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Välkomna till 
Internetdagarna 2003

Årets upplaga av Internetdagarna är större än tidigare. Vi har samlat 
över 100 engagerade talare för 26 olika seminarier som alla på olika 
sätt belyser aktuella frågor för Internet i Sverige. I år har vi breddat 
programmet till att omfatta fler aspekter av Internets användning 
samtidigt som vi täcker de tekniska områdena.

Internetdagarna har vi skapat tillsammans med våra medarrangörer 
för att sprida kunskap om Internet och för att ge en ögonblicksbild 
av var Internetutvecklingen står idag och vart utvecklingen är på väg. 
Vi är övertygade om att det finns ett behov av en naturlig mötesplats 
och ett gränsöverskridande forum för det svenska Internetsamfundet.
Kom och hjälp oss att förverkliga den visionen.

Väl mött,

Östen Frånberg
Ordförande II-stiftelsen

Östen Frånberg

Medarrangörer
Konferensprogrammet för Internetdagarna 2003 har utarbetats av II-stiftelsen tillsammans med medarrangörer.

SVENSKA
KOMMUNFÖRBUNDET

Mediapartner

Computer Sweden är Sveriges 
ledande IT-tidning sedan 20 år! 
Utkommer som enda IT-tidningen 
i världen tre gånger i veckan. 
Computer Sweden är tidningen 
för alla som i sin yrkesroll arbetar 
direkt med informationsteknik eller 
konsekvenserna av densamma. 
Nyheter, trender, debatt, teknik, 
ekonomi och teman.
http://computersweden.idg.se/

www.gea.nu www.pts.se sof.isoc-se.a.se

www.svekom.se www.lf.se www.svensktnaringsliv.se

www.dfs.se www.nic-se.se www.ssnf.orgwww.isoc-se.a.se

Länssamverkan
Bredband

www.bankforeningen.se

www.snus.se
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ERBJUDANDE
Gratis prenumeration på Computer 
Sweden i 3 månader (36 nr) för dig
som deltar på Internetdagarna! 
Välkommen som läsare.

Nätverk & Kommunikation är 
Sveriges ledande tidning för IT- 
och nätverksansvariga. 
 För dig som arbetar med IT-
drift är vi den ultimata källan till 
kunskap och kommer ut var 14:e 
dag. Vi skriver om ny teknik, heta 
produkter, stora tester och lyckade 
lösningar så att du kan skapa de 
smartaste beslutsunderlagen för 
dina IT-inköp.



Konferens 7–8 oktober

Internetdagarna 
                      2003

 ProgramTis 

Ons

09:00   Inledning

Nätverkssäkerhet 2003, 
läge och trender

10:30   Kaffe

11:00 Det senaste inom routing     Hur hantera spam   

12:30   Lunch

13:40 Avancerad nätdesign    

15:10   Kaffe

15:30  

17:00 –   
21:00

 IP och nätverk DNS   Infrastruktur & samhälle Användning 
 

09:00 Radio och TV över Internet Domännamnshantering  Internetutredningen 2 Varför köpa en 3G-telefon?

10:30   Kaffe

11:00     

12:30   Lunch

13:40 VPN i praktiken Robust drift av DNS

15:10   Kaffe

15:30 –    Debatt – Hur vi går vidare    
17:00

Det Internetberoende 
samhället

Erfarenheter av video-
konferenser över Internet

Lagen om elektronisk 
kommunikation

Användning av elek-
tronisk identifiering

WLAN i verkligheten
möjligheter och fallgropar

Nätverkssäkerhet 2003, 
tekniker och lösningar

Knutpunkter och Inter-
netoperatörer i Sverige

Musik, film m.m. 
via peer-to-peer

Infrastruktur för 
elektronisk identifiering

IDN, Internationaliserade 
domännamn

Bredbandsutbyggnaden 
i praktiken

Bredbandsutbyggnaden,  
marknaden och politiken

 IP och nätverk  Säkerhet  Infrastruktur & samhälle Användning
 

Buffé

Erfarenheter av 
IP-telefoni och ENUM

Bandbreddstester 
av Internet
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9:00

Inledning 

Under inledningsseminariet ger tre 
tunga aktörer sin syn på var Internet 
står idag, vilka dagens avgörande frågor 
är och vart vi är på väg. Talarna repre-
senterar den svenska staten, det euro-
peiska samarbetet mellan ccTLD:er och 

IETF som fastställer den tek-
niska bas som Internet vilar 

på.

Ordförande: Östen 
Frånberg, 
II-stiftelsen.

 

Regeringens IT-politik
Talare: Maria Häll, 
Näringsdepartementet
 

The cooperation and 
governing of the 
Internet
Talare: Paul M Kane, 
Chairman of the 
Board, Council of 
European Top Level 
Domain Registries (CENTR)
 

Development and 
vision for the 
Internet
Talare: 

Harald Alvestrand, 
Cisco Fellow, IETF Chair

Frågor och svar

INLEDNING 11:00

Hur hantera spam

Det sprids allt mer spam (oönskad elek-
tronisk post). Det rör sig om allt ifrån
klassiskt Nigeriabrev till kommersiell 

reklam. Vi försöker här fast-
ställa hur allvarligt pro-

blemet är och vilka 
möjligheter som 
finns att hantera det.

Ordförande: 
Ragnar Lönn, 

Gatorhole, ISOC-SE

Problemet sett från en ISP
Talare: Andrea Boström, TeliaSonera, 
Network Security
• Vad är problemet och hur omfattande 
 är det?
• Vad är Internetoperatörens roll?

Praktisk hantering 
av SPAM
Talare: 
Mattias Amnefelt, 
KTH
• Erfarenheter från  
 hantering av SPAM 
• Hur komma tillrätta med 
 problemet

Vett och etikett för direktreklam
via e-post
Talare: Magnus Billgren, 
Business Unit Manager, Strålfors 
Svenska AB
• Var går gränsen mellan spam och 
 ”information”?
• Vad bör den som sänder information 
 tänka på? 

Amerikanska lagstiftningsåtgärder
Talare: Mikael Pawlo, 
Advokatfirman Lindahl
• Om de amerikanska lagstiftnings-
 åtgärderna
• Är detta en intressant väg att gå?

Diskussion – Hur stort är 
problemet och hur bör det 
hanteras?    

SÄKERHET

Det senaste inom routing

För att stödja en fortsatt utveckling 
på Internet, med flera nät, mobilitet, 
IPv6, multihoming, snabb konvergens 
vid omrotning, mm ställs nya krav och 
önskemål på routing (vägval). Samtidigt 
är det avgörande att stabilitet och enkel-
het upprätthålls. Under detta semina-
rium presenteras och diskuteras arbetet 
med att vidareutveckla routingen för 
Internet.

Ordförande: Kurt Erik Lindqvist, 
Netnod, SOF, IETF multi6-WG 
co-chair

Talare: 
Kurt Erik Lindqvist, 
Netnod, SOF, IETF 
multi6-WG co-chair 

Talare: 
Sean Doran,
Technology 
Champion, Sprint, 
IETF multi6-WG 
co-chair

IP OCH NÄTVERK

11:00

Tisdagen 7 oktober
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II-stiftelsen är mer 
än bara .se

Stiftelsen för Internetinfrastruktur, II-
stiftelsen, har två huvuduppgifter. Dels 
att driva och utveckla Internets svenska 
toppdomän .se vilket kanske är det man 
är mest känd för, men också att i övrigt 
främja utvecklingen av Internets infra-
struktur i Sverige.

