
Har du lige opgraderet båndbredden, og er forbindelsen stadig helt presset? 
På bare seks år er det globale forbrug af datatrafik steget med faktor 160.

Mere båndbredde er ikke det 
samme som hurtigere internet

Et gammelt mundhæld blandt it-folk siger, at 
enten er en harddisk helt ny, eller også er den 
næsten fyldt. Det samme gør sig gældende 
med internetforbindelser. Enten er der ingen 
belastning på, ellers også er den næsten fuldt 
belagt. Men hvorfor nu det?

På nogle få år er vores brug af nettet ændret 
markant. I 2011 blev mere end 80 % af al 
trafikken på det globale internet brugt til Peer-
to-Peer-kommunikation (P2P-trafik), og til 
stor ærgrelse for musik- og film-industrien var 
netop udveksling af film- og musikfiler et hit 
blandt internettets brugere. 

Film- og musikindustrien har efterfølgende 
vundet kampen mod den ulovlige fildeling ved 
at gå i samarbejde med de lovlige streaming-
tjenester. Det betyder, at andelen af P2P-
trafik er faldet til under 3 % af den samlede 
trafik på internettet. I dag udgør den lovlige 
streaming-trafik over 70 % af den globale 
internet-trafik.

Din internetforbindelse styrer din 
videokvalitet
Streamingtjenesterne kæmper om kunderne. 
Ikke kun på pris og indhold, men også 
på kvalitet. Det betyder at langt de fleste 
streamingtjenester ønsker at give deres 
abonnenter den bedst mulige billedeoplevelse 

i form af den højest mulige opløsning – og så 
er et videoklip ikke længere bare et videoklip.

Hvis du f.eks. har en internetforbindelse med 
lav båndbredde, får du vist din videofilm 
i 480p-opløsning, ser du den samme 
videofilm på en internetforbindelse med 
høj båndbredde, vil du måske få den vist i 
UHD/4K-kvalitet. Netflix anbefaler en stabil 
båndbredde på mindst 25 Mbit/s for at kunne 
se UHD-kvalitet. Tilsvarende vil den samme 
videofilm i 480p kun kræve 1,5-2 Mbit/s 
båndbredde. Med andre ord kræver det altså 
12-17 gange så meget båndbredde at se den 
samme film i den høje UHD-kvalitet. Ergo 
belaster en bruger båndbredden 12-17 gange 
så meget ved UHD-streaming.

Streamingprogrammerne er så smarte, at 
de selv finder ud af, hvor god en kvalitet, de 
kan levere til lige netop dig. Når en videofilm 
startes, bruges det første minut typisk til at 
undersøge din tilgængelige båndbredde, 
hvorefter den låser sig fast på den optimale 
kvalitet, som din internetforbindelse 
kan håndtere. YouTube og andre video-
tjenester tilpasser sig også den tilgængelige 
båndbredde, selv når videoerne er delt på 
Facebook og andre steder. Så når du giver 
dine brugere mere båndbredde, henter de 
de samme film, bare i en bedre kvalitet; 
og de belaster derved forbindelsen meget 
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mere. Derfor er din forbindelse altid belastet, 
næsten uanset hvor meget du opgraderer 
den.

Vi er internet-storforbrugere
I juni 2011 var der 2,1 mia. brugere på nettet, 
og i juni 2017 var tallet oppe på 3,9 mia. 
brugere. I juni 2011 var den globale datatrafik 
0,6 EB (exabyte), og i januar måned 2017 
var trafikmængden oppe på 96 EB (exabyte). 
På 6 år er der sket en fordobling af antallet 
af brugere på internettet, men datamængden 
steget med faktor 160 – det er dæleme 
mange kattevideoer ;-).

Forudsigelserne for de kommende år siger 24 
% årlig vækst på datamængderne fra 2016 til 
2021. Det kan derfor være en rigtig god ide at 
sikre sine brugere en god oplevelse med et 
stærkt og stabilt internet, der kan håndtere de 
store mængder af data.
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