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Välkomna till  
Internetdagarna 2005
I år är det sjätte gången  som vi på II-stiftelsen tillsammans med en rad medarrangörer genomför 
Internetdagarna. För varje år har konferensen vuxit och har nu etablerat sig som ett verkligt 
branschforum för alla som arbetar professionellt med Internet. Konferensen har utvecklats till den 
naturliga mötesplatsen för det svenska Internetsamfundet.

Vår uttalade strävan är att belysa de brännande Internetfrågorna med hjälp av talare som står mitt 
i händelsernas centrum. Därför har vi i år samlat cirka 140 talare för 32 olika seminarier som alla 
på olika sätt belyser aktuella frågor för Internet i Sverige.

Nytt för i år är att vi lagt till ett femte spår av seminarier som vi kallat paneldiskussioner. Tanken 
är att dessa seminarier ska ge bättre utrymme och tid för diskussioner inom en panel och med 
publiken. Vi fortsätter naturligtvis även i år med tester, demonstrationer och utställningar. 

Väl mött

Östen Frånberg
Ordförande II-stiftelsen

Medarrangörer
Konferensprogrammet för Internetdagarna 2005 har utarbetats av II-stiftelsen tillsammans med följande medarrangörer.

www.sigsecurity.se

www.pts.se

sof.isoc.se

www.skl.se 

www.itforetagen.se
www.svensktnaringsliv.se

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

Länssamverkan 
Bredband

www.bankforeningen.se

www.snus.se

Demonstrationer och 
tester
Efter seminarierna på måndagen och i pauserna finns det 
gott om tid att besöka utställarna och ta del av de tester och 
demonstrationer som finns uppriggade. Internetdagarna 
är mer än bara intressanta och aktuella seminarier. Du 
kan också prova ny teknik och se smarta lösningar. Bland 
annat kommer vi att demonstrera hur flygbolaget SAS 
flyttat ut sina Internettjänster till mobilen. På plats finns 
även Vinnovaprojektet Fiber Optic Valley från Hudiksvall för 
att visa på framtidens fiberkommunikation till hemmen. 
Du kommer även att kunna se och prova på IP-telefoni och 
olika säkerhetsläsningar för nätverk och mycket mer.  

Mingla med  
Internetsverige
På kvällen den 24 oktober blir det middag och rikliga 
tillfällen att prata med konferensdeltagare, talare och andra 
besökare.

Under kvällen kommer också II-stiftelsen att presentera 
vilka som i år får stöd från Internetfonden. För 2005 finns 
det 2,5 miljoner kronor att fördela mellan angelägna 
Internetprojekt. I fjol fick 19 projekt dela på två miljoner 
kronor. 

Föreningen SNUS (Swedish Network User’s Society) ska 
under kvällen också tillkännage årets pristagare av IP-
priset. Tidigare år har priset gått till bland andra Jan Berner 
och Patrik Fältström. Dessutom kommer Vinnovaprojektet 
Fiber Optic Valley att presentera sina stipendiater för i år. 

Denna bilaga är producerad av II-stiftelsen augusti 2005 inför konferensen ”Internetdagarna”.
Redaktör/projektledare: Patrik Lindén (patrik.linden@iis.se) Grafisk form: Comvia. Tryck: Tabloidtryck, Södertälje.
Projektledare för Internetdagarna: Staffan Hagnell (staffan.hagnell@iis.se) 
II-stiftelsen, Box 7399, 103 91 Stockholm, tel: 08- 662 54 50

www.bitos.org
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09:00  Inledning:  Internet  –  Visioner och möjligheter

Det digitala hemmet

 IP och nätverk   Säkerhet  Infrastruktur och samhälle        Användning  Paneldiskussioner  

Konferens 24-25 oktober 2005

ProgramMån 

10:30   Kaffe

E-ID, lösning och stan-
darder för E-ID-hantering

TV via Internet?DNSSEC IP-telefoni och säkerhet
ICANN vs FN/ITU

Vem ska styra över nätet?
Fildelning och
upphovsrätten

Nyheter från IAB & IETF

Lönsamma
nätverkssatsningar

Tis

IP-telefoni  
– SIP och/eller Skype

Hantering av elektroniska 
dokument - t.ex. e-faktura 

Att bygga säkrare nät För vem ritas den nya 
bredbandskartan?

Nya nätverkslösningar

Mobilitet – Hur ser det fram-
tida mobila samhället ut?

Bevissäkring i digitala
miljöer – Computer forensics

Informationssäkerhet  
på nätet

IT-vision för Sverige och
faran med digitala klyftor

Det är Stiftelsen för Internetinfrastruktur, II-stiftelsen, som 
ansvarar för .se, den svenska toppdomänen på Internet. 
II-stiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation 
som verkar för en långsiktigt positiv utveckling av Internet 
i Sverige till nytta för användare och samhället i stort. Den 
tekniska driften av toppdomänen .se och hanteringen av 
domännamn sköts i huvudsak genom dotterbolaget NIC-SE.

– II-stiftelsen stödjer utvecklingen av Internet i Sverige 
genom egna insatser och genom bland annat ekonomiskt 
stöd till andra. Genom .se-domänen är vi djupt engagerade 
i viktiga delar av Internets infrastruktur i Sverige, men 
II-stiftelsen gör även mycket annat, säger Olof Hallström, 
II-stiftelsens generalsekreterare. 

Till exempel är det II-stiftelsen som tillsammans med 
Konsumentverket och Post- och telestyrelsen driver det 
populära bandbreddstestet TPTEST och gör det möjligt 
att använda testet gratis (se separat artikel på sidan 7). 
En annan del är att II-stiftelsen varje år delar ut pengar 
till olika projekt som stödjer Internets utveckling eller på 
annat sätt är till nytta för Internetanvändare. Det arbetet 
sker genom Internetfonden som i år fördelar 2,5 miljoner 
kronor till angelägna Internetprojekt. Läs mer om det sidan 12.

Det är II-stiftelsen som ansvarar för toppdomänen .se
– Internetdagarna, Nordens största Internetkonferens, 
som hela denna bilaga handlar om är förstås en annan 
del av vår verksamhet. Konferensen driver vi för att skapa 
ett gränsöverskridande forum för alla som professionellt 
engagerar sig i Internet och även för att ta pulsen på 
aktuella Internetfrågor. Det är viktigt att ge tillfällen för 
diskussioner och skapa möjligheter för människor från 
olika delar av Internetsverige att behandla aktuella frågor 
på ett professionellt sätt. Därför har vi fem olika spår under 
konferensen för att täcka in så mycket som möjligt. 

II-stiftelsen arbetar på uppdrag av vad som brukar kallas 
det svenska Internetsamfundet efter engelskans ”The 
Internet community”. Därför är stora delar av Internets 
svenska användarkollektiv representerat i styrelsen. Där 
finns representanter för Konsumentverket, Dataföreningen, 
Internetoperatörerna, Svenska Bankföreningen, Svensk 
Handel, Svenskt Näringsliv och föreningen Internet Society.

Se mer om II-stiftelsen  
på webben: www.iis.se

 Olof Hallström,  
 generalsekreterare för II-stiftelsen 

11:00        

12:30   Lunch

13:40 Trådlösa accessnät Den bistra verkligheten  IT som valfråga 2006 IP-telefoni – visioner 

15:10   Kaffe

15:30  

17:00    

           

09:00     Domännamn

10:30   Kaffe

11:00 IP-nätverk för Triple play   Din integritet på nätet Internet via mobilen     Tankar om IT och tillväxt

12:30    Lunch

13:40 Säkert nät – veta eller tro Kan man surfa lugnt?

15:10   Kaffe

15:30 –  Debatt:  Har vi det Internet vi vill ha eller vad är det för Internet vi vill ha?    
17:00
 

Utställare 2005:

Buffé, Internetfonden, IP-priset och mingel

Demonstrationer, tester och utställning

Vad innebär IT- 
propositionen?

18:00–
21:00

 IP och nätverk   Säkerhet  Infrastruktur och samhälle       Användning  Paneldiskussioner 
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INLEDNINGSSEMINARIUM

09:00       Måndag 
24 oktober

Erfarenheter från framgångsrika  
konsumenttjänster på nätet
- Hur man lyckas med nya tjänster på nätet.
- Vad har gjort Kaaza och Skype framgångsrikt.
- Framtida möjligheter för nya tjänster på nätet.

Talare: Niklas Zennström, Skypes VD och 
grundare. Niklas är också mannen bakom 
fildelningsprogrammet Kazaa och proto-
kollet FastTrack samt grundare av företaget 
Joltid.

Internet - möjliggörare och utmanare

Talare Marianne Treschow, 
generaldirektör Post och telestyrelsen

Internet – Visioner och möjligheter 

Sedan Internet lämnat pionjärstadiet har mycket 
hänt. Många affärsmodeller har provats, vissa har 
lyckats och användarna ställer idag helt andra krav 

än tidigare. Samtidigt har samhället 
ett växande intresse i hur Internet 
styrs. Under inledningsseminariet 
belyses dessa aspekter. 