II-stiftelsen bildades med dessa syften 
1997 då .se-domänen började växa allt 
snabbare och behövde en stabil orga-
nisation som kunde ta ett långsiktigt 
ansvar. Samtidigt startade stiftelsen det 
helägda driftsbolaget NIC-SE för att sköta 
den dagliga operativa och administrativa 
driften av .se.

Utöver att se till att .se är en av världens
mest stabila och driftsäkra toppdomäner 
har II-stiftelsen engagerat sig i rad andra
relaterade frågor. Bland annat står man 
bakom mätprogrammet TPTEST och 
konferensen Internetdagarna. II-stiftelsen 
arbetar också internationellt, dels inom 
ICANN och den europeiska organisationen 
Centr, men man bidrar även till standard-
utvecklingen inom IETF och driver frågor 
som Secure DNS. Ett annat led i II-stiftelsens 
arbete med DNS-utvecklingen är att ta
fram ett lättanvänt testprogram där an-
vändarna ska kunna se att deras DNS-
konfiguration är korrekt gjord.

Det senaste året har också mycket kraft 
lagts på att kartlägga och beskriva vad 
olika samhällssektorer i utredningar och 
liknande har angivit som behov av elek-
tronisk kommunikation i framtiden. Syftet 
med kartläggningen är att kunna dra 
slutsatser om vilka konsekvenser det får 
för utbyggnaden av IT-infrastrukturen i 
Sverige. 

II-stiftelsen bildades på initiativ av ISOC-SE 
men har idag en styrelse med represen-
tanter från många olika samhällssektorer 
och Internetaktörer; Svensk Handel, 
Svenskt Näringsliv, Svenskt operatörsforum, 
Svenska Bankföreningen, Konsumentverket, 
Dataföreningen i Sverige och ISOC-SE. 

Se mer om IIS på webben: 
http://www.iis.se/

11:00 11:00

Erfarenheter av video-
konferenser over Internet

Videokonferenser kan förväntas få en 
stor betydelse de kommande åren. 
Under seminariet får vi ta del av erfaren-
heter från några olika organisationer 
som gått i täten för införande och 

användning av den nya tek-
niken. Detta så att vi 

alla ska kunna bilda 
oss uppfattningar om 
teknikens användbar-
het för våra egna 
organisationer.

Ordförande: Björn 
Ohlsson, ISOC-SE

SUNET – Net-based Meetings
Talare: Jonny Widen, CDT, Luleå tek-
niska universitet 

Videokonferenser inom sjukvården
Talare: KG Nerander, Care link    

AstraZeneca erfarenheter av 
videokonferenser

Talare: Christine Lundkvist, 
Utvecklingsansvarig, 

Video och IP globalt, 
AstraZeneca
• Användningen av 
videokonferenser
• Vilka är vinsterna, 

vilka är problemen
• Planer

Diskussion – Vad som fungerar och 
vilka problem som återstår

ANVÄNDNING

Det Internetberoende 
samhället

Ett tillgängligt och väl fungerande Inter-
net blir allt viktigare för vårt samhälle. 

Seminariet behandlar olika 
aktiviteter med syfte att 
trygga tillgången till Inter-
net.

Ordförande: 
Jan Freese, 

Brainwave 
International AB

Krisberedskapsmyndighetens arbete
Talare: Staffan Karlsson, 
Krisberedskapsmyndigheten
• Vilka är riskerna och vilka typer av 
 kriser ska kunna hanteras

FRAs roll
Talare: Ralf Törzsök, FRA
• Vad och vilka hotar tillgången till
  Internet

Vad gör en CERT och varför 
SITIC?
Talare: Johan 
Mårtensson, Enhetschef 
Sveriges IT-incidentcen-
trum (SITIC), 

Post- och telestyrelsen
• Vad har gjorts och vilka är 

målsättningarna

Information kring Internetsäkerhet 
och störningar
Talare: Kajsa Ritzén & Ulrika Ström-
qvist, Post- och telestyrelsen
• Internetanvändares informationsbehov 
vid störningar i Internettrafiken
• Information kring Internetsäkerhet

Frågor och diskussion

INFRASTRUKTUR
& SAMHÄLLE

Tisdagen 7 oktober
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TIME.STOCKHOLM

Stockholms Näringslivskontor driver 
sedan 1999 TIME.STOCKHOLM. Verk-
samheten drivs i projektform och vänder 
sig till företag och organisationer inom 
Telecom, IT, Media och Entertainment 
(TIME). Årligen organiseras en TIME-
vecka där näringslivet, universitet och 
offentlig sektor visar upp sitt kunnande 
inom TIME-området. 

Projektet skapar också löpande under 
året mötesplatser för verksamma inom 
TIME. Mötesplatserna kan vara större eller 
mindre, informationsintensiva och ibland 
mera lättsamma. Målsättningen är att skapa 
tillfällen för mötet mellan människor där 
nya kontakter kan knyts och affärer initieras.

Stockholm är internationellt erkänt som 
ett av världens viktiga nav för TIME-
klustret. Branschen är viktig för regionen 
och vi har en spännande och expansiv tid 
framför oss. TIME-klustrets koncentration 
hit förklaras av Stockholmarnas nyfikenhet, 
kunnande och intresse för den tekniska 
utvecklingen. Som grupp är vi stora kon-
sumenter av TIME-produkter, vilket gör 
Stockholm till en av världens intressanta 
testmarknader och placerar oss på världs-
kartan.

Under den årliga TIME-veckan manifesteras 
regionens kunnande. Av branschen för 
branschen. Seminarier, konferenser, ut-
ställningar, mässor och mingeltillställningar 
löser av varandra. Under en vecka för-
vandlas Stockholm till en arena för nya 
affärsmöjligheter, nya kontakter, ny kunskap 
och nya erfarenheter. 

TIME-klustret har alla nödvändiga ingre-
dienser i form av individer, kunnande, 
tekniska och kreativa förutsättningar för 
att identifiera och tillvarata de tillfällen 
och möjligheter som uppstår när alla mål-
medvetet arbetar i samma riktning.

Grogrunden finns här i form av mål-
medvetna entreprenörer, världsledande 
koncerner, nationella och utländska 
forskningsinstitut. 

13:40

Nätverkssäkerhet 2003, 
läge och trender

Under seminariet diskuteras dagens 
hotbild som hackers, 

kriminella, terrorister 
m fl utgör för Internet-
användare.

Ordförande: 
Robert Malmgren, 

Robert Malmgren AB, 
SNUS

Polisarbete på nätet
Talare: Bosse Norgren, Polisen
• Hur organiserar polisen sitt arbete
• Vilka är dagens problem
• Trender

Utvecklingen spyware, virus m.m.
Talare: Per Hellqvist, Symantec
• Beskrivning av dagens problem
• Utvecklingen av skydd respektive hot

Tendenser och intryck utifrån 
SITIC:s verksamhet
Talare: Sveriges IT-incidentcentrum 
(SITIC), Post- och telestyrelsen
• Vilka är trenderna i Sverige och 
 världen

Diskussion kring dagens hotbild

SÄKERHET

Avancerad nätdesign

Vi får i detta seminarium stifta närmare 
bekantskap med tre intressanta 

nätprojekt, vilka på sina 
olika sätt flyttar fram 
gränserna för det 
möjliga.

