviklet formatet ved at finde det niche-indhold, som appellerer til 

målgruppen.  

I Zibra forsøger man således konstant at udtænke nye mediekoncepter. Det handler om at have et 

indgående kendskab til de teknologier og services, som findes, og så kombinere dem på en smart måde ud 

fra den viden og det netværk, som virksomheden har. Her er det nødvendigt konstant at have udsyn til 

den udvikling, som de store teknologivirksomheder driver på den globale scene. Zibra er med egne ord et 

univers, hvor det er muligt at bruge disse mange teknologiske muligheder til at skabe nye mediekoncepter 

over det åbne internet. 

  



63 

 

 

Fremtiden for Zibra 

Fremtidsbetragtningen er, at indtjeningen på at eje infrastruktur på sigt vil blive mindre indbringende og 

mere sårbar over for nye netværksteknologier. Det er i forhold til den udfordring, at Zibra skal udvikle nye 

forretningsområder. 

”Hvis vi bare var blevet ved med at sælge 100 Mbit forbindelser til 3.000 kr. om 

måneden, så havde man haft en skidt forretning, fordi prispresset er enormt på 

de der produkter. Så der skal hele tiden udvikles nye produktområder… Vi skal 

som en dansk virksomhed forsøge at finde de sweetspots, hvor man som 

infrastrukturejer kan være med til at skabe ny forretning i denne her 

videoverden” 

(Claus Bülow Christensen, Zibra Digital Media Group) 

I forhold til udviklingen af egne koncepter er opgaven som innovationshus at lave ’proof of concept’ og 

det ultimative ’proof of concept’ er at have kunder. Udfordringen er så, hvordan Zibras erfaringer, 

faciliteter og netværk kan bruges til at videreudvikle til det næste, der sker derude. 
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OTT-tjenester 

 - set i en dansk sammenhæng 

 

Hvad sker der på markeder under opbrud? 

 

 

Januar 2017 
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