
Folkets Hub 2001

Ett drygt år efter det första konstaterandet gäller fortfarande att det sociala mötet mer och mer 
försvinner i samhället. Skälen kan vara flera och den tilltagande medialiseringen av samhället är ett. 
Bredbandssamhället och andra IT-idéer har hittills bara förstärkt denna trend. Tillspetsat verkar tanken 
vara att all service ska vara tillgänglig i hemmet eller mer eller mindre fysiskt kopplat till eller till och 
med in i människan. Service över nätet till IT-vana medborgare gör att butiker, post och banker får 
färre fysiska besök och därmed ser möjligheter att minska det lokala serviceutbudet. Andra funktioner 
som biografer och andra mer eller mindre kulturella utbud har också svårt att hävda sig. Mycker beror 
detta på bristande aktualitet i utbudet.

Vi ska nu som om omväxling satsa på något man gör i grupp. Något som har betydelse för samhället 
både lokalt och i större perspektiv. Något som skapar en plattform som ger möjligheter även för det 
lilla samhället men också kan vara teknisk bas för en stor del av det kulturella utbudet i större städer. 
Folkets Hub   som  projekt innehåller flera delar. Det handlar om den del som finns ute  i samhället, 
den tekniska plattformen som levererar ljud och bildtekniken och de kommunikativa 
interaktionssystem som är basen för  servicefunktionerna. 

Den allmänna visionen om nätsamhället som den presenterats av IT-kommissionen och andra når med 
knapp marginal kanske ut till de flesta orter över telefontrådarna eller i mer entusiastiska fall som 
radionät. Det är förmodligen mycket kostbart att nå det sista huset på alla vägar i Sverige men det här 
förslaget för oss i alla fall till samhällena – i många fall byarna. Om man driver ett ”Sista kilometerns 
projekt”, eller ”sista milen” (engelsk mil = 1.609 meter) som det heter i engelskspråkiga länder , i 
lokalsamarbetsanda med personlig insats kan det gå. Då krävs ändå att industrin tar fram lämpligt 
material för ”självinstallation”.  Kopplingsutrustningen och fiber man hänger i befintliga stolpar eller 
plöjer ner med enkel kabelplog får inte kosta många tusenlappar per anslutning om detta ska fungera.

Det centrala i visionen Folkets Hub   är lokalen mitt i ”byn”. ”Byn” kan vara en en stadsdel, en liten 
stad eller verkligen en by. Lokalen kan vara skapad inom den gamla Folkets Hustanken, 
Bygdegårdsgemenskapen eller bystugeidealet. Jag ser den aktiva Folkets Hus och Park (FHP)rörelsen 
som finns kvar som en intressant medspelare i projektet och detta är ömsesidigt. Det är till och med 
troligt att vi kommer att aktivera helt eller delvis avsomnade gemenskaper. 
Kopplingen till FHP är naturlig men det tål att påpekas att organisationen  redan innan jag formulerade 
tankarna kring Folkets Hub   arbetet ett halvår med tanken att köra E-bio i sina lokaler. Dete handlade 
då om att vinna eller försvinna för biograferna men möjligheten till ett breddat utbud finns i planerna. 
Biografverksamheten på det klassiska sättet gav inte det aktuella utbud som krävdes. 
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Klenshyttans Bystuga – mediacenter?



Målen för Folkets Hub    är
• att skapa en skalbar kommunikativ miljö, Folkets Hub, i så många samhällen som möjligt.
• att mata dessa knutpunkter med mycket kraftfulla data och medianät, sannolikt fiberbaserat.
• att dessa hubbar ska fungera som det låter, centrum i det lokala samhällets data-ö.
• att bygga en industrimöjlighet i ett elektroniskt distributionssystem för biograffilm.
• att bygga en industrimöjlighet i ett högklassigt 3D-HDTV system för direktsända evenemang.
• att i dessa system använda en betalningsstruktur av samma typ som biograferna har idag.
• att ge innehållsleverantörerna ett system för upphovsskydd och distributionskontroll.
• att skapa ett linjärt lagringssystem för mycket högupplöst rörligt bildmedia.
• att skapa ett projektionssystem för realtidsvisning av mycket högupplöst material.

