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Rapport från 
Internetdagarna 2003

Årets Internetdagar på Folkets Hus i Stockholm den 7-8 oktober blev de 
mest välbesökta hittills under de fyra år som II-stiftelsen tillsammans 
med medarrangörer har ordnat konferensen. Över 400 personer deltog. 

Många upplevde att de ville delta på fler seminarier än de hann med, 
eftersom det i år fanns fyra parallella spår. Därför har vi i år produce-
rat denna rapport.

Syftet med den är att ge en överblick av vad som togs upp under de 
olika semiarierna. Som vanligt finns naturligtvis också presentatio-
nerna som PDF-filer på webben tillsammans med ljudfiler från 
respektive seminarium. Därmed kan man fördjupa sig i de seminarier 
man är särskilt intresserad av.

Fyra skribenter följde var sitt spår under konferensen och ger här 
i rapporten sin sammanfattning av vad som behandlades. Tolkningar 
och åsikter som eventuellt ges uttryck för i rapporten står för respek-
tive skribent och delas inte nödvändigtvis av II-stiftelsen. 

Se med på webben: www.iis.se/Internetdagarna
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Internetdagarna hålls årligen för att sprida kunskap om Internet och 
för att ge en ögonblicksbild av var Internetutvecklingen står. Vi är 
övertygade om att det finns ett behov av en naturlig mötesplats och 
ett gränsöverskridande forum för det svenska Internetsamhället. Med 
våra medarrangörer och er besökare blir detta möjligt.

östen fr ånberg
ii-stiftelsens ordför ande
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lyckat arrangemang
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gemensa m inledning | dag 1 

Två tillväxtfenomen
Internet och Internetdagarna

Med drygt 400 deltagare på plats i Folkets Hus 
i Stockholm två dagar i oktober kunde II-stiftel-
sens ordförande Östen Frånberg konstatera att 
den årliga konferensen likt nätet självt stadigt 
växer i popularitet när han öppnade årets konfe-
rens.

Östen Frånberg konstaterade att hittills har 
mer än 500 000 domännamn registrerats 
Sverige. Procentuellt dominerar fortfarande 
.com, net och org med drygt 60 procent. Runt 
35 procent återfinns inom den svenska topp-
domänen .se och bland resterande fem pro-
cent finns exempelvis .nu, .biz 

Att förbättra den allmänna konsumentin-
formationen kring Internet är en av II-stiftel-
sens uppgifter just nu. Det sker i nära sam-
arbete med Konsumentverket samt Post- och 
telestyrelsen. NIC-SE har också händerna 
fulla med å, ä. och ö. Liksom remissvaren 
på regeringens utredning (SOU 2003:59) om 
hur den svenska toppdomänen bör admini-
streras fortsättningsvis. Starkt kritiska till 
utredningen är exempelvis Konkurrensverket, 
Svenskt Näringsliv och Advokatsamfundet. 
Det är alltså ingen anonym stiftelse som för 
fjärde året i rad lyfter fram och profilerar 
nät-, säkerhets- och utvecklingsfrågor på sin 
agenda.

Maria Häll från Näringsdepartementet är 
nästa talare. Regeringens IT-politik är hennes 
speciella domän – om uttrycket tillåts. Häll 
är nyutnämnd kanslichef för regeringens 
IT-politiska strategigrupp och tidigare poli-
tiskt sakkunnig hos infrastrukturminister 
Ulrica Messing. Den nya konstellationen 
intar scenen efter IT-kommissionen och ska 

anlägga ett bredare perspektiv på IT i allmän-
het och IT-politiken i synnerhet. Ett bely-
sande citat från Hälls anförande: ”IT är själva 
förutsättningen för ’något mycket mer…”

Detta bör tolkas som att IT en angelä-
genhet för hela samhället och ingen bransch-
fråga.

Säkerhetsaspekterna betonas
I regeringens direktiv betonas särskilt säker-
hetsaspekterna. Häll poängterade också 
vikten av att kunna kombinera ”innovation 
och tillit” i förvaltningen. Det politiskt 
betingade mantrat ”för alla” appliceras natur-
ligtvis på företeelsen informationssamhället. 
Informationssamhället ska präglas av ”höga 
krav och god funktion”, så att vi i Sverige kan 
fortsätta som liten nation med tätposition. 
Aktiviteter pågår redan i en delegation för 
offentliga e-tjänster. Med biträdande finans-
ministern Gunnar Lund (som har ansvaret 
för 24-timmarsmyndigheten) har man också 
inlett ett samarbete. Lund utsåg nyligen Eva 
Fernvall (ordf i Vårdförbundet) till ordföran-
de i delegationen för offentliga e-tjänster. 
Meningen är att Hälls IT-politiska strategi-
grupp ska vara en ”pådrivande och rådgivande 
kraft”, som Messings förlängda arm samt som 
en arena för dialog. Ökad tillgänglighet, tillit 
och kompetens är regeringens budskap och 
mål med IT-politiken, vars plattformar är 
IT-propositionen 1999/2000:86 och Lagen 
om Elektronisk Kommunikation (LEK) som 
trädde i kraft den 25 juli 2003.

Vi är stolta men inte nöjda, avslutade Häll 
ett anförande.

Därefter drog Paul Kane, ordförande i 



9

CENTR uttytt Council of European Top 
Level Domain Registries en lans för avregle-
ringens fördelar. Kane lät självfallet VeriSign-
affären med de felstavade domännamnen 
(Wildcards) utgöra ett gott pedagogiskt 
exempel på hur väl självsaneringen fungerar 
på webben. Han beskrev också Internets 
utveckling från reglering till liberalisering.

Internetfilosofen Harald Alvestrand
Norrmannen Harald Alvestrand, en filoso-
fiskt lagd herre med Cisco, IETF och världen 
som arbetsplats, lyste sedan upp tillvaron 
igen med ett inspirerande och lärorikt inpass. 
Han inledde med en sentens av Victor Hugo: 
”There´s nothing like a dream to create the 
future.” Tekniken som möjligörare i samhäl-
let. Tekniken som medel inte mål är något 
som tål att påpekas om och om igen. Och 
för att tekniken ska kunna bli en av förut-
sättningarna för ett bättre samhälle måste vi 
dela information - information share. Ett av 
webbens mer pålitliga lösenord vid sidan av 
interaktivitet och förändring.

Men ”The Internet Tornado” skapar inte 
bara möjligheter utan också överhettade för-
väntningar plus det som Alvestrand kallade 
the digital divide – den digitala klyftan.

Informationen och möjligheterna till ny kun-
skap på nätet är alltid tillgänglig oavsett var 
vi befinner oss. Underrättelser som finns där 
när vi behöver dem. Alvestrands användande 
av ordet ”intelligence” bör inte översättas 
intelligens utan just underrättelser. Det vik-
tiga är att vi kan kontrollera informationen 
och göra ett aktivt val. Vem är avsändare? 
Vem säger att det är det här du ska se? Vem 
ser vad du säger?

Det handlar om att styra, kontrollera gem-
ensamma resurser och gemensamma källor 
till information och kunskap. Är vi medvetna 
om detta är Internet en oslagbar informa-
tionskanal, en inkommensurabel storhet som 
ingen borde vara utan var Alvestrands kon-
klusion.

SEMINARIEORDFÖRANDE : 
ÖSTEN FRÅNBERG, I I -ST IFTELSEN

TALARE : 
MARIA HÄLL , REGERINGENS 
IT-POLIT ISK A STR ATEGIGRUPP
PAUL K ANE, CENTR 
HARALD ALVESTRAND, CISCO OCH IETF
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Det senaste inom routing

Allt mer ska rymmas i routingprotokollet BGP. 
Det här ställer till stora problem. Samtidigt går 
det fortsatt trögt för IPv6 där utvecklingen inte 
ser direkt lysande ut. Det här var några av de 
saker som diskuterades under seminariet om 
routingteknik på Internetdagarna.

Det var en stor skara intresserade åhörare som 
hade bänkat sig i Folkets Hus för att få en upp-
datering om vad som just nu händer inom 
internetrouting. Seminarieledaren Kurt-Erik 
Lindkvist, som till vardags är VD för det 
svenska knutpunktsföretaget Netnod, fick 
tyvärr börja med att förklara hur Sean Doran 
från Sprint fått förhinder. Sean och Kurt-Erik 
leder tillsammans IETFs arbetsgrupp multi6, 
och Sean skulle ha pratat om multihoming i 
IPv6. Nu fick Kurt-Erik ta över den redovis-
ningen.

Först gjode han emellertid en snabb och 
tekniskt initierad genomgång av vad om hänt 
under den senaste tiden inom BGP-routing, 
inte minst under det 57e IETF-mötet nyli-
gen. Det som kanske främst är på tapeten 
idag bland tekniker som sysslar med extern 
routing är de tjänster som många vill addera 
genom att göra tillägg i kommunikationen 
mellan Internets BGP-routrar. Många vill 
inkludera MPLS-information, för att kunna 
etablera virtuella nät för sina kunder. Det 
finns också förslag på att stoppa in annan 
VPN-orienterad information på såväl länk-
nivå som nätnivå. Alla dessa tekniker kräver 
sin egen information om nättopologin för att 
fungera, och på något sätt måste det förstås 
propageras ut. Därför valde man också under 
IETF-mötet att modifiera existerande proto-

koll för att kunna förmedla generisk informa-
tion till andra tillämpningar.

Samtidigt är emellertid den externa rou-
tingen i sig en het diskussionsfråga. Inte 
minst som många fortfarande minns debaclet 
för några år sedan kring AS7007 – ett nät som 
började propagera felaktig information – och 
vad som kan hända om den routinginforma-
tion som sprids inte hålls inom strikta ramar. 
Det har även hänt flera liknande incidenter i 
Sverige.

På IETF-mötet nyligen satt man i grupp 
och diskuterade vad som borde och inte borde 
få distribueras i routingprotokollen. Det hölls 
också ett öppet stormöte om routing.

Det finns i princip två läger i diskussionen, 
menade Kurt-Erik Lindqvist. Det är utveck-
lare respektive operatörer, där den senare 
gruppen av ganska naturliga skäl drivs av 
kundefterfrågan. Som intressant detalj mot-
sätter sig de flesta operatörer idag tanken på 
att överlagra annan information i routingpro-
tokollet. I praktiken beror det på att de själva 
driver omfattande nät, ser hur stabilt rou-
tingsystemet är – och förstår vad som skulle 
hända om BGP plötsligt skulle få flera andra, 
parallella uppdrag.

Problemet, menade Kurt-Erik Lindqvist, är 
att Internet idag är väldigt beroende av ett 
enda routingprotokoll (BGP-4) – och att även 
operatörerna är beroende av varandra för att 
nätet ska fungera.

– Inget blir stabilare genom att vi adderar 
kod i det här läget. Routingprotokollen är inte 
särskilt säkra idag. Konvergenstiden för både 
BGP och IGP är redan ett problem, det tar 
mer än två minuter idag, och att addera fler 
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parametrar hjälper oss knappast. Det är här 
en del nu vill lägga kontrollplan för virtuella 
nät, men genom att köra många tillämpningar 
över samma protokoll tappar vi till slut kon-
trollen över den kod som körs.

Därefter redovisade han en lång rad tek-
niska argument både för och emot en expan-
sion av kodbasen i BGP, bland annat de 
argument som en av areadirektörerna inom 
IETF anfört under IETF-mötet.

Den andra redovisningen från Kurt-Erik 
Lindqvist handlade om framtiden för multi-
homing och skalbarheten i routingsystemet. 
Här inledde han med att visa hur routingta-
bellerna ökat i omfång under de senaste åren. 
Idag finns det ungefär 128.000 rutter. Med 
maximal aggregering kan man åstadkomma 
80.000 rutter, varav ungefär 62.000 unika 
aggregat.

– Enligt mitt synsätt beror den här situatio-
nen till stor del på inkompetens hos operatö-
rer, sade han.

När det handlar om IPv6-routing konstate-
rad han att kunderna inte kommer att kunna 
flytta med sig adressblock mellan operatörer, 
vilket tidigare var planerat. Detta för att man 
vill undvika en lika fragmenterad situation 
som inom dagens IPv4-routing.

Omfattningen hos IPv6 är inte stor. Snart 
tio år efter lanseringen av tekniken finns det 
437 rutter och 844 vägar (paths). Tabellen är 
drygt 100 kbyte stor.

Framöver kommer behovet av den adress-
rymd IPv6 erbjuder att bli stort, inte minst 
genom 3G-nät, multihomade DSL-anslut-
ningar samt mer omfattande mobilitet. Men 
i det läget har IPv6 inte någon portabel 
adressrymd, vilket kommer att ge problem. 
De diskussioner man haft kring lokala 

adressrymder och RFC1918-liknande adres-
ser (NAT) kommer inte att fungera i prak-
tiken, eftersom de bryter mot tanken att 
kommunicera mellan ändpunkter (end-to-
end).

Efter den digra routinggenomgången var 
det dags för Johan Nicklasson från KTHNOC 
att beskriva dagsläget i det svenska univer-
sitetsnätet. Han redogjorde för stamnätets 
utseende, konstaterade att Sunet knappast har 
någon brist på IPv4-adresser – och att ett 
införande av IPv6 i den maskinvara som 
används (från Cisco) skulle kräva ett omfat-
tande utbyte av kort. På grund av begräns-
ningar i Sunets maskinvara vill man idag inte 
köra ren (native) IPv6 i nätet, utan tunnlar 
istället, bland annat med L2TP version 3. 

Hur mycket IPv6-trafik som förekommer 
inom Sunet idag är oerhört svårt att säga. Det 
går inte mäta eftersom trafiken tunnlas. Men 
i utbytet uppströms mot andra operatörer är 
trafiken i alla fall mycket liten, i genomsnitt 
omkring två paket i sekunden.

Johan Nicklasson kunde också berätta att 
det nordiska universitetsnätet NORDUnet 
just nu håller på följa efter Sunet genom att 
migrera från 2,5 till 10 Gbps i sitt stamnät. 
Hos NORDUnet sitter det Juniper-burkar, 
och här är IPv6-trafiken något mer omfat-
tande. I mätningar av utbytet mellan NORD-
Unet och 6net har man uppmätt drygt 1200 
paket per sekund inkommande trafik och 
800 paket per sekund utgående. NORDUnet 
peerar vidare ren IPv6 med Geant samt med 
EUnet via Netnods knutpunkter.

SEMINARIEORDFÖRANDE : 
KURT ER IK L INDQVIST

TALARE : 
KURT ER IK L INDQVIST,  N E T N O D
JOHAN N ICK L A SSON ,  K T HN O C
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I seminariet kring avancerad nätdesign under 
Internetdagarna fick åhörarna bland annat en 
grundlig duvning i stadsnätsbyggandet konst, 
hur nätutvecklingen i Sverige kan stimuleras på 
ett oväntat sätt samt vad som kan fungera - och 
vad som kan gå snett - när man vill etablera 
ett stort testnät för framtidsorienterade experi-
ment.

Joakim Fallsjö från Sanchin Consulting höll 
i trådarna när det skulle pratas stadnätskon-
struktion. Som talare på seminariet deltog 
bredbandspionjären Lasse Lindblad, TeliaSo-
nera, och multimediaforskaren Mats ”Mexx” 
Erixon från laboratoriet för avancerad medi-
eteknologi vid KTH.

Lasse Lindblad beskrev mycket ingående 
arbetet med Vällingby-nät i västra Stock-
holm, ett av de många bredbandsprojekt han 
arbetat med under de senaste tio åren. Förut-
sättningarna i detta projekt var enkla, menade 
han. Nätet skulle vara operatörsneutralt, tek-
niskt enkelt - och ge retur i form av verklig 
erfarenhet från en hållbar nätarkitektur.

Svenska Bostäder var den formella nätäga-
ren, med fiber till de 4 700 lägenheterna i 
området. TeliaSonera deltog med utrustning 
och som kommunikationsoperatör, alltså 
skötte driften i områdesnätet.

I Vällingbynätet kan kommunikationen 
delas upp i flera lager. Närmast abonnenterna 
sitter en lokal accessoperatör eller ”KO” 
(kommunikationsoperatör) som driver nätet 
på uppdrag av nätägaren. I Vällingby är detta 
TeliaSonera, och företaget agerar här relativt 
anonymt. Abonnenternas kontakt sker istället 
direkt till de Internetoperatörer som erbjuder 

access genom Vällingbynätet: Bahnhof, Tis-
cali, Webtech Nord, Bostream och inter-
netavdelningen hos TeliaSonera. Som kom-
munikationsoperatör har TeliaSonera bara i 
uppdrag att förmedla Internetoperatörernas 
trafik genom nätet.

Så gott som alla Internetoperatörer i Väl-
lingbynätet erbjuder idag en 10 Mbps-tjänst, 
till en kostnad som ligger på mellan 250 och 
310 kronor per månad, berättade Lasse Lind-
blad. Telia är långtifrån dominerande som 
Internetoperatör.

En viktig grundprincip har varit att kräva 
lokal routing mellan lokala abonnenter i Väl-
lingbynätet – oavsett operatör. Denna detalj 
fick många operatörer att backa, berättade 
Lasse Lindblad. Ju mer trafik som kan routas 
nära ändpunkterna desto bättre, menade han 
– i jämförelse med att skicka allt trafik till 
stamnätsroutrar och sedan vända tillbaka. 
Den lokala trafiken får färre routerhopp och 
lägre fördröjning, samt blir i princip också 
billigare. Nackdelen är att det ställer högre 
krav på de operatörer som är inblandade, 
bland annat med avseende på nätsäkerhet.

Ett traditionellt stadsnät byggs normalt 
som ett VLAN-segment per kund på länk-
nivå (level 2). I Vällingby har man dock byggt 
på nätnivå (level 3) och med ett VLAN per 
Internetoperatör. Alla operatörer som hittills 
anslutit sig, utom Bostream, har valt att låta 
kommunikationsoperatören hantera DHCP i 
nätet. Bostream använder fasta IP-adresser.

Efter Lasse Lindblads var det Mats Erixons 
tur att äntra scenen. Han berättade om ett lite 
annorlunda projekt. Folkets Hubb kallas det, 
en slags digital motsvarighet till Folkets Hus. 

i p  och nät v erk | dag 1 pass 2

Avancerad nätdesign
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Det handlar om digitala tjänster för lokalsam-
hället, levererade över en fiberbaserad nätin-
frastruktur.

I Sverige bor det runt 300 000 personer 
runt lokala telestationer som har färre än 200 
abonnenter anslutna, förklarade Mats Erixon 
och betonade att det till stor del varit dessa 
man adresserat. Projektet har syftat till att 
utveckla samhällstjänster och studera stöd-
mekanismer för att skapa lokala nästrukturer 
ute i landet.

Ett delprojekt har arbetat med ”Det kom-
municerande rummet”, dubbelriktad real-
tidskommunikation över videolänkar. Det 
handlar dels om gruppupplevelser i stora 
auditorier (bio, teater, kyrka eller konsertlo-
kal), dels om mer personliga tjänster i små 
lokaler (husläkare, arbetsmöten). Som exem-
pel på det senare gav Mats Erixon ett mötes-
system för polisen ute i Stockholm skärgård.

I stora rum handlar det om överförings-
hastigheter på i storleksordningen 270-1500 
Mbps, i små rum mellan 25 och 270 Mbps 
- och dessutom har man i projektet också 
tittat på ”gör-det-själv-nät” (GDS) på mellan 
10 och 100 Mbps.

Nätet som disponerats innehåller ett stort 
antal högpresterande fiberlänkar och totalt 
3 000 kilometer fiber. Mats Erixon berättade 
att projektet startade i maj 2002, hittills har 
omfattat 3 manår i arbetsinsats och haft en 
budget på -3 miljoner kronor!

Grundprincipen har varit att göra allt som 
går på egen hand. Därför har projektgruppen 
bland annat utnyttjat sina kontakter på Telia 
och Ericsson, sökt EU-anslag samt kopplat in 
exjobbare i arbetet.

Folkets Hubb och laboratoriet för avance-
rad medieteknologi har sökt anslag inom EUs 
sjätte ramprogram. Men offentliga anslag kan 

vara en veritabel djungel, vilket Lasse Lind-
blad avslutade med att redogöra för. Han 
berättade om ”knytkalas” som modell för 
testbäddar, där var och en deltar med egen 
insats och behåller sina egna resultat. Detta, 
menade han, är en typisk inledande samar-
betsfas när ”disruptiva” tekniker utvecklas. 
Han illustrerade med de snabba nät som eta-
blerats de senaste 15 åren i Sverige: multi-G, 
Stockholm Gigabit Network (SGN), SGN97, 
Stockholm Open, Internet 42 och STONet.