Moderator: Östen Frånberg,  
 II-stiftelsen

Internet Governance from a UN perspective  
- Internet governance and the work 
of United Nations Working Group on 
Internet Governance (WGIG) 
Talare: Markus Kummer, Executive  
Coordinator, Secretariat of WGIG.

15:30

SIP eller Skype

Skype har på kort tid lyckats sprida 
IP-telefoni till många användare. Under 
seminariet beskrivs den teknik som Skype 
använder sig av. Vi frågar oss också vad 
status och utveckling är för SIP och hur 
den påverkas av Skypes framgångar. 
Finns det någon uppenbar relation 
mellan dessa två tekniker?

Moderator: Glenn Sernbrant, IP-solutions

Skype
- Fundamenta i Peer-to-Peer-designen
- Tekniska och affärsmässiga fördelar 
med Skypes lösning
- Alternativa tillvägagångssätt
- Alternativa användningsområden för 
tekniken

Talare: Fredrik de Wahl, Joltid

 SIP 
- Vad fungerar och vad som kommer?
- Peer-to-Peer SIP, hur det kan fungera, 
konsekvenser för produkter, operatörer 
och slutanvändare.
- SIP bortom VoIP - Presence, Instant 
Messaging, och Event Notification

Talare: Johan Liseborn, Hotsip

Diskussion:  
Hur ser framtidens tekniska lösningar ut för IP-telefoni?

IP OCH NÄTVERK

11:00       Måndag 15:30

Bevissäkring i digitala miljöer - 
Computer forensics

Den ökade datoranvändningen i samhället har lett till att 
det numera tillhör rutinen att ta datorer i beslag i samband 
med husrannsakan. Även i företagsmiljö uppstår det ibland 
behov av att granska en eller flera datorers innehåll, till 
exempel då man upptäcker konstigheter vid en IT-revision.

I det här seminarieblocket beskriver vi hur 
sådan teknisk granskning av datorer går 
till, vilka juridiska ramar som gäller, vilka 
fallgropar som man till varje pris måste 
undvika samt hur man värderar digitala 
bevis i en domstol.

Moderator: Svante Nygren, journalist  
och förläggare

Digital kriminalteknologi i verkligheten
Vi ser i populära TV-serier hur man kan 
säkra digitala bevis med hjälp av Science 
fiction-liknande teknik. Här får vi veta 
hur det går till i verkligheten i Sverige.

Talare: Göran Fornbrandt, Ernst & 
Young. Göran har mångårig erfaren-
het av arbete med efterforskning på 
digitalt lagringsmedia.

Spårbarhet i interna system
Globala koncerner hanterar dagligen 
känslig data i sina system. Vad händer 
om något går fel? Hur spårar man vem 
som gjorde vad när? Förutom för det 
egna säkerhetsarbetet ställs också nya 
krav från lagstiftare världen över. 

Talare: Niklas Eklöv, Informationssäker- 
hetsspecialist, Safeside Solutions AB 

Hur digitala bevis värderas i rättegångar
- Vad ställer domstolar för krav på   
digitala bevis?
- Är rättsväsendet i takt med  
 e-samhället? 
- Erfarenheter från rättegångar där  
 digitala bevis spelat en avgörande roll.

Talare: Chatrine Rudström,  
 åklagare Uppsala

Metodfrågor och säkerhet i bevisningen
Förr, nu och i framtiden. Hur polisen arbe-
tar med att säkra digitala bevis?

Talare: Bosse Norgren, kriminal-
kommissarie, Rikskriminalpolisens 
IT-brottsrotel

SÄKERHET

11:00       Måndag

Anmälan 
Tid
24-25 oktober 2005.
Registrering öppnar den 24 oktober   
kl 08.00.

Plats
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm. 
Tunnelbanestation Skanstull. www.clarionstockholm.com

Pris
4 900 kr exkl moms.

För mer information
Frågor om bokning ring 08-662 54 50 eller kontakta  
Internetdagarnas projektledare Staffan Hagnell  
(shl@iis.se eller 0709-999 275). Se även webben för 
uppdaterat program och övrig information:  
www.iis.se/Internetdagarna/2005/

Anmälan
Det går att anmäla sig till konferensen på två sätt:
1) På webb: www.iis.se/Internetdagarna/2005/
2) Post: NIC-SE, Box 5774, 114 87 Stockholm

Avbokning
Eventuell avbokning kan ske utan kostnad fram till den  
17 oktober. Därefter debiteras hela avgiften. Bokningen kan 
dock överlåtas till en kollega. 

Arrangörer
Internetdagarna arrangeras för sjätte året i rad av II-stiftelsen 
tillsammans med 14 medarrangörer. 

Förnamn

Efternamn

Företag

Avdelning 

Adress

Postnr

Postadress

Fakturaadress

Postnr

Postadress

E-post

Meddelande

✁

ANMÄLAN 
INTERNETDAGARNA 24-25 OKTOBER 2005
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Vem har koll på alla 
bredbandstjänster?

Allt om Bredband är en oberoende portal 
som hjälper 1,5 miljoner aktiva användare
att hitta de bästa bredbandstjänsterna:  
 √  internet √  telefoni
 √  digital-tv √  video-on-demand
 √  spel √  musikvideos

�������������������������������������������������������������������������������������

15:30

Vad innebär IT-propositionen?

IT-propositionen som regeringen nyligen lämnat till riksda-
gen har en delvis ny inriktning jämfört dem den gamla från 
år 2000. Under seminariet belyses de aspekter av IT-propo-
sitionen som har mest betydelse för Internet i Sverige och 
vad den kommer att betyda för branschen och för enskilda 
användare. 

Moderator:  
Ylva Hambraeus Björling,  
ordförande för IT-politiska strategi-
gruppen och VD för IT-Företagen

  Talare från regeringens IT-politiska 
strategigrupp

Maria Häll kansliansvarig

Caroline Andersson 
projektkoordinator

Torbjörn Skarin, projektkoordinator

INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE

11:00       Måndag 15:30

E-ID, lösningar och standarder för 
E-ID-hantering

Vi följer även i år utvecklingen inom detta intressanta 
och mycket viktiga område. De konkreta lösningar som 

har kommit ger upphov till flera frågor, 
så som; Vad är behovet? Hur mycket 
får en transaktion kosta? Hur kommer 
marknaden att utvecklas och vilka blir 
aktörerna? Vilka konsekvenser får IT-
propositionen?

Moderator:  
 Mikael von Otter, Svenskt Näringsliv 

Införande av elektronisk identifiering och elektro-
niska underskrifter i Sverige

- E-legitimationens roll för att nå 24/7-
visionen - affärsmodell och en gemen-
sam infrastuktur
- Vägledningar för att stöda myndighe-
ternas införande av e-tjänster - använd-
barhet och juridiska frågor

Talare: Dag Osterman,  
SAMSET-projektet, Skatteverket

Bankernas erbjudande idag och vad 
vi kan se i framtiden

Talare: Bengt T Hansson, Nordea

 
En ingång för  
samhällsmedborgaren med ett E-ID

Talare: Talare: Ulf Hertin,  
Stockholms Läns Landsting

Identity Management
- Standardization activities and techno-
logy development in the mobile arena.

Talare: Rolf J Blom, Ericsson

ANVÄNDNING

11:00       Måndag 15:30

Mobilitet – Hur ser det framtida 
mobila samhället ut?

Mobilitet blir ett mer och mer vanligt förekommande inslag 
i samhället och samhällsutvecklingen. Allt blir mobilt! Mobila 
hem, mobil produktion, mobila tjänster, mobil hälsovård, 
mobilt lärande, mobil handel. Men hur ser denna utveck-
ling ut? Vad är det som händer i olika delar av samhället? 
Hur förändras våra beteenden? Och hur ser den framtida 
mobila människan ut?
 Vi individer intar olika roller och egenskaper. Vi agerar 
som privatpersoner, vi har (oftast) en professionell roll 
och vi har en roll som medborgare. Dessa roller smälter i 

dagens samhälle allt mer samman och 
mobiliteten kan underlätta detta. I detta 
seminarium vill vi – med individen som 
utgångspunkt – belysa och diskutera 
det framtida mobila samhället. 