Folkets Hub ska inte ska inte bara vara det gamla Folkets Hus med bio, teater och föreningsmöten. Här 
ska och den lokala telemedicinstugan ligga. Kommunikationsrummet för säljarna på banken, posten, 
försäkringsbolaget, arbetsförmedlingen och jobbintervjun finns också här.
Antalet kommunikativa rum beror på samhällets eller stadsdelens storlek men alla 
användningsområden ska kunna tillfredställas på alla platser.
Stora salen används för biografvisning, opera, teater, sport och andra evenemang. 
Som biograf ska kvalitén på projektorn vara anpassad för normal filmkvalitét. Långt bättre än vad man 
kan uppnå med dagens TV eller DVD-teknik. 
En biografupplevelse behöver god bildkvalitet för att det ska bli ett nöje. 
Vi talar om en kvalitet som med digitala medel ligger vid eller bortom HDTV. Ett lagom mål för de 
närmsta åren bör ligga vid dagens 24/25P förslag 1920*1080 pixels progressivt. En kvalitet som få 
människor utanför experimentlabben  har sett projicerat. 
Vad jag föreslår är att man väljer en kvalitetsnivå där projektionssystemet inte bara klarar denna 
HDTV-kvalitetet men att man bygger systemet för att klarar två bilder av denna upplösning.
Ändå  måste en projektoranläggning i biografen kosta så lite som 200.000. Här finns det forskningsmål 
som inte är lätt satta. Den låga kostnaden är ett krav för den lilla anläggningen, för en stor lokal lär 
priset inte stoppa hitom miljonstrecket. Valet av projektionsteknik är inte heller självklart. Dagens 
DLP-teknik klarar inte den upplösning en normal biograf kräver – om man vill sitta långt fram. Dagens 
DLP klarar inte dubbel bildfrekvens som skulle krävas för 3D-HDTV. Idéer för hur man löser det med 
eller utan DLP saknas inte. JVC, Boeing, Sony, Panasonic är exempel på namn som funderar i dessa 
riktningar. 

Har man väl klarat av teknologin för projektion och transmission gäller det att utnyttja lokalen så stor 
del av dygnet som möjligt. Kombinera biograffunktionen och distansevenemang funktionen där 
direktsända evenemang kan upplevas i 3D med ett totalt omslutande ljud..

Folkets Hub som kommunikativt rum innebär att man i stora salen också har konferensverksamhet 
med distansmedverkan. Man kan lyssna på en presentatör på distans eller vara den lokal som skapar 
evenemanget. Därför måste det finnas minst en kamera  i varje lokal. Kvalitén får anpassas efter behov 
och ekonomi. 
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Grängesbergs Folkets Hus, kanske digital hub för ett nytt filmarkiv. 



Den lokale TV-producenten eller lokala TV-stationen är en lämplig partner när man vill bli mer 
avancerad. 
I den lilla skalan fungerar ett mindre rum som alternativ mötesplats. Kanske för en skolklass som 
intervjuar en politiker eller en forskare. Det kan vara en grupp högskolestundenter på distans eller i det 
minsta formatet ett person till person kommunicerande rum som skapar känslan att man bara har en 
tunn glasskiva emellan sig fastän verkligheten är mil eller kontinenter. 

Basteknologin för att driva ett system av den här typen är inget tekniskt problem. Redan idag har vi de 
tekniska tjänster som kan uppfylla behoven – och utvecklingen av metodikerna fortsätter. Det sker i 
våra projekt ”Swedish Professional Interactive Network – SPIN” och ”Eye2Eye” bildkommunikation 
med full ögonkontakt.