STONet är värt en egen historia. Det är en 
fiberbaserad testbädd som TeliaSonera byggt 
– och sedan lagt fram mer eller mindre som 
en ”present” till Länsstyrelsen i Stockholm 
och en rad andra aktörer. Det fanns förstås en 
baktanke, men den var inte särskilt kom-
plicerad, menade Lasse Lindblad. Man ville 
helt enkelt se om aktivitet kring nät och tjäns-
ter kunde sätta fart på Stockholmsregionens 
ekonomi genom att skapa nya företag och 
nya idéer – vilka sedan skulle kunna bli nya 
kunder till TeliaSonera. Det skulle fungera 
enligt modellen knytkalas och ha en mycket 
låg tröskel, både för att kliva in och ut.

Men tyvärr gick någonting snett. Plötsligt 
hamnade nätet mitt i en forskningspolitisk 
korseld, och dök upp i flera oväntade samman-
hang, bland annat där organisationer presente-
rade nätet som mer eller mindre sitt eget i 
ansökningar om mycket stora forskningsanslag.

– Plötsligt hade nätet hamnat mitt i ett 
politiskt krig. Och det var förstås aldrig vår 
avsikt, avslutade Lasse Lindblad.
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WLAN i verkligheten 
– möjligheter och fallgropar

Trådlösa nät avhandlades under Internetdagarna 
på ett seminarium med rubriken ”WLAN i verk-
ligheten”. Här fick åhörarna en genomgång av 
standardiseringsläget, hur man löser speciella 
tekniska problem - och en uppskattad redogö-
relse för ett projekt som inte blev så lyckat som 
man hade tänkt sig från början.

Nätkonsulten Håkan Lindberg inledde med 
att ge en ordentlig lägesbild av var WLAN-
tekniken står idag. Han visade bland annat 
upp en bild som visade hur tekniken positio-
nerat sig i jämförelse med andra, delvis kon-
kurrerande tekniker, till exempel datatrafik i 
GSM-nätet, 3G – och inte minst Mobitex.

Efter en genomgång av de olika tillämp-
ningsområden som går att se för WLAN kas-
tade han sig över teknikutvecklingen inom 
IEEE 802.11-familjen, den modulationsme-
tod som används för 802.11a, hur kanalindel-
ningen skiljer sig mellan olika radioregioner 
(Europa, USA och Asien) - och beskrev även 
802.11g som använder sig av samma effekter 
och frekvensband som 802.11b.

Han redogjorde också för huvudresultaten 
från de WLAN-tester som föreningen SNUS 
genomförde i våras under hans egen ledning. 
Testerna visade att genomströmningen hos 
alla de tre teknikerna a, b och g reduceras 
snabbt när man inte längre har några få 
meters fri sikt utan måste passera dörröpp-
ningar eller väggar. Mest markant var detta 
för 802.11a.

Niklas Gunhamn från Svenska Antennspe-
cialisten i Kalmar följde upp Håkan redogö-
relse med erfarenheter från sin arbete med 
speciallösningar och fasta radiolänkar base-

rade på WLAN-teknik. Han tog bland annat 
upp den frekvensutvidgning som är aktuell 
inom 802.11a. För något år sedan fick man 
tillgång till 5,15 - 5,35 GHz för inomhusbruk, 
vilket han betecknade som en mindre besvi-
kelse. Nu har man emellertid fått använda 
även ett frekvensband kring 5,47 GHz - och 
en maximal uteffekt på 1 W.

Niklas Gunhamn passade dock på att kasta 
in en tydlig brasklapp, eller snarare ett för-
tydligande, när det gäller skillnaden mellan 
möjlig datahastighet och effektiv bandbredd.

På en punkt-till-punkt-länk med 802.11b 
räknar han med en effektiv bandbredd på 5-6 
Mbps, eller 4-5 Mbps om man bygger access-
punkter för ett spridningsnät. Motsvarande 
för 802.11a uppskattar han till 20-25 Mbps. 
Det hela beror förstås också på hur man 
mäter. Hans rekommendation var att använda 
sig av tptest eller ftp-överföringar mot en fast 
server vid sina mätningar.

Efter detta gav sig Niklas Gunhamn i kast 
med att beskriva flera tekniska parametrar 
som påverkar ett trådlöst nät. Först beskrev 
han utbredningsdämpning och länkmarginal. 
Han noterade att man uppmärksammat det 
faktum att 802.11g faller tillbaka i hastighet 
när 802.11b-klienter dyker upp i nätet. Men 
samma sak inträffar också på grund av att 
WLAN är ”sekundärt taggat”. Det ska enligt 
svenska tillståndsvillkor vika sig för viktigare, 
”primär” trafik - till exempel radar, vilket är 
viktigt att känna till.

Kabeldämpning påverkar WLAN
Han tog också upp kabeldämpningen, en 
väsentlig faktor när man bygger WLAN-
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infrastruktur. Medvetenhet om radiosignaler 
och dämpningen kan till och med innebära 
skillnaden mellan succé och fiasko i ett 
WLAN-projekt.

En person som visste att berätta om verk-
ligheten vedermödor i WLAN-världen var 
Eric Åkerlund från Växjö Energi. Han har 
varit med och byggt upp en WLAN-infra-
struktur som dels omfattar interna nät på tre 
ställen hos energiföretaget, dels ett publikt 
nät i tre närförorter till Växjö. Det interna 
nätet har varit i drift sedan drygt ett år till-
baka, och fungerar enligt honom bra - även 
om det finns en viss oro för säkerheten.

Det externa nätet, WexNet, omfattar 
publika accesspunkter på två mindre orter, 
Lammhult och Ingelstad. Nätet är emellertid 
inte avsett för rörliga användare utan för 
fast anslutning till omkringliggande villakun-
der. Idag finns det cirka 100 sådana kunder 
inkopplade.

WexNets huvudsakliga WLAN-installa-
tionerna skedde under våren och sommaren 
2002. Men projektet fick relativt omgående 
problem med både utrustningen och leve-
rantören. Det ledde till att en ny leverantör 
kopplades in, men även nu uppstod det vissa 
problem.

Fagra försäljarlöften
Eric Åkerlund berättade att man tyvärr litat 
alltför mycket på den första försäljarens löften 
– och en offert som visade sig orealistisk. 
Däremot insåg man lyckligtvis snabbt att 
kundutrustningen av supportskäl måste vara 
baserad på USB istället för på PCMCIA. 
Kundsupport var också en av del fallgropar 
han pekade speciellt på. Ute hos kunderna 
finns en mycket varierande population av 

datorer, och det är därför viktigt att installa-
tionen går smärtfritt. Annars riskerar man att 
få en mängd kostnadskrävande kundstödsä-
renden på halsen. 

Ansvarsfördelningen är ganska otydlig och 
svår i jämförelse med till exempel ADSL-
anslutning, hävdade han. Det finns flera 
felkällor hos både kund och operatör – fel-
sökningsprocessen blir svår, och det är natur-
ligtvis svårt att få en kund att erkänna att 
utrustningen kanske flyttats några meter hit 
eller dit när en tekniker kommer ut på besök 
– något som kan förändra radiobilden betyd-
ligt. För att nå lönsamhet i en sådan situation 
måste man redan från början vara tydlig med 
var det egna supportansvaret slutar, sade han.

Han berättade också att WexNet inte haft 
det traditionella problemet med överblastning 
orsakad av några få kunder. Eftersom nätet 
byggts för fast access så blir varje abonnent 
redan från början låst till en radiosektor, och 
därefter tillämpas bandbreddsbegränsning i 
nätet.

Eric Åkerlund avslutade med att utifrån 
egna erfarenheter betona hur viktigt det är att 
titta på referenser från tidigare projekt innan 
man anlitar en radionätsleverantör. I slutän-
den är såväl han själv som de flesta kunder nu 
nöjda med WLAN-tjänsten i WexNet. Men 
hos Växjö Energi har man ändå beslutat sig 
för att i första hand satsa på xDSL framöver 
när det gäller fast nätaccess till hushållsabon-
nenter.

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
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Radio och TV över Internet 
– varför det?

Strömmande media (streaming media) var ett 
populärt investeringsobjekt under Internetboo-
men. Men vad händer idag? Det behandlades på 
seminariet ”Radio och TV över Internet” under 
Internetdagarna.

Nicklas Mattsson, vd för Jarowskij Media 
och gammal databranschjournalist, ledde en 
genomgång av läget inom ljud- och bild-
distribution på nätet. Först upp på scen var 
Dick Söderlund, teknisk chef på QBrick, ett 
företag som tillhandahåller tekniska distri-
butionstjänster för strömmande media. Han 
började med att beskriva det digitala medie-
produktionskedjan, som inleds med digitali-
sering eller digital produktion, som därefter 
genomgår komprimering, bearbetning/
styrning av innehållet (content management) 
och slutligen lagring (hosting) och distribu-
tion över Internet.

Idag räknar man med att strömmande 
media på Internet rör sig inom distributions-
intervallet 8 - 500 kbps. Det är fyra format 
som dominerar på marknaden – RealNet-
works format, Windows Media, QuickTime 
samt MP4. En teknisk skillnad gentemot för 
några år sedan är att det normalt inte krävs 
lika lång buffringstid som tidigare på mot-
tagarsidan, berättade Dick Söderlund. När 
det gäller förväntningarna och den tekniska 
utvecklingen på området pekade han bland 
annat på möjligheten till direktstart (överfö-
ring och konsumtion helt parallellt), metoder 
för att starta, stoppa och snabbspola i material 
på ett effektvare sätt än hittills, samt den 
stora efterfrågan som finns på effektiv statis-
tik. Nätkonsumtionen av ljud och bild stiger 

idag, och en av de faktorer som påverkar 
produktionssidan numera är den tilltagande 
andelen material som från början spelas in 
digitalt, direkt till hårddisk. Det underlättar 
den vidare bearbetningen.

Han pekade också på vilka vägval som 
finns när det gäller spridningen - och hur 
det påverkar volymen samtidiga lyssnare. Det 
handlar bland annat om hur det kommer att 
gå med multicasttekniken framöver, skillna-
den mellan de omtalade behovsproducerade 
tjänsterna (on-demand) och vad som kallas 
”near on-demand” bland branschföretagen - 
samt möjligheten att ladda ner upphovsrätts-
ligt skyddat material.

Ulf Vinnerås från Cisco Systems följde upp 
delar av dessa resonemang i sin genomgång av 
multicastteknik. Han frågade sig bland annat 
vad som händer med streamingservrarna om 
man med dagens teknik vill sprida bred-
bandigt innehåll till miljontals abonnenter. 
Naturligtvis har routertillverkaren flera lös-
ningar i sin produktportfölj, och åhörarna 
fick en redogörelse för tekniken. Ulf Vin-
nerås gick också igenom några de välkända 
problemen hos multicastprotokollen.

Digital snålkodning av ljud
Därefter var det dags för Ola Kejving, chef på 
Sveriges Radios avdelning för teknisk utveck-
ling. Han höll en initierad genomgång av 
tekniken bakom digital snålkodning av ljud 
och Sveriges Radios erfarenheter av nätdist-
ribuerat programmaterial. Företaget inledde 
sin webbsatsning 1995, och redan under 1996 
distribuerades kvart-i-fem-ekot ut i tre olika 
ljudkvaliteter med hjälp av den då ganska 
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färska tekniken RealAudio. Det var dock bara 
100 användare som kunde lyssna samtidigt.

Idag skickas alla rikskanaler i FM-bandet, 
två lokalstationer samt alla digitala kanaler 
ut som strömmande media. Det sker genom 
Q-Bricks försorg, och ljudet levereras i tre 
kvalitetsnivåer (16/32/96 kbps) och i både 
RealAudio och Windows Media-format.

Ola Kejving konstaterade emellertid att 
licensreglerna för strömmande media är pro-
blematiska. Idag finns det ett lyssnartak på 
6 000 lyssnare över Internet. Varje nätlyss-
nare kostar pengar, och från Sveriges Radios 
sida finns det idag inga möjligheter att utöka 
verksamheten.

Ur teknisk synvinkel konstaterade han att 
unicast-streaming inte skalar, och att SR 
därför måste pröva multicast för att kunna ta 
hand om fler lyssnare:

– Det är helt nödvändigt för att vi ska 
uppnå våra mål – att gå ut över flera olika 
distributionsvägar och göra det med högsta 
möjliga ljudkvalitet, sade han.

Att nå dit kräver emellertid arbete. Ljudet 
behöver uppskattningsvis en bithastighet om 
80-100 kbps i varje kanal, men det gäller att 
välja rätt kodningsalgoritm – och inte minst 
paketstorlek. Paketförluster i nätet ska – när 
de uppstår – givetvis skada så få ljudramar 
som möjligt.

Ola Kejving underströk vikten av att bygga 
enkelt – och att satsa resurser på stabilitet, 
att skapa avbrottsfria multicastströmmar. För 
hans egen del handlar det om cirka 35 radio-

kanaler som förmodligen kommer att få sina 
egna multicastadresser. Upphovsrätten kom-
mer förmodligen att begränsa dem till Sverige, 
berättade han.

Det är fullt möjligt att distribuera sur-
roundljud också, men det kommer att krävas 
mer bandbredd – runt 640 kps för Dolby 
Digital och 1,5 Mbps för DTS, uppskattade 
han. Han konstaterade också att Dolby Digi-
tal har vissa begränsningar i jämförelse med 
DTS, som klarar betydligt högre bithastighe-
ter och har konstruerats för upp till 10.2-sur-
round. Standard idag är 5.1 och Sveriges 
Radio experimenterar för stunden med 6.1.

Avslutningsvis konstaterade Ola Kejving 
också att livet för surroundentusiaster blivit 
enklare på sistone, speciellt kabeldragningen. 
Numera finns det nämligen trådlösa länkar 
(i 2,45 GHz-bandet) att köpa till sina bakre 
högtalare, de som vanligen behöver riktigt 
långa högtalarkablar.

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
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Erfarenheter av 
IP-telefoni och ENUM

Många testar IP-telefoni idag, men få vågar 
pröva tekniken på riktigt. Under seminariet 
”Erfarenheter av IP-telefoni och ENUM” på 
Internetdagarna presenterades emellertid flera 
svenska exempel på stora IP-telefonisystem som 
är i drift idag.

Seminarieledaren Joakim Strålmark från 
Post- och telestyrelsen arbetar själv med IP-
telefonifrågor. Han hade lockat några av de 
organisationer som verkligen satsar på IP-
telefoni till Folkets Hus för att dela med sig av 
sina erfarenheter.

Först ut att presentera sin bild av IP-telefo-
nin var Fredrik Thulin från Stockholms uni-
versitet (SU). Han berättade att man redan 
för två, tre år sedan fattade ett strategiskt 
beslut om att övergå helt till IP-telefoni på 
universitet. Och det är ingenting man gör 
över en natt, hävdade han. Det tar tid att få 
den tekniska lösningen för IP-telefoni att 
fungera i ett nät med tusentals växelanknyt-
ningar. Hos SU har man genomfört försök 
med Cisco-teknik, bland annat vid Fysikcen-
trum, en fastighet där man inte ens installerat 
traditionell telefonkabel, utan genomgående 
använt datakabel av TP-typ.

Den befintliga MD110-växeln på Stock-
holms universitet är närmare 15 år gammal 
och systemet börjar bildligen falla i bitar 
idag. Växeln har cirka 5 000 anknytningar, 
och såväl telefoner som komponenter i växeln 
börjar gå sönder. Därför har man börjat med 
att installera Ciscos Call Manager till cirka 
800 abonnenter och integrerat det med tal-
svar och hänvisningssystem. Enligt Fredrik 
Thulin fungerar det utmärkt, och man har 

inte märkt av några större problem med till 
exempel nätprestanda, inte ens vid försök som 
genomförts med trasiga paket.

Sett till konnektivitet förfogar Stockholms 
universitet idag över totalt 2,5 Gbps till 
GigaSunet och cirka 30 Mbps för telefoni. 
För anslutning via IP-telefoni tar man idag 
internt ut en kostnad om cirka 2 000 kronor 
per år för anslutning och telefon. Skälen till 
att man vill expandera denna verksamhet är 
flera. Framför allt har man betydligt mer 
kompetens inom IP-drift än inom telefoni, 
och Fredrik Thulin hävdade också att det 
visat sig enklare att bygga ihop ett över-
vakningssystem för IP-telefoni än för MD-
växeln. Dessutom ser man fram emot mer 
flexibla lösningar, där man kan flytta med sig 
telefonin inom organisation, på konferens – 
och även vid arbete i hemmet.

Universitetet funderar som bäst på ENUM 
som routingdatabas. Antagligen kommer 
organisationen att få leva med flera system 
framöver, men man har i alla fall beslutat 
sig för att använda signalering med SIP, och 
rationaliserat bort lösningar baserade på till 
exempel H.323. Framöver siktar man på få 
utrustning med gränssnitt som det går att 
bygga vidare på helt på egen hand, en LDAP-
databas med koppling mellan mailadress och 
telefonadress (SIP-adress), koppling mellan 
telefonnummer och telefonadress samt ett 
begränsat antal traditionella tjänster. 

Fredrik Thulin efterlyste också en rikstäck-
ande mobil IP-tjänst, ungefär som med de 
WLAN-baserade nät som finns i begränsade 
zoner. Trots allt snack kring 3G trodde han 
inte på att de verkligen planerar IP-länkar 
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från ändpunkt till ändpunkt, det som han 
själv skulle efterfråga.

– I GSM finns det 3 basfunktioner, 3G 
kommer att ha 39. Men jag vill inte ha någon 
av dem, jag vill ha ”nät”, sade han.

Sven Forsberg från Cap Gemini Ernst & 
Young följde upp Fredriks redogörelse genom 
att beskriva hur hans egen organisation hade 
infört IP-telefoni. Han inledde genom att 
påpeka hur det tidigare var svårt för Caps 
konsulter att i sin rådgivande roll förespråka 
IP-telefoni ute bland kunderna - när inte 
ens den egna organisationen vågat sig på en 
sådan övergång. Sagt och gjort - resultatet 
blev naturligtvis att man införde IP-telefoni, 
eller ”integrerad kommunikation” som Sven 
Forsberg föredrog att kalla det.

– Jag vill egentligen inte säga IP-telefoni, 
för då snävar folk lätt in sin egen synvinkel på 
vad det är som sker, sade han.

Cap Gemini Ernst & Young stängde sin 
MD-växel i Stockholm strax före midsom-
mar. Veckan därpå kopplades strömmen bort 
också, för redan då såg man efter tester att 
det nya systemet fungerade utmärkt. I sin 
nya växel har man valt ”lokalitetsoberoende” 
nummer, och alla kontor nås följaktligen via 
en 08-serie.

Praktiskt har ett 40-50 kvadratmeter stort 
rum med rack monterats ner och ersatts av 
ett enda rack med servrar som upptar någon 
meters höjd tillsammans (20U). Driftcentra-
len ligger i Örebro och telefonisterna sitter 
i jämtländska Bräcke. Växlarna i Göteborg, 
Helsingborg, Malmö och Linköping avveck-
las nu, och det nya systemet gör även att tele-
fonistplatserna kan enkelt kan skifta arbetsort 
vid behov. Dessutom har man lagt stor vikt 
på att få fram en effektiv lösning för mobil 
telefoni, eftersom mobilen är den primära 

telefonen för alla ”cappar”. Deras verkliga 
mobilnummer döljs dock, och trafiken går 
konsekvent genom huvudväxeln. Sven Fors-
berg gick kortfattat igenom den utrustning 
som används, bland annat telefonerna, och 
avslutade sedan genom att beskriva hur före-
taget byggt upp ett testlabb där det är 
meningen att kunder ska kunna sitta och 
skruva på tekniken.

ENUM sedan år 2000
Seminarieledaren Joakim Strålmark avslutade 
seminariet genom att beskriva ENUM-tek-
niken där man kopplar telefonnummer till 
adresser på Internet. Post- och telestyrelsen 
har arbetat med tekniken sedan år 2000, och 
rekommenderade 2001 regeringen i en rap-
port att låta inleda försöksverksamhet. Där-
efter har det bedrivits försök, som i början 
drog till sig många intresserade Ett trettiotal 
registreringar har hittills genomförts, och 
i en färsk rapport från juli i år föreslås 
stabil provdrift med oavbruten delegering av 
landskodzonen .6.4.e164.arpa fram till nästa 
sommar.