Ordförande: 
Joakim Fallsjö, 

Sanchin Consulting AB, 
SNUS, KTH

Folkets hubb
Talare: Mats Erixon, Teknisk Chef 
KTH-AMT, laboratoriet 
för avancerad medie-
teknologi.
• Om infrastrukturen 
 vi jobbar med
• Evenemangsappli-
 kationer; D-bio,   
 teater, konserter,  
 gruppupplevelser
• Samhällstjänster med hjälp av ljud/bild 
 och lämpliga stödfunktioner
• Stöd till lokala nätstrukturer

Knytkalaset – det gemensamma 
testnätet
Talare: Lasse Lindblad, 
TeliaSonera
• Samverkan kring  
 befintliga 
 provnätsresurser
• Tillgång utan höga 
 trösklar till provmiljön
• Exempel på experiment

Stadsnät i praktiken, Projekt Väl-
lingby-Nät
Talare: Lasse Lindblad
• Operatörsneutralt, ord med många 
 tolkningar
• KISS, Keep it Simple
• Nätarkitektur i verkligheten

IP OCH NÄTVERK

13:40

Tisdagen 7 oktober
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13:40 13:40

Bandbreddstester av 
Internet

Seminariet presenterar en rad frågor 
och erfarenheter kring programvaran 
TPTEST och den tjänst som II-stiftelsen, 
Konsumentverket och Post- och tele-
styrelsen erbjuder tillsammans för 
bandbreddsmätningar. Bland annat 

presenteras den nya möjlig-
heten av att få en 

sammanställning av 
flera olika användares 
mätningar.

Ordförande: 
Staffan Hedlund, 

Konsumentverket

Hur mäta bandbredd på 
Internet?

Talare: Bob Melander, 
Mälardalens 
högskola
• Vilka prestandamått 
är relevanta och när

• Hur noga kan man 
mäta

•  Erfarenheter

Presentation av TPTEST 4.0
Talare: Ragnar Lönn, 
Gatorhole
• Sammanställning av 
 flera olika använ- 
 dares mätningar
• Fortsatta utvecklings-
 planer
• Möjlighet att direkt 
 jämföra olika typer av anslutningar

Avtalen om kvalitén på 
Internettjänster
Talare: Konsumentverket
• Vad lovar Internetoperatörerna och 
 vilket ansvar tar dom?

Diskussion – Hur vidareutveckla 
bandbreddstester?    

ANVÄNDNING

Lagen om elektronisk kom-
munikation och dess bety-
delse för Internet i Sverige

Hur påverkar den nya lagen om elek-
tronisk kommunikation Internet och 
dess användare? Är detta ett sätt att 

pracka på Internet teleindu-
strins gamla normer eller 

är det bara en naturlig 
anpassning till teknik-
utvecklingen?

Ordförande: 
Olof Hallström, 

Svenskt Näringsliv

Lagen om elektronisk kommunika-
tion med fokus på Internet och 
Internetoperatörer

Talare: Per Bergstrand, verksjurist, 
Post- och telestyrelsen
• Konsekvenser för Internetoperatörer
• Konsekvenser för funktioner av bety-
 delse på Internetmarknaden

TeliaSoneras syn
Talare: Patrik Hiselius, 
legal counsel, Telia-
Sonera Sverige
• Vilken inverkan får 
 lagen för stora  
 Internetoperatörer
• Andra konsekvenser 
 av och tolkningssvårig-
 heter med lagen

Integritetsfrågor m.m.
Talare: Nicklas Lundblad, Stockholms 
e-handelskammare
• Integritetsfrågor i anledning av direk-
 tiven om e-kommunikation 
• Bestämmelserna om cookies, positio-

neringstjänster m.m.
• Operatörernas loggfö-
ringsskyldigheter  
m.m.

Slutanvändarna och 
lagen

Talare: Peter Dyer, 
Foyen, ISOC-SE 

juristgrupp
• Vad kommer lagen att innebära för 
 slutanvändarna

Debatt – Vilken betydelse får lagen?

INFRASTRUKTUR
& SAMHÄLLE

Säkerhet och 
integritet i fokus 
för PTS

Telefoni, datakommunikation och radio  
samt tv smälter samman till elektronisk 
kommunikation. IT och säkerhets- samt 
integritetsfrågor står i allt större fokus 
för Post- och telestyrelsen, PTS. 

Säker och stabil kommunikation
I samarbete mellan myndigheter och 
näringsliv deltar PTS i planeringen av 
IT-utbyggnaden. PTS genomför också 
övningar tillsammans med operatörer 
för att säkra att såväl telesystemen som 
Internet klarar olika påfrestningar. 

Skydd mot IT-incidenter
På uppdrag av regeringen driver PTS 
Sveriges IT-incidentcentrum, SITIC. En 
viktig del av SITIC:s arbete är att vid even-
tuella IT-hot, exempelvis datavirusattacker, 
snabbt lämna information och råd om 
förebyggande åtgärder.

Integritet och tillit till IT
PTS bevakar området och utövar tillsyn 
för kvalificerade elektroniska signaturer.
I den nya lagen för elektronisk kommu-
nikation har integritetsskyddet för både 
privatpersoner och företag förstärkts. 
PTS har ansvaret för denna tillsyn.

Utveckling och samarbete
PTS följer utvecklingen inom IT-säkerhets-
området genom att bland annat undersöka 
allmänhetens och operatörers kunskap och 
attityder till driftsäkerhet, personlig inte-
gritet, e-handel och e-betalningar. Dess-
utom har PTS ett regeringsuppdrag att 
informera om säkerhet vid användning av 
Internet. Internationellt arbetar PTS med 
Internetfrågor inom bland annat EU och 
Internationella teleunionen (ITU).

Bredband på frammarsch
PTS följer bredbandsutbyggnaden i Sverige 
och genomför också bredbandsförsök  
för att ge funktionshindrade tillgång till 
nya produkter och tjänster. Dessutom 
fördelar PTS radiotillstånd för de fre-
kvenser som används för trådlöst bredband, 
det vill säga fast yttäckande radioaccess. 

3G 
Den tredje generationens mobiltelefoni, 3G, 
innebär snabbare informationsöverföring 
till mobiltelefoner, handdatorer och bärbara 
datorer. PTS fördelade 3G-tillstånden och 
kontrollerar att operatörernas täckning 
och utbyggnadstakt svarar mot villkoren. 

Läs mer om PTS arbete med IT-frågor 
på: http://www.pts.se/

Tisdagen 7 oktober
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15:30

Nätverkssäkerhet 2003, 
tekniker och lösningar

De flesta företag och organisationer 
blir allt mer beroende av interna och 
externa nätverkstjänster, och det blir allt 
viktigare att bygga säkra och robusta 
nätverk.  Detta visas inte minst av 
det ökade hotet från distribuerade 
virus-attacker, och den mycket stora 
skada dessa kan orsaka. Vi diskuterar 

här tre aktuella områden 
inom nätverkssäkerhet, 

med olika infallsvinklar 
till hur vi kan och 
skall bygga säkrare 
nätverk.