Folkets Hub själv är tänkt att bli det lokala samhällets fasta bredbandspunkt. Härifrån kan lokala 
operatörer eller användare själva koppla sig vidare till alla som vill ha fast nät hem. På detta sätt blir 
Hubben  den centrala punkten i den lokala nätön – det som man betraktar som hemma och inte Internet. 
Här levererar olika nätoperatörer sina tjänster och enskilda, kvartersföreningar eller 
bostadsrättsföreningar kopplar in sig efter behov. Platsen skall vara operatörsneutral vilket betyder att 
ingen äger miljön utan alla med kompetens och finansiering kan konkurrera på lika villkor.
Den lokala församlingen har en representant som ansvarar för kopplingspunkten, sköter den gamle 
vaktmästarens roll. Leveransen till Hubben kommer att omfatta samhällets Internetbehov och dessutom 
det kommunikativa behovet för visningsmiljöer och kommunikativa rum.

Biografen är en kärnverksamhet i konceptet. Leveransen av filmerna sker över det fasta nät Hubben är 
kopplad till och visas i realtid med digitala projektorer. En normalvisning i en mindre lokal nyttjar en 
modern högupplösande  projektor med hög kontrast och ger  då en bildkvalitet långt bortom dagens 
TV-projektion. Ljudsystemet är det traditionella biografens – och det finns redan på plats i de flesta 
fungerande biograflokaler. Biografupplevelsen ska vara av bästa kvalitet. 
Insläpp, biljetter, snask etc. kan med fördel ske på  traditionellt sätt. 
För biografrepertoaren ansvarar biografägaren-filmsättaren,  centralt eller lokalt placerad. Denna 
person väljer bland de av filmbolagen varje kväll erbjudna filmerna, reklamfilmvisarnas erbjudna 
rullar, förspel från kortfilmsgrupperna och eventuellt lokalt lagrade reklamskyltar.
Varje filmägare svarar för sin egen utspelning till nätet och varje biografoperatör har avtal med några 
eller alla leverantörer. Förutom den tekniska kvalitetén är det programsättningen som skapar den nya 
biografens rykte.

Det viktiga är att det centrala systemet från början kan hantera distributionen av minst ett 30-tal 
samtidiga filmer. En snabb genomräkning av aktuella filmer pekar på att det en normal svensk kväll 
finns c:a 50 filtitlar i distribution.  Dessa visas på lite olika delar av dagen beroende på vilken publik 
man riktar sig till. Jag misstänker att ett trettiotal möjliga kanaler kan tänkas räcka det svenska behovet. 
Vår nya sköna bredbandsvärld kommer sen att avgöra hur fri programsättningen blir i yttersta led. De 
stora parallella konsumenterna, många samtidiga föreställningar med olika filmer,  kommer med 
naturlighet ligga i befolkningscentra – dvs större städer. I gamla tider dvs. på 80 -90talet,  orkade ett 
samhälle med c:a 20.000 personer att hålla igången en biograf med minst en föreställning om dagen. 
Nu erbjuder vi den möjligheten till betydligt mindre samhällen.

Projektionen har idag ett par olösta problem. Projektorvalet och anslutningen till 
uppspelningsutrustningen. Den mest avancerad projektorn som används idag bygger på Texas 
Instruments DLP teknik. En metod där man på piezoelektrisk väg styr 16µ stora  speglar för att skapa 
ljusa eller mörka pixels. Idag packar man 1280x1024 stycken på en platta som man lyckats svärta så att 
det blir minimum av oönskade reflexer. Resultatet är en utmärkt kontrastrik 
bild som fungerar för rörliga bilders visning från 5-6 bänk och bakåt i en 
normal biograflokal. Den klarar inte att visa streoskopiska bilder och det 
behövs åtminstone dubbelt så många pixels för att skapa en bild som räcker 
även för de som vill sitta nära duken. Flera tillverkare jobbar med problemet 
och det finns möjliga lösningar med t.ex. laser eller JVCs ljusventilteknik. 
Anslutningen till uppspelningstekniken är den stora systemfrågan. Ska det 
vara mycket komprimerat eller lite. Ska man överföra med DVD-skivor, 
satellit eller via nätverk som vi föreslår?
Bara nätverk klarar de höga upplösningar som ger mindre komplicerade 
projektorer, högre säkerhet och lägre kompression. 
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DMD 128x1024 pixels från TI