Intresset hittills har varit relativt svagt, 
men man vill ändå inte kasta in handduken. 
Statens medverkan är väsentlig i samman-
hanget, men många frågor återstår när det 
gäller statens roll och ansvar. Utomlands 
pågår det en hel del experiment, men enligt 
Joakim Strålmark befinner sig tekniken fort-
farande tydligt i innovationsfasen. 
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VPN i praktiken

Virtuella privata nät (VPN) har varit på tapeten 
ett tag. Men hur fungerar tekniken i praktiken? 
Det var ämnet för ett av seminarierna på 
Internetdagarna, där såväl nätkonstuktörer som 
användare fanns bland talarna.

Glenn Sernbrandt från utbildnings- och kon-
sultföretaget IP-Solutions ledde seminariet 
om VPN-teknik, och med sig hade han bland 
annat kollegan Kenneth Löfstrand, Lars 
Resenius som är teknisk chef Columbitech, 
Christer Andersson från operatören Song 
Networks samt Michael Friis, europeisk IT-
direktör på Toyota – ett företag som använder 
VPN-teknik i större skala.

Lars Resenius inledde genom att beskriva 
en grundprincip som han själv arbetat med, 
begreppet sessionsmobilitet. Sessionmobilite-
ten skapas ovanför såväl IP som TCP/UDP 
och bygger på att i bakgrunden omärkbart 
återupprätta TCP-förbindelser i takt med en 
användare förflyttar sig. Det hela bygger 
på säkerhet via den trådlösa skyddsmetoden 
WTLS (Wireless TLS), och Lars Resenius 
beskrev hur detta bland annat löser trans-
portproblem, genom att återupprättande och 
autentisering sker automatiskt på högre nivå. 
Det löser också NAT-problem, eftersom 
WTLS inte krypterar transportpakethuvu-
den. I ett diagram jämförde han sedan meto-
den med dels privata nätlösningar på länk-
nivå, dels IPSec-baserad VPN-teknik på nät-
nivå.

Därefter pekade han ut några av de nyckel-
frågor man idag kämpar med inom trådlös 
säkerhet, framför allt de svårigheter som är 
förknippade med säkerhet från ändpunkt till 

ändpunkt. Och när det handlar om varför 
man ska välja just WTLS tvekade han inte. 
WTLS är nämligen det enda säkerhetsproto-
kollet som är optimerat för liten bandbredd, 
svaga processorer och begränsad tillgång till 
minne, hävdade han. Dessutom är det snabbt 
påpekade han och visade upp en jämförelse av 
hur man mätt på handskakningsrutiner. 

Idag är den kryptografisk modul som 
används i WTLS en amerikansk myndighets-
standard (FIPS 140-2) som bland annat klarar 
AES-kryptering med 256 bitars nyckel. Att 
uppnå detta är av tradition en lång och dyrbar 
process, påpekade han.

Han gav därefter ett antal implementa-
tionsexempel, och avslutade med antal argu-
ment för tekniken. Kryptering enligt FIPS-
standard väger där tungt, liksom det faktum 
att minneskravet är mindre än 64 kbyte. Det 
hela är utvecklat för DOS, och med en bak-
tanke att det ska kunna användas i många 
enklare tillämpningar, hävdade han.

VPN som kronjuvel
Näste man på podiet var Christer Andersson, 
produktdirektör hos nätoperatören Song Net-
works. Han började med att beskriva före-
tagets nät i Skandinavien. Idag kan det nå 
mellan 70 och 80 procent av alla företag i 
Sverige med fler än tio anställda, hävdade 
han. Song erbjuder färdigpaketerade virtuella 
privata nät till sina kunder via en tjänst som 
Christer Andersson beskrev som ”kronjuve-
len” i företagets utbud.

Song börjar ofta med att hjälpa till med 
utformningen av den nätstruktur som sedan 
ska driftas, hyr ut kundutrustningen (Cisco-



23i p  och nät v er k

routrar), hanterar IP-adresser, upprättar 
accessförbindelser och erbjuder sedan garan-
terad transporthastighet genom sitt stamnät, 
inklusive säker separering från övrig trafik 
samt en garanti för flera kvalitetsfaktorer, 
såsom fördröjning, jitter och liknande.

Christer Andersson redogjorde för hur 
utvecklingen sett ut hittills. Den första 
vågen av kunder som kom hade vanligen 
använt Frame Realy eller motsvarande tidi-
gare. Detta ersattes till stor del med symme-
triska DSL-förbindelser. Därefter kom många 
kunder med hyrda fasta länkar (X-line) som 
nu fått den tjänsten ersatt med 10 Mbps och 
fiberförbindelser. I och med breddlanseringen 
av xDSL under det senaste året har man också 
gått in i en tredje fas där man kommersiellt 
kan börja adressera kunder som hittills använt 
ISDN-förbindelser.

En av de kunder som anlitat Song är 
biltillverkaren Toyota, och dess europeiske 
IT-direktör Michael Friis fanns med på semi-
nariet för att beskriva företagets VPN-pro-
jekt. Runt 90 procent av återförsäljarna är 
idag uppkopplade mot Toyotas nät, och den 
arkitektur man arbetade både för internt bruk 
och för nära samarbetspartner via återförsäl-
jarnätet har sänkt företagets kostnader med 
närmare hälften under den senaste 18-måna-
dersperioden, uppgav han. Han beskrev 
vidare hur handlarna försetts med en ASP-
lösning och hur man förenklat nätdriften 
och kunnat centralisera många funktioner till 
Bryssel.

Kenneth Löfstrand från IP-Solutions följde 
upp Songs och Toyotas redovisning genom 
att beskriva flera av de tekniska lösningar 
som finns tillhands. VPN är ett relativt avan-
cerat område, konstaterade han, men gjorde 
samtidigt bedömningen att tekniken IP Secu-

rity (IPSec) börjat mogna på allvar idag, vil-
ket gjort tekniken riktigt användbar. Han 
beskrev kort de jämförbara tekniker som 
finns på olika protokollnivåer, men kastade 
sig sedan snabbt in på IPSec. Här finns i 
praktiken två lägen: ”tunnel mode” som eta-
bleras mellan två gatewaysystem och ”trans-
port mode” som går etableras hela vägen mel-
lan två ändpunkter. Den första generationens 
IPSec-utrustningar byggde på det först-
nämnda, och används ofta som säker brygg-
ningsmetod mellan geografiskt åtskilda nät i 
ett företag.

Ett speciellt problemområde som Kenneth 
Löfstrand pekade ut är nyckelutbytet som 
oftast skickas i vanliga IP-paket. Det finns 
tre sätt att lösa detta problem: genom lösen-
ord (pre-shared key), asymmetrisk kryptering 
samt genom digitala signaturer (ofta X.509-
certifikat). Han gick sedan igenom hur detta 
kan ske, och gjorde även en genomgång av 
funktionen hos Secure Shell (SSH).

Att genomföra detta är relativt enkelt, 
menade han, men pekade också på några van-
liga fallgropar. Framför allt rekommenderade 
han att man använder fasta IP-adresser i 
nätet, även om det går att utnyttja DHCP. 
Värst är det med privata adresser som ska 
adressöversättas med hjälp av NAT (network 
address translation). Något annat som kan 
påverka är om man använder olika program-
varor i de olika ändpunkterna.
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Hur hantera spam

Spam är något som de flesta råkat ut för och 
ett av seminarierna på Internetdagarna beskrev 
hur spam kan hanteras. Här fanns talare som 
representerade operatörer, användare, de som 
försöker använda e-post för seriös marknadsfö-
ring och en inblick i den juridiska sidan av saken.

Det som alla var överens om var att spam 
verkligen är att stort problem idag och att 
det inte finns några perfekta lösningar vare 
sig tekniska eller juridiska idag. Allt är dock 
inte hopplöst utan det finns möjligheter för 
både operatörer och användare att åtminstone 
kunna minska mängden spam som sprids. Med 
centrala spamfilter och bättre kunskap om 
säkerhet ute hos användarna kan mycket av dag-
ens problem minskas, men vi har en bra bit att 
gå än innan vi verkligen kan bli av med spam.

Första talare ut var Andrea Boström från 
TeliaSonera och hon beskrev problematiken 
med spam ur en operatörs perspektiv. Att det 
är ett problem råder det ingen tvekan om. 
Över hälften av de miljontals meddelanden 
som passerar TeliaSoneras servrar är spam 
och det kommer in flera tusen anmälningar 
om spam till Abuse-gruppen varje månad.

Enligt Andrea Boström är det ytterst sällan 
som någon av TeliaSoneras kunder sprider 
spam däremot är det betydligt vanligare att 
användarnas datorer används för att relaya 
spam utan att användarna själva vet om det 
och det är ett jätteproblem för TeliaSonera.

TeliaSonera använder filter för att plocka 
bort så mycket spam som möjligt, men kan 
aldrig garantera att all spam stoppas samti-
digt som 100 procent av övrig e-post kommer 
fram till användarna.

Idealet som Andrea Boström ser det är om 
alla användare också hade egna spamfilter på 
sina datorer för då skulle spridningen kunna 
minskas dramatiskt. Många kunder har dock 
inte ens antivirusprogram eller en personlig 
brandvägg och kundernas bristande kunskap 
bidrar till problemet i och med att det blir lätt 
för obehöriga att ta över kundernas datorer 
för att sedan skicka spam via dem.

Internationella lagar krävs
Att stoppa spam med lagstiftning är en väg att 
gå, men då krävs det internationella lagar för 
att det ska fungera och Andrea Boström anser 
att bra avtal med kunderna som visar vad som 
är tillåtet är viktigare för närvarande.

Efter Andrea Boström tog Mattias Amne-
felt från KTH:s IT-enhet plats på scenen för 
att berätta om hur de arbetar för att försöka 
stoppa spam. Det är lätt för en spamsändare 
att hitta e-postadresser på KTHs webbsidor 
så runt 30-50 procent av alla meddelanden är 
spam.

För att komma till rätta med det har KTH 
skaffat antispamprogrammet Spamassasin 
och det var om erfarenheterna av det som 
Mattias Amnefelt berättade.

Programmet administreras centralt och det 
kräver ett par heltidstjänster för att sköta om 
det. Om användarna själva skulle sköta han-
teringen skulle det enligt Mattias Amnefelts 
beräkningar ta så mycket tid i anspråk för 
dem att det skulle motsvara fem heltidstjäns-
ter. En central antispamfunktion kan därmed 
vara kostnadseffektiv.

Andra positiva erfarenheter som KTH haft 
med Spamassasin är att det är stabilt, skalar 
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väl och framför allt att det verkligen tar bort 
mycket av den spam som kommer. Enligt 
Mattias Amnefelt lyckas programmet plocka 
bort 90-95 procent av all spam som kommer 
in.

På den negativa sidan finns att Spamassasin 
också plockar bort en del mail som inte är 
spam. Det kan lösas med whitelists där det 
går att lägga in användare vars meddelanden 
alltid ska släppas igenom. Det blir dock en 
del extra arbete med att underhålla whitelists 
vilket är ett minus.

På det hela taget är Mattias Amnefelt nöjd 
med Spamassasin och ser det som ett bra verk-
tyg för att åtminstone minska mängden spam.

Näste talare var Magnus Billgren från 
Strålfors. Strålfors arbetar bland annat med 
att skicka reklam via e-post och Magnus Bill-
gren beskrev de problem som spam orsakar 
för de som försöker använda e-post som en 
seriös kanal för marknadsföring.

Spam är enligt honom idag det största hotet 
mot direktmarknadsföring via e-post. Med-
delanden försvinner i floden av spam och kan 
ofta misstas för spam. Som ett exempel på 
de problem som spam kan orsaka nämnde 
Magnus Billgren en operatör som hade satt 

sitt filter till att se alla meddelanden som kom 
till mer än 50 användare som spam vilket 
effektivt stoppade även seriösa erbjudanden. 
Operatören fick sedan också ändra inställ-
ningarna i filtret.

Lagar har inte prövats
Siste talare var Mikael Pawlo från advokat-
firman Lindahl och han pratade om de juri-
diska aspekterna på spam. För att få ett 
riktigt effektivt regelverk mot spam behövs 
det enligt honom internationella lagar, men 
det betyder inte att man ska avfärda nationella 
lagar som verkningslösa.

Mikael Pawlo anser att det redan nu finns 
svenska lagar som skulle kunna användas mot 
spam, men ännu har det inte prövats i rätten 
så det är svårt att säga hur effektiva de skulle 
vara. Han ansåg också att det skulle vara ett 
misstag att vänta på att den perfekta lagen för 
att stoppa spam blev skriven utan det viktiga 
är att göra så mycket som vi kan med det som 
finns till hands nu. Nationella lagar kan anses 
vara ineffektiva, men det är ändå bättre att 
försöka använda dem än att inte göra något 
alls avslutade Mikael Pawlo.
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Nätverkssäkerhet 2003, 
läge och trender

Hoten mot IT-systemen verkar bara bli fler och 
allvarligare för varje år. Hur det egentligen ser 
ut på säkerhetsfronten fick vi en bild av på semi-
nariet som handlade om de trender som finns 
när det gäller säkerhet.

Bland trenderna kunde vi se att IT nu på 
ett eller annat sätt är en del av de flesta utred-
ningar som polisen gör och att allt fler poliser 
är medvetna om digitala bevis även om de 
ibland har väl stora förhoppningar om vad 
som går att få ut.

En annan trend är att spionprogrammen 
sprider sig allt mer och blir ett allt större hot 
mot den personliga integriteten. Dessbättre 
finns det metoder att åtminstone försvåra för 
spionprogrammen. Överhuvudtaget är skadlig 
kod i alla dess former ett stort hot och det 
krävs att medvetenheten och kunskapen hos 
vanliga användare ökar för att vi ska komma 
till rätta med problemen.

Bosse Norgren operativ chef på Rikskrimi-
nalens IT-brottsrotel inledde seminariet med 
att berätta hur polisen arbetar med IT-relate-
rade brott och vilka de största problemen och 
trenderna är idag.

En fråga som Bosse Norgren ofta får är 
om inte lagstiftningen är hopplöst föråldrad? 
Själva brottsbalken fungerar dock förvånans-
värt bra även för IT-brott. Den är teknikneu-
tral så det spelar ingen roll vilken teknik som 
använts för att begå ett brott och en del nyare 
lagar är faktiskt svårare att använda vid IT-
brott än brottsbalken.

När det gäller trenderna så finns det egent-
ligen inga stora trender utan alla utredningar 
har idag IT-anknytning. Om man ändå ska 

försöka se några trender inom IT-brott så ser 
vi bland annat att den organiserade brottslig-
heten utnyttjar IT i allt högre grad.

Droger på nätet
Det skapas också nya forum för brottslighet. 
Som exempel nämnde Bosse Norgren att folk 
som aldrig skulle gå ner på Sergels Torg för 
att köpa narkotika nu gör upp affärer där de 
köper droger via Internet istället.

Det kan också bli problem med exempelvis 
olaga hot där en person kan hitta ett öppet 
trådlöst nät och skicka ett hot eller hämta 
eller sprida olagligt material via nätet. Polisen 
kan då så svårt att avgöra vem som verkligen 
är den skyldige och den som äger nätet kan 
också skylla på att någon annan utnyttjat hans 
nät olovandes trots att det var han själv som 
gjort det.

Bland poliserna finns nu en medvetenhet 
om att det går att använda IT i utredning-
arna. Förväntningarna på vad som går att 
göra kan dock bli litet väl stora ibland. Ibland 
vill utredarna ha en utskrift över allt som 
finns på en hårddisk. Bosse Norgren har 
därför skrivit ett litet program som visar att 
det tar tolv år och tonvis med papper för att 
skriva ut innehållet på en 120 gigabytes disk.

Efter Bosse Norgren kom Per Hellqvist 
från Symantec för att berätta om utveck-
lingen av spyware eller spionprogram, en 
utveckling som han själv såg som mycket 
skrämmande. Med spyware går det att samla 
in information om användare utan att de är 
medvetna om det och enligt Per Hellqvist är 
det här ett allvarligt problem för den person-
liga integriteten.



29sä k er h et

Speciellt i cookies finns det mycket personlig 
information att hämta om datorns användare. 
Cookies i sig är inte problemet utan det är 
sårbarheter webbläsaren som kan göra det 
möjligt att hämta cookies från någon annans 
dator som ställer till det.

Vad kan man då göra åt problemet? Först 
och främst handlar det om att försöka kon-
trollera sin egen information. Per Hellqvist 
gav råden att läsa igenom licensavtalet för att 
se vad programmet anser sig få göra och att 
inte fylla i korrekta uppgifter om det inte är 
absolut nödvändigt.

Att aldrig svara på spam, att klicka nej på 
pop-up-rutor och att undvika att installera 
gratisprogram är också bra för att slippa spy-
ware. Som administratör handlar det även om 
att sätta en policy så att användarna inte får 
installera program på datorerna själva.

Att ha ett uppdaterat antivirusprogram och 
se till att brandväggen inte har portar öppna 
i onödan är mer eller mindre självklart för 
sen som vill slippa oönskade besök. Det finns 
också speciella program som Pest Patrol som 
kan användas för att hitta spionprogram.

Seminariet avslutades med att Johan Mår-
tensson enhetschef på Sveriges IT-incident-
centrum, Sitic, berättade vad de sysslade med 
och vilka trender de ser när det gäller IT-sår-
barheter.

Attacker mot hemanvändare
Det stora problemet som många upplever 
och rapporterar nu är skadlig kod av alla de 
slag. En trend är att attackerna i allt högre 
grad riktar sig mot hemanvändare där målet 
ofta är att kunna använda andras datorer för 
att genomföra nya attacker. Många använder 

också en dator hemma för att nå företagets 
interna nät och om någon då kan ta sig in 
i hemdatorn kan det öppna en ”bakdörr” till 
företagets nätverk.

Johan Mårtensson anser att problemet bara 
blir värre i takt med att fler och fler använder 
Internet samtidigt som färre och färre vet vad 
de sysslar med. Ett exempel på det är att stora 
virus som Swen och Sobig.f inte sprids via nya 
avancerade metoder utan helt enkelt genom 
att användarna dubbelklickar på en fil som de 
inte vet vad den innehåller.

Med tanke på att många företag och orga-
nisationer lägger allt mer av sin verksamhet 
på Internet och spar in på den traditionella 
verksamheten blir de här problemen allt all-
varligare. Johan Mårtensson såg med bävan 
fram mot de enorma köer som skulle bildas 
till de få bankkontor som finns kvar om något 
skulle lyckas slå ut Internetbankerna när rök-
ningarna ska betalas.

För att förbättra situationen krävs högre 
medvetenhet hos användarna vilket media 
kan bidra till samt att hela industrin med ope-
ratörer och leverantörer av säkerhetsproduk-
ter tar sitt ansvar för att göra systemen så 
säkra som det bara går.
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Nätverkssäkerhet 2003, 
tekniker och lösningar

Hur man får ett så säkert system som möjligt 
är något som ligger högt upp på dagordningen 
för många administratörer. I det här seminariet 
fick åhörarna lära sig mer om vad intrångsdetek-
teringssystem kan vara bra för, hur bra design 
ligger i grunden för att få bra säkerhet och 
varför det kan vara bra att lägga säkerheten på 
applikationsnivå.

Den främsta slutsatsen vi kan dra efter semi-
nariet är att fullständig säkerhet går inte att 
få, men att det går att få bra säkerhet med 
rätt metoder. Sedan är det bara frågan om hur 
mycket det får kosta?

En introduktion till intrångsdetekterings-
system, IDS och vad de kan användas till 
handlade det första seminariet om. Det var 
Håkan Kvarnström från TeliaSonera som höll 
föredraget och den främsta anledningen han 
såg till att skaffa IDS var att människan felar 
ofta och då är det inte säkert att brandväggar 
och annan säkerhetsutrustning hjälper.

Insiderattacker är ett exempel där brand-
väggar inte ger något direkt skydd, men där 
ett IDS-system kan visa att det är något märk-
ligt som händer i nätet.

Håkan Kvarnström var dock noga med att 
påpeka att IDS i sig inte är tillräckligt utan att 
det är ett komplement till existerande skydd. 
Först gäller det alltså att ha ett bra skalskydd 
till sina system och sedan kan det vara dags 
att tänka på att skaffa IDS.