Ordförande: Martin 
Fredriksson, MSP Data

Intrångsdetekteringssystem (IDS)
Talare: Håkan Kvarnström, 
TeliaSonera
• Går det att upptäcka  
 intrång innan de  
 drabbar oss? HUR  
 och VAR skall vi titta, 
 och VAD kan vi   
 upptäcka? Vi diskuterar 
 tekniken bakom IDS,  
 samt dess möjligheter och 
 begränsningar. 

God nätverksdesign och 
distribuerade brandväggar 

Talare: Patrik Fältström, 
Cisco och IAB
• Maskar och andra 
attacker med snabb 
spridning, många 
attack-vektorer och

stor skada medför ett 
ökat behov av skydd 

på djupet. Det räcker inte 
längre med en central brandvägg mot
 Internet, utan detta skydd måste kom-
pletteras med god nätverksdesign där 
förståelse av ”layering”, uppdelning 
i säkerhetszoner och distribuerade 
brandväggar är nyckelbegrepp. 

Applikationsnivåsäkerhet
Talare: Tomas Olovsson, 
AppGate Network 
Security AB
• Ökad användning 
 av kryptering och 
 tunnling gör det 
 svårare att upptäcka 
 oönskad trafik. Vi måste 
 bygga fler skydd på 
 applikationsnivå, och förstå vad det 
 innebär att hantera krypterad trafik 
 av olika typer. 

SÄKERHET

WLAN i verkligheten
möjligheter och fallgropar

Radioburna lokalnät är enkla att bygga, 
men en säkerhetsrisk om de inte tätas 
till ordentligt. Komplexiteten tilltar också 
när antalet accesspunkter i radionätet 
ökar. I det här seminariet tittar vi på 
erfarenheter från både små och mer om-
fattande installationer av WLAN-teknik.

Ordförande: Svante Nygren, 
Nätnavet AB

Svante Nygren är journalist 
med speciell inriktning på 
nätinfrastruktur. Han är 
även verksam i Internet 
Academy Publishing, ett 

bokförlag med inriktning 
på IP-orienterade tekniska 

handböcker. 

Dagsformen för WLAN  och 
framtidens formkurva
Talare: Håkan Lindberg, 
Twoviews AB
Håkan Lindberg är 
nätverkskonsult och 
undervisar bland 
annat i design av 
WLAN-baserade nät. 
Han har lett de
tester av WLAN-teknik som 
föreningen SNUS utfört och är även för-
fattare till en bok i ämnet. 

Vad som kan åstadkommas med 
antenner
Talare: Niklas Gunhamn, 
Svenska Antennspecialisten AB
Niklas Gunhamn är tekniker och har 
omfattande erfarenhet av mätningar på 
WLAN-system och antenner samt design 
av både små och större nätinstallationer.

Fallstudie

Frågor och svar

IP OCH NÄTVERK

15:30ISOC-SE främjar 
Internets utveckling

ISOC-SE är en idéell förening som vill 
främja Internets utveckling i allmänhet 
och i Sverige i synnerhet. Föreningen 
är ett så kallat chapter – en avdelning 
av den internationella organisationen 
Internet Society (ISOC). 

ISOC-SE vill:
• Se till att fakta om Internet finns och 
 sprids till alla berörda.
• Skapa debatt och ökad uppmärksamhet 
 kring Internet.
• Skapa en samverkansstruktur för de 
 organisationer och intressen som på 
 olika sätt är engagerade i Internets 
 utveckling.

Vi vill att Internet skall synas och bli bättre 
förstått. Bakom den fantastiska utveckling 
som gett oss Internet finns ett lika fantas-
tiskt och enastående uppoffrande arbete 
av ett stort antal hängivna individer. I dag 
håller deras insatser delvis på att sjunka 
i glömska när en ny generation tar över 
som växt upp med Internet och tror att 
webbgränssnittet är lika självklart som det 
faktum att fisk köps fryst i fyrkantiga bitar. 
Därför ger vi nu ut Internets svenska his-
toria som en hjältesaga under titeln ”De 
byggde Internet i Sverige”. 

Vi skapar kunskap om Internet bl a genom 
att ge ut publikationer som ”Vem gör vad 
i Internetsverige?” och genom att några 
gånger om året anordna seminarier och 
andra möten kring aktuella Internetfrågor.

Vi har också vid flera tillfällen tagit hit 
de amerikanska Internet-pionjärerna som 
Vint Cerf, ”Internets fader” och presen-
terat dem för en svensk publik. Genom 
att på så sätt ge Internet ”ett mänskligt 
ansikte” har vi lyckats skapa uppmärk-
samhet vad Internet faktiskt är och hur 
det fungerar.

ISOC-SE har också tagit fram ett program 
för ett bättre Internet i Sverige som sam-
manfattas ”14 steg mot ett bättre Inter-
net”

Läs mer om ISOC-SE på: 
http://www.isoc.se/

Tisdagen 7 oktober
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15:30

Musik, film m.m. 
via peer-to-peer

Är bredband till för pirat-
kopierare eller vanliga 
användare?

Ordförande: 
Amar Andersson, 

TeliaSonera

Vad är peer-to-peer och hur används 
det idag?
Talare: Lars Wallgren
• De vanligaste programmen och 
 tillämpningarna för peer-to-peer
• Problem och begränsningar med 
 dagens teknik

Nya applikationer och användnings-
områden för peer-to-peer
Talare: Joltid
• Nya möjligheter och tillämpningar för 
 peer-to-peer

Upphovsrättsliga 
frågor kring peer-to-
peer
Talare: Henrik Pontén, 
Antipiratbyrån
• Antipiratbyråns upp-
 gift och syn på peer-
 to-peer

Abuse och peer-to-peer
Talare: Andrea Boström, 
TeliaSonera, Network Security
• En abuse-avdelnings erfarenheter av 
peer-to-peer

Diskussion – Möjligheter och pro-
blem med peer-to-peer?

ANVÄNDNING

Knutpunkter och Internet-
operatörer i Sverige

Här samlas några av de viktigaste aktö-
rerna för att diskutera hur trafikutbyte 
mellan operatörer på Internet i Sverige 
bör vidareutvecklas. Ska det ske via 
direkta kopplingar, via Netnods natio-
nella knutpunkter eller via flera lokala 

och regionala knutpunkter? 
Vilken roll bör statsnäten ha, 

vem ska vara operatör och 
vem ska ansvara för knut-
punktstjänsterna mm. 

Ordförande: 
Torbjörn Carlsson, 

Internet Academy

Netnods syn
Talare: Kurt Erik 
Lindqvist, Managing 
Director, Netnod
• Netnods   
 knutpunktstjänst  
 idag och planer
• Konkurrens och/eller  
 samarbete

Möjligheter med lokala knutpunkter
Talare: Mikael Lidén, 
Lidén Data Gruppen
• Lokala knutpunkter idag och planer

Song Networks syn
Talare: Anders Thorzen, Song Networks
• Behovet av knutpunkter och önskemål 
 på deras utformning
• Vem ska vara Internetoperatör

Tele2s syn
Talare: LM Jobäck,Tele2
• Knutpunkter, behov och önskemål

Stadsnätsföreningens 
syn på knut- och 
trafikutväxlingspunkter
Talare: Lars Hedberg,
Stadsnätsföreningen
• Stadsnät och trafikutväx-

lingspunkter

Kommunernas roll
Talare: Björn Björk, Kommunförbundet/
Landstingsförbundet
• Kommunernas roll och deras relation 
 till Internetoperatörer och knutpunkter

Debatt – Vad är vägen framåt?