Uppspelningen hos filmbolag och reklamfilmsleverantörer ska ske från smart designade 
lagringssystem och matas direkt ut på nätet. Idealt borde det vara en optisk linjär ”bandspelare” –  som 
tyvärr bara finns i sinnevärlden. Annars kan man tänka sig en bank med synkroniserade DVD-spelare. 
Nästa generations DVD skulle kräva 2-3 spelare och en jukebox med ett hundratal skivor. 
Att använda konventionella hårddiskar är den metod som används idag men det är inte idealt ur 
pris/prestanda synvinkel. Experimentella system finns från flera tillverkare men t.ex. det vanligaste från 
Quvis kostar 500.000. För att minska på den lokala investeringen är det i vår vision inte avsikten att 
den lokala biografen ska lagra några rörliga bilder. Det ska helst bara finnas ett buffertminne som 
klarar eventuella ojämnheter på den digitala motorvägen – om tekniken verkar behöva detta.
Det är viktigt att lokala initiativ kan hanteras utan för stor komplikation. Finns det lokala filmare måste 
dess kunna visa på lokala biografer och även nå ut regionalt eller t.o.m. nationellt.
Uppskalningstekniken som krävs för detta kan sitta lokalt eller mer centralt. Nätverket för att skicka 
bilden till uppskalningtekniken för vidare spridning till biograferna är det normala som Hubben redan 
är ansluten till.

 Det sociala mötet är en central del i konceptet. Det kommer att uppstå spontant bara för att flera 
människor vill se det som erbjuds av  Folkets Hub   Det kan då handla om utbildning, underhållning, 
service eller kanske bara det bästa kaffet på bygden.  Att det blir områdets normala mötespunkt, 
svampen på Stureplan fast man är i Blötberget (söder om Ludvika). 

Lägsta nivån är att man kan köpa kaffe och mackor och helst en öl. Gärna något speciellt som Espresso 
eller lokalt kokkaffe med eller utan gök. Bortanför det finns det egentligen inga gränser hur trevlig 
baren/krogen/bystugan kan vara.  Att det måste finnas en sund ekonomi i systemet är väl det största 
hotet mot de små platsernas service men där handlar det kanske mer om sammanhållning och vilja.
Blötbergets Folkets Hus har överlevt med hjälp av syjuntor och lokalrevyer.

Posten & Banken är 2 tjänsteformer som ligger illa till i dagens samhälle. Än så länge finns 
lantbrevbäraren kvar och kombinerat med service per bild och dator bör man kunna skapa en 
rimlig faksimil av vad vi förr kallade service. Posten satsning på lokala servicepunkter med ut 
och inlämning av post och paket. Kan vi skapa en form av kassatjänst på distans som 
komplement med fungerande verifiering av behörighet/identitet kanske skadan av de gjorda 
nedläggningarna av postkontor kan minskas.