Moderator: Ulrik Brandén, Mark-
nadschef, Soul Business Innovation

Talare:

Linda Bradley,  
Soul Business  

Innovation

Erik Langby,  
Kommunstyrelsens 
ordförande och 
kommunalråd i Nacka, 
ordförande i  

Kommunförbundet Stockholms län. 
(Nacka blev Årets IT-kommun 2003 och 
Årets Informationskommun 2002)

Karl-Olov Arnstberg,  
Professor i etnologi 
vid Stockholms uni- 

versitet och författare 

Martin Svensson, 
forskare, SICS

Jan Lindgren,  
Vice President,  

Nokia Networks 

PANELDISKUSSIONER

11:00       Måndag

Möt oss på Internetdagarna 2005:
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Trådlösa accessnät

Tekniken och tillämpningarna för trådlös access till Internet 
fortsätter att utvecklas snabbt. Men hur stort kommer 
WiMAX att bli? Hur förhåller sig WiMAX till andra trådlösa 

tekniker som WLAN och 3G? Och hur 
kommer WiMAX att användas i Sverige? 
Under seminariet presenteras också en 
”state-of-the-art”-lösning för ABC-nät 
eller mosaiknät där flera trådlösa tekni-
ker används samtidigt

Moderator: Sven Uthorn,  
B3IT Management AB

Internet på tåg-tjänsten
- tekniken bakom: WLAN, UMTS, GSM 
och satellit
- praktiska erfarenheter
- länkbyte i 200 km/h
- säkerhetsaspekter

Talare: Håkan Lindberg, B3IT

Accesstekniker för radio
- WiMAX (802.16)
- Skillnaderna mellan Wi-Fi, WiMAX, 
TDD samt ”klassisk” cellulär 
kommunikation såsom GSM, GPRS och 
UMTS.
- Den kommande standarden 802.20

Talare: Mattias Heinze,  
   Network Expertise

IP OCH NÄTVERK

13:40       Måndag 15:30

Den bistra verkligheten 

Spridningen av olika former av skadlig kod på Internet har 
blivit ett modernt gissel. Enligt vissa bedömare kommer 
problemet att bli än mer omfattande och på sikt hota hela 

användningen av Internet, medan andra 
avfärdar dessa domedagsprofetior. Under 
seminariet analyseras omfattningen av 
dagens problem och var utvecklingen är 
på väg.

Moderator: Kent Larsson,  
IT-säkerhetschef Stockholm Stad

Hur det ser ut idag?
- Vilka e-länden har vi?

Talare: Torbjorn Wictorin, Sunet Cert

Det elektroniska samhället som en arena  
för internationell brottslighet 

- Detta föredrag handlar om vilket e-lände 
som cirkulerar på Internet.
Ingenting för den nervsvage idealisten 
som tror alla om gott. Dessbättre finns 
det lösningar för alla problem, så även 
för e-ländet på Internet. Möt verklighe-
ten!
- Varför händer det som händer?

Talare: Jaak Akker, CSC

Orsakssamband
- Spelplanen - vilka ”utgör” internet?
- HemPC-reformen - ett skott i foten?
- Verktygen - kunskap, produkter, 
 lagar mm
- Dominerande problem
- Vad händer nu?

Talare: Johan Mårtensson, Post- och 
telestyrelsen, Sitic

Diskussion:  
Var utvecklingen är på väg?

SÄKERHET

13:40       Måndag

Nu är allt klart för Internets nya toppdomän .eu som i 
praktiken kommer att börja fungera runt nyår. Redan 
nu går det dock att ansöka om att få ett domännamn 
med ändelsen .eu. 

Det är EURid i Belgien där svenska NIC-SE är en av delä-
garna som har fått EU-kommissionens uppdrag att sköta 
.eu-domänen.EURid har avtal med ett antal ombud i varje 
land som kan ta emot din ansökan.

Turordningen för den nya domänen blir att först behandlas 
ansökningar från företag, myndigheter och organisationer 
som har en registrerad namnrätt inom EU och söker om 
det namnet som domännamn. Därefter kommer EURid att 
öppna upp för alla sökande. EURid räknar med att komma 
igång med förtursbehandlingarna i slutet av året och att 
ungefär fyra månader senare börja behandla övriga ansök-
ningar. För den löpande verksamheten är det sedan först till 
kvarn som gäller. 

Enda kravet för att kunna söka om ett .eu-domännamn är 
att man som privatperson är skriven i ett EU-land eller att 
företaget/organisationen finns registrerat i ett EU-land. Det 
är möjligt att söka om vilket domännamn som helst förut-
satt att det är ledigt. 

På webben finns mer information och en lista över EURid:s 
ombud. I skrivande stund finns det ett flertal svenska om-
bud som kan ta emot ansökningar.

Se mer på webben:  www.eurid.eu

Fiber Optic Valley är en arena för utveckling och test av bred-
bandstekniker och tjänster. Vi har en nära koppling till forskning 
inom universitet och högskola och erbjuder ett unikt bransch-
nätverk av aktörer. Vår vision är att inom tio år vara Europas 
innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och fiberoptiska 
produkter för industrin. 

Se: www.fiberopticvalley.se  
och utställningen på Internetdagarna

.eu ny toppdomän på Internet

SNCNW - Swedish National Computer 
Networking Workshop

SNCNW hålls i år på

 Högskolan i  Halmstad den  23-24 november.  
 

SNCNW är en mötesplats för forskare och praktiker inom 
nätverksområdet. Under SNCNW presenteras olika arbeten, 

 mestadels av forskarkaraktär. 

För mer info och anmälan se http://www.sncnw.se/  
Välkomna!

Demo
     2005

Triple play 2005 

De kvalitets- och kapacitetskrav som triple play (IP-
TV, IP-telefoni och Internet) ställer på de ingående 
nätverkskomponenterna är väsentligt mycket högre 
än i traditionella nätverk där Internet tillhandahålls 
”efter bästa förmåga”. 
 För att ge dig som besöker Internetdagarna en 
god uppfattning av hur moget detta spännande 
område är kommer tester och demonstrationer att 
genomföras på Internetdagarna. 

För att enkelt kunna utvärdera nätverksprodukter lämpliga 
för triple play har SSNF, Svenska Stadsnätsföreningen, utar-
betat mätmetoden KAK, Kvalitetssäkring av Aktiva Kompo-
nenter. På Internetdagarna kommer SSNF att demonstrera 
sin mätmetod. 
 Vidare kommer Agama Technologies att presentera 
koncept och erfarenheter av IP-TV-övervakning. 
Ni som vill demonstrera er teknik eller tjänster kring IP-TV 
är välkommen att göra det. För mer information kontakta 
internetdagarna2005@iis.se. 

http://www.sncnw.se/
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IT som valfråga 2006 

Vilka blir det stora IT-frågorna inför valet 2006? Lyssna 
till riksdagspartiernas IT-politiska talespersoner berätta 
vad deras respektive parti vill driva för IT-politik och vilka 
reformer med bäring på Internet som kan bli aktuella efter 
valet. Seminariets moderator Lars Dahmén, chefredaktör på 

Computer Sweden, ser till att göra de par-
tiskiljande frågorna tydliga och att lyfta 
fram de mest väsentliga frågorna. Det 
kommer också vara möjligt för publiken 
att ställa frågor till panelen. 

Moderator:  
Lars Dahmén, chefredaktör på  
tidningen Computer Sweden

Talare/paneldeltagare:

Sven Bergström,  
Centerpartiet

Monica Green,  
Socialdemokraterna

Johnny Gylling,  
Kristdemokraterna

Björn Hamilton, 
Moderaterna

Claes Roxbergh,  
Miljöpartiet

Karin Thorborg, 
Vänsterpartiet

Christer Winbäck, 
Folkpartiet  

INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE

13:40       Måndag 15:30

IP-telefoni, visioner

Nu när IP-telefoni står inför sitt stora genombrott känns det 
angeläget att blicka framåt och bedöma vilken påverkan 

detta teknikskifte kommer att få på sikt. 
Fokus för seminariet är inte på dagens 
”upphottade” telefonväxlar utan snarare 
att visionera om de möjligheter som den 
sanna konvergensen mellan telefoni och 
data kommer att medföra. 

Moderator: Hans-Christer  
Bergschöld, Wx3

IP-telefoni - en egen disciplin?
- Vad är IP-telefoni och vilka är  
 marknaderna?
- Vad säger EU-kommissionen och  
 andra?
- Hur ser PTS på IP-telefoni?

Talare: Christoffer Karsberg, Post- och 
telestyrelsen

Konvergens och framtiden för VoIP
- Vad är telefoni? 
- Konvergens och telefoni? 
- Förstår alla vad som händer?

Talare: Patrik Fältström, Cisco, IAB

Plan och målsättning med SUNETs 
upphandling av SIP-operatörsan/ 
slutning
- Syfte
- Krav
- Resultat

Talare: Fredrik Thulin, Stockholms 
 universitet, Sektionen för IT och media

Diskussion: Hur kommer det att  
vara 2010?

ANVÄNDNING

13:40       Måndag 15:30

Hantering av elektroniska  
dokument – t.ex. e-faktura

Efter flera års pratande om effektivisering av dokumentflö-
det mellan företag så har det äntligen blivit en islossning. 

På seminariet kommer vi att redovisa allt 
från en lösning för tusentals småföretag, 
ge status för den offentliga sektorn, visa 
på tjänster hos bankerna samt diskutera 

utvecklingstrender

Moderator: Peter Fredholm,  
Fredholm Consulting

Bankernas nationella och internationella initiativ
- Bankernas initiativ kring elektroniska fakturor

Talare:  
Anne Sundqvist och  

Pär Karlsson,  
Svenska  

Bankföreningen

 

Framtiden är här redan idag

Talare: Bengt T Hansson, Nordea

 

Vad som händer inom kommuner 
och landsting 

Talare: Kerstin Wiss Holmdahl,  
Sveriges Kommuner och Landsting

 

Elektronisk dokumenthantering för 

det  mindre företaget 15 min 
- vilka tjänsten blir möjliga med EDI, 
dels mellan mindre företag och mellan 

mindre och större företag

Andreas Pettersson, SPCS - SPCS EDI

Diskussion

PANELDISKUSSIONER

13:40       Måndag

Med TPTEST kan alla på ett enkelt sätt mäta vilken 
överföringshastighet man får från sin Internetleve-
rantör och att man får de megabit per sekund man 
betalar för. 