INFRASTRUKTUR
& SAMHÄLLE

Varför bli medlem i 
Dataföreningen?

Dataföreningen består av 30 000 med-
lemmar som jobbar med IT och telekom i 
någon form. Varför är de med i den här 
föreningen?
 Det finns flera förklaringar.
 De många nätverken. Dataföreningen 
är något mer än bara en intresseförening. 
Vi kallas ofta för Sveriges största nätverk 
inom IT.
 Alla har ett behov av att träffa kollegor. 
Många roller är ensamma ute på företag 
och förvaltningar. Säkerhetsansvariga eller 
projektledare till exempel. För att kunna 
utvecklas behöver de träffa likasinnade.
 Aktiviteterna inom nätverken ger ny 
kompetens, nya kontakter och ett ovär-
derligt erfarenhetsutbyte. Alla har nytta 
av ett bra kontaktnät.
 Men det som lockar mest är kanske 
möjligheten att kunna påverka utveck-
lingen i IT-branschen och i förlängningen 
hela samhället.
 Vi har nätverk som är på väg att 
förändra relationen mellan kunder och 
leverantörer, nätverk som arbetar för 
att göra systemutveckling effektivare och 
mänskligare, nätverk som bidrar till att 
öka förståelsen för informationssäkerhet 
samt nätverk som lyfter fram alternativ 
med öppen källkod. För att bara nämna 
några.
 Alla arbetar för att öka nyttan av IT 
inom sina respektive områden.
 Sedan har vi medlemsförmånerna. 
De har också stor betydelse.
 Att få branschtidningen Computer 
Sweden med aktuella nyheter hem i brev-
lådan tre gånger i veckan. Och förmånliga 
rabatter på facklitteratur och rapporter. 
Exempel på andra förmåner är internet- 
abonnemang, gruppförsäkring och ett 
projektverktyg på webben.
 Enligt föreningens stadgar ska vi verka 
för en sund utveckling och användning av 
informationsteknik i samhället. Nu vill vi 
ännu bli fler, så att vi kan uträtta mer i 
den riktningen. Du kan göra skillnad.
 Därför hälsar vi dig hjärtligt välkommen 
till Dataföreningen.

Medlemsansökan på 
http://www.dfs.se/
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9:00

Domännamnshantering

NIC-SE berättar här om vilka effekter 
det nya regelverket har fått för .se, 
om erfarenheterna kring hanteringen 
av tvistelösningar samt om sina planer 
för att vidareutveckla sin administration.  

Under seminariet presen-
teras även planerna 
kring den nya topp-
domänen .eu. 

Ordförande: 
Anders Janson, 

styrelseordförande 
NIC-SE

Från förprövning till 
efterprövning
Talare: 
Per-Olof Josefsson, 
NIC-SE
• Vad som hände efter 
 det att de ny reglerna 
 infördes för .se

ATF och tviste-
lösning för .se
Talare: Jon Dal, 
Ilex Consulting
• Erfarenheter av 
det nya tvistlösnings-

systemet för .se

Övergång till ett automatiskt 
registry
Talare: Stefan Lindqvist, 
NIC-SE
• Uppbyggnaden av 
 dagens och framtida 
 registrysystem 

.eu, den nya 
toppdomänen
Talare: 
Per-Olof Josefsson, 

NIC-SE
• .eu var, när och hur

Diskussion – Hur vidareutveckla 
domännamnshanteringen?

DNS

Radio och TV över Internet
– varför det?

Kan Internet även användas för att 
på ett effektivt sätt distribuera radio- 
och TV-program? Vilken typ av innehåll 
passar på Nätet? Under seminariet 
diskuteras olika tekniska lösningarna, 

innehåll och upphovsrätt samt 
andra frågor som är 

avgörande för Internets 
möjligheter inom detta 
område.

Ordförande: 
Nicklas Mattsson, 

Jarowskij Media

Möjligheter och begränsningar 
med Streaming
Talare: Dick Söderlund, CTO, Qbrick
• Möjligheter med dagens streaming-
 teknik
• Hur det fungerar och förväntningar 
 på utvecklingen
• Hur många användare kan   
 Streaming-lösningar hantera?

110 TV-kanaler till 100.000 kunder 
och andra erfarenheter
Talare: Ulf Vinnerås, Cisco
• Hur multicast fungerar
• Erfarenheter av multi-
 cast för distribution 
 av många TV-
 kanaler till många 
 kunder m.m.
• Vilka problem 
 återstår att lösa?

SR:s erfarenheter av radio 
via Internet 

Talare: Ola Kejving, 
chef för Teknisk 
Utveckling, SR
• Ljudkodning för 
Internet

• Tankar och visioner 
om radio via Internet

• Vilka problemen 
återstår att lösa

Diskussion – Är Internet lämplig för 
distribution av radio och TV?    

IP OCH NÄTVERK

9:00ENUM – att ringa från 
datorer till telefoner 
och tvärtom

I framtiden kommer vi inte bara att 
kunna ringa från en telefon till en 
annan. Med vanliga telefonnummer kan 
vi även ringa mellan dator och telefon 
eller mellan två datorer. Då kommer 
vi också att, förutom att ringa vanliga 
samtal, kunna ta reda på vilka andra 
sätt det finns att kontakta en person. 

Genom att anropa en speciell server blir
det exempelvis möjligt att få mobiltele-
fonnummer och e-postadresser till den 
person man söker. Dessutom kommer vi 
att kunna göra tillfälliga ändringar, exem-
pelvis en hänvisning om att man bara nås
på mobiltelefon. Allt detta möjliggörs 
genom att tele- och Internettrafik kopplas 
ihop. 

I Sverige har PTS tillsammans med opera-
törer genomfört försök att med hjälp av 
en särskild teknisk standard, ENUM, över-
sätta telefonnummer till Internetbaserade 
adresser. Standarden har tagits fram av en 
internationell arbetsgrupp inom organisa-
tionen Internet Engineering Task Force, 
IETF.

Enligt standarden blir exempelvis PTS 
telefonnummer (08-678 55 00) omgjort 
till ett domännamn: 
0.0.5.5.8.7.6.8.6.4.e164.arpa. Detta 
domännamn översätts sedan vidare till 
andra Internetbaserade adresser. Hela 
översättningen ska ske automatiskt i 
näten och användarna ska använda de 
gamla välkända telefonnumren. 

På sikt kan denna utveckling öppna 
nya kommunikationsmöjligheter och öka 
konkurrensen mellan teleoperatörer och 
Internetoperatörer då den så kallade IP-
telefonin skulle få förutsättningar att ta 
fart.

PTS har genomfört försöken tillsammans 
med såväl tele- som Internetoperatörer 
för att öka kunskaperna om vad som 
krävs för att tekniken ska kunna införas 
i Sverige. 