Tänk er ett litet mötesrum med plats för några personer, en familj kanske. Det finns ett kamerasystem, 
en monitor/projektor, en skrivare/scanner och en datorfunktion. Denna lokal är förberedd för 
affärsmässigt umgänge med banker, Posten, myndigheter men också för mindre föreningsmöten och 
utbildningssituationer. Av postens tjänster kan det t.ex handla om att printa frimärken, hantera 
paketinlämning, inbetalningar.Det som skiljer från servicen på Internet är att en levande människa sitter 
i andra ändan och talar med dig. 
Interaktionen ska vara mycket användarvänlig och teknologin ska kunna skapa förtroende. Man kan 
skriva på kontrakt, få värdepapper utskrivna, bankaffärer gjorda, hus köpta, förhör avklarade. Miljön är 
neutral men väl förberedd för alla vardagsbehov. Har man inte egen dator hemma kan man här även 
sköta enklare betalningar som inte kräver en människa i andra ändan.
Tanken med ett kommunikativt rum av denna typ är att ge bild och ljud så att det enda som skiljer 
personerna åt är en tunn glasruta. Kroppsspråk och nyanser i talet ska vara lätt lästa för båda sidor i 
mötet och en formell indentifiering av parterna ska kunna ske.
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Blötbergets Folkets Hus, i skrivande stund utan biografprojektor.



Distansarbetsplatsen Folkets Hub  är en ganska naturlig tanke. I mån av utrymme skapar man platser 
där de som inte vill sitta ensamma har en flexibel miljö att distansarbeta i. 

Telemedicinstugan  kan på den lilla platsen vara samma lokal men blir snabbt en egen miljö 
allteftersom man servar större samhällen. Den nivå av GDS, Gör Det Själv, som kommer att skapa 
effektiviteten kommer att utvecklas under tiden. Stora delar av det lokala stödet för den fjärran läkaren 
handlar om smarta tillbehör till den kamera som används för mötet. De olika kit som gör det möjligt för 
DD, Distans Doktorn, att få titta i öron, ögon, näsa eller på hud och andra kroppsdelar är nyckeln i 
systemet. Om man som närmast tittar på en kvadratcentimeter och som störst på en kvadratdecimeter så 
lär sig snart doktorn att få utrustningen på rätt plats med patientens hjälp.
Stetoskopet ersätts av en stetoskopisk mikrofon som patienten även här själv håller på plats .

Trovärdigheten som ett mått på kvalitén i konceptet Telemedicinstugan är mycket avhängigt GDS- 
verktygen. Amatörkirurgi avstår vi tills vidare från men en bra kamera för kontakten med människan 
och en mer teknisk kamera för undersökningen  kommer man långt.
Enligt intervjuer aktiva läkare är patientens entré och hälsning en förvånansvärt stor del i bedömningen. 
Är sen den tekniska kameran med olika adapters fullt fungerande kommer man ännu ett stort steg. Det 
kan vara adapters med belysning för att titta i ögon, öron, hals, på hud mm. Patienten eller en ledsagare 
kan vara doktorns förlängda arm. Vissa andra tester bör också kunna utföras lokalt även utan medicinsk 
personal närvarande. 
I samhällen med någon men inte komplett sjukvård bör ju funktionerna koordineras och därmed få 
ännu större slagkraft. En utbildad sjuksköterska eller läkare kan få läkarstöd eller expertstöd med 
tekniken. Samma principer men mer avancerat.

Årets äventyr är när doktorn kommer på vardagsbesök till telemedicinstugan – bara av rent sociala skäl. 
En alternativ placering för telemedicinstugan är den gamla distriktsläkarmottagningen. Det kan väl 
framför allt vara lämpligt på större platser där det fortfarande finns sjukvårdskunnig personal på 
platsen. 