TPTEST har fått hög acceptans hos konsumenter och In-
ternetoperatörer i Sverige och varje dag görs cirka 25 000 
tester mot mätservrarna. Sedan starten har över en miljon  
nedladdningar av testprogrammet gjorts.

Det är II-stiftelsen, Konsumentverket och Post- och 
telestyrelsen, som tillsammans tillhandahåller TPTEST och 
bekostar utveckling och support så att det ska vara gratis 
för användarna. 

Nya funktioner under 2005
Programmet har utvecklats i flera steg. Under senare delen 
av 2005 kommer version 5 att lanseras med rad förbätt-
ringar. Bland annat kommer gränssnittet att förenklas 
för den ovana användaren samtidigt som det ska finnas 
möjligt att få tillgång till mer kvalificerade verktyg för mer 
komplexa mätningar. 

Tidigare mätningar kommer att lagras på användarens 
dator. Det betyder att du själv kan jämföra ditt resultat 
med vad du fått vid tidigare mätningar. Då kan man se hur 
prestandan utvecklas över tiden. Dessutom kommer det 
vara möjligt att mäta tillgängligheten mot olika resurser på 
för att ge användaren en bild över vilken nåbarhet deras 
operatör har till omvärlden.

Även andra prestandamått än överföringshastighet ska 
presenteras. Detta för att användaren ska få en bättre 
uppfattning om hur väl anslutningen fungerar för olika 
tjänster, till exempel IP-telefoni.

För att underlätta diskussioner med din leverantör ska det 
också bli möjligt att spara mätdata som en fil. Tanken är att 
den ska kunna användaren vid diskussioner med operatö-
ren eller som statistiskt underlag.

Testa programmet själv och läs mer på:  
www.tptest.se

Mät din bandbredd med TPTEST
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DNSSEC – Införande av DNSSEC i .se, 
så går det till!

NIC-SE har sedan januari 2003 en signerad .se-zon i 
testmiljö. Under året har arbetet inletts med att kunna 
distribuera den signerade zonen. Ett stort steg på vägen 

mot ett säkrare Internet i Sverige är att 
signera viktig svensk DNS-infrastruktur 
som t.ex. myndigheter, massmedia och 
banker. Seminariet förklarar varför detta 
görs, vad nyttan och begränsningarna är, 
hur det går till och vad som är viktigt för 
DNS-operatörer och andra att tänka på.

Moderator: Torbjörn Carlsson, NIC-SE

Varför DNSSEC?
- PTS syn
- Myndigheters intresse av att införa  
 DNSSEC

Talare: Anders Rafting,  
Post- och telestyrelsen

 NIC-SE:s handlingsplan
- Aktiviteter fram till produktion
- Koppling mellan certifikat, domän och      
 adminstratör
- Vilket stöd behöver DNS-operatörer och  
 domännamnsinnehavare?
- NIC-SE:s testresolvrar
- Förväntade effekter

Talare: Anne-Marie Eklund Löwinder,  
  NIC-SE

 Praktiska erfarenheter
- Testverksamhet inom .se
- Testverksamhet och standardisering  
 internationellt
- Krav och rekommendationer för  
 implementering av DNSSEC

Talare: Jakob Schlyter, Nexus

Vilka problem återstår att lösa?
- DNS vs DNSSEC
- Kundnytta och förväntningar
- Övergång till DNSSEC hos operatör
- Risker och osäkerhetsfaktorer

Talare: Mats Dufberg, TeliaSonera

Paneldiskussion tema: Vilka hinder finns på vägen?

IP OCH NÄTVERK

15:30       Måndag

 
 

15:30

IP-telefoni och säkerhet

Med IP-telefonis intåg kommer vi även att få nya typer 
av säkerhetsproblem. Här försöker vi 
förutsäga några av dem, diskutera 
deras konsekvenser och vilka de möjliga 
lösningarna är.

Moderator: Robert Malmgren, 
ROMAB, ordf SNUS

Konsekvenser av ”seamless” IP-konnektivitet
- Visionen om att kunna använda olika accessformer och 
tjänster oberoende av plats och terminal.
- Generellt om de nya säkerhetsproblemen för IP-konnekti-
vitet och dess specifika betydelse för IP-telefoni

- Hur upprätthålla ett traditionell säker-
hetsdomäntänkandet när användaren 
hoppas mellan olika nät, accessformer 
och operatör.
- Hur hanterar man den personliga inte-
griteten, hur skapar man ”trust” och  
hur blir det med spårbarhet?

Talare: Håkan Kvarnström, TeliaSonera

 
Några nya säkerhetsrelaterade 
frågor
- SPIT - IP Telephony SPAM
- Nödsamtal, avlyssning, och andra 
säkerhetsrelaterade ”krav”

Talare: Johan Liseborn, Hotsip

Säker IP telefoni?
- Alla är överens om att IP telefoni kan innebära stora 
besparingar och ökad produktivitet, men många oroar sig 

fortfarande för säkerheten. 
- Kan en realtidsapplikation som telefoni 
överleva bland virus och maskar ? 
- Hur kan en hacker tänkas attackera ett 
IP-telefoni-systemen och hur man kan 
skydda sig.” 

Håkan Nohre, säkerhetsspecialist,  
systemingenjör, Cisco Systems

SÄKERHET

15:30       Måndag

Med Enum blir det enklare 
att ringa över Internet
II-stiftelsen har tillsammans med Post- och telestyrelsen varit 
drivande för införandet av Enumstandarden i Sverige. Enum 
är en standard med vilken Internets adresseringssystem, 
DNS, kan användas även för telefonnummer. Det innebär i 
praktiken en utveckling av IP-telefoni. Till skillnad från an-
dra tekniker och lösningar är Enum en globalt accepterad 
och öppen standard. Det betyder att användningen inte är 
knuten till ett visst företags produkter eller system. 

Lite förenklat kan man säga att man kopplar telefonin till 
Internet och använder landskoden +46 ungefär på samma 
sätt som till exempel .se används för vanligt Internetanvän-
dande och telefonnumret hanteras som ett domännamn. 

– Det har under ett par år pågått tester med Enum i Sverige 
där över 20 000 telefonnummer anslutits. NIC-SE som till 
vardags driver .se-domänen har fungerat som spindeln i 
nätet och drivit namndatabasen, förklarar Staffan Hagnell 
från II-stiftelsen och ordförande i Enum Forum som är den 
svenska branschhorganisationen för Enum. 

Sverige ligger relativt långt framme 
med Enum men bland annat Öster-
rike har kommit längre. Där erbjuder 
man redan kommersiella tjänster 
med Enum.

– Mycket talar för att Enum kommer 
att införas i Sverige. I en rapport till 
regeringen som nu är ute på remiss 

föreslår Post- och telestyrelsens att Enum ska införas och 
att regeringen ska ansvara för den svenska landskoden för 
Eunm, säger Staffan Hagnell.

För den som vill veta mer så finns det mycket information i 
PTS: slutrapport om Enum från i december 2004. Den finns 
bland annat finns på Enum Forums webbplats  
(www.enumforum.se). 

Staffan Hagnell, 
II-stiftelsen

Kvällen måndagen 
den 24 oktober

En konferens består inte enbart av seminarier.  
En stor del av behållningen är också att träffa andra 
besökare, få en chans att diskutera med de talare 
man lyssnat till under dagen, hinna prata med ut-
ställarna och ta del av de testar och demonstrationer 
som finns tillgängliga. 

Efter sista seminariepasset på måndagen ges tillfälle att 
hinna se utställningen och demonstrationerna. 

Sedan, under middagsbuffén, kommer II-stiftelsen att pre-
sentera de projekt som valts ut till att få stöd från Internet-
fonden 2005. En handfull mottagare kommer att ges chans 
att berätta en del om sina planerade projekt. Dessutom 
kommer användarföreningen SNUS (Swedish Network 
User’s Society) att dela ut IP-priset. Vinnovaprojektet Fiber 
Optic Valley kommer också att presentera sina stipendiater 
för i år.

Med andra ord hoppas vi att under lättsamma former 
samla mycket av det som just nu rör sig i Internetsverige. 

Glimtar från tidigare års Internetdagarna
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ICANN vs FN/ITU – Vem ska styra 
över Internet?