Mer information om PTS arbete med 
ENUM finner du på vår webbplats, 
http://www.pts.se/
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Varför köpa en 3G-telefon?

Förväntningarna på 3G har 
varit stora. I detta semi-

narium undersöker vi 
användarnyttan hos 
den nya tekniken.

Ordförande: Rolf 
Berndtson, 

Dataföreningen

Hur det går med utbyggnaden
Talare: Post- och telestyrelsen
• Aktuell status för utbyggnaden för 
 den tredje generationens mobila   
 system 
• Förutsättningarna för framväxten av 
 nya marknader för mobil kommunika-
 tion. 

Lärdomar av att ett 
halvt år med ett nytt 

mobil medium
Talare: 
Erik Hörnfeldt, 
editor-in-chief, 3

• Vilka är tjänsterna 
och användarna

 • Vad är utvecklingen

3G – (r)evolution för konsumenten?
Talare: David Erixon, Marknadschef, 
Konsument, Vodafone
• Hur arbetar vi med 
 nya tjänster
• Vilka förvänt-
 ningar har vi 
 som operatör
• Vad kan 
 konsumenten 
 se fram emot

Vad kommer 3G-telefonerna att 
kunna?
Talare: Per-Olof Persson, Sony Ericsson
• Hur ser framtidens mobiltelefoner ut?
• För vem gör vi telefonerna?
• Vilka mobila tillämpningar tänker vi 
 oss?

Diskussion – Vad erbjuder 3G och 
när?  
• Vilken nytta kan användarna förvänta 
 sig?
• Hur mycket kan användarna tänkas 
 betala?

ANVÄNDNING

Internetutredningen 2

För att urskilja vilka krav som finns på 
den framtida infrastrukturen behöver vi 
klargöra vad vi tror kommer att använ-
das i form av tjänster och vilken band-
bredd dessa tjänster kräver. II-stiftelsen 
driver med detta som grund ett projekt 

vars ansats är att ge en bred 
översikt över utvecklingen av 

Internetanvändningen och 
de följder detta får för 
IT-infrastrukturen.

Ordförande: 
Anne-Marie Eklund 

Löwinder, II-stiftelsen

Kan vi lära oss något 
av historien? 

Talare: Lars Ilshammar, 
Fil dr i historia, 
Örebro Universitet
• Tidigare politiska beslut 

om infrastruktur, oanade 
sekundäreffekter och ömse-

sidiga osäkerheter

Vad vet vi om nutiden? 
Talare: Niklas Zandelin, 
VD, 4tune
• Internet idag,   
 användning i 
 hushåll och   
 företag/organisa- 
 tioner: vem, vad,  
 när, hur mycket?

Vad ska Sverige bli bra på i 
framtiden? 

Talare: Ulrik Brandén, Soul 
Business Innovation Pro-

jektledare för panelen 
för informationstekno-
logi, Teknisk Framsyn
• Insikt och visioner om 

teknikutvecklingen på lång 
sikt

INFRASTRUKTUR
& SAMHÄLLE

Efterlängtad standard 
ger nya tecken i 
domännamn

Nyligen enades man inom Internets 
standardiseringsorgan, IETF, om en 
gemensam internationell standard för 
att kunna använda andra tecken än a-z, 
0-9 och bindestreck i domännamn. 

Frågan har varit aktuell länge och främst 
drivits av länder i Asien och andra som
inte använder det latinska alfabetet. 
Standarden kallas IDN (internationalise-
rade domännamn) och innebär för oss i 
Sverige att NIC-SE kommer att i ett första 
steg kunna erbjuda möjligheten att få 
.se-domännman med å, ä, ö, ü och é. 

Domännamnssystemet (DNS) är byggt för 
att hantera engelskspråkiga domännamn. 
För att kunna introducera flera tecken 
än de vi hittills använt krävdes en del 
nytänkande. Lösningen blev att koda om
nya tecken så att inte hela DNS-systemet 
behöver bytas ut. För att IDN-domännamn 
ska fungera blir de ACE-kodade. ACE står 
för ASCII Compatible Encoding och innebär
att tecken inom Unicode, som omfattar i 
princip alla språks tecken, kan användas 
för domännamn.

Ett ACE-kodat domännamn ges prefixet 
xn-- för att markera att det inte är ett 
”klassiskt” domännamn. Därefter följer 
domännamnets klassiska tecken (a-z, -,0-9)
och på slutet hänger man på en kodning 
för hur IDN-tecknen ska hanteras. 
Tar man till exempel domännamnet 
räksmörgås.se skrivs det ACE-kodat 
som xn--rksmrgs-5waolo.se. 

Själva kodningen är inget som användaren 
behöver bry sig om utan den sker auto-
matiskt i klientprogramvaran, till exempel 
webbläsaren eller e-postprogrammet. 

Den närmaste tiden kommer användningen 
av IDN-domännamn att vara begränsad 
så länge som användarnas klientprogram-
varor inte är uppdaterade. Naturligtvis 
kommer det även senare att vara svårt 
att använda IDN-domännamn om man 
saknar rätt tangentbord. Därför tror 
många att de klassiska domännamnen 
kommer att fortsätta dominera för alla 
organisationer som har internationella 
kontakter på samma sätt som engelska 
används internationellt, men att IDN-
domännamnen kan användas som ett 
komplement då man riktar sig mot en viss 
språkgrupp.
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IDN, Internationaliserade 
domännamn

Med IDN, den nya standarden för inter-
nationaliserade domännamn, kan flera 
tecken komma att användas i domän-
namn. Vilka tecken som kommer att 
tillåtas varierar dock mellan de olika 
toppdomänerna. För svenskt vidkom-
mande planerar .se att i ett första 
steg utöka de tillåtna tecknen med 
å,ä,ö,ü,é. Senare kan fler tecken bli 

aktuella. Detta seminarium 
ska klargöra vilka tecken 

och hur de kommer att 
hanteras för .se och 
av VeriSign i .com-
domänen.

Ordförande: 
Patrik Lindén, 

II-stiftelsen

IDN in com and net
Talare: Alexa Raad- Sr. 
Business Development 
Manager- European 
Market. VeriSign 
Naming and Directory 
Services
• A retrospective on registration 
and resolution developments

Bokstäver och andra tecken i 
Sverige
Talare: Wolf Arfvidson, Statskontoret
• Teckenuppsättningar
• Bokstäver i offentlig förvaltning

Utredning om 
tecken i .se

Talare: 
Olle Thylander, 
II-stiftelsen
• Beskrivning av den 

pågående utred-
ningen

Administration av 
IDN för .se
Talare: Anette Hall, 
NIC-SE
• Regler och hantering 
 av å,ä,ö,ü och é

Frågor och Svar

DNS

Erfarenheter av IP-telefoni 
och ENUM

IP-telefoni har nu på allvar etablerat 
sig som ett intressant lösningsalternativ. 
Seminariet belyser vilka vinsterna kan 
vara med att integrera telefoni- och 

datanätet. Seminariet tar också 
upp erfarenheter och 

status för det nationella 
ENUM-försöket, där 
DNS används för att 
lagra telefon-
nummer.