Distansunderhållningen i  Folkets Hub  är där landsortsborna får sin kulturella skatteåterbäring. 
Teknologin i det stora kommunikativa rummet tillåter inte bara god spelfilmsvisning. Här har man 
också möjligheten till en mycket nära upplevelse av vad som sker på operor, teatrar, danspalats, 
sportevenemang mm. I egna landet och i en framtid också utom landets gränser. Principen bygger på 
det ännu inte så spridda men mycket existerande HDTV systemet som vi utan skräck dubblerar. Här 
har vi då en helt ny evenemangsform. Distansevenemanget i 3D. Det man närmast kan jämföra med är 
IMAX biografernas 3D-filmer här i direktsändning och det blir det bästa i alla smakriktningar.
Ett distansevenemang för den lokala publiken till första parkett på de bästa föreställningarna. 
Kommunikativa rum är ett fantasins verktyg. Det kan lika gärna handla om att vara med på en 
succépjäs på Dramaten, midnattsmässa i St Peterskyrkan,  EU-parlamentets öppnande eller stor dans på 
Mälarforum i Strängnäs eller varför inte ett ännu bättre ball room ute i Europa.
Målet är att skapa en illusion av total närvaro i lokalen där musiken spelas, påven talar eller framtidens 
IT-politik formuleras.  Föreställningar där man normalt betalar betalar man även här. Den lokala 
teaterföreningen,  kyrkan, operaklubben eller annan person/intressegrupp avtalar med producenten om 
distributionen. Efter föreställningen görs fördelningen av intäkterna som i biografsammanhanget med 
överenskomna procentsatser till producenten, lokalen och operatören. 

I det här avsnittet kan väl nämnas att de  3D-glasögon som krävs för att man ska uppleva stereoskopin 
kommer att bli mode. Gratisversionerna i papp blir rena reserver medan optiker och varuhus går ut i 
kampanjer om det senaste 3D-modet.
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Det industriella projektet Folkets Hub har förutsättningar att skapa ny Svensk industri inom flera 
områden i det sakta samgående gränslandet Media/Data/Telecom. Mediavärlden måste lära sig att 
producera livesändningar som Distansevenemang och också bygga den mobila utsändningstekniken. 
Man måste också lära sig att förpacka spelfilmer så att de kan distribueras till biografer med elektronisk 
projektion. Reproduktionskedjan för E-bio är annorlunda än för vanlig film och televison.
Dataföretagen ska klara lagringen och kopplingen till projektorerna. Mer anpassade och billiga 
projektorer kan lika gärna byggas i Sverige som någon annanstans. 
Den traditionella telecomindustrin får hantera distributionen även om det lika gärna kan ses dom data. 
Man ska inte glömma att företag  som Ericsson, Netinsight, Dynarc och nätbolagen mycket att hämta 
om man klarar konkurrensen.

Finansieringen av ett projekt i den här skalan är inte trivialt. KTH-AMT där jag nu arbetar har lämnat 
in en tung ansökan till en forskningsstiftelse och detta kommer förhoppningsvis att vara grunden för 
den tekniska utvecklingen. Vi närmar oss också ett Eurekaprojekt i ämnet där vi hoppas skapa 
finansieringen av personalinsatsen som krävs. Med alla goda krafter saade är arbete i full gång strax 
före eller efter sommaren.
Så småningom kan skickliga ekonomer kanske t.om. kan få det att bli ett ”normalt” IT-riskprojekt.

Det har gått mer än ett år sen jag först skrev om visionen Folkets Hub.  Reaktionerna har varit många 
och huvudsakligen positiva eller entusiastiska. De flesta frågetecknen har uppstått kring frågan vad 
”hub” betyder. Detta engelskan uttryck för ”nav” uttrycker centrum för verksamheten, som i ett 
cykelnav. Hub är också datavärldens uttryck för centrum i ett datanät.
Entusiasmen kring projektet leder nu till att vi inom avdelningen för Mediateknik på KTH, på KTHs 
lab för avancerad mediateknologi  (AMT), kommer att jobba med Folkets Hub i projektform.. Folkets 
Hus och parker jobbar också på och har ett antal planerade installationer finansierade. Vi jobbar hårt 
med möjligheten att ansluta dessa E-biografer till det fasta fibernätet och den distributionsmodell som 
är under utveckling.

Utvecklingen är igång

mex@amt.kth.se
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Ludvika Folkets Hus till vänster och gamla Folkan till höger, en idag kommunal angelägenhet
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