Internets globala genomslag har väckt nationalstaternas 
intresse för hur Internet styrs. Till exempel ifrågasätts av 
vissa USA:s stora inflytande, och att så många privata orga-
nisationer har ett direkt inflytande över en allmän nyttighet. 
Av vissa ifrågasätts även enskildas möjligheter att okontrol-
lerat utbyta information. Genom att Internet snabbt blivit 

en samhällsviktig resurs ställer samhället 
nu nya krav på insyn och inflytande. 
Under seminariet diskuteras debatten 
om hur och av vem Internet kan komma 
att styras i framtiden.

Moderator: Olof Hallström, 
 II-stiftelsen

Talare/Panel: 

 

Johan Martin-Löf, Senior Counsellor, 
Post & Telestyrelsen

Jörgen Samuelsson,  
departementssekreterare,  
Näringsdepartementet

Olof Nordling, Manager of Policy 
Development Coordination, ICANN

Giovanni Seppia, VD, CENTR

Astrid Dufborg,  
Utrikesdepartementet

INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE

15:30       Måndag 15:30

Fildelning och upphovsrätten

EU:s så kallade infosoc-direktiv implementerades i Sverige 
under sommaren genom ändringar i upphovsrättslagen. 
Redan innan den nya lagen presenterades var den källa 
till stor debatt. Detta seminarium kommer att behandla 
ändringarna i upphovsrätten ur ett Internetperspektiv och i 

synnerhet vad den innebär för fildelningen 
av upphovsrättsskyddat material, vad 
den innebär för rättighetsinnehavarna, 
Internetanvändarna och för musikindu-
strins affärsmodeller.

Moderator: Patrik Hiselius, jurist och 
upphovsrättsexpert på  TeliaSonera

Den typiske fildelaren
Vem är det som fildelar och vilka driv-
krafter ligger bakom. Hur ser det ut i 
Sverige?

Talare: Christoffer Nilsson, World 
Internet Institute

Den nya upphovsrättslagen ur ett 
Internetperspektiv
- Vad innebär förbudet mot nedladdning 
av upphovsrättsligt skyddat material?
- Vad innebär det nya skyddet för tek-
niska åtgärder?
- Vilka andra lagändringar kan ha särskild 
betydelse för Internetanvändandet? 

Talare: Christoffer Démery, rättssak-
kunnig på Justitiedepartementet

Musikindustrins tankar om den nya 
upphovsrättslagen
Blev lagen ett stöd för skivbolagen i 
kampen mot fildelande pirater eller 
finns det fortfarande kryphål? Hur avser 
skivindustrin gå vidare?

Talare: Magnus Mårtensson, jurist på 
IFPI (International Federation of the  

 Phonographic Industry)

Hur påverkas musikindustrins  
affärsmodeller av fildelning och 
lagändringen

Talare: Morgan Karlsson, redaktör för 
Musiknytt och expert på elektroniskt 
distribuerad musik.

ANVÄNDNING

15:30       Måndag 15:30

TV via Internet?
Snart kan vi ta emot TV överallt - varför 
det, vem tjänar på det och vilka tekniker 
är viktigast? Under seminariet ställer vi 
oss frågan om viken framtiden är för 

distribution av TV via IP och Internet.

Moderator: Nicklas Mattson,  
  Svenskt Näringsliv

Debattör: Anders Landin,  
Sollentuna Energi

Debattör:   
Teracom

Debattör: 
 Jonas Birgersson, Labs2

Debattör: Lars Hedberg, ordföranden 
Svenska Stadsnätsföreningen

Debattör:  
Magnus Värmå,  
Canaldigital

Debattör:  
Per Björkman, SVT

Debattör: Pär Lager, 
Kultur- och utbilnings-
departementet

PANELDISKUSSIONER

15:30       Måndag

II-stiftelsen står tillsammans med 14 andra myndigheter, 
organisationer och företag bakom ”Surfa Lugnt”, en natio-
nell kampanj om säkerhet på Internet. Kampanjen syftar till 
att hjälpa svenska surfare med kunskap hur man undviker 
att drabbas av och sprida virus vidare, få bukt med skräp-
mejl samt att upptäcka bedrägeriförsök (s k phishing) på 
internet. 

För att få stopp på de digitala vandalerna måste myndig-
heter, organisationer och IT-företag ta sitt ansvar. Men 
som användare av tekniken har var och en av oss också ett 
personligt ansvar. Det är inte svårt att surfa lugnt – men det 
kräver medvetenhet, kunskap och teknik. 

Alla ska kunna surfa lugnt
Många känner idag oro för att använda Internet. Grund-
läggande kunskap och några enkla handgrepp är dock allt 
som behövs för att du skall kunna surfa lugnt. Egentligen 
är det bara tre saker du behöver komma ihåg: 
1 - Använd ett uppdaterat antivirusprogram 
2 - Använd en uppdaterad brandvägg 
3 - Uppdatera regelbundet din webbläsare och ditt opera-
tivsystem
 
På kampanjens webbplats hittar du många råd och tips 
om hur du ska kunna surfa lugnt och bli en mer medveten 
Internetanvändare. Se www.surfalugnt.se

Att Surfa lugnt
Internet fungerar precis som övriga samhället. Bland allt det 
sköna som finns gömmer sig små element av illvilja. Att surfa 
lugnt handlar om att vara medveten om ett fåtal enkla 
handgrepp som gör att man kan nyttja det goda, utan att 
behöva fundera över om någon försöker ta sig in i datorn 
eller om man omedvetet sprider virus till sina vänner.

Bakom kampanjen står: Post – och telestyrelsen, Krisbered- 
skapsmyndigheten, 24-timmarsdelegationen, Sveriges  
kommuner och andsting, Datainspektionen,  
Svenskt Näringsliv, IT-Företagen, Dataföreningen,  
II-stiftelsen, Svenska Bankföreningen, Microsoft, 
Symantec, F-Secure och IBM.
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15:30

Nya nätverkslösningar

Trots den snabba spridningen av nätverk under de gångna 
åren finns det fortfarande gott om nya 
tillämpningsområden kvar att utveckla. 
Under seminariet presenteras två goda 
exempel på intressanta nya nätverkstil-
lämpningar. Kom och låt er inspireras!

Moderator: John Angelmo,  
 Adamo Bredband

  UDS, en Metakatalog
- UDS, Universell data spridare, en  
 metakatalog baserad på vårt routing  
 system
- Praktisk erfarenhet av metakatalog 
 systemet
- Andra möjliga tillämpningar 

Talare: Roland Hedberg,  
  Umeå Universitet

Nätverksbaserat försvar 
- Varför Nätverks-Baserat Försvar (NBF) 
- Löst kopplade tjänster över ett IP-nät

Talare: Bengt Ackzell, Försvarsmakten

IP OCH NÄTVERK

09:00       Tisdag 15:30

Att bygga säkrare nät

Det finns givetvis många vinster med att använda samma 
nätverk för flera olika tillämpningar och media. Samtidigt 
som våra ”multifunktionsnätverk” därigenom blir allt 

viktigare, blir det tyvärr också allt svårare 
att upprätthålla säkerheten. En väl 
genomtänkt design är en förutsättning 
för att lyckas. Här ger två framstående 
nätverksdesigners sin syn på hur säkra 
nät ska designas och byggas.

Moderator: Joakim Fallsjö, Sanchin, 
SNUS

   Hur bibehåller man säkerheten i 
nätverket?  
- Problemet med den uppluckrade  
 gränsen mellan nätets insida och utsida 
- Åtkomlighetens baksida: VPN från  
 hemmen, WLAN på alla kontor,  DHCP- 
 nätverk i varje byggnad, m.m. 
- Möjliga lösningar

Talare: Martin Englund,  
       Sun Microsystems Inc 

Säkra applikationer i osäkra nät
- Vilka protokoll för åtkomstkontroll bör  
 användas
- Exempel på en verklig design

Talare: Martin Fredriksson,  
Carmen Systems

SÄKERHET

09:00       Tisdag

Kvinnor är typiskt sett mer försiktiga och mer nytto-
inriktade än män, och det är något vanligare att kvinnor 
använder Internet för nyttorelaterade ändamål som 
e-handel, myndighetskontakter och informationssök-
ning än vad det är för män. 

Projektet 24-timmarsmyndigheten, en av de största IT-
satsningar som gjorts i Sverige på senare tid, är okänt bland 
användarna. Däremot är det många som utnyttjar offent-
liga e-tjänster. 

Storstadsbor är bättre än folk i landet på att hålla isär sina 
e-postadresser för privata och jobbrelaterade ärenden. 
Ändå är det arbetsgivare i glesbygd som är mest strikta 
med att tillåta de anställda att använda jobbdatorn och sin 
jobb- e-postadress för privata syften.

Detta är några av de slutsatser som följer av II-stiftelsen 
stora Internetanvändarundersökning som genomförts 
under våren 2005. 

– Vår tanke är att återkommande mäta attityder och bete-
enden till Internet hos användarna för att lära känna den 
typiske Internetanvändaren. Det är just Internetanvändarna 
som är våra uppdragsgivare, säger Olof Hallström, II-stif-
telsens generalsekreterare och initiativtagare till undersök-
ningen. 