Ordförande: 
Joakim Strålmark, 

Post- och telestyrelsen

IP-telefoni för Stockholms 
universitet
Talare: Fredrik Thulin, 

Stockholms universitet
• Varför IP-telefoni för 
Stockholms Universitet

• Nät- och telefonilösning
• Erfarenheter och fram-

tida planer

Vinster vid integrerad 
kommunikation
Talare: 
Sven Forsberg, Cap 
Gemini Ernst & 
Young Sverige AB
• Exempel på vinster 
 och hur kan de 
 erhållas 

IP-telefoni och privatkunder
Talare: Jimmie Wiklund, 
Bredbandsbolaget
• Erfarenheter och planer

ENUM – en byggsten för IP-telefoni i 
innovationsfasen

Talare: Joakim 
Strålmark, PTS
• Erfarenheter från 
det svenska ENUM-
försöket

• Status för ENUM i 
Sverige och världen

Diskussion – Vilka är för- och 
nackdelarna med integrerad 
kommunikation

IP OCH NÄTVERK

11:00Om BankID 

BankID är en bankgemensam tjänst för 
elektronisk identifiering och underskrift 
på Internet.

Bankernas ID-tjänst utvecklas för privat-
personer, företag, myndigheter och orga-
nisationer som efterfrågar en säker identi-
fiering på Internet. En pådrivande orsak är 
att lagstiftningen inom detta område har 
förändrats. En elektronisk underskrift är 
idag juridiskt bindande. 

Regeringen har också ställt krav på fun-
gerande 24-timmarsmyndigheter vilket 
ofta förutsätter tjänster som Bankernas 
ID-tjänst. Det finns därför ett mycket stort 
intresse för de tjänster som bankerna till-
handahåller. Först ut under våren 2003 var 
Adressändring AB, Riksskatteverket med 
deklarationen 2003 och Försäkringskas-
san. 

Privatpersoner kan identifiera sig och 
signera dokument mot företag, myndig-
heter och organisationer med hjälp av 
en elektronisk ID-handling – BankID. Den 
ursprungliga identifieringen av privatper-
sonerna har tidigare gjorts av respektive 
bank. 

Företag, myndigheter och organisationer 
kan kontrollera identifieringen och under-
skriften med hjälp av certifierad program-
vara.

Danske Bank i Sverige, Förenings-
Sparbanken, Handelsbanken, IKANO 
Banken och SkandiaBanken är med i sam-
arbetet, med ytterligare banker på väg att 
ansluta sig. 

För mer information och aktuella 
webplatser, se http://www.bankid.com/
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Användning av elektronisk 
identifiering

En förutsättning för att komma vidare 
med många tillämpningar är att det 
finns en effektiv och fungerande elek-
tronisk identifiering. Här får vi ta del 
av en lägesbeskrivning, praktiska erfa-
renheter och visioner kring elektronisk 
identifiering.

Ordförande: May-Lis Farnes, ordfö-
rande Tillit och säkerhet, Trust2You 

Status och framtid för använd-
ningen av elektronisk identifiering
Talare: May-Lis Farnes, ordförande 
Tillit och säkerhet, Trust2You 

Läget för elektronisk identifiering i 
Sverige
Talare: Kristina Hanno Lindbom, 
Post- och telestyrelsen 

Användning för 
Riksskatteverket

Talare: Ulf Kjellin, 
Riksskatteverket 
• Internetstrategin 
• Valda säkerhets-

lösningar 
• Aktuella och 

kommande e-tjänster

Erfarenheter och visioner för 
elektronisk identifiering
Talare: Kjell Allestedt, 
programansvarig för 
informationssäkerhet, 
Carelink
• SITHS PKI för vård 
 och omsorg
• Är PKI säkerhet? 
 Nej, en nödvändig 
 infrastruktur!
• Vision – stora samverkande PKI:er, 
 nationellt och internationellt

Paneldiskussion – Vilka är fram-
gångsfaktorerna för användning av 
elektronisk identifiering

ANVÄNDNING

Bredbandsutbyggnaden i 
praktiken  

Kommunerna har med finansiellt stöd 
av regeringen och principiellt stöd 
från länsstyrelserna upprättat infra-
strukturplaner och upphandlat IT-infra-
struktur. Hur hanterar marknadens 

aktörer den pågående proces-
sen? Under seminariet pre-

senteras några exempel 
på hur det går ute i 
landet.

Ordförande: Peter 
Dahlström, Länssam-

verkan Bredband

Visst finns det affärer för ISP 
på landsbygd
Talare: Claes 
Andersson, Tele-
service Bredband 
Skåne AB
• Nätdesign/
infrastruktur, hur nätet 
är 
 uppbyggt
• Tjänster i nätet
• Ekonomi/lönsamhet

Fick regionerna öppenhet och 
valfrihet för slutkunderna? 
Talare: Henrik Forssell, Market Direc-
tor, Telia Sonera Network Sales
• Kommunernas möjligheter och 

frågeställningar (bredband till 
folket, positiv samhällsnytta 

etc etc)
• Öppenhet och valfri-
het, för vem och varför?
• Hur har det fungerat 
i praktiken?

• Hur kan kommunerna 
göra för att maximera 

valfrihet och öppenhet

Upphandlarens dilemma  genom 
backspegeln
Talare: Stefan Hallgren, Happyminds

INFRASTRUKTUR
& SAMHÄLLE

 

Computer Sweden är Sveriges IT-tidning 
sedan 1983! Som enda it-tidning i världen 
utkommer vi 3 dagar i veckan. Computer 
Sweden är yrkestidningen för alla oss 
som arbetar med IT!

Computer Sweden har 99 000 läsare 
(Orvesto 2003) och en webbplats som 
har drygt 185 000 (Netcheck okt. 2002) 
besökare varje månad.

Välkommen till 
Computer Sweden.

Nätverk & Kommunikation är Sveriges 
ledande tidning för IT- och nätverks-
ansvariga. 

För dig som arbetar med IT-drift är vi den 
ultimata källan till kunskap och kommer 
ut var 14:e dag. Vi skriver om ny teknik, 
heta produkter, stora tester och lyckade 
lösningar så att du kan skapa de smartaste 
beslutsunderlagen för dina IT-inköp.

Onsdagen 8 oktober

Mediapartner
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Robust drift av DNS

För Internetanvändarna är tillgänglig-
heten och korrektheten hos domän-
namnssystemet (DNS) mycket viktig. För 
att DNS ska fungera problemfritt krävs 
dock att alla inblandade parter tar sitt 
ansvar och ser till att sköta sin del av 
den distribuerade DNS-tjänsten. Under 
detta seminarium ges flera olika exem-
pel på vad som kan göras för att för-
bättra tillgängligheten och korrektheten 
hos DNS.

Ordförande: Hans Niklasson, Tele2

Robusthetstester och övervakning 
av DNS
Talare: Rickard Dahlstrand, 
Tilde
• Erfarenheter och slut-
 satser från robusthets-
 tester av DNS
• Utformning av drifts-
 övervakning för en  
 DNS-tjänst.

DNS-test
Talare: Ulf Vedenbrant, Vedenbrant 
Information Systems AB
• Verktyg för att testa DNS-
 konfigurationer
• Exempel på vanliga konfigurations-
 problem från olika zoner

Anycast för DNS 
rotservrar
Talare: Lars-Johan 

Liman, Autonomica
• Varför anycast för 
DNS rotservrar
• Hur det fungerar 

• Anycast för topp- och 
huvuddomäner?

Diskussion – Vilka krav bör man 
ställa på sin DNS-operatör?

DNS

VPN i praktiken

Du som ska införa en VPN-lösning ges
här praktiska tips och råd om hur man 
kan bygga VPN, vilka olika teknologier 
som finns och vad man bör tänka på. Vi 
jämför även erfarenheter av att ha köpt 

färdiga VPN-tjänster från en
operatör med att själva 
ha byggt och imple-
menterat VPN.

 Ordförande: 
Glenn Sernbrandt 

konsult på 
IP-Solutions AB

Beskrivning av tekniken ”VPN”
Talare: Lars Resenius, CTO, Columbitech
• För- och nackdelar med dagens olika
 VPN-tekniker

• Vad bör man tänka på?
• Att byggas och adminis-
trera nyckelhantering
• Hur implementera VPN 
på WLAN?
• Säker åtkomst av över 

WLAN/GPRS
• Exempel på olika tillämp-

ningar

Praktisk erfarenhet ”paketerad VPN 
tjänst från operatör”

Talare: Christer Andersson, 
produktdirektör Song 
Networks och 

Michael Friis, 
IT-direktör 

Toyota
• Beskriv-

ning av  
VPN-lösningen,   
teknik och funktioner
• Utveckling av Songs
 VPN tjänst
• För- och nackdelar och 
 vad tänka på
• Kostnader och kostnadsbesparingar

Praktisk erfarenhet av att bygga 
egen VPN lösning
Talare: 
Kenneth Löfstrand, 
seniorkonsult IP-
Solutions AB
• Beskrivning av   
 VPN-teknik i 
 praktiken
• Anslutning:  
 LAN – LAN via Internet, småkontor 
 till huvudkontoret, och från hemmet/
 hotellrum/... till huvudkontor
• Vad kostar det?

 Frågor och svar
 

IP OCH NÄTVERK

13:40Anmälan

Tid
Internetdagarna konferens: 
7-8 oktober 2003.
Registrering öppnar den 7 oktober kl 08.30.

Plats
Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, 
Stockholm.

Pris
4 900 kr exkl moms.

För mer information
Frågor om bokning ring 08-545 857 00 eller 
kontakta vår projektledare Staffan Hagnell 
II-stiftelsen, shl@iis.se. Konferensprogram-
met komma att uppdateras, se vidare 
http://www.iis.se/Internetdagarna/.

Anmälan
Administrationen av anmälningarna hanteras 
av NIC-SE och kan göras på följande sätt:
1) På webb: http:/www.iis.se/Internetdagarna/
2) Post: NIC-SE, Box 5774, 114 87 Stockholm
3) Fax: 08-545 857 29

Avbokning
Eventuell avbokning ska ske senast den 
29 september, annars debiteras hela 
avgiften. Bokningen kan dock överlåtas 
till en kollega.

Arrangörer
Internetdagarna arrangeras av II-stiftelsen, 
Som tillsammans med tretton medarran-
görer utarbetar programmet.

Onsdagen 8 oktober

Namn

Efternamn

Företag

Avdelning 

Adress

Postnr

Postadress

Fakturaadress

Postnr

Postadress

E-post

Meddelande

ANMÄLAN 
INTERNETDAGARNA 7-8 OKTOBER 2003
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Hur vi går vidare

Temat för den avslutande 
seminariet är att identi-
fiera vad som behöver 
göras för att komma 
vidare med utveck-
lingen av Internet, dess 

infrastruktur, tjänster och 
användning. 

Ordförande: Olof Hallström, 
Svenskt Näringsliv

Talare:  4
Christer Sturmark, 
Ordförande rege-
ringens IT-politiska 
strategigrupp

3 Talare:
Erik Hörnfeldt, 3

Talare: Håkan Ogelid, 
redaktionschef  

på Computer Sweden

Talare:  4
Nicklas Mattsson, 
Jarowskij Media

Talare: 
Niklas Lundblad, 
Stockholms  
e-handelskammare

Diskussion – Vad behöver göras nu!

DEBATT13:40 13:40

Tjänster och infrastruktur 
för elektronisk identifie-
ring

Flera nya tjänster för 
elektronisk identifiering 
håller på att etablera 
sig i Sverige. Semina-
riets målsättning är att 
fastställa hur mogna 

de är och hur de skiljer 
sig.

Ordförande: Mikael von Otter, GEA

Etablering av infrastruktur hos 
användare
Talare: Anna Nordén, Tekki
Anna Nordén är bolagsjurist på Tekki, 
som tillhandahåller säkerhetslösningar 
baserade på PKI. Anna har arbetat med 
elektroniska signaturer och e-handel 
inom FN och Internationella Handels-
kammaren i Paris (ICC), och verkar 
fortfarande som delegat för ICC i UNCI-
TRAL Working Group on Electronic 
Commerce. Anna är även svensk 
representant i översynsarbetet av EU-
direktivet om elektroniska signaturer. 
Hon kommer att ge sin syn utgående 
från detta internationella perspektiv.

Användning av elektronisk 
identifiering 
Talare: Göran Ribbegård, 
Statskontoret

Tjänster för elektronisk identifiering
Talare: Britta Johansson, Posten

Tjänster för elektronisk identifiering
Talare: Christer Urde, TeliaSonera

BankID ger nya möjligheter för 
elektroniska tjänster
Talare: Sten Arvidson, 
Föreningssparbanken
• Affärsmodellen en  
 hörnsten
• Erfarenheter av det  
 första halvårets verk- 
 samhet
• Hur ser den närmsta 
 framtiden ut

Paneldiskussion – Hur mogna 
är tjänsterna för elektronisk 
identifiering?

ANVÄNDNING

Bredbandsutbyggnaden, 
marknaden och politiken  

Rubrikerna kring den statliga IT-politiken 
och kommunernas upphandlingar av IT-
infrastruktur har varit många och pekat 
i en rad olika riktningar. Vad är egent-
ligen status ute i kommunerna? Har 
bredbandsutbyggnaden kommit av sig? 
Hur går genomförandet av statens bred-
bandssatsning? Vad lär sig politikerna 
för framtiden?

Ordförande: Björn Björk, 
Svenska Kommunförbundet

Status för kommunernas upphand-
lingar
Talare: Bengt Larsson, Länssamverkan 
Bredband 

Hur fortlöper bredbandsutbyggna-
den
Talare: Britt Aronsson, 
Post- och telestyrelsen 

Den svenska bredbandsmarknadens 
möjligheter och utveckling

Talare: Johan Engren, KTH
• En kartläggning av 
dynamiken på bredbands-

marknaden från ett
helikopterperspektiv
• Presentation av ett 
axplock samspelande 

faktorer som tillsammans 
skapar en dynamisk men 

komplex miljö för marknadens 
         aktörer
• En översikt av vad svenska operatörer 
 (s.k. Internet service providers)
 anser om marknadens möjligheter 
 och utveckling 

Uppföljning av IT-politiken
Talare: Elisabet 
Frankenberg, ITPS
• ITPS utvärdering – 
 en lärande IT-politik
• Bredbandspolitiken  
 – måluppfyllelse   
 utifrån fallstudier

INFRASTRUKTUR
& SAMHÄLLE

Onsdagen 8 oktober
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