Att köpa IDS är idag en rätt komplex pro-
cess med många ställningstaganden att fun-
dera över. Frågor som måste besvaras före ett 
inköp är till exempel om det ska vara ett öppet 
eller leverantörsspecifikt system, om det ska 

vara host eller nätverksbaserat och om det 
ska leta attacker genom att jämföra med fär-
diga signaturer eller känna igen anomalier 
som kan uppstå?

Det finns inga självklara svar på de här 
frågorna än och det finns också andra frågor 
som fortfarande är olösta. På det hela taget 
kan vi väl se IDS som en mycket lovande 
teknik som kan användas redan idag, men 
som fortfarande är omogen och där det krävs 
en hel del forskning innan IDS kan nå sin 
fulla potential.

Helhetsanalys nödvändig
Efter detta kom Patrik Fältström upp på 
scenen för att prata om god nätverksdesign 
och distribuerade brandväggar. En av hans 
poänger var att det idag krävs att man tittar 
på hela arkitekturen för att bygga en säker 
miljö. Allt från vilka protokoll som ska använ-
das till vad som händer om en kabel grävs av 
måste finnas med i analysen för att det ska gå 
att få en säker miljö.

Han visade också med diagram hur säker-
hetstänkandet gått från att bara säkra syste-
men med en brandvägg mellan externa och 
interna system till komplexa lösningar med 
filter, VPN, DMZ med mera som behövs 
idag. Att bara sätta in en brandvägg på ett 
strategiskt ställe räcker inte numer utan varje 
nod måste vara säker.

Att bygga ett fullständigt säkert system lär 
dock vara en illusion även i fortsättningen. 
Patrik Fältström hävdade att alla system är 
gråskalor där det finns olika risknivåer och 
det handlar om att göra riskbedömningar och 
göra en avvägning mellan hur mycket säker-
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het man vill ha och hur mycket det får kosta.
Ett av de stora säkerhetsproblemen som 

Patrik Fältström såg var att användarna nu 
ofta vill komma åt interna tjänster från Inter-
net vilket kan leda till ökade risker. Att bara 
stänga av den möjligheten för användarna 
trodde han inte var möjligt. Om användarna 
inte kan komma åt sin e-post till exempel 
vidaresänder de bara alla meddelanden till sin 
Hotmail-adress och där försvann den säker-
heten.

Istället är det VPN-lösningar baserade på 
Ipsec som behövs för att ge användarna en 
säker väg in till de interna nätverken.

Seminariet avslutades av Tomas Olovsson 
på Appgate som pratade om applikationssä-
kerhet. Ett problem idag är att alltmer trafik 
går krypterad och tunnlad vilket ger bra 
säkerhet för den trafiken, men det gör det 
samtidigt svårare att upptäcka oönskad trafik. 
En angripare kan idag styra en server via 
krypterad SSL-trafik och för en brandvägg 
ser det ut som all annan legitim SSL-trafik.

En lösning på detta är enligt Tomas Olovs-
son att i högre grad sköta säkerheten på app-
likationsnivå och att åtminstone till viss del 
låta applikationen själv sköta sin säkerhet.

Idag används kryptering på nätnivå med 
exempelvis Ipsec mycket och den har sina 
fördelar. Den är snabb, applikationsobero-
ende och fungerar utmärkt för kommunika-
tion mellan två kontor. Den ger dock inte 
skydd end-to-end och applikationerna får 
ingen hjälp med övrig säkerhet som autentice-
ring och accesskontroll.

Kryptering på applikationsnivå å andra 
sidan ger skydd end-to-end med personliga 
brandväggar och ger bättre möjlighet att 

skräddarsy säkerheten. Det kan dock också bli 
dyrare och mindre flexibelt när varje applika-
tion måste säkras.

Undvik ovanliga prookoll
Sammanfattningsvis ansåg Tomas Olovsson 
att det gäller att undvika ovanliga protokoll 
eftersom det kan bli svårt eller omöjligt att 
hitta brandväggar som kan skydda dem. 
I möjligaste mån bör standardiserade lös-
ningar användas. Applikationens möjligheter 
att flytta och ändra data ska också begränsas 
så att data verkligen ligger på rätt plats och 
inte flyter runt i nätet. Företagen bör också 
välja applikationer som kan något om säkerhet 
och som kan begränsa användarnas möjlighe-
ter så att administratören kan kontrollera vad 
som händer i nätet.

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
MARTIN FREDRIK SSON, MSP DATA

TA L A RE :
HÅK AN K VA RNSTRÖM , T EL I A SO NER A
PATRIK FÄ LTSTRÖM , CISCO,  I A B
TOMA S OLOVSSON , A PP G AT E
NE T WORK SECUR I T Y
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Domännamnshantering

NIC-SE övergav tidigare förprövningen av 
domännamn och lät istället alla registrera de 
namn de vill så länge de inte bryter mot vissa 
bestämmelser. Hur övergången från förprövning 
till efterprövning har gått och vilka konsekven-
ser den fått behandlades i detta seminariespår.

Den allmänna slutsatsen är att efterpröv-
ningen efter en del initiala problem nu kan ses 
som en stor framgång och det förenklat både 
för NIC-SE och för användarna.

NIC-SE:s VD Per-Olof Josefsson inledde 
seminariet med att berätta om hur övergången 
från förprövning till efterprövning av domän-
namn gått. Tidigare så prövade ju NIC-SE 
ansökan om domännamn innan ett domän-
namn gavs ut, men från och med i år så kan i 
princip vem som helst registrera vad som helst 
och eventuella tvister avgörs i efterhand.

Det finns vissa undantag så exempelvis 
geografiska ord och namn som är skyddade av 
svensk lagstiftning får inte registreras av vem 
som helst. NIC-SE kan också neka registre-
ring om det gör intrång i någons upphovsrätt, 
om det strider mot svenska lagar om porno-
grafi och hets mot folkgrupp med mera.

Efterprövningen började gälla i slutet av 
april 2003 och Per-Olof Josefsson sade att 
övergången i sin helhet har gått mycket bra. 
Antalet registreringar har också ökat mar-
kant. Tidigare gjordes i snitt 85 registreringar 
om dagen, men efter övergången till efter-
prövning är NIC-SE uppe i 250-300 registre-
ringar om dagen.

Helt smärtfritt gick nu inte övergången. 
Till exempel blev det vissa problem med 
registreringarna för en del. Alla registre-

ringar går via ombud och en del av ombuden 
behärskade inte det PGP-system som använ-
des för att skicka in ansökningarna vilket 
ställde till litet problem inledningsvis. Totalt 
sett var dock Per-Olof Josefsson mycket nöjd 
med hur övergången hade genomförts.

EU-domänen kan dröja
Nästa föredrag hölls också av Per-Olof Josefs-
son och det handlade om den nya toppdomä-
nen .eu. EU ska få sin egen toppdomän är det 
tänkt och enligt planerna ska den gå igång 
före nästa sommar. En tidplan som dock Per-
Olof Josefsson inte trodde kommer att hålla.

Eu-domänen ska hanteras av European 
Registry for Internet Domains, Eurid, som 
svenska NIC-SE är med i. Den drivande kraf-
ten inom Eurid är dock DNS Belgium och det 
är också belgarnas system som ska användas.

Eurid har fått uppdraget att driva .eu, men 
kontraktet är inte skrivet ännu och det finns 
en rad frågor som inte lösts än. Vilken policy 
som Eurid ska följa när det gäller registre-
ringar är till exempel inte fastställd än och 
hur frågan om förtur ska lösas finns det heller 
inget svar på. Det kan ju bli problem när 
flera organisationer har samma domännamn 
registrerat i sina respektive länder och nu 
anser sig ha förtur till det namnet i .eu också.

Efter detta följde Stefan Lindqvist från 
NIC-SE som berättade om hur övergången 
till ett automatiskt registry hade gått till. Det 
finns nu ett automatiskt system som tar hand 
om domännamnsregistreringar. Ett system 
som spar en hel del arbete på NIC-SE, men 
som inte var utan svårigheter när det gällde 
implementeringen.
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Det grundläggande problemet med att ha ett 
automatiskt system är hur säkerheten och 
identifieringen ska lösas. NIC-SE valde att 
använda PGP där ombuden krypterar sina 
sändningar med PGP så att NIC-SE kan se 
att det verkligen är rätt ombud som skickat 
in anmälan och att innehållet inte förvanskats 
på vägen.

Dessvärre var PGP-programmet direkt 
användarfientligt som Stefan Lindqvist 
uttryckte det och det var väldiga problem 
vid övergången. Alla användare förstod inte 
hur programmet skulle användas och en 
del e-postservrar formaterade automatiskt om 
meddelandet vilket PGP såg som att någon 
mixtrat med dokumentet och brutit kryptot.

Att ett ombud skickade in ett tusental felak-
tiga formulär direkt när systemet togs i drift 
gjorde inte saken bättre. Till slut gick dock 
barnsjukdomarna över och idag fungerar sys-
temet bra och Stefan Lindqvist kan se framåt.

I framtiden kommer det att läggas in 
fler automatiska funktioner i systemet så att 
exempelvis ompekning ska ske automatiskt. 
Även funktioner för att hantera IDN, Ipv6 
och DNSSEC ska finnas med. En ny platt-
form ska också utvecklas, men om det ska ske 
i egen regi eller i samarbete med Belgien och 

Italien som Sverige samarbetar med i .eu är 
inte klart än.

ATF tar hand om missbruk
I och med att NIC-SE gick över till efter-
prövning behövdes också ett nytt forum 
för att avgöra tvister. Det är nu ATF (Alter-
nativt tvistlösningsförfarande) som används 
som metod för det och Jon Dal från Cogent 
IPC pratade om hur det är tänkt att fungera.

Till att börja med sköter ATF bara rena 
missbruk. Att någon är missnöjd för att någon 
annan hann registrera en domän först tar inte 
ATF upp. Det krävs att innehavaren saknar 
rätt eller berättigat intresse för domännamnet 
eller att domännamnet registrerats i ond tro 
för att ATF ska bli inblandat.

Tvisterna löses av en till tre tvistelösare och 
det kostar 10 000 - 20 000 kronor att få en 
tvist löst och vardera parten svarar för sina 
kostnader. Ungefär två månader tar behand-
lingen av ett ärende normalt. Den som inte 
är nöjd med beslutet kan driva frågan vidare 
i domstol också.

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
ANDERS JANSON , I I S / N IC-SE

TA L A RE :
PER- OLOF JOSEFSSON , NIC-SE
JON DA L ,  I L E X CO NSULT ING
STEFAN L INDQVIST,  N IC-SE



34 i n t er n et daga r na 20 03

sä k erhet/dns | dag 2 pass 2

IDN, Internationaliserade 
domännamn

Domännamn har hittills enbart kunnat innehålla 
tecken från det engelska alfabetet vilket lett till 
en del problem i Sverige där exempelvis Hörby 
fått finna sig i att bli Horby. Nu finns det emel-
lertid en lösning på det problemet.

Det handlar om Internationalized Domain 
Names, IDN, som ger möjlighet att använda 
alla möjliga sorters tecken även i domän-
namn. Vilka möjligheter och problem det kan 
medföra handlade seminariet IDN om.

Att IDN är något som välkomnas i Sverige 
med våra å, ä och ö rådde det ingen tvekan 
om, men det är inte helt lätt att gå över till 
IDN idag. Det stora problemet är att domi-
nerande program som Internet Explorer och 
Outlook inte har inbyggt stöd för IDN än. 
Det finns plug-ins, men det stora genombrot-
tet lär inte komma förrän IDN-stöd finns 
som standard i programmen.

Paradoxalt nog är medvetenheten om IDN i 
Sverige låg samtidigt som intresset är stort 
berättade Alexa Raad från Verisign som 
inledde det här seminariespåret. En under-
sökning som Verisign gjort visade att bara två 
procent av svenska företag och organisationer 
visste vad IDN var, men när de fick reda på 
vad det handlade om var 53-63 procent av 
dem intresserade av att köpa IDN-system.

Ett problem som IDN har idag är att det 
ligger litet vid sidan om det ”vanliga” domän-
namnssystemet. I framtiden ska IDN fungera 
som vanliga domännamn och vara sökbara i 
webb- och e-postadresser, men idag saknas 
stöd för det.

Problemet ligger i första hand i att Micro-
soft inte har inbyggt stöd för IDN i Internet 

Explorer och Outlook. När det kommer så 
kommer också IDN att användas mycket mer 
trodde Alexa Raad.

Plug-ins löser IDN
Att registrera IDN-namn går dock utmärkt 
redan idag så den som vill ha domännamnet 
räksmörgås.se kan få det. Det finns också 
plug-ins för Internet Explorer och Outlook så 
det går att köra IDN redan idag. Den som 
kommer in på en IDN-sida under.com eller 
.net och inte kan se specialtecknen skickas 
till Verisigns webbplats och får länkar till de 
plug-ins som behövs.

För det stora genomslaget krävs dock att 
stödet är inbyggt och Alexa Raad hoppades att 
alla som vill ha IDN också skulle tala om det 
för programleverantörerna så att de snabbt 
bygger in stöd i sina produkter.

Efter Alexa Raad följde Wolf Arvidsson 
från Statskontoret och han berättade om vilka 
bokstäver och tecken som behövs inom stats-
förvaltningen. Det viktigaste här är att namn 
kan skrivas så rätt som möjligt och här 
kommer då frågan hur många tecken som ska 
användas.

Att skriva svenska och västeuropeiska namn 
är inga problem, men när det ska in uppgifter 
på personer som kommer från länder med 
andra teckenuppsättningar kan det bli pro-
blem. Att använda kinesiska tecken är inte att 
tänka på, men var gränsen ska dras är inte 
helt klart.

För att fastställa exakt vilka tecken som 
ska användas inom svensk förvaltning ska 
en nämnd tillsättas som ska komma med 
bindande föreskrifter för svensk förvaltning. 
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Vad den nämnden kommer fram till kommer 
säkert också ha stort inflytande över vilka 
tecken som företagen kommer att behöva 
kunna skriva i sina program för att fullt ut 
klara kommunikationen med myndigheterna.

Hur NIC-SE administrerar IDN pratade 
Anette Hall på NIC-SE om i det följande 
seminariet. IDN-namn måste kunna läsas 
även som vanliga domännamn och det sker 
via en omkodning. Specialtecken som å, ä och 
ö omvandlas till en kod som kan läsas av van-
liga DNS:er.

Anette Hall rekommenderade att den som 
har ett gammalt domännamn behåller det och 
kompletterar med ett IDN-namn. Att bara 
ha ett IDN-namn är knappast aktuellt i varje 
fall inte för den som vill kunna få besök från 
länder där svenska tecken inte finns på tang-
entbordet.

Den som har ett domännamn redan 
kommer att få förtur till ett i translittererad 
form där a ersätts med ä tillexempel. Om 
det finns två existerande domännamn som 
kan translittereras till samma IDN-namn 
kommer det namn med äldst registreringsda-
tum att få förtur.

Avslutningsvis talade Olle Thylander från 
II-stiftelsen om den utredning som stiftelsen 
gör för att utröna vilka tecken som ska kunna 
användas i domännamn i .se. Att å, ä och 

ö skulle vara med var självklart, men utred-
ningen visade också att é och ü borde vara 
med.

Förvirring med många tecken
Främst berodde det på att de behövdes för att 
kunna skriva en del svenska namn så att de 
blir rätt i folkbokföringen och sådana namn 
ska kunna användas som domännamn. Det 
finns förstås möjlighet att ta med många fler 
tecken, men Olle Thylander anser att det inte 
bör finnas för många. Ett problem skulle då 
kunna bli att det går att få allt för många 
likartade namn som bara skiljs med ett spe-
cialtecken och det skulle kunna vara förvir-
rande.

Det finns också ett problem med att det 
kan vara svårt att mata in svenska tecken 
på utländska tangentbord så att plocka in så 
många som möjligt är igen bra idé enligt Olle 
Thylander.

Att lägga in mellanslag och versaler i 
domännamnen kommer inte att vara möjligt 
med IDN heller. De tecknen kommer även i 
fortsättningen att automatiskt konverteras så 
att mellanslag tas bort och versaler bli geme-
ner.

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
PATRIK L INDÉN , I I -S T I F T EL SEN

TA L A RE :
ALE X A R A AD, VER IS IGN
WOLF A RF V IDSON , STATSKONTORET
ANET TE HALL ,  N IC-SE
OLLE THYL ANDER , I I -ST IF TELSEN



36 i n t er n et daga r na 20 03

sä k erhet/dns | dag 2 pass 3

Robust drift av DNS

Internet står och faller i stort sett med att 
DNS fungerar. Att DNS fungerar är därmed av 
yttersta vikt för oss alla som använder internet. 
De viktiga frågorna här är hur robustheten ska 
kunna testas och optimeras och det är vad det 
sista seminariet i DNS-spåret handlade om.

Ett par olika tester presenterades och visade 
att DNS fungerar riktigt bra även om det 
skulle kunna vara bättre. Exakt vad som ska 
testas är dock en fråga som inte är avgjord än. 
Förhoppningsvis ska de tester som presente-
rades på seminariet också kunna bidra till en 
diskussion om vad som egentligen är viktigt 
att testa.

Vi fick också veta mer om hur rotnamnser-
vrarna som DNS är helt beroende av håller på 
att göras robustare med anycast-tekniken.

För att veta hur robust DNS är krävs det att 
det går att göra tester och det är vad Richard 
Dahlstrand på Tilde gjort för IIS och som 
han redogjorde för. Egentligen handlade det 
om två tester som vardera innehöll en mängd 
deltester.

Det första testet undersökte hur DNS upp-
träder om det blir stora påfrestningar på 
domänerna .se, .com, .net, .org samt en eller 
flera rotnamnservrar. Testet utfördes med 
hjälp av en trafikgenerator och slutsatsen blev 
att DNS fungerar mycket bra i praktiken 
och att DNS kan hantera nätverkstörningar 
mycket bra. Något som är tur för om DNS 
går ner finns det inget bra sätt att ersätta det 
på vilket testet också visade.

Det andra testet handlade om att se hur 
tillgänglig .se-domänen är och hur väl slav-
servrarna fungerar. Slutsatserna här var att 

åttafaldig säkerhet på slavservrarna räcker 
bra, medan dubbel eller tredubbel säkerhet 
inte kan garantera hundraprocentig tilläng-
lighet.

Efter detta redogjorde Patrik Fältström, 
som ersatte en förkyld Ulf Vedenbrant, för 
hur han testat DNS med ett egenutvecklat 
verktyg. Testet, som är resultatet av ett pro-
jekt som initierades av II-stiftelsen, ser efter 
om en zon är korrekt delegerad det vill säga 
om informationen i parent- och child-zonen 
stämmer överens.

Patrik Fältström var noga med att poäng-
tera att verktyget testade det som han ansåg 
vara ett fel. Andra kan ha andra synpunkter 
och han hoppades det här skulle kunna leda 
till en debatt om vad som egentligen är rele-
vant att testa. Det finns andra verktyg som 
kan testa att innehållet i zonen är rätt, men 
Patrik Fältström valde att utveckla ett kom-
pletterande verktyg.

Enligt Patrik Fältströms definition i det 
här testet är en zon trasig om någon namnser-
ver är fel. Domänen kan då fortfarande fung-
era, men det visar att något börjar gå fel.

Ett vanligt fel som testet visade var en 
namnserver inte svarade över tcp och att det 
fanns olika information i parent- och child-
zonen. Det sistnämnda händer ofta när någon 
flyttar en namnserver och inte informerar 
NIC-SE om det.

Fel i 20 procent av domänerna
Slutsatserna som Patrik Fältström kunde dra 
av testet var att det är något fel i 20 procent 
av domänerna i Sverige, vilket i och för 
sig inte nödvändigtvis betyder att domänerna 
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inte fungerar alls. Procenttalet ökade inte när 
registreringen släpptes fri vilket många fruk-
tade utan det blev snarast bättre. Samman-
fattningsvis kan vi säga att DNS fungerar, 
men det kunde fungera ännu bättre. Patrik 
Fältström trodde att det skulle gå att få ner 
andelen felaktiga domäner till tio procent.

Det sista seminariet hölls av Lars-Johan 
Liman på Autonomica som talade om hur 
man får en robust drift av rotnamnservrar. 
Det handlar då om de servrar som fungerar 
som en ingång till DNS-systemets databas.

Ett problem som Autonomica i likhet med 
andra operatörer av rotnamnservrar har är 
att det kommer många frågor till DNS från 
10.0.0.0/8-nät. Det är privata nät som det 
inte går att skicka något svar till. Lars-Johan 
Liman önskade att företag som nödvändigtvis 
skulle använda 10.0.0.0 åtminstone översatte 
adressen innan den gick ut på internet så att 
det gick att svara på anropet. Runt tio procent 
av frågorna till rotnamnservrarna kom från 
just 10.0.0.0/8-nät.

Någonting som Lars-Johan Liman trodde 
kan förbättra robustheten hos rotnamnser-
vrarna och som används allt mer är anycast. 
Med anycast kan en server befinna sig på 
olika platser. Det rör sig alltså om samma nät-

verksinformation och samma data som ligger 
på olika fysiska servrar. En server kan ligga 
i Stockholm en annan i Helsingfors och en 
tredje i Milano och de kan alla ge samma 
service.

Automatisk lastdelning
Fördelarna med det här är att tjänsten ham-
nar närmare konsumenten i och med att 
samma server kan finnas utspridd runt jorden 
och det blir automatisk lastdelning och fail-
over. Dessutom får man bättre lokalisering av 
attackscenarier. En DDoS-attack kan slå ut 
en eller flera servrar, men funktionen finns 
fortfarande kvar eftersom andra identiska rot-
namnservrar tar över.

Det finns också en del nackdelar med any-
cast. Bland annat är det komplext, svårt att 
administrera och svårt att felsöka. Det rubbar 
också jämvikten och det blir svårare för ope-
ratörerna att beräkna belastningsströmmarna 
genom internet när de börjar ta nya vägar till 
rotnamnservrarna.

På det hela taget ger anycast klara fördelar, 
men det är litet okänd mark för operatörerna. 
De är inte på mammas gata längre som Lars-
Johan Liman uttryckte det.

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
H A NS N IK L A SSON , T EL E2

TA L A RE :
R ICHA RD DAHLSTR AND, T I L D E
PATRIK FÄ LTSTRÖM , CISCO,  I A B
L A RS -JOHAN L IMAN , AU TO N O MIC A
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Det Internetberoende 
samhället

Jan Freese har som få överblick och kunskap 
om svensk IT. Han inleder seminariet om det 
Internetberoende samhället. Freese konstaterar 
att Internet är den berömda ”dagsländan”, som 
vi blev beroende av. Antalet nätanvändare var 
uppe i 580 miljoner 2002. Och trots alla hackers, 
trackers samt organiserade kriminella är infra-
strukturen hittills relativt fredad. Under 2002 
registrerades 82 000 virusangrepp och hittills i 
år har 76 000 registrerats.

Därefter kom Arvid Kjell från Krisbered-
skapsmyndigheten och talade om den nya 
myndighetens arbete.

KBM drog igång 1 juli 2002 och ägnar 
sig åt ”svåra påfrestningar” på vårt samhälle. 
Bland annat ska KBM ta fram ett nytt 
krishanteringssystem med fokus på lednings-
kommunikation. KBM:s rötter finns i Sår-
barhetsutredningen 2001 och gamla ÖCB, 
Överstyrelsen för Civil Beredskap. Kjell 
påpekar att KBM inte är en operativ myn-
dighet och har därmed inget ledningsansvar 
vid krislägen. KBM stöder lösningar som ska 
hanteras på regional och kommunal nivå. 
Man ägnar sig åt såväl traditionell omvärlds-
bevakning som benchmarking.

Vidare är det myndighetens uppgift att 
samordna pågående forskning och utveckling 
på område och initiera ny sådan.  I övrigt 
ska KBM i samarbete med näringslivet och 
olika näringslivsråd ägna sig åt lednings- och 
kommunikationsfrågor i krislägen. För närva-
rande är cirka hundra personer verksamma 
vid KBM i Stockholm och ytterligare ett 
femtiotal i Sollefteå. Myndigheten samarbetar 
med FRA, PTS och FMV kring information 

assurance, omvärldsbevakning och förebyg-
gande IT-säkerhet.

Sedan var det dags för Vesa Virta från För-
svarets radioanstalt (FRA) att berätta om vad 
som hotar tillgången till Internet och att FRA 
sedan årsskiftet 2002/03 inrättat en enhet för 
teknisk informationssäkerhet. Virta berättar 
om olika typer av sårbarheter och ”exploits” 
dvs. program som utnyttjar sårbarheter. Ett 
av hoten mot Internets infrastruktur består av 
maskar som automatiserat utnyttjar sårbarhe-
ter och sprider sig själva vidare.

Första angreppet 1993
Det första riktigt stora angreppet på Internet 
kom redan 1988 och då slogs en fjärdedel av 
Internet ut. De maskar som fått stor sprid-
ning, till exempel Slammer och Blaster som 
spreds i år men även Internetmasken från 
1988 har inte utfört någon aktivitet för att 
åsamka skada, problemen som uppstått har 
berott på att maskarna reproducerar sig med 
en sådan hastighet att övrig trafik blir lidande. 

Enligt Virta är allt maskarna vi sett 
hittills åstadkommit är lite skakighet i näten. 
Mycket mer är det inte. Men möjligheten för 
att verkligen orsaka skada finns, om maskar-
nas aktiva last innehåller destruktiva element 
utöver själva reproduceringskoden kan all-
varligare överbelastnings attacker utföras. 
Om maskarna dessutom siktar ovanför den 
tekniska infrastrukturen och till exempel 
sprider dokument från infekterade datorer 
eller utnyttjar funna kreditkortsnummer till 
handel, kan samhället lida större skada än att 
för en tid bli av med ett kommunikationsnät.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är 



41i n fr ast u k t u r och sa mh ä lle                

SoBig/F som skulle hämta sin ”payload” först 
efter att den skapat sig en stor installerad bas. 
De datorer som masken skulle hämta sina in-
struktioner ifrån kunde identifieras och tas ur 
drift innan masken kontaktade dem vilket led-
de till att vi inte vet säkert vad som skulle ske.

Efter detta lugnande besked så blir vi med-
vetandegjorda om vad ännu en förkortning 
innebär i praktiken: SITIC. Fem bokstäver 
som utläses Sveriges IT-incidentcentrum vid 
Post- och telestyrelsen (PTS). Något som helt 
programenligt görs av Johan Mårtensson. 

SITICs verksamhet kom igång så sent som 
januari 2003 och enligt Mårtensson är man 
nu uppe i en 30-procentig verksamhetsgrad. 
När det gäller informationsspridningen har 
man kommit upp i hela 90 procent. Utöver 
detta ska SITIC arbeta preventivt med råd-
givning, publicera statistik och underlag till 
kontinuerliga förbättringar. SITIC ägnar sig 
också åt teknisk omvärldsbevakning, rappor-
teringsverksamhet och håller seminarier. S k 
blixtmeddelanden vid incidenter är SITIC:s 
ansvar. Dessa går i första hand går ut till lan-
dets bevakningsmyndigheter. Man förmedlar 
och aktivitetsklassar it-hot ”så att man inte ropar 
vargen kommer varje gång det inträffar något.

SITIC består idag av sex personer som så 
småningom ska bli tio där alla är säkerhets-
klassade. Trots att SITIC är en enhet inom 
PTS hålls verksamheterna strikt isär. Eller 
som Johan Mårtensson uttrycker det: ”Vi är 
galvaniskt isolerade från övriga PTS” med ett 
eget fristående laboratorium och kryptotele-
fon. Inget läckage här inte.

Om informationsåtgärder kring Internet-
säkerhet och störningar berättar så kolle-
gorna på PTS Kajsa Ritzén, utredare och 
Ulrika Strömqvist, informatör. Ritzén har 
kartlagt behovet av information om stör-
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ningar som uppfattas som samhällsviktiga. 
Rapporten blev klar 1 oktober och finns 
på www.pts.se. Det är knappast förvånande 
att detta informationsbehov ökar. När något 
inträffar med en webbplats av vital betydelse 
blir belastningen med nödvändighet större på 
de kanaler som finns att tillgå i övrigt.

Planerade störningar
PTS har genomfört prov med planerade stör-
ningar och de omdirigeringar och säkerhets-
åtgärder som använts fungerar. Man arbetar 
också med att blir bättre kravställare. PTS:s 
uppdrag är att lämna konkurrensneutral infor-
mation om risker, händelser och skador för att 
öka medvetenheten om Internetsäkerhet.

I den påföljande diskussionen konstaterades 
bl a att kunskaperna om virusmakarna är små. 
Det rör väl sig knappast om några ”raket-
forskare” var en kommentar. Och att Micro-
soft drabbas hårdast förklaras med att just 
marknadsdominansen i sig är attraktiv. Då 
kan man ju ”djävlas” med fler än om man t ex 
attackerar Linux-miljöer.

Med anledning av sitt unika perspektiv - bl 
a deltagande i samtliga sårbarhetsutredningar 
från 1966 fram till 90-talets början – får sista 
ordet gå till inledaren Jan Freese: ”Säkerhets-
frågor är ledningsfrågor och ska alltså inte 
avhandlas på teknikernivå.” 
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Lagen om elektronisk 
kommunikation

Liksom för att väcka församlingen efter lunch 
meddelar ordföranden Olof Hallström, Svenskt 
Näringsliv, karskt att detta seminarium är ”all-
deles väldigt juridiskt”. Och om man inte råkade 
vara jurist (vilket många medgav att de inte var) 
kunde man lika gärna begå hara-kiri…

Per Bergstrand, verksjurist på PTS avslöjade 
för alla icke-jurister och andra att nu har vi 
nått steg två i avregleringsprocessen. Telela-
gen är av- och förverkad. Nya lagen om elek-
tronisk kommunikation (LEK) trädde i kraft 
så sent som den 25 juli i år.

Den innehåller färre skyldigheter gentemot 
tidigare när det gäller telekommunikations-
verksamhet. LEK omfattar elektroniska kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster 
vilka definieras som system för överföring, 
dvs ger någon möjlighet att kunna kommu-
nicera på distans. Lagen torde alltså enligt 
Bergstrand inte bara kunna appliceras på 
Internetoperatörer utan även gälla dem som 
använder sig av röksignaler. Något den tidi-
gare telelagen inte tog upp – så frågan är: kan 
detta kan kallas avreglering?

LEK behandlar t ex tillstånd för radio-
frekvenser. Något som tidigare behandlades i 
radiolagen. Vidare telefonnummer, nummer-
serier och nummerplanen till abonnenter etc.

Ett litet OBS i kanten för Internetrelate-
rade tjänster, vilka i allmänhet inte behöver 
tillstånd. LEK berör tjänster som tillhanda-
hålls mot ersättning och är allmänt tillgäng-
liga. Dessa tjänster är anmälningspliktiga och 
Bergstrand konstaterar att anmälningsplikten 
utökas.

Skyldigheter gäller alla som inte betecknas 

som anmälningspliktiga. Detta behandlas 
bl a i lagens 2 kapitel §3 som rör 
standarder enligt EG-kommissionen, exem-
pelvis driftskompatibilitet.

Anmälningsavgiften är enligt PTS verks-
jurist öronmärkt för infrastrukturstöd. Han 
påpekar även här att tillsynsmyndigheten 
har fått möjlighet att lägga på fler skyldig-
heter, t ex åligganden för aktörer som är 
dominerande på en marknad. I det läget 
benämns aktören SMP, vilket betyder Signifi-
cant Market Power. Att utse sådana SMP:er 
främjar effektivare konkurrens, anses det. 
Det finns också bestämmelser av särskilt 
intresse hävdar Bergstrand i sitt anförande. 
T ex avsnittet om cookies (information om 
användaren) i kapitel 6  §18 Ekonomi. 
Bestämmelserna gäller alla allmänt tillgäng-
liga nät, alltså inte VPN, intranet etc. 

Undantagna från cookiesbestämmelserna 
är begärda tjänster, dvs en aktiv handling från 
användarens sida. Den intresserade kan läsa 
mer om detta och om integritetshänsyn till 
användarna i en rapport från PTS - ER - 
2003:326.

Fyra års arbete bakom lagen
Patrik Hiselius är Legal counsel från TeliaSo-
nera Sverige och han delger oss sina synpunk-
ter på vilken inverkan den nya lagen får för 
stora Internetoperatörer samt andra konse-
kvenser av och tolkningssvårigheter med den-
samma. Bakom LEK ligger EU-direktiv samt 
fyra års arbete (1999 - 2003) . En del av lagen 
behandlar konkurrensberoende och en annan 
konkurrensoberoende verksamheter och vilka 
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verktyg som ska användas i de olika situa-
tionerna. EU-direktiven innebär att LEK är 
bredare än den gamla telelagen.

Man har skapat ett nytt Significant Market 
Power-begrepp. Lagen omfattar t ex rekom-
mendationer för 18 delmarknader där PTS 
anser att det ”bara” finns 16. Bedöms det exis-
tera effektiv konkurrens på en marknad ska 
en SMP utses. Nytt är också att samhälls-
omfattande tjänster med den nya lagen får 
åläggas en aktör. Något som är ett politiskt 
övervägande. Viktigt att notera i samman-
hanget är att LEK också är en straffsanktio-
nerad lag.

Direkt efter TeliaSoneras refererade tvek-
samheter kring den nya lagens avreglerande 
syften kommer Nicklas Lundblad från Stock-
holms  e-Handelskammare. Han tillhör inte 
heller LEK:s fan club direkt. Exempelvis 
anser Lundblad att grundtanken med bestäm-
melserna kring cookies är att ”med massor av 
regler ska man få folk att inse att cookies är 
farligt”. Den obligatoriska informationen om 
cookies på webbplatserna leder fel, anser han.

”Obegåvade varningssignaler skrämmer 
ovana internetanvändare och skapar snarare 
osäkerhetskänslor än tvärtom”. Ovana web-
banvändare blir rädda och vana surfare 
tappar respekten för lagstiftaren. Legitimite-
ten urholkas. 

Peter Dyer från advokatbyrån Foyen och 
ISOC-SE:s juristgrupp ansluter i stort till 
föregående inlägg. Dyer ägnar sig åt slut-
användarna och lagen, dvs du och jag som 
konsumenter. Slutanvändarbegreppet uteslu-
ter Internetoperatörer som grupp. Avsikten 
i lagen, som den nu är utformad, innebär 
egentligen ingen kursändring. Vad gäller 
samhällsomfattande tjänster så litar man trots 
allt inte på marknadens aktörer, eftersom 

lagen säger att man kan ingripa. Exempelvis 
kan man ålägga en marknadsaktör att till-
handahålla telefonautomater för funktions-
hindrade. Och enbart om marknadsaktören 
misslyckas med en sådan kostnads- och 
resurskrävande insats kan staten vid behov 
inträda. 

Det mesta (klagomål på tjänster, kvalitets-
frågor, leveranstider etc) ska lösas utanför 
domstol – ett typiskt EU-direktiv. I Sverige 
finns redan Allmänna Reklamationsnämnden 
(ARN) som är avgiftsfri. Men i övriga EU-
länder finns inga motsvarigheter till ARN.

En annan märklighet med den nya lagen 
är operatörens rätt att säga upp ett avtal vid 
ändrade villkor. Och det gäller vilka villkor 
som helst i avtalet. Slutsatsen blir då att den 
nya lagen inte innebär några påtagliga för-
ändringar. Tyvärr är detta ett mönster vid 
svenskt införande av EU-direktiv p g a den 
starka svenska konsumentlagstiftningen. Som 
konsumenter borde vi alltså inte vara odelat 
förtjusta över den s k liberaliseringen. Lagen 
om elektronisk kommunikation borde vara 
glasklar men är dessvärre mycket diffus, anser 
Peter Foyen.

PTS anser att IP-telefoni inte omfattas av 
LEK, därför att man med IP-telefoni inte kan 
ringa nätsamtal. LEKs otydlighet kommer 
också fram i fråga om svartfiber, något som är 
under revision just nu.
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Knutpunkter och Internet-
operatörer i Sverige

Få centrala knutpunkter eller många regionala? 
Var och hur trafikutbyte mellan Internetoperatö-
rerna ska ske var de centrala frågorna på detta 
seminarium lett av Torbjörn Carlsson från Inter-
net Academy. I sin avslutande kommentar till 
seminariet konstaterade han att man inte heller 
detta år kommit fram till någon solklar väg 
framåt gällande frågan om och hur fler lokala 
knutpunkter ska etableras i Sverige så debatten 
lär fortsätta.

Kurt Erik Lindqvist, Netnods VD, inledde 
med berätta om Netnods fyra knutpunkter 
i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sunds-
vall och om hur man successivt går över 
från DPT-teknik (Data Packet Transfer) till 
Gigabit Ethernet. Enligt Netnod är det Giga-
bit Ethernet som operatörerna efterfrågar nu. 
Både knutpunkterna i Malmö och Göteborg 
går helt över till Gigabit Ethernet och i Stock-
holm kommer man att köra bägge teknikerna 
parallellt. Sundsvall kommer att ligga kvar 
med DPT-teknik tills vidare.

Huruvida Netnod kommer att bygga ut fler 
knutpunkter är enligt Kurt Erik Lindqvist 
helt ett affärsmässigt beslut. Finns det efter-
frågan bygger Netnod fler knutpunkter. För 
närvarande är detta dock inte aktuellt.

Frågan om distribuerade knutpunkter dis-
kuterades också, det vill säga att en operatör 
skulle kunna ansluta sig till exempel till knut-
punkten Sundsvall och gå vidare med trafiken 
från en knutpunkt någon annan stans, till 
exempel Malmö. Detta är dock inte aktuellt 
för Netnods del då man anser att man då 
skulle konkurrera med företagets egna 
kunder, operatörerna.

Näste man på podiet var Mikael Lidén från 
Lidén Data Gruppen. Han berättade om 
erfarenheterna från stadsnätet i Enköping 
och den Solix-knutpunkten som konkurrerar 
med Netnod i Stockholm. Till skillnad mot 
Netnod så har Solix satsat på en distribuerad 
lösning och finns på fyra platser i Stock-
holmsområdet. Solix-knutpunkten var också 
den första som erbjöd Gigabit Ethernet.

Litet intresse för fler knutpunkter
Anders Thorzén från Song Networks talade 
sedan om att Song Networks gärna ser en 
utbyggnad av regionala knutpunkter över hela 
Sverige. Han noterade dock att intresset från 
andra aktörer hittills varit litet. Anders Thor-
zén har planer på att starta en knutpunkt i 
Växjö. Av de stora aktörerna är det hittills 
bara Sunet och bredbandsbolaget som visat 
intresse att ansluta sig där.

En annan syn på regionala knutpunkter 
stod LM Jogbäck från Tele2 för. Han menade 
att det inte finns något självändamål med 
många lokala knutpunkter. För en etablerad 
operatör som Tele2 med ett stort eget nät är 
det inte något problem med få och centrala 
knutpunkter, eftersom man enkelt själv kan ta 
hand om trafiktransport genom Sverige. LM 
Jogbäck menade också att det finns kompli-
kationer om stadsnätsoperatörer driver knut-
punkter och samtidigt har en affärsmodell 
som inte ger Tele2 tillträde som operatör till 
de anslutna användarna via stadsnätet.

Ulf Burgos, som talade för Stadsnätsför-
eningen stället för Lars Hedberg, ville dock 
se fler regionala och lokala knutpunkter för 
trafikutbyte och konstaterade att stadsnäten 
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i Sverige använder många olika affärsmodel-
ler. Många släpper in alla ISP:er medan andra 
agerar som sin egen operatör. 

Björn Björk från kommunförbundet pra-
tade sedan om kommunernas roll och per-
spektiv där det centrala är att se till att det 
finns effektiva elektroniska kommunikatio-
ner. Han menade att bredband är en sam-
hällsfråga och att man inte ska binda upp sig 
för en viss accesstyp. Det kan vara aktuellt 
med olika accessmetoder i olika delar av 
landet eller för tätort respektive landsbygd. 
Det finns exempel med både DSL, LAN 
och radiotekniker. I kommuner och regioner 
med ett tillräckligt stor användarunderlag 

blir det kommunens roll att stimulera mark-
naden medan kommunerna får ta på sig en 
större roll i glesbygden som att till exempel 
samordna upphandlingar. Björn Björk påpe-
kade också att statligt stöd är en förutsättning 
för att bygga ut nät i glesbygd 

Den avslutande diskussionen fokuserade på 
varför samma frågor ställs varje år utan att det 
händer något. ”Vi har stått och stampat i flera 
år och ingen blir klokare”, menade Torbjörn 
Carlsson. En anledning som nämndes är att 
det finns alltför många motstridiga intressen 
och det är därför som det inte händer något 
nytt. 
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Internetutredningen 2

Anne-Marie Eklund Löwinder från II-stiftelsen 
inleder det seminarium som har alla förutsätt-
ningar att bli ett av de intressantaste. Det ska 
inte handla om sladdar och kablar utan om till 
vad Internet ska användas. Vi ska få en bred 
översikt och höra lite om det viktiga samspelet 
och ömsesidigt beroende etc.

Niklas Zandelin från konsultföretaget 4tune 
kommer först med sin berättigade fråga ”Vad 
vet vi om nutiden?” När det gäller utbyggna-
den av statliga nät vill man använda befintlig 
kanalisation via Banverket, Teracom och Väg-
verket. 1997 var 12 - 17 procent av svenskarna 
Internetuppkopplade. 2002 var vi i uppe i ca 
70 procent varav hela 55 procent i hemmen. 
Det innebar att det då fanns mer än tre mil-
joner svenskar med Internetaccess. Uppringd 
modemanslutning dominerar men i maj 2003 
hade ändå 24 procent av alla med Internetac-
cess 0,5 Mbits ”bredband”.

ADSL och Kabel-TV-anslutningarna ökar 
mest och ISDN-anslutningarna minskar. Det 
är med andra ord fortfarande långt kvar till 
politikernas utlovade 5 Mbit-bredbandet för 
alla.

Men hur blir det då? Ulrik Brandén från 
Soul Business Innovation och projektledare 
för panelen för informationsteknologi Tek-
nisk Framsyn ger oss några ledtrådar i Insikt 
och visioner om teknikutvecklingen på lång 
sikt. Ska Sverige behålla ledartröjan? Hur ser 
det ut 2015? Nu 2003 handlar det mycket om 
bioteknik, nanodito och IT. Igår gällde det 
basindustriperspektivet kontra Den Nya Eko-
nomin inklusive nya IT-baserade näringar.

Nu 2003 är det basindustrierna som håller 

Sverige på banan och Den Nya Ekonomin 
är gammal och mer eller mindre övergiven. 
IT är dock en samhällsförändrande kraft och 
drivkrafterna i övrigt är globala. Det handlar 
om konkurrens, demografiska aspekter (en 
ny generation pensionärer med andra värde-
ringar etc) samt förändrad teknikkonsumtion.

Större fokusering på användarna
En allt större fokusering på användarna blir 
påtaglig och den globala osäkerheten ökar 
totalt sett. Vi kommer att ha ett annat 
sätt att värdera information på som inte 
minst påverkar affärsutveckling generellt och 
management i synnerhet. Teknologiska nyck-
elområden blir den fortsatt starka mjukva-
ruutvecklingen ofta i kombination med den 
likaledes fortsatta integrationen data/IT och 
telekom. Mobil kommunikation ökar liksom 
inbyggd IT. Vi kommer att omge oss med 
alltmer prylar och smarta apparater. Telema-
tiken i bilar etc ökar. SoC dvs hela system 
på ett enda datachip utvecklas parallellt och 
tillsammans med nanotekniken. Ubicompu-
ting (IT/datorer överallt och i alla samman-
hang) – just nu talas det mycket om sensorer 
inom biotekniken. Det blir alltmer komplexa 
system som förutsättning för den fortsatta 
automationen. Vi får helt nya gränssnitt män-
niska – maskin, nya webbgränssnittsnitt och 
upplevelseteknologin växer med digitalise-
ringen, sömlös interaktion.

Informationshantering i form av nya appli-
kationer inom bio-, miljö- och väginformatik.

Nätinformatiken ökar likaså och blir allt-
mer affärskritisk. Säkerhetsteknologi är ytter-
ligare ett område som expanderar starkt. Vi 



47i n fr ast u k t u r och sa mh ä lle                

ser ett nätverksbaserat försvar växa fram. 
Ännu ett exempel på ett nytt sätt att värdera 
information. IT-ansträngningarna inom sjuk-
vården fortsätter.

Nätarkitektur och infrastrukturen i stort 
utvecklas. Det gamla slagordet ”nätet är 
datorn” gäller Ett annat begrepp som blir allt 
vanligare är grid computing, dvs massiv pro-
cessorkraft via upp tusentals ja upp till miljo-
ner hopkopplade datorer för att lösa komplexa 
problem. Eller webtone, dvs ögonblicklig och 
kontinuerlig access till Internet på samma sätt 
som vi får ton i luren när vi ringer. Allt det 
här kräver bredare användarkunskaper – 
bortom Office-paketet, ständiga förbätt-
ringar, nya tillämpningar och mer grund-
forskning. Information som värdeskapande 
resurs kräver inte minst en samhällelig kraft-
samling där man fokuserar IT. Idag är Virtual 
Reality plus den vanliga verkligheten vardag 
för 20-åringarna.

Sist i detta seminarium kommer Lars Ils-
hammar som elegant applicerar ett historiskt 
perspektiv på tidigare politiska beslut om 
infrastruktur, oanade sekundäreffekter och 
ömsesidiga osäkerheter.

Mönstret just nu är förtätning. Allt händer 
mycket snabbt och hela tiden allt snabbare.

Inom historieforskningen kallas genom-
brotten och tiden före dessa för ”formativa 
moment”.

I backspegeln kan man konstatera att histo-
rien ofta tar sina signifikanta kliv i halvsekel-
perioder. Nya basteknologier slår igenom vart 
femtionde år ungefär:

1850 järnväg telegraf
1900 elektrifiering, automobilen
1950 TV etc
2000 Internet

Intressantast i ett historiskt perspektiv är 
oftast de s k ”oanade sekundäreffekterna”. De 
stora visionerna kommer på skam och det blir 
på ett annat sätt än det tänkta. Kontentan är 
att teknikskiften tar tid.

Bilen kom redan i början av förra seklet, 
men bilismen kom först på allvar under 
50- och 60-talen. Introduktionen av nya 
tekniker/teknologier sker i symbios med 
media. Nya roller definieras. Se på dagstid-
ningen som i tur och ordning hotats med 
total undergång av radio, TV och nu senast 
webben. Men tidningen lever fortfarande i 
synergi och samverkan med övriga media. 
Internet är fortfarande en marginell media-
konsumtionsföreteelse jämfört med tidnings-
läsande, om man med vardagsvanlig avser 
skillnaden mellan tillgång till och daglig 
användning. Teknik och praktik går helt 
enkelt i otakt. Sverige har länge stått för de 
stora tekniska systemens historia och redan 
1884 var Stockholm världens telefontätaste 
stad.

Den inte helt enkla frågan i och med upp-
byggnaden av IT-infrastrukturen är väl om 
vi faktiskt är på väg från konkurrens till sam-
ordning och regelstyrning – igen?

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
ANNE- MARIE EK LUND LÖWINDER , 
I I -S T I F T EL SEN

TA L A RE :
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ULRIK BR ANDÉN , SOUL BUS INESS 
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Bredbandsutbyggnaden 
– i praktiken

Seminariets ordförande Peter Dahlström, till 
vardags bas för Länssamverkan Bredband lägger 
in en brasklapp direkt: lite för tidigt för en 
lägesrapport egentligen...

Men avsikten är ju att få en beskrivning av 
hur det ser ut just nu och inte när aktörerna 
anser att det passar, eller hur?

Totalt kan 270 kommuner (av 290) som till-
sammans representerar 30 procent av Sveriges 
befolkning söka statligt stöd för bredbandsut-
byggnad. Med andra ord sker 70 procent av 
utbyggnaden på orter som inte kan få sådant 
stöd. Den 1 juli i år hade 259 av de 270 som 
kan få stöd sökt om detta och av dessa 259 
hade lite drygt hälften 53 procent utsett ope-
ratör.

En av dessa operatörer är TeleService Bred-
band i Skåne AB. Claes Andersson heter före-
tagets VD och han berättar för oss att med 54 
anställda varav åtta jobbar heltid med bred-
band så ”gör de allt själva”. Allt från att fixa 
kanalisationen till att administrera det redun-
danta nätet som täcker fem skånska kom-
muner. Hittills har TeleService investerat 37 
Mkr varav 21 Mkr i kabel. Konkurrenterna 
är TeliaSonera/Skanova samt Sydkraft Bred-
band. Ingen av dem är intresserad av orter 
med mindre än 200 invånare. TeleService 
bygger där det finns efterfrågan. I Hörby kan 
kunderna få upp till 45 Mbit/sek och i Ystad 
upp till 100 Mbit/sek. Claes Andersson har 
svårt att förstå att TeleService ska behöva 
betala Skanova 8 800 kr för att få en offert 
från dem och sedan betala 790 :- per abonne-
mang om det blir minst 20. ”Monopolpriser” 
kallar Andersson detta. Till saken hör att Syd-

kraft region Skåne får 25 procent i statsbidrag 
när de ansluter sina abonnenter. Bör finnas 
anledning att låta Konkurrensverket titta på 
den delen av den skånska marknaden, efter-
som regelverket klart och tydligt anger att det 
krävs öppenhet. Och begreppet öppenhet ska 
tolkas som ”icke diskriminerande villkor”.

Efter TeleService kommer en representant 
för marknadsdominanten TeliaSonera Henrik 
Forsell, Market Diector Network Sales vid 
företaget. Frågan är huruvida regionerna fick 
öppenhet och slutkunderna valfrihet. Forsell 
formulerar själv om frågan till: fick man möj-
lighet att välja någon annan än TeliaSonera?

Forsell ser parallellerna med samtrafikfrå-
gorna från 1997. Tjänsterna reglerades så att 
marknaden kunde etableras och idag har ca 
50 procent av hushållen en annan operatör än 
Telia.

Det är valet av tjänsteleverantör som är det 
centrala inte nationellt accessnät.

Den svenska genomsnittskonsumenten 
finns på ca 1 400 - 1 600 meters avstånd 
från närmaste telestation och en typisk svensk 
fråga är kan alla få ADSL och helst då snab-
bare än 0.5 Mbit? Ja, 90 procent av befolk-
ningen kan nog få ADSL-anslutning, enligt 
TeliaSoneras bedömningar.

Storleken avgörande
Skanova har vunnit 40 kommunala upphand-
lingar nu börjar plattformen bli attraktiv för 
andra grossister. Det är volym som krävs, 
betonar Forsell, som ändå menar att TeleSer-
vice i Skåne är en ”lyckad lokal spelare”. Men 
storleken avgör för med den kommer voly-
merna och därmed attraktiv standardisering.
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TeliaSonera prioriterar fiber till stationerna 
– inte till hushållen. I drygt 3 000 av totalt 
7 500 stationer är det möjligt att få fiber. 
Idag täcker TeliaSonera Sverige med 70 - 75 
procent av Sverige med 1 400 stationer.

Sista inpasset gick till en uppfriskande 
Stefan Hallgren, som stod för upphandlar- 
och beställarperspektivet i backspegeln. Att 
detta i mångt och mycket skulle förvridas 
à la Lustiga Husets skrattspeglar förvånade 
många i publiken. Hallgrens rubrik slog an 
tonen direkt: ”Bredband i mellanmjölkens 
land”.

Rosengren väckte kommunerna
Hallgrens historieskrivning sätter fingret 
direkt på Akilleshälen. Rosengrenpengarna 
fick Sveriges yrvakna kommuner att vädra 
morgonluft med denna skarpa definition av 
vad som avsågs med bredband: ”multimedia-
kapacitet i båda riktningar”. Detta är enligt 
Hallgren den fullständiga tekniska kravspeci-
fikationen i ett projekt värt åtta (8) miljar-
der!!! Åtta miljarder för att lägga anbud på 
vad? Ändå är många kallade att lägga bud 
på denna diffusa bredbandssatsning. T ex de 
lokala kraft- och elnätsbolagen, som alltid är 
billigast. De har ju kanalisationen. Fiberen-
treprenörer lägger gärna offerter liksom de 
med radiomastinfrastrukturer dvs Teracom. 
Trots att landstingen inte får använda radio-
länk eftersom det inte bedöms som tillräck-
ligt säkert. Men det vet kanske inte Teracom. 
Entreprenörer utan egen infrastruktur lägger 
också bud. De hyr infrastrukturen av Ska-
nova. Byggföretagen offererar gärna tillsam-

mans med fiberentreprenörerna. TeliaSonera 
och Skanova är helhetsentreprenörer och sist 
kommer alltid en hel radda lycksökare utan 
reella möjligheter att klara av uppdraget. I ett 
Norrlandslän med åtta kommuner har dessa 
åtta valt tre olika leverantörer med olika tek-
niska lösningar och olika anbud.

I Härjedalen påpekar Hallgren att det totalt 
finns 2 500 nya kunder av drygt 11 000 och 
satsningen är på 50 miljoner kronor. Alla får 
bredband, däremot ingen säkrad Quality of 
Service. Kriterierna på en sådan är nämligen 
homogen nätstruktur, okomplicerad portabi-
litet, operatörsneutralitet och framtidssäkra 
och långsiktiga lösningar. 

Enligt samma talare kommer det att ”kosta 
ohyggliga summor att ’åka’ bredband ut 
ur Härjedalen”. Slutsats enligt Hallgren: vi 
behöver en tillsynsmyndighet, vilket också 
föreslogs av IT-kommissionen 1999 men 
förkastades. Med oprecisa anvisningar och 
okunniga dokument kan slutsatsen bara bli 
en: gör om! Och gör rätt från början! Huru-
vida det är en uppmaning som leder någon-
stans rent praktiskt återstår att se.

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
PETER DAHLSTRÖM , 
L Ä NSS A M V ERK A N BRED BA ND

TA L A RE :
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BRED BA ND SK Å NE A B
HENRIK FORSELL ,  M A RK E T D IREC TO R ,  
T EL I A SO NER A NE T WO RK S A L ES
STEFAN HA LLGREN , H A PPYMINDS
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Bredbandsutbyggnaden
– marknaden och politiken

Svenska Kommunförbundets Björn Björk beskri-
ver utvecklingen från 1993 till 2001 som vägen 
från reglering till fri konkurrens. Hur han ser på 
2002 och 2003 framgår icke.

Istället lämnar han upphandlingarnas nuläge 
till Bengt Larsson från Länssamverkan Bred-
band som redogör för en enkät som varje 
kvartal ställer frågan ”Hur går det?” till kom-
munerna. 

Larssons lägesrapport lyder i korthet: 259 
kommuner kan söka stöd för ortssammanbin-
dande nät i LOU:s anda och hittills har 140 
slutit avtal om utbyggnad. Av dessa har 17 
valt statliga leverantörer: Teracom, Banverket 
och Vattenfall. 24 kommuner har valt kom-
munala bolag som leverantörer; 41 privata 
bolag och slutligen har sju kommuner valt 
den egna kommunen som leverantör. När det 
gäller områdesnäten kan 268 kommuner söka 
stöd och 43 procent av dessa har en klar pro-
cess. För 25 procent saknas uppgift. I knappt 
5 procent av kommunerna finns det idag ett 
ortsnät och andelen installerade områdesnät 
är 11 procent. När det gäller själva genom-
förandefasen är det bara att konstatera att 
utbyggnaden är mindre än förväntat. Björn 
Björks konklusion: ”Det svåra är att få det att 
hänga ihop - det finns inga förlösande nät…”

Turen går därefter till Britt Aronsson på 
PTS. Där gör man sedan tre år tillbaka årliga 
mätningar och Aronssons siffror hänför sig 
till januari 2003 och gäller alltså 2002.

Aronsson konstaterar att fiber ökat 15 pro-
cent under 2002. Radio ligger still. Vad gäller 
tillgängligheten finns det utöver internatio-
nella nät (Global X m fl) sammanlagt nio 

nationella nät. När det gäller ortssamman-
bindande nät finns TeliaSonera i samtliga 
Sveriges 290 kommuner. I en fjärdedel av 
dessa finns det fyra eller fler operatörer/
stamnätsägare. Av Sveriges 1 936 tätorter har 
90 procent ortssammanbindande nät (2002). 
Beträffande områdesnäten så har drygt hälf-
ten av tätorterna sådana i någon del. Det mot-
svarar en ökning om cirka 40 procent och 
norra Sverige har minst antal tätorter med 
områdesnät.

Tillgängligheten för slutanvändarna är för-
delad så att via kopparnätet (Telia) täcks 73 
procent av Sveriges telefonabonnenter (mars 
2003). Bredband via kabel-TV täcker 64pro-
cent och fiberLAN mindre än 10 procent av 
hushållen. De tekniskt möjliga alternativen 
enligt PTS bedömningar ligger på en halv 
miljon hushåll via kopparnätet, en miljon 
abonnenter kan returaktiveras via Kabel-TV/
Comhem och ca 400 000 via fiberLAN. Inte 
oväntat är (A)DSL-tekniken den accessform 
som ökar snabbast i dagsläget.

Långt kvar till 5 Mbit
Johan Enggren, KTH har tittat på den 
svenska bredbandsmarknadens möjligheter 
och utveckling sedd genom operatörernas 
glasögon. Först som sist konstaterar Enggren 
att visionen om en enhetlig nationell infra-
struktur med 5 Mbit till alla är långt ifrån 
uppfylld. Vidare anser han att stadsnäten 
utgör viktiga alternativ till Skanova och den 
operatör som satsade på telenätet. Stadsnäten 
är också viktiga när ingen lokal konkurrens 
finns. Enggren lyfter även fram ett (kanske 
alltför) sällan uttryckt perspektiv på det hela: 
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”Bredband till alla är ingen mänsklig rättig-
het.”

Om man utöver den grundläggande svartfi-
bernivån går uppåt i värdekedjan resulterar 
detta i något som Enggren betecknar som 
”osunda monopol”. Andra anser att detta är 
ett logiskt sätt att bygga infrastruktur på.

Entreprenörer har ofta ett kortsiktigt vinst-
perspektiv, som enligt Enggren är ett hot mot 
en stabil infrastruktur. Bland annat för att 
man på olika sätt hindrar operatörer i vissa 
kommuner. Det blir ”fel” utrustning i näten, 
brist på samverkan i kombination med att 
entreprenörer är mindre bra på att koppla 
upp hushållen. Interoperabiliteten är obefint-
lig, vilket leder till att ”dessa ’småskanovor’ 
får infrastrukturmonopol”, enligt Enggrens 
KTH-undersökning. Operatörerna vill ha en 
fungerande marknad för att t ex hyra in sig 
i stadsnäten och skapa utrymme för använ-
darnas behov. Enligt Enggren blir tesen: 
”stadsnät hit och dit skapar användbarhet och 
förståelse”.

Sist ut på plan är Elisabet Frankenberg från 
ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier.

ITPS verksamhet startade 1 januari 2001. 
ITPS sysslar med omvärldsanalyser, utvärde-
ringar och statistik. Man kommer bl a att 
göra en utvärdering av IT-politiken. Den 7 
oktober kom deras remissvar på IT-kommis-
sionens slutbetänkande (SOU 2003:55). Fran-
kenberg påpekar att det är viktigt med en 
lärande IT-politik för att skapa ett informa-
tionssamhälle för alla – före alla andra länder.

ITPS arbetar med fem olika teman: Ett 
informationssamhälle för alla, De IT-poli-

tiska instrumenten, Politik- och använd-
ningsområde, IT-politiken och Utvecklingen.

Tidsperspektiven är två: ”quick & dirty” 
klart 2004 samt långsiktigt med inventering, 
analys och kompetensuppbyggnad från 2004 
och framåt. När det gäller bredbandsutveck-
lingen i allmänhet och målen i IT-proposi-
tionen i synnerhet, anser Frankenberg och 
ITPS att tillgänglighetsmålet inte är tillräck-
ligt klart och tydligt uttryckt. Och i verklig-
heten visar det sig att tidsramen är orealistisk 
bl a beroende på en förändrad marknadssi-
tuation. ITPS tittar på i vilken utsträckning 
bidragssystemets utformning stödjer övergri-
pande mål, hur talet om öppenhet och kon-
kurrensneutralitet fungerar i praktiken. ITPS 
gör direkta nedslag i den verkligheten ute i 
kommunernas vardag.

Ett problem är att hälften av kommunerna 
inte är klara med upphandlingen än. 

Intresserade får en första glimt i november 
när den övergripande rapporten och de första 
rapporterna från samtliga delprojekt väntas 
vara klara. Publicering sker på www.itps.nu.

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
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Erfarenheter av video-
konferenser över Internet

I stället för att lägga tid och pengar på resor 
ska möten i framtiden föras genom videokonfe-
renser. 

– Tekniken rullar framåt och vi blir allt min-
dre beroende av fysiska mötesrum, säger 
Björn Olsson på ISOC-SE.

Johnny Widén på Centrum för distansöver-
bryggande teknik vid Luleå tekniska universi-
tet, lever som han lär. 

– Jag frågar alltid mötesdelatagarna ”Ska vi 
ha möte eller måste vi träffas fysiskt?”.

Han har arbetat med möten över IP sedan 
1994. På Centrum för distansöverbryggande 
teknik är i dag de anställda ständigt uppkopp-
lade mot varandra med bild, 24 timmar om 
dygnet. 

– De spontana mötena är väldigt viktiga, 
att mötas i korridoren eller fikarummet. Det 
är ofta där de avgörande besluten fattas. Vi 
måste se till att stödja den möjligheten så att 
kollegor kan koppla upp sig var de än befinner 
sig. Ingen ska kunna missa de små, vardagliga 
mötena, säger Johnny Widén

Efter den 11 september har affärsresandet i 
världen minskat. Här ser Johnny Widén vide-
okonferensen som ett utmärkt komplement. 

– Videokonferenser måste bli ett naturligt 
alternativ till resandet. Därför måste vi in-
pränta den möjligheten i folks medvetande 
och det gäller även privatlivet, säger Johnny 
Widén.

Han ger sin svågers födelsedag som exem-
pel, då familjen i stället för att gratulera 
honom i tur och ordning över telefon, gjorde 
det genom videokonferens. Familjen sjöng 
tillsammans, ritade en tårta på whiteboarden 

och visade svågern en film från det gemen-
samma julfirandet. 

– Fysiska möten är många gånger överskat-
tade. Med video kan du vara med på flera 
möten samtidigt - men då måste du också 
klara av det, säger Johnny Widén.

Men finns det verkligen ett behov av 
e-möten?

e-möten påverkar beteende
– För tio år sedan visste vi inte att vi hade 
behov av mobiltelefon, men det gör vi i dag. 
Mobiltelefonen har påverkat vårt beteende 
genom att erbjuda ett mindre behov av plane-
rande och mer spontanitet. Kommer e-möten 
att ändra vårt beteende på samma sätt? Jag 
tror det, säger Johnny Widén.

Han höll själv fyra presentationer förra året 
gällande videokonferenser. Inom loppet av 
fyra månader talade han för åhörare i Umeå, 
USA, Laos och Göteborg. Själv lämnade han 
aldrig arbetsrummet hemma i Luleå.

– Fast jag hade gärna varit just i Laos, säger 
Johnny Widén.

Målet är att personal och studenter kopp-
lade till Sunet ska använda nätbaserade möten 
som en naturlig del av sin dagliga verksamhet. 
Redan i kör Johnny Widén labbhandledning 
över nätet i stället för att stressa mellan klass-
rum. 

– Det är mycket bättre. När fyra studenter 
hade schemakrock och kom senare, kunde jag 
sitta kvar i fem minuter vilket för dem blev en 
hel lektion, säger Johnny Widén. 

Sjukvården är ett annat område där man 
redan i dag använder sig av videokonferenser. 

KG Nerlander arbetar på Care link och 
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har varit med vid framtagandet av Sjunet, 
ett gemensamt bredbandsnät för bland annat 
Apoteket, praktikertjänst, Riksskatteverket, 
landsting och kommuner. 

– Video dimensionerar nätet. Med en an-
slutning når du alla. Det effektiviserar vård-
processen oerhört och ger en ökad kvalitet för 
patienten och reducerade kostnader, säger KG 
Nerlander.

Mer konkret innebär videokonferenserna 
en minskad förflyttning av såväl patienter och 
anhöriga som vårdgivare.

– Ett exempel på applikation är de video-
ronder som görs via video, då ett antal läkare 
samlas och diskuterar patienter och kända fall 
inom bland annat odontologi, patologi och 
radiologi. Det ger en förhöjd medicinsk kva-
litet, eftersom läkare kan följa patienter och 
operationer på andra sjukhus i realtid, säger 
KG Nerlander. 

AstraZeneca har över elva år lång erfaren-
het av videokonferenser. Med försäljning i 
över 100 länder, produktion i 20 och 58 000 
medarbetare var möjligheten att kunna dra 
ner på resekostnader en nödvändighet. 

– Vi har vunnit oerhört mycket. Dels per-

sonliga vinster, som en bättre relation mellan 
restid och arbetstid och dels i effektivare 
möten och mindre resor, säger Christine 
Lundkvist, utvecklingsansvarig för Video och 
IP globalt på AstraZeneca.

I början hade företaget problem med kvali-
tén. För trots att Sverige hade en snabb upp-
koppling, var andra länder långsammare. 

I dag har AstraZeneca fortfarande dagliga 
problem som att få skeptiker att inse nyttan. 

Bonuspoäng och sprit lockar
– Det är status att resa eftersom du får bonus-
poäng och kan köpa sprit. Många blir dess-
utom stressade av tekniken. I dag erbjuder vi 
som regel alla som ska boka en resa att tänka 
över användandet av videokonferens i stället, 
säger Christine Lundkvist. 

Konferenserna används i dag främst vid 
stora globala informationsmöten och vid pro-
duktinformation till läkare, journalister och 
studenter. 

– Vi vill i framtiden kunna ha en global 
betalningsmodell för videokonferens och 
uppnå samma kvalitetsnivå oavsett var sitter, 
säger Christine Lundkvist. 

SEMINA RIORDFÖR ANDE :
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Bandbreddstester av Internet

Genom så kallade bandbreddstester kan kunden 
avgöra om hon verkligen fått den kapacitet hon 
betalat för. Initiativet till testerna kommer från 
IT-kommissionen och har som syfte att stärka 
konsumentens ställning gentemot operatören.

- Genom bandbreddstester kan konsumenten 
enklare reklamera en vara och lättare jämföra 
tjänster med varandra, säger Staffan Hedlund 
från Konsumentverket. 

Bandbredd innebär överföringshastighet 
och är en avspegling av den befintliga trafiken 
på Internet. Bredden mäts i enheten bitar per 
sekund och är bestämd av ”fysiska” egenska-
per som material, modulering och kodning.

– Vi har genom tester av bandbredden sett 
tydliga dygnsvariationer på trafiken på nätet. 
På kvällarna går det exempelvis ner. Vi har 
även sett snabba förändringar på millisekun-
der, men de är svåra att fånga i mätningar och 
heller inte så intressant, säger Bob Melander, 
forskare vid Mälardalen Real-Time Research 
Centre på Mälardalens högskola. 

Han arbetar med att titta på prestandamät-
ningar på Internet. Varför ska man egentligen 
mäta överföringshastigheten på Internet? 

– Vi måste naturligtvis mäta. Hur ska 
kunden annars veta vilken Internetleverantör 
hon ska välja? Internet är ett nät av många nät 
som är decentraliserade och heterogent, och 
det innebär många valmöjligheter. 

För användaren finns det ingen att fråga, 
men mätningarna låter oss ta en titt inuti 
nätet och ge en bild av vad som egentligen 
försiggår där, säger Bob Melander. 

En bandbreddsmätning görs mellan två 
datorer. Metoden bygger på att ett sondpaket 

skickas från den ena datorn till den andra, 
med tidsstämplar på såväl sänd - som motta-
garsidan. Genom tiderna tas ett sändmönster 
fram. Genom att utnyttjar tidsstämplar och 
storlek går det att genom algoritmer ta fram 
en bandbreddskattning. 

– Det finns en del invändningar mot detta, 
som att mätningen tenderar att öka fördröj-
ningen för andra trafikflöden. Har man en 
begränsad klockupplösning i datorn kan det 
även bli problem med att klockstämpla pake-
ten för mätning, säger Bob Melander.

TPTEST sedan 1997
TPTEST är ett exempel på ett mätverktyg. 
Ragnar Lönn på Gatorhole har arbetat med 
TPTEST sedan 1997 då företaget fick ett 
första uppdrag av IT-kommissionen att ta 
fram en fungerande näthälsoindikator. 2001 
gjordes ett mer användarvänligt test, som Sta-
tens forsknings och provningsanstalt fick i 
uppdrag att testa. Under 2002 beslutade sig 
Konsumentverket för att stödja och finansiera 
projektet och Gatorhole tog fram TPTEST 
2.01 på uppdrag av IT-stiftelsen. 

– I år började testerna av TPTEST 4.0. 
Det mäter bara TCP, det vill säga surf-
prestanda för användaren. All data lagras här 
i databaser så att det är möjligt att gå tillbaka 
och titta på uppgifterna. Testet är i dag mer 
användarvändligt än tidigare med bland annat 
system som visar statistik som grafer, säger 
Ragnar Lönn. 

För att använda sig av TPTEST 4.0 regist-
rerar man sig i dag på Konsumentverket för 
att utföra sina mätningar. Här visas kurvor 
för hur olika anslutningar fungerat under 
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tiden för mätningen. 
- Det är en ren konsumentinformation som 

talar om hur mycket kapacitet olika använ-
dare har fått i mätningarna. Bland annat 
har vi sett en dipp i användandet mellan 
18.00-24.00, säger Ragnar Lönn. 

På tidigare versioner av TPTEST har 
Gatorhole haft ett par hundratusen använ-
dare. De siffrorna har man ännu inte hunnit 
komma upp till för den senaste versionen 4.0. 

– Vi kommer att lansera versionen för den 
breda massan när den är klar, säger Ragnar 
Lönn.

Vid mätningen genom TPTEST görs upp-
repade mätningar tills programmet stängs av, 
dock max under 24 timmar. 

– Det här är bara information, det är upp 
till kunden själv att gå till operatören om 
värdena ligger under vad denne blivit lovad, 
säger Ragnar Lönn. 

Jenny Jensen är jurist på Konsumentverket 
och arbetar dagligen med avtalets betydelse 
för operatör och konsument. 

– Konsumentverkets uppgift är att se till 
att företag följer de lagar och spelregler som 
finns. Vi företräder alltid konsumenten som 
grupp men tar inte upp enskilda tvister. Som 
jag ser det kommer tekniken först som bara 
raskt ska ut till konsumenterna. Det ska gå 
snabbt och det är ofta långt senare som frågan 
om vad som egentligen gäller kommer. Kan 

man ställa samma krav på denna tjänst som 
tidigare, liknande tjänster? Ja, utgångspunk-
ten bör i alla fall vara densamma, säger Jenny 
Jensen.

 
Inget förhandlingsutrymme
Grundprincipen är att ett avtal ingås mellan 
två parter. Men när det gäller uppköp av varor 
är det ofta massavtal som gäller: Operatören 
erbjuder ett avtal som det är upp till kunden 
att acceptera eller avstå från. Något förhand-
lingsutrymme finns väldigt sällan.

– Det gäller inte bara överföringar, utan 
även ersättningsfråga om varan inte fungerar, 
skadestånd et cetera, säger Jenny Jensen.

– Svårigheten är att det ofta är knivigt 
att veta vad som egentligen är avtalat. Hur 
många dippar ska man exempelvis tolerera? 
Ett annat problem i sammanhanget är att 
väldigt få områden är specialreglerade, säger 
Jenny Jensen. 

– Avslutningsvis är bandbreddsmätning 
inte lätt, men det är möjligt, säger Bob 
Melander. 

Mer om TPTEST på http://tptest.iis.se

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
STAFFAN HEDLUND, KO NSUMEN T V ERK E T

TA L A RE :
BOB MEL ANDER , M Ä L A RDA L ENS H Ö GSKO L A
R AGNA R LÖNN , G ATO R H O L E
JENNY JENSEN,  KO NSUMEN T V ERK E T



58 i n t er n et daga r na 20 03

Genom P2P slipper vi användandet av servrar för 
kommunikation mellan två datorer. 

Det skapar en såväl kostnads - som tekniskt 
effektiv filöverföringar.

– Användningsområdena för P2P är långt fler 
än bara fildelning, säger Fredrik Sjöqvist, Busi-
ness Manager på Joltid AB som skapade KaZaA.

Peer-to-peer, eller P2P, utmärks av att båda 
parter i överföringen är jämlika. De både 
leverera och konsumer tjänster.

– P2P har funnits länge, men det är få som 
tänker på upphovsrätten. Det finns hundra-
tals olika program, där de mest kända är 
Napster, Gnutella och KaZaA, säger Lars 
Wallgren på Trisoft.

Napster är det första moderna P2P-nätver-
ket som tog världen med storm 1999. Pro-
grammet är skapat av Shawn Fanning, då 
endast 19 år gammal. Programmet kunde 
endast ladda ner Mp3-filer och hade en cen-
tral server där det gick att snabbt söka och 
få tag på filer. Eftersom det fanns en server 
kopplat till nätverket gick också att stämma 
ägaren.

Gnutella släpptes och drogs in 14 mars 
2000. Publicerades endast ett par timmar men 
en fri version hann ändå komma ut.

KaZaA är i dag det vanligaste P2P-nätverk. 
Det innehåller ett poängsystem, där använda-
ren får möjlighet att ladda ner mer, ju mer han 
eller hon tillåter andra ladda ner från dennes 
dator.

– KaZaa har en väldigt användarvänlig till-
lämpning – du behöver inte vara superdata-
kunnig för att använda dig av nätverket, säger 
Lars Wallgren. 

Men det finns också risker med P2P. 
– Det finns program som spionerar och 

introducerar hot i nätverket. Det är också lätt 
att sprida maskar och trojaner i chatprogram 
vid P2P. Andra problem är att man förbrukar 
bandbredd om användaren sitter på ett före-
tag och givetvis eventuella intrång i upphovs-
rätt, säger Lars Wallgren.

Är det då möjligt att stoppa P2P i sitt före-
tag? 

Ja, genom att blockera portar som körs, 
forma trafiken, filtrera trafiken och radera 
klienter. 

– Men bästa sättet att stoppa P2P är att 
informera och utbilda sina anställda. Tek-
niska hinder är ofta bara tillfälliga lösningar. 
Om de anställda lägger tid på att gå runt 
hinder minskar i stället produktiviteten i 
organisationen, säger Lars Wallgren.

Fredrik Sjöqvist, Business Manager på 
Joltid AB som grundade KaZaA, menar att 
användningsområdena för P2P är långt fler 
än bara fildelning. 

– Revolutionen innefattar framförallt stora 
decentraliserade högkapacitetsnätverk med 
oöverträffad skalning och kostnadseffektivi-
tet. I dag finns flertalet kommersiellt frukt-
bara produkter baserade på P2P-teknik. Fler 
användningsområden kommer också i takt 
med insikten om teknikens möglighet växer, 
säger Fredrik Sjöqvist. 

Han poängterar att P2P är en teknik, inte 
en fildelning. 

– Fildelningens legala problem har inte 
med tekniken att göra. Fildelning kan lösas 
med anda teknologier, men med samma legala 
problem. 

a n vä ndning dag 1 pass 3

Musik, film mm 
via peer-to-peer



59a n vä n dn i ng             

Joltid har sedan KaZaA utvecklat ytter-
ligare P2P-teknik, som självorganiserade 
nätverk med avsaknad av tekniska skalnings-
problem samt av kostnadsökning vid tillväxt. 

– Den nya P2P-teknologi för framtiden 
heter Joltid PeerEnabler. Det är världens 
näst största P2P-nätverk efter FastTrack, där 
endast licensierade kan publicera innehåll. 
Nätverket är oändligt skalbar och med obe-
gränsad lastkapacitet. 22 miljoner filer delas 
varje dag inom nätverket och P2P-effektivi-
teten är uppe i 95 procent som mest, säger 
Fredrik Sjöqvist.

Men hur är det med P2P mest uppmärksam-
made dilemma – upphovsrätten? 

Henrik Pontén arbetar som jurist på Anti-
piratbyrån, vars mål är att stoppa olaglig byt-
ning av piratspel och fildelning. 

– Användandet av serverlös teknik har ökat 
med 300 procent. Varje vecka tillkommer 
2,9 miljoner nya KaZaAanvändare och 80-90 
procent av bredbandstrafiken består av film, 
musik och datorprogram. 

Och framtiden talar sitt dystra språk; Bred-
band byggs i dag ut i Sverige, det är högre 

hastigheter och allt lättare att använda P2P. 
Samtidigt har synen på upphovsrätt urhol-
kats. 

– Det ser inte helt ljust ut. Sånt här tar 
oerhört tid att utreda och det är sällsynt att 
användare döms för upphovsrättsbrott, säger 
Henrik Pontén. 

Network Security på TeliaSonera är en 
annan instans där man arbetar för att komma 
tillrätta med upphovsrättsproblem. 

– Vi bedriver ingen egen spaningsverksam-
het utan väntar på att det kommer in anmäl-
ningar och jobbar efter det, säger Andrea 
Boström på TeliaSonera Network Security.

Avdelningen har flera tusen ärenden varje 
månad. Max fyra procent handlar om brott 
mot upphovsrätt.

– Vi skickar en skriftlig varning till använ-
dare som tillhandahåller upphovsrättskyddat 
material. Men det är mycket sällsynt att en 
kund blir avstängd, säger Andrea Boström. 

Det värsta problemet med otillåten fil-
delning menar Andrea Boström inte är 
musikanvändare, utan att pedofiler utnyttjar 
nätverken.

SEMINA RIEORDFÖR A DE : 
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a n vä ndning dag 2 pass 1

Varför köpa en 3G-telefon

Högre datahastighet, speldosa, reseplanerare, 
nyhetskanal och e-handelsplats. Därtill fler 
färger, bättre kontrast och större skärmar. Till-
tron till 3G är stor. 

– Vi var först i Sverige med nyheten om 
att Anna Lindh dött, säger Erik Hörnfeldt på 3 
(Hi3G), den enda chefredaktör för mobilt inne-
håll i Sverige. 

Regeringens telepolitiska mål är att så många 
som möjligt ska få tillgång till informations-
samhällets nya tjänster. Post- och telestyrel-
sen (PTS) roll är i sammanhanget att skapa 
förutsättningar för konkurrens genom att 
främja utbud, pris och kvalitet samt samver-
kan mellan operatörer.

– Nya tjänster kräver högre överföringska-
pacitet och GSM räcker inte särskilt långt. 
3G ska täcka hela Sveriges befolkning – inte 
bara tätorter och Europavägar som tidigare 
nät, säger Magnus Axelsson på PTS.

I början av tillståndsförfarandet kritisera-
des PTS för att hålla en ”skönhetstävling” i 
stället för regelrätt auktion. 

– Vi valde metoden efter beslut om att för-
delningen av tillstånd skulle ske på sakliga 
grunder, vilket inte går att få fram genom 
auktion, säger Magnus Axelsson.  

Förutsättningar för de sökande var att ope-
ratörna skulle täcka hela Sveriges befolkning 
samt att 30 procent skulle vara egen radioin-
frastruktur. 

Fyra tillstånd delades ut till Tele2, Voda-
fone, Hi3G (3) och Orange.

– Sedan tillståndsgivningen har operatö-
rerna ansett att kommunerna är ett problem 
vid bygglovshantering. Det har varit såväl 

svårt att få tillstånd och det har tagit lång tid. 
Mellan 45-50 procent av byggloven är bevil-
jade av kommuner och 20 procent av dessa 
bygglov har utnyttjats. Hittills är det mest 
master som byggts, omkring 750 stycken. 

– Samtliga operatörer har därför fått upp-
skov. PTS kan även gå in och fatta beslut om 
att en operatör ska få nyttja konkurrenters 
mast vid behov, men då måste operatören ha 
fått avslag från kommun på bygglovsansökan, 
säger Magnus Axelsson. 

Operatörerna uppger sig i dag kunna täcka 
60-70 procent av befolkningen, vilket inte är 
full täckning som var ett av kraven vid till-
ståndsgivningen. Orange har exempelvis min-
skat sin beräknade täckning med 530 000 per-
soner. En fullständig rapportering om täck-
ning ska vara PTS tillhanda senast den 1 mars 
2004 , varefter en analys kommer att göras. 

Hur blir täckning över vatten?
– Befolkningstäckning gäller där det finns 
mantalsskrivna personer. Det är upp till ope-
ratörerna att avgöra var de vill ha täckning. 
Norrlands inland, som tidigare ofta blivit 
utan täckning, ska få det genom 3G. Hur 
operatörerna löser det är upp till dem, säger 
Magnus Axelsson. 

Vilka krav finns på operatörer att utbyta 
tjänster med varandra? 

– Alla såna aspekter är avtal mellan opera-
törerna, säger Magnus Axelsson. 

Följer ni upp kvaliteten på den typen av 
tjänster?

– Det kan jag inte svara på. I ett första 
skede är befolkningstäckningen det vikti-
gaste, därefter tittar vi på vilka kvalitets-
granskningar som bör göras.



61a n vä n dn i ng             

3 har varit verksam i ett halvår som nytt 
mobilt medium. Erik Hörnfeldt är chefredak-
tör för innehållet och ansvarar för publice-
ring, lönsamhet och nya tjänster. 

I dag finns 3-tjänster lanserade i fem länder 
och har 520 000 kunder, varav 10 000 i 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Operatö-
ren kopplar på nya tjänster eller bygger ut i 
princip dagligen. 

– Vi har nationell täckning för tal och SMS 
i Sverige samt videotäckning i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Västerås, Norrköping och 
Linköping.  I slutet av året kommer vi att 
kommersiellt lansera områden som ger ytter-
ligare en miljon invånare, säger Erik Hörn-
feldt.

Den 2 september i år köpte 3 en av två till-
gängliga licenser i Norge. Det innebär att ope-
ratören kommer att bli en av tre aktörer och 
täcka 30 procent av marknaden inom sex år.

Enligt PTS lägger gemene man i genom-
snitt 305 kronor i månaden på mobilsamtal 
över GSM. 3:s affärsidé är att sänka priset på
röstsamtal och skapa innehåll och tjänster ut-
över det. Resultatet blir billigare telefonsam-
tal, samtidigt som kunden förutsätts använda 
innehåll som ger operatören inkomster.

– De tjänster som skiljer 3 från tidigare 
mobiltelefoner är framför allt mobil video-
kommunikation. Därutöver finns Guru som 
är en kunskapstjänst som hjälper användaren 
att hitta affärer, kartor, restauranger och 
trafikinformation.

– 3 erbjuder också Internetuppkoppling och 
medieinnehåll, som video on demand - väl 
tillskurna bitar till folk där de behöver det 
som bäst. Det kan vara klipp från avgörande 
mål i VM eller Madonna-kyssen från MTV-
galan, säger Erik Hörnfeldt.

De hittills mest nedladdade tjänsterna är 

nyheter och Guru. Bästsäljare bland nyheter 
var ”Saddam Husseins söner dödade”, vilket 
hände under natten.

– Många fick reda på att de hänt när de 
slog på mobilen på morgonen. Tio procent av 
kunderna laddade ner filmen under förmid-
dagen, säger Erik Hörnfeldt.

Den tredje största nedladdningen är nöje.
Att de nya 3G-tjänsterna måste vara lättåt-

komliga är såväl Erik Hörnfeldt som Per-Olof 
Persson på Sony Ericsson överens om. 

– Tjänsten får inte ta mer än ett klicka att 
hämta. Människan är väldigt otålig i sitt bete-
ende, säger Per-Olof Persson på Sony Ericsson.

– Kunden bryr sig inte längre om vad 
klockan är eller var hon befinner sig. En paus 
på kontoret kanske utnyttjas till att ladda ner 
en nyhet i mobilen eller för att gå och köpa en 
leksak till ungarna, säger Per-Olof Persson på 
Sony Ericsson.

Vad kan mobilerna användas till?
– 3G-telefonerna har 40 gånger högre data-
hastighet än GSM, det går att spela spel 
online, använda dem vid övervakning och 
vård, planera resor och sända bilder och 
videotelefoni. Vi ser mobiltelefonen som en 
fjärrkontroll för kontoret och hemmet, en 
e-handelsplats, en nätverksplånbok, online-
kamera, nätverksnavigator, personlig kom-
munikations och informationstjänst samt 
musik/spelmaskin, säger Per-Olof Persson. 
Framtidens telefon kommer att ha fler färger, 
mer kontrast, större skärmar och bättre 
upplösning. Även kamerautveckling fortgår 
till stillbilder, tv-integration, rörlig bild och 
videotelefoni.
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a n vä ndning dag 2 pass 2

Användning av elektronisk 
identifiering

Tekniken är inte det svåra vid användning av 
elektronisk identifiering. 
Det är juridiken. 

– Vi vet i dag inte vilka krav vi ska ställa, 
säger May-Lis Farnes på Trust2You. 

Internet är i dag ett öppet system som skapar 
möjligheter, men också medför risker. Vem 
kommunicerar vi exempelvis med? Är infor-
mationen som skickas korrekt? Går det att 
säkra kommunikationen? 

– Vem som helst kan läsa vad som helst 
och det finns i dag ingen kontroll. Vi vet att 
det finns lösningar, men hur ska vi använda 
dem? Hittills har tekniken varit svårstyrd och 
juridiken svårtolkad, säger May-Lis Farnes på 
Trust2You.

Elektroniska identiteter finns sedan 1997 
att köpa över disk i Sverige. Metoden används 
av bland annat Bilregistret, Riksskatteverket 
och vårdaktören Carelink. 

Ulf Kjellin på Riksskatteverkets utveck-
lingsenhet arbetar med myndighetssatsningar 
på e-tjänster: 

– Vi måste erbjuda service på tider som 
passar medborgarna. Bort från masshante-
ringen och mot ett mer Internetbaserat själv-
betjäningssystem. Vi ska bli en gemensam 
24-timmarsmyndighet där Internettjänster är 
en del av verksamheten. Strategin innebär att 
det är vi och inte medborgaren som samord-
nar mellan olika myndigheter – kunden ska 
inte behöva lämna in samma uppgifter flera 
gånger. 

– Vi måste även titta på andra former av 
service för dem som i dag inte använder Inter-
net, som servicetelefon, personligt möte och 

brev. Det här är strategier som givetvis kräver 
en säker elektronisk kommunikation, säger 
Ulf Kjellin.

Vid den tänkta 24-timmarsmyndigheten 
kommer det att finnas krav på elektronisk 
identifiering vid hämtning och lämning av 
personliga uppgifter. 

– Vi arbetar med två olika säkerhetslös-
ningar: e-legitimationer och säkerhetskoder. 
Den senare används för att verifiera uppgifter 
i deklarationer, men det här är undantaget 
som bekräftar regeln. Ska du ändra uppgifter 
i deklarationen krävs dock en legitimation, 
säger Ulf Kjellin. 

10 000 e-legitimationer
Aktuella tjänster hos 24-timmarsmyndighe-
ten är bland annat elektronisk inkomst 
– och skattedeklaration, företagsregistrering 
och saldobesked från skattekontot.

Det finns i dag 10 000 användare av e-legi-
timation vid skattedeklaration och 35 000 vid 
inkomstdeklaration.

– Det är inte lysande siffror, men det är 
ännu en försöksverksamhet. Sedan starten har 
vi märkt en hög driftsäkerhet vilket bådar 
gott för framtiden. En upplevd brist är dock 
att tjänsten inte omfattar Mac-användare, 
säger Ulf Kjellin.

Från och med nästa år erbjuder Riksskatte-
verket inlämning av blankett för värdepap-
persförsäljning via Internet. Enskilda närings-
idkare ska också kunna deklarera netto av sin 
verksamhet via nätet. 

– För att lyckas är det viktigt att tydligt-
göra nytta och möjlighet samt exponera dem 
väl. Det är också viktigt att vi har aktörer som 
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använder e-legitimation på sina tjänster, som 
Internetbankerna, säger Ulf Kjellin.

Carelink är ett annat företag som redan i 
dag använder sig av elektronisk identifiering. 

Kjell Allestedt är programansvarig för 
informationssäkerhet på Carelink:

– Inom vård och omsorg finns det ingen 
samordning av Internet i dag. Carelink är 
en intresseförening med alla de största aktö-
rerna, som Apoteket och landsting för att 
underlätta hanteringen av patienter och infor-
mation.  

Företaget har utvecklat SITHS – säker IT 
i hälsa och sjukvård, som är vårdens PKI 
(Public Key Infrastructure).

– Vi har en ny patient i dagens sjukvård. 
Trenden går från den trötta mannen till den 
mer rörlige. Patienten rör sig både geogra-
fiskt och organisatoriskt och vill att vården 
har informationen om dem så att han slipper 

att ständigt börja om från början, säger Kjell 
Allestedt. 

Nya aktörer inom vården innebär också 
fler instanser. Patienten blir mobil i större 
utsträckning än tidigare. Men informationen 
i de allra flesta fall är sekretessbelagd som 
måste skyddas. 

– På nätet finns inga ansikten – hur vet vi 
vilka som är avsändare och mottagare? Med 
PKI blir aktörerna erkända och legitimerade 
på nätet. Det möjliggör en säker kommunika-
tion av medicinsk data, digitala signaturer och 
säker e-post, säger Kjell Allestedt. 

Carelink är i dag utgivare av tjänstecerti-
fikat i dag, som skiljer sig från personliga 
certifikat genom att ange yrke men inte exem-
pelvis personnummer. 

16 av 21 landsting och regioner har i dag 
sagt att de vill använda sig av SITHS. 

SEMINA RIEORDFÖR ANDE : 
MAY- L IS FA RNES ,  T RUS T 2YOU

TA L A RE :
ULF K JELL IN ,  RSV
K JELL A LLESTEDT,  C A REL INK
K RIST INA HANNO L INDBOM , P TS



64 i n t er n et daga r na 20 03

a n vä ndning dag 2 pass 3

Tjänster och infrastruktur 
för elektronisk identifiering

Vid kommunikation över Internet är det viktigt 
att veta att meddelandet verkligen är äkta och 
att avsändaren är den han uppger sig vara. 
Genom att användandet av elektronisk iden-
tifiering kan företag effektivisera den interna 
administrationen och privatpersoner minska 
användandet av lösenord.

Arbetet med att ta fram direktiv för använ-
dandet av elektroniska identiteter och e-sig-
naturer förs i dag inom hela EU. År 1999 
infördes ett e-signaturdirektivet som senast 
skulle senast vara implementerat i medlems-
staternas la år 2001. I dagarna är översynen 
i Sverige klar, något som Anna Nordén vid 
Tekki haft ansvaret över:

– Min slutsats är att överföringen av direk-
tivet till nationell rätt inte har varit helt lyckat. 
Kanske är det inte så konstigt eftersom alla 
länder har olika lagar. Många har missuppfat-
tat direktivets definition. Vi borde ha haft två 
definitioner, en som är ute efter den legala 
effekten och en som är metod för dataautenti-
cering.

Gruppen har också fastslagit att det är en 
illusion att tro att kvalificerade elektroniska 
signaturer kommer att fungera över gränserna. 

– Men allra viktigaste är icke-diskrimi-
neringsregeln, som innebär att alla elektro-
niska signaturer ska accepteras, säger Anna 
Nordén.

Göran Ribbegård arbetar på Statskontoret 
med användandet av elektronisk identifiering 
i Sverige. Det främsta projektet är den så kal-
lade 24-timmarsmyndigheten, där man vill 
bort från masshanteringen mot ett mer Inter-
netbaserat självbetjäningssystem.

– Förvaltningen i Sverige är på väg att bli 
en nätverksförvaltning, där vi går från hie-
rarki till nätverk. Från ”vitrockars välde” till 
surfande frihet, säger Göran Ribbegård.

Sverige är ett av få länder där tillgången till 
elektronisk identifiering (eID) inte längre är 
ett generellt hinder för 24-timmarsmyndighet 
– de flesta har redan Internetbank.

– Det nya eID ska gå att använda på samt-
liga myndighetstjänster och även på företag 
och banker. Vi måste se en marknadslösning 
med flera leverantörer där staten agerar 
samordnare på marknaden. Ska myndigheter 
kunna finansiera detta genom förtjänster 
måste vi se betalning baserat på användning, 
säger Göran Ribbegård.

Posten har sedan 1955 haft en neutral roll 
som beviljare av vanliga ID-kort. I dag är 
företaget givare av så kallat Nationell CA - 
medborgarcertifikat.

– Genom användandet av eID kan företag 
effektivisera den interna administrationen 
genom användandet av färre lösenord. Använ-
daridentifiering ger också en säkrare e-post-
hantering och hantering av konfidentiell 
information, säger Carin Andreasson på 
Posten e-säkerhet. 

Trender driver utvecklingen
Det finns i dag en hel rad framtidstrender 
som driver utvecklingen framåt. Posten ser 
bland annat 24-timmarsmyndigheten, EMV, 
EU-direktiv och hem-PC-initiativet som vik-
tiga delsteg. 

– En stark autenticiering ger trygghet för 
båda parter eftersom man vet vem man talar 
med. Det möjliggör en verklig elektronisk 
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dialog eftersom det går att identifiera sig, 
säger Carin Andreasson.

Telia är en annan part som varit kommersi-
ellt verksam inom eID sedan 1996. Det går 
exempelvis för såväl privatpersoner som före-
tag att via TeliaSoneras hemsida kryptera 
e-post. 

– Framtidens användare måste själva få välja 
bärare av sitt eID efter den egna situationen 
och livsstilen. Det finns i dag ett kraftigt 
motstånd till att skaffa sig fler användarnamn 
och lösenord på nätet. Därför behövs det en 
enkel standard som tar bort behovet av att 
registrera sig överallt, menar Christer Urde 
på TeliaSonera. 

Sten Arvidson på Föreningssparbanken 
håller med.

– För att en lösning ska fungera måste 
den vara till nytta för aktörerna i alla led. 
En av anledningarna till att det gick så segt 

på 90-talet var att många ville att bankerna 
skulle satsa utan att få något tillbaka från 
andra aktörer.

Han menar att BankID ger nya möjligheter 
för elektroniska tjänster. 

– Vi har i dag 84 000 unika kunder med 
BankID . Det krävs ingen installation för att 
skaffa bankID och är därför väldigt enkelt. 
Samtidigt är höga transaktionskostnader ett 
problem i dag. Jag är övertygad om att vi 
kommer att få se nya prismodeller på markna-
den som är anpassade till webbplatser med 
många besök per kund och månad. Fler 
banker kommer sannolikt att ansluta sig till 
BankID-konceptet i framtiden samt använda 
det i de egna Internetbankerna, säger Sten 
Arvidson. 
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Gemensam avslutande debatt

Är Sverige verkligen ett sådant föregångsland 
inom Internet som alla talar om?

Och hur står det egentligen till med tillväx-
ten? Det var huvudfrågan under den avslutande 
diskussionen av Internetdagarna. 

Två fullspäckade dagar av framtidsutsikter 
och siande. Trots det var onsdagens avslu-
tande paneldiskussion färgad av pessimistisk 
egenkritik.

Har vi det verkligen så bra? Missade vi inte 
vår stora chans under det sena 1970-talet? Då 
spåddes framtidens vinster ligga i ett samar-
bete mellan det svenska sjukvårdsmonopolet 
och läkemedelsbolagen.

– Råden hånades totalt då, men så här i 
efterhand ser vi att det inte var så dumt. Är vi 
verkligen det högteknologiland som vi tror 
att vi är? Stockholm är den enda regionen 
som betalar mer skatt än dess befolkning 
plockar ut i bidrag, säger Erik Hörnfeldt på 3.

Han tar flera länder i Asien som exempel på 
kontrast. Där genomförs besluten direkt efter 
att de är tagna och målen är högt uppsatta. I 
Kina är marknaden för mobiltelefoner bland 
prostituerade större än hela Skandinavien till-
sammans. Det är främst gulddraperade tele-
foner med diamantdetaljer som säljer – och 
köparna uppgår till en så stor grupp som 20 
miljoner personer.

– De senaste åren är det få som talat om fram-
tiden. Hur går vi egentligen vidare för att få en 
bra tillväxt i Sverige, undrar Erik Hörnfeldt. 

Nicklas Mattsson, VD på Jarowskij Media, 
menar att problemet inte ligger i vad vi ska 
göra, utan hur branschen ska nå ut till en 
bredare publik:

– Är det ni här inne, eller är det Christer 
Sturmark i regeringens IT-politiska strategi-
grupp som ska bredda intresset? Jag tror att 
ni måste bli lite roligare i Internetsvängen! 
Det var roligt när Jonas Birgersson var med, 
han fick folk att lyssna. Han gjorde folk med-
vetna om bredband och dess möjligheter. Det 
landade också i en del propositioner och gene-
rerade pengar.

Stryk i media
– Jag får alltid oerhört mycket stryk i media 
när jag sticker ut hakan för att vara roligare. 
I den här rollen är mitt jobb att driva proces-
serna internt och fokuserar på att få saker att 
hända än att vara populistisk. Men jag ska 
göra mitt bästa! replikerar Christer Sturmark 
snabbt. 

Han jobbar sedan i september i år som ord-
förande i regeringens IT-politiska strategi-
grupp med uppdrag är att ta samlat grepp om 
svensk IT-politik. Den främsta utmaningen 
är att få upp IT-politiska frågor på agendan 
och starta debatt i media. 

– Politiker tittar och lyssnar mycket på 
vad som diskuteras i media. Därför måste vi 
få upp IT-politiska frågor på agendan, säger 
Christer Sturmark. 

Samtliga församlade är dock inte helt nöjda 
med farten på arbetet.

– Jag tror IT-gruppen måste vara elak, 
kantig och forcerande. Vi har inte tid att 
vänta. Gruppen har bara chans att påverka om 
ni faktiskt vågar, menar en man ur publiken.

I snabb takt eller inte. Frågan kvarstår - hur 
går vi vidare?

– Vi har ingen aning om vad som är väsent-
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ligt eller vad vi bör göra i framtiden. Om 
25 år kommer vi att se det uppenbara och 
vad vi borde ha gjort, som vi i dag gör med 
70-talet. Jag tror det är helt andra saker än det 
vi diskuterat i dag, säger Erik Hörnfeldt.

– Ska vi sitta i mörkret och bara vänta då? 
Är det inte bättre att vi agerar för att göra 
något i alla fall? Sätta bollen i rullning. Om 
inte annat får vi väl kalla tillbaka bollen, säger 
Niclas Mattsson.

Håkan Ogelid, redaktionschef på Compu-
ter Sweden, menar att vi måste ta tag i de 
enorma problem som finns på Internet i dag. 
Annars kommer vi över huvud taget inte ha 
någon framtid att blicka mot.

– Internet i dag är skrämmande. Problem 
som spam och virus sköljer över oss och håller 
på att tvätta bort den positiva bild av Internet 
som hittills funnits hos de breda massorna. 
Det har blivit en ohållbar situation där leve-
rantörer av antivirusprogram ska rädda värl-
den. 

Håkan Ogelid menar att problemen bott-
nar i ett glapp på Internet: Staten satsar 
enorma pengar på infrastruktur, men tittar 
man på vad som skickas på nätet är det väldigt 
mycket illegal verksamhet. 

– Det är en ohållbar situation. Vi måste 
upprätta någon slags STIM-modell att jobba 
för. I USA finns en jättestor rörelse bland 
media för att stoppa gratisströmmar på Inter-
net. Det mesta pekar på att det är operatö-
rerna som måste släppa ifrån sig intäkterna, 
säger Håkan Ogelid. 

– Jag tycker också att det är viktigt att Sverige 
tar tillvara på materiella rättigheter och bör 
gå i bräschen för en förändrad lagstiftning, 
säger Christer Sturmark.

Betalningsviljan finns
– Om musikbolagen skulle använda Internet 
finns redan en betalningsvilja bland använ-
dare i dag. Vi vill betala, men inte lika mycket 
som tidigare. Det här är en prisfråga, inte 
en juridisk fråga. Överför vi verksamheten 
till kriminella är det klart att juridiken urhol-
kas, säger Niklas Lundblad vid Stockholms 
e-handelskammare och IT-debattör.

Men det är inte bara tillväxten av själva 
Internet som är brännfrågor. Även branschens 
egen tillväxt ifrågasätts. Är det inte samma 
människor som valsat runt de senaste åren? 
Och var finns egentligen kvinnorna?

– Vi män känner oss tryggast i grupp, 
säger debattens ordförande Olof Hallström 
från Svenskt Näringsliv med glimten i ögat 
men blir snabbt allvarlig:

– Jag kan inte förnya människor men 
hoppas på att de ger sig tillkänna. Jag ska 
börja med att ta med en kvinna i panelen 
nästa år.
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