På II-stiftelsen webbplats finns sammanlagt tre rapporter 
under våren som i mer detalj redogör för undersökningen. 
Men det kan vara intressant att här se på några av resultaten.

Risk
Nästan hälften (47%) av vana Internetanvändare uppger 
att det finns tjänster på Internet som de som väljer bort på 
grund av risk eller bristande tillit. Ofta handlar det om att 
göra betalningar och att ladda ner filer. Dessutom uppger 
39 procent att deras dator någon gång slutat att fungera 
eller gått sönder på grund av virus eller annan Internetrela-
terad orsak.
– Ska man se det positivt kan man säga att det finns ett 
stort säkerhetsmedvetande. Å andra sidan kan resultatet 
också ses som att vi har långt kvar innan Internet fått 
en naturlig plats i hemmen och blivit en självklar kom-
munikationskanal eller informationskälla. Dessutom visar 
undersökningen att bara fyra av tio vana Internetanvändare 
(43%) känner stor tillit till IT och att 40 procent är otrygga 
när de använder Internet, säger Olof Hallström.

24-timmarsmyndigheten
Undersökningen innehöll också delar kring kunskapen om, 
och användningen av, offentliga e-tjänster eller det som 
brukar kallas 24-timmarsmyndigheten. Det visade sig att  
91 procent av aktiva Internetanvändare bland privatperso-
ner känner inte alls, eller inte särskilt väl, till begreppet 24-

timmarsmyndigheten. Bara 5 procent uppger att de mycket 
väl känner till begreppet 24-timmarsmyndigheten. Det är 
dock betydligt fler som faktiskt har kommit i kontakt med 
24-timmarsmyndigheten i praktiken. 45 procent har det 
senaste halvåret använt Internet för kontakter med någon 
statlig myndighet. 

– Resultatet visar att oavsett om begreppet 24-timmars-
myndigheten är okänt fyller offentliga e-tjänster en viktig 
funktion. Men det är många som fortfarande inte är med 
på tåget, både till följd av okunskap och genom avsaknad 
av datorer. Vi har i vår undersökning bara frågat vana In-
ternetanvändare, de som använder Internet minst en gång 
i veckan. Alltså dem som förmodligen är mest benägna att 
använda sig de möjligheter som 24-timmarsmyndigheten 
ger. Man kan anta att användandet bland befolkningen 
som helhet är lägre, säger Olof Hallström.

Privat användning av jobb-dator och e-postadress
En annan aspekt som undersöktes var hur anställda använ-
der sin jobbrelaterade e-postadress och vilken möjlighet de 
har att använda sin arbetsdator för privata ärenden.

– Vi ser tydliga skillnader mellan förutsättningarna för 
enskilda Internetanvändare i storstäder och i glesbygd. 
Normalt fokuserar man på tillgång till bredband när man 

Internetanvändaren i siffror

Säkerhets- 
demonstrationer 2005

Behovet av att erbjuda användare en hög säkerhet på 
Internets är odiskutabelt, men hur ska det ske i prak-
tiken? För att bli så konkreta som möjligt genomför vi 
demonstrationer och tester på Internetdagarna. 

Under en demonstration visar FRA, Försvarets radioanstalt, 
hur en angripare med så kallade klientbaserade exploits 
kan ta sig igenom en snålt konfigurerad brandvägg och 
ta sig från system till system. Demonstrationen tar ca 50 
minuter och ligger till grund för seminariet ”Kan man surfa 
lugnt?”, den 25 oktober kl. 13.40, där man diskuteras 
möjligheterna att skydda sig mot sådant angrepp.

De olika verktyg och metoder för att övervaka säkerheten i 
våra nätverk, som presenteras under seminariet ”Säkert nät 
- veta eller tro”, kommer att demonstreras här.

Användarföreningen SNUS är även i år beredda att ta 
sig an och undersöka nya säkerhetslösningar. Ni som är 
intresserade av att delta med era lösningar kan kontakta 
IP-country@snus.se. 

Demo
     2005
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15:30

För vem ritas den nya bredbands-
kartan? 

Bredbandsutbyggnaden har varit ett återkommande ämne 
på Internetdagarna, så även i år. Fortfarande återstår 
många frågor, så som: Hur ska bredbandsutbyggnaden 

finansieras? Vilken bör rollfördelningen 
vara mellan ISP:er och stadsnät? Finns 
det behov av reglering och vilka är i så 
fall marknaderna? Och inte minst; För 
vem ritas den nya bredbandskartan?

Moderator: Björn Björk,  
Sveriges Kommuner och Landsting

Debattör: Hans Tjernström,  
Dataphone

Debattör: Lars 
Hedberg, Svenska 

Stadsnätsföreningen

Debattör: Hans Wallberg,  
Sunet

Debattör: Ove Wik,  
TeliaSonera

Debattör: Mikael Abrahamsson,  
TDC Song

Debattör: Per Bergstrand,  
Post- och telestyrelsen 

INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE

09:00       Tisdag 15:30

Domännamn

Detta seminarium behandlar vad som  
är på gång inom toppdomänen .se och 
.se:s systerdomän .eu. 

Moderator: Per-Olof Josefsson,  
VD för NIC-SE

 
.eu – vad gäller för den nya  
toppdomänen?

Tidplan, regler, sunrise-period m.m.

Talare: EURid

Aktuellt från NIC-SE och toppdomä-
nen .se

Talare: Anette Hall, NIC-SE

Domänmarknadens utveckling i 

Europa 

Aktuella frågor inom CENTR-gruppen 
Talare: Giovanni Seppia, ordförande i 
CENTR, samarbetsorganisationen för 
i huvudsak europeiska toppdomäner. 

Tvister om domännamn och god sed 
på nätet
En sammanfattning av .se:s tvistlösnings-
system, ATF, och exempel på aktuella  
och principiellt intressanta beslut. 
II-stiftelsens arbete med att stävja  
missbruk av domännamn.

Talare: Elisabeth Ekstrand,  
    jurist på II-stiftelsen

ANVÄNDNING

09:00       Tisdag 15:30

Lönsamma nätverkssatsningar

Rätt satsningar på IT- och nätverkslösningar är avgörande 
för organisationens överlevnadsförmåga, men hur ska 
man undvika fallgroparna? Under seminariet presenteras 
två fallstudier kring IT- och nätverksinvesteringar. Därefter 

diskuteras om vi idag gör de satsningar vi 
borde, vad vi bör göra för att förbättra 
lönsamheten, vilka framgångsfaktorerna 
är och vad som skiljer en lyckad satsning 
från misslyckad. 

Moderator: Inger Gran,  
Dataföreningen 

Fallstudie från Cisco- Produktivitetsförbättringar 
genom effektiv användning av Internetteknologi

- Hur driver Cisco produktivitetsförbätt-
ringar i egen organisation med hjälp av 
Internetteknologi
- Exempel på processeffektiviseringar 
inom Cisco med hjälp av Internet- 
teknologi

Talare: Jörgen Ericsson, Director  
Cisco Internet Business Solutions Group

Outsourcing eller Insourcing - en affär
- Skall man välja en eller flera aktörer - varför?

- Hur mäter man lönsamheten i affären?
- SLA - kvalitetssäkring av leverans 
- Vilken roll får outsourcing kontra 
insourcing i en ekonomisk tillväxt? 
- Hur skall man agera för att få en 
långsiktig lönsam affär, rätt leverans och 
kvalité jämte sina aktörer?

Talare: Kjell-Rune Tveita, CIO IF

Diskussion: Hur satsa på IT- och nätverksutveckling?

PANELDISKUSSIONER

09:00       Tisdag

diskuterar Internet och regionala skillnader, men vi tycker 
oss också hitta en tydlig attitydskillnad till Internetanvänd-
ning, säger Olof Hallström, II-stiftelsens generalsekreterare.

Undersökningen visar att kvinnor är bättre än män på 
att hålla isär sina e-postadresser för privata respektive 
jobbrelaterade ärenden. 67 procent av kvinnorna håller sig 
med separata e-postadresser medan motsvarande siffra 
för männen är 59 procent. Sammantaget har tre av fem 
aktiva Internetvändare skilda e-postadresser för privata och 
jobbrelaterade ärenden, men skillnaderna i landet är stora. 
Medan 76 procent av storstadsborna håller isär privata 
och jobbrelaterade e-postadresser är det bara 62 procent i 
glesbygd och 57 procent i stad/tätort som gör samma sak.

Samma mönster går igen för användande av sin jobbdator 
för privat surfande och e-postande, oavsett vilken e-posta-
dress man använder. 81 procent av aktiva Internetanvän-
dare i storstadsregionerna får lov att använda sin jobbdator 
även för privat bruk, medan motsvarande siffra i glesbygd 
är 53 procent.

– Även om arbetsgivare låter anställda ta hem sin bärbara 
dator är det inte sällan så att användningen är hårt regle-
rad av säkerhetsskäl. Det är en tydlig och mycket förståelig 
trend att arbetsgivare standardiserar datormiljöerna och 
inför regler för vad de anställda får göra med sina arbets-

redskap. I detta avseende skiljer sig inte datorer från  
annat. Det kan bland annat innebära att jobbdatorn  
inte går att använda för bank- eller myndighetskontakter, 
säger Olof Hallström.

– II-stiftelsen kommer återkommande 
att mäta användarnas attityder till 
Internet, säger II-stiftelsens general- 
sekreterare Olof Hallström.

– Hur väl känner du till begreppet 
24-timmarsmyndigheten?

Inte särskilt  
väl 7 %

Inte alls 84 % 

– Vill du att myndigheter och 
andra offentliga aktörer ska 
erbjuda mer information  
och fler tjänster elek- 
troniskt via Internet?

Ja 65 %

Vet ej 15 %

Nej 20 %

Ganska väl   
4 %

Mycket väl 
5 %

– Jag tvekar ibland att använda 
Internet av säkerhetsskäl.

Ja 47 % Nej 53 %



ANNONS ....................................................................................HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTERNETDAGARNA 2005 ............................................................................ANNONS

12 Internetdagarna 2005

15:30

Nätverk för Triple play

Seminariet ger dig en introduktion till triple-play tjänsterna 
med speciellt fokus på IPTV och dess påverkan på IP-nät. 

Genomgången av den bakomliggande 
tekniken varvas med erfarenheter från 
ett stadsnät och en IPTV-operatör. Semi-
nariet avslutas med en frågestund för att 
fånga öppna frågeställningar.

Moderator: Mikael Dahlgren,  
Agama Technologies 

Tekniken bakom IPTV och Video on 
Demand
- Hur fungerar det
- Vad är behovet för äkta triple play, 
bredbands-TV, IPTV
- Hur uppnås ”commercial grade”  
för Triple Play

Talare: Tanja Kauppinen, PacketFront

Vad kräver IPTV av ett Stadsnät - en 
fallstudie från Öresundskraft
- Utmaningen att ta in en hög- 
 kapacitetstjänst
- Varför skall stadsnät ägna sig åt TV- 
 distribution?
- Vad skiljer en TV-operatör från en ISP  
 i ett stadsnät?

Talare: Diedrik Fälth, Öresundskraft 

Erfarenheter från IPTV- 
operatörsrollen
- Att driva en central IPTV tjänst
- Inkoppling av många distributionsnät

Talare: Magnus Lindhe,  
Canal Digital Sverige

IP OCH NÄTVERK

11:00       Tisdag 15:30

SÄKERHET

11:00       Tisdag

Internets fantastiska utveckling och 
snabba tillväxt har sin grund i många 

enskilda individers och organisa-
tioners insatser. Det är en del av 

Internets kärna som II-stiftelsen 
vill utveckla och bevara. Genom 
Internetfonden kan II-stiftelsen 
värna den traditionen och erbjuda 

ett alternativ och komplement till 
traditionell forskningsfinansiering. 

Varje år avsätter II-stiftelsens styrelse en 
summa pengar till utvecklingsprojekt. Medlen 

kommer från överskottet från driften av .se-
domänen året innan. I år finns det två och en halv 

miljon kronor att fördela till enskilda och organisationer 
som sökt stöd hos II-stiftelsen för olika utvecklingsprojekt. 
De projekt som erhåller stöd kommer att presenteras i 
samband med Internetdagarna.

Stort intresse
Intresset har varit stort. Under ansökningsperioden 2005 kom 
140 ansökningar om sammanlagt över 30 miljoner kronor. 
År 2004 fick 19 olika projekt dela på två miljoner kronor.

– I år är andra året som vi genom II-stiftelsens Internetfond 
stödjer personer, organisationer eller företag som på olika 
sätt vill förbättra Internets infrastruktur eller användning. I 
år ser vi att ansökningarna generellt håller en högre kvalitet 
och spänner över många aspekter av Internet. Från stipen-
dier, kunskapsspridning och tjänster till mer teknikoriente-
rade projekt som utveckling av protokoll och olika Internet-
standarder, säger Östen Frånberg, II-stiftelsens ordförande. 

Bland projekten som fick stöd 2004 finns ett projekt vid 
högskolan i Kalmar för att trygghetsmärka e-handelsplatser, 
en lärobok på svenska om Internetetik, anpassning av barn-
litteratur till Internet för att skapa webbinnehåll för de allra 
yngsta, spridning av öppen källkod, ett projekt för bättre 
hantering av exakt tid på Internet, utveckling av routing-
protokollet BGP och ett IPv6-försök. 

Gemensamt för dessa och övriga projekt som II-stiftelsen 
stödjer är att de i regel saknar en annan naturlig finansiär. 
De som inte är knutna till högskolevärlden får normalt inte 
tillgång till de statliga forskningsanslagen och för Internet 
angelägna projekt inom högskolan har svårt att få medel 
om de inte anses tillräckligt akademiskt intressanta.

Många engagerade personer
– Det är glädjande att se att det finns så många engage-
rade personer som vill utveckla Internet. Det är en svår men 
mycket intressant uppgift att granska alla ansökningar.

I bedömningskommittén ingår utöver representanter från 
II-stiftelsens styrelse även professorerna Yngve Sundblad, 
från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och Viiveke 
Fåk från Linköpings universitet. 

Läs mer på II-stiftelsens webbplats: www.iis.se

II-stiftelsen finansierar Internetutveckling genom Internetfonden

Informationssäkerhet på nätet

Informationssäkerhet är inte bara en fråga om lösenord, 
åtkomstkontroller och backup-rutiner. Det är en helhet som 
innefattar både hot mot och skydd av vår personliga inte-
gritet och andra samhällets fundamenta. Under seminariet 

diskuterar vi strategier på alla nivåer, både 
nationellt och internationellt. Där disku-
teras också erfarenheter och åtgärder på 
ett mer praktiskt plan.

Moderator: Anne-Marie Eklund 
Löwinder, informationssäkerhetschef 
NIC-SE

Säkerhet i EU - Enisas roll  
2004 inrättades Europeiska nät- och 
informationssäkerhetsbyrån (Enisa). 
Byrån ska öka gemenskapens och med-
lemsstaternas förmåga att förebygga, 
åtgärda och lösa problem som rör nät- 
och informationssäkerhet.

Talare: Fredrik Sand, kansliråd på 
Näringsdepartementet och styrelse-
ledamot i Enisa 

Säker information - förslag till svensk  
informationssäkerhetspolitik
Som särskild utredare har talaren kartlagt 
olika aktörers arbete med informations-
säkerhet och deras behov på områ-
det, som bas för en välgrundad och 
genomförbar strategi för utvecklingen av 
informationssäkerhetsarbetet i Sverige.

Talare: Anders Svärd, ledamot av  
  Försvarsberedningen

Erfarenheter för elektroniska kommunikationer bl.a. 
Internet efter samverkansövningen SAMVETE 2005
Övningen Samverkan el - telekom – media under förhål-

landen värre än stormen Gudrun januari 
2005 genomfördes på Räddningsverket 
i Rosersberg under några dagar i april. 
Här får vi höra talaren bl.a. berätta om 
vilka aha-upplevelser som dök upp under 
övningen.

Talare: Jonny Nilsson, enhetschef,  
Post- och Telestyrelsen

Information - första steget för att få 
svenskarna att surfa säkrare
Resultat och erfarenheter från PTS egna 
informationsinsatser och myndighetens 
medverkan i rikskampanjen Surfa Lugnt

Talare: Ulrika Strömqvist, projekt-
ledare, Post- och telestyrelsen (PTS)

Demo
     2005

SIP Interop

SIP, Session Initiation Protocol, är ett protokoll för att 
hantera sessioner mellan två eller flera deltagare, t ex 
för IP-telefoni, distribution av multimedia, videokon-
ferenser eller nätverksbaserade datorspel. 

SIP kan komma att utgöra grunden i nästa stora infrastruk-
tur som byggs på Internet. För att klargöra hur mogen 
tekniken är arrangeras vi därför interoperabilitetstester och 
demonstrationer av SIP. För interoperabilitetstesten ska en 
IP-telefonilösning baserad på SIP-protokollet byggas, där 
bland annat tilläggstjänster och hantering av användare 
bakom brandväggar ska testas. 

För mer information kontakta internetdagarna2005@iis.se. 

Östen Frånberg ,
II-stiftelsens ordförande
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15:30

Din integritet på nätet

Med fler tjänster och funktioner kopplade till Internet 
blir det allt svårare att vara anonym. Varje transaktion du 
gör lämnar elektroniska spår. Med USA:s Echelon-sats-
ning framstår Orwells storebror som kusinen från landet. 

Personlig integritet är därför något som 
alltid måste diskuteras parallellt med 
IT-utvecklingen. Under detta seminarium 
får vi några inblickar i hur integriteten 
behandlas i vår digitala värld. 

Moderator: Henrik Nilsson,  
ISOC-SE/jurist-firman Bird & Bird

Vad är integriteten värd i jakten på 
fildelare? 
Integritetsfrågor som väcks i samband 
med jakten på fildelande pirater. 

Talare: Nicklas Lundblad, direktör 
Stockholms handelskammare och 
doktorand i informatik.

Integritetsövertramp mot den  
interaktiva generationen
Hur kommer det sig att föräldrar som 
aldrig skulle läsa sitt barns dagbok 
tjuvlyssnar på chatten? Varför värderas 
integriteten annorlunda bara för att 
forumet är elektroniskt? 

Talare: Johan Forsberg,  
informationschef, Lunarstorm

Frågor i kläm mellan PUL och LEK
Integritetsfrågor i gränslandet mellan 
personuppgiftslagen (PUL)och lagen om 
elektronisk kommunikation (LEK).

Talare: Anna Hörnlund, PTS och en 
representant från Datainspektionen.

INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE

11:00       Tisdag 15:30

Internet via mobilen

Ett mobilitetsseminarium som attackerar ämnet från ett 
helt annat perspektiv - användarens. Vi vill berätta om och 
diskutera goda och väl fungerande exempel. Vad kan en 
beteendevetare tillföra debatten? Vilka möjligheter ser en 
chefredaktör med mobila tjänster? Vad tycker en person 
som implementerat en mobil portal åt SAS? Vi utlovar 

spännande talare, följt av möjligheten att 
diskutera och ställa frågor. 

Moderator:  
Anna Caracolias, Digital Act AB 
Utvecklar och implementerar  
mobila plattformar. Styrelseledamot  
i ISOC-SE där hon driver frågan  
Internet i mobilen. 

Mobila lösningar åt företag. 
- Mobil portal - Sälj- och marknadskanal
- Mobil portal - Informationskanal

Talare: Mia Sandell, Digital Act AB,  
Expert på mobila tjänster,  
Styrelseledamot i Morgan,

 Affärsutveckling med mobila tjänster
- Affärsutveckling med hjälp av   
 omvärlds- och marknadsanalyser
- Erfarenhet från både mobila terminal- 
 tillverkare och innehållsleverantörer. 

Talare: AnnaReet Gillblad, mindfield 
ab, Beteendevetare och konsult med 
inriktning på affärsutveckling.

Festivaler med mobil marknadsföring
- Festivaler via Internet
- Minska den digitala klyftan med  
 Internet i mobilen

Talare: Zanyar Adami, Gringo,  
Chefredaktör för magasinet Gringo

ANVÄNDNING

11:00       Tisdag 15:30

Tankar om IT och tillväxt

Det tas som en självklarhet att IT och Internet har en positiv 
effekt på tillväxten. Både i ett samhällsperspektiv och för 
enskilda företag och branscher. Men hur ser sambanden 
ut och kan man självklart hävda att IT har positiva effekter 
på tillväxt - och omvänt - hur påvisar man effekterna eller 
räknar hem investeringar.
 I ett öppet runda-bords-samtal vill vi belysa detta från lite 
olika infallsvinklar. Hur ser man på detta från investerarnas 

sida? Vad görs inom tillverkningsindu-
strin? Vad säger branschens företrädare? 
Har offentlig sektor någon uppfattning 
om detta? Arbetstagarna, var finns dom 
i sammanhanget?

Moderator: Björn Björk, IT-strateg på 
Sveriges kommuner och landsting

Paneldeltagare: 
Stefan Lindeberg, riskkapitalist, 
Creandum

Kurt Lundgren,  
professor i infra-

struktur och  
ekonomi, KTH

Ylva Hambraeus  
Björling, VD för 
IT-företagen

Bengt Svenson,  
IT-strateg,  

Sveriges kommuner 
och landsting

Ove Ivarsen,  
IT-ombudsman, LO

PANELDISKUSSIONER

11:00       Tisdag

Det allra första domännamnet under .se registrerades  
redan 1983. Det tog ända till 1994 innan .se-domänen 
hade 1 000 domännamn registrerade. Sedan ökade tem-
pot i takt med att Internet växte i popularitet. Under 1998 
nåddes 50 000 domännamn i .se-domänen. I maj 2002 
fanns det 100 000 .se-adresser. I november 2003 nåddes 
200 000 och nu i januari 2005 nåddes 300 000.

Se om ditt domännamn är ledigt
På NIC-SE:s webbplats (www.nic.se) är det enkelt att se 
om ett domännamn är ledigt. Skulle någon ha hunnit före 
dig kan du se vem som är innehavare. Sedan .se-domänen 
släpptes fri är det allt fler privatpersoner som skaffar ett 
eget domännamn för att till exempel kunna ha mer per-
sonliga e-postadresser. Registrerar du ditt efternamn som 
domännamn kan du samla hela släkten i samma domän. 

För de domännamn du redan har kan du via NIC-SE-web-
ben göra adressändringar och byta kontaktperson. Det sker 
tryggt och säkert via engångslösenord. 

Snart möjligt med .se-adresser helt utan bokstäver
Under hösten blir det möjligt att registrera .se-adresser 
helt utan bokstäver. Du kan till exempel ha ”ditt telefon-
nummer.se” eller ”ditt personnummer”.se. Fortfarande 
gäller dock att domännamnet måste vara minst två tecken 
långt och vissa sifferkombinationer kommer att vara spär-
rade som 112 och numren för så kallade 90-konton som 
används av insamlingsorganisationer. 
Läs mer på webben (www.nic.se).

Mät kvaliteten på din .se-domän  
med verktyget DNSCHECK
När du har tagit din .se-adress i bruk kan du via NIC-SE:s 
lättanvända webbgränssnitt för verktyget DNSCHECK se 
hur väl domänen är konfigurerad. Alla aktiva domännamn 
har en namnserveroperatör, för privatpersoner i regel ett 
webbhotell eller Internetleverantör. Det är namnserverope-
ratörens inställningar som ser till att omvärlden kan komma 
åt din webbsida eller att e-posten hittar rätt. Tack vare att 
Internet är så robust uppbyggt fungerar det i regel även 
om en domännamn inte är optimalt konfigurerat men det 
kan bli onödigt långsamt att komma åt din webbplats och 
det kan uppstå problem med leverans av e-post. 
Se mer på http://dnscheck.nic.se

.se-domänen allt populärare
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15:30

Säkert nät – veta eller tro

Behovet av att övervaka säkerheten i våra 
nätverk växer i snabb takt. Det som en 
gång var ett begränsat arbete måste 
nu struktureras och effektiviseras. Under 
seminariet presenteras några olika verk-
tyg och metoder för ändamålet.

 Moderator: Niklas Gerdin,  
  Flisa Network AB, SNUS

  

Hur granska stora mängder loggar
- Hur avgöra om någonting oväntat har  
 skett och underlätta ”data mining” i  
 brandväggsloggar.
- Exempel - Aspect, en öppen källkod  
 för loggvisualisering

Talare: Fredrik Söderblom, XPD AB

Hur validera nätverksinfrastrukturen
- Verktyg för inhämtning av systeminfor-
mation ur en heterogen nätverksmiljö i 
ett stort företag med många användare

Talare: Alf Lundström, koncerninfor-
mationsäkerhetschef, Vattenfall

Manuellt eller automatik  
- ”Due care” IT säkerhet
 - Hur validerar man de ”svarta”  
 lådorna i nätverket 
- Verktyg på linux i opensource miljö

Talare: Jan Säll,  
YASK Systemkonsult AB, SNUS

IP OCH NÄTVERK

13:40       Tisdag 15:30

Kan man surfa lungt?

Brandväggar har fått stor spridning för att skydda våra 
nätverk, men hur säkra är vi egentligen bakom våra brand-
väggar? Under Internetdagarna demonstrerar FRA att det 
även med snålt konfigurerad brandvägg, som bara tillåter 
sessioner initierade från det interna nätet mot portarna 

80 och 443, ändå finns möjligheter för 
en angripare att etablera access till det 
interna nätet och ta sig vidare från 
maskin till maskin. Detta seminarium 
diskuterar vilka kompletteringar i skyddet 
som behövs för att möta detta hot. 

Moderator: Tomas Gilså, 
redaktör Säkerhet och Sekretess

Hur väl skyddar en brandvägg mot 
klientbaserade exploits? 
Talare: Vesa Virta, FRA 
  

Lösningsförslag  
från Cisco

Talare: Håkan Nohre, 
Cisco 

  
Lösningsförslag från 
Microsoft 
Talare:  
Magnus Lindkvist, 
Microsoft
  
Lösningsförslag från 

Symantec
Talare: Per Hellqvist, Symantec

  
Diskussioner kring 
lösningarna 
Paneldeltagare 1: 
Robert Malmgren, 
SNUS

Paneldeltagare 2: 
Joakim Fallsjö,  
Sanchin, SNUS

Paneldeltagare 3: 
Johan Kjellin, SNUS

Paneldeltagare 4: 
Andreas Jonsson, 

SNUS

SÄKERHET

13:40       Tisdag

Bredbandsbåten 2005

Konferens & Utställning
14-16 september 2005

Svenska stadsnätsföreningen

Anmälan på www.ssnf.org www.nic.se

Demo
     2005

Mobilitet 2005  
– Demo av mobila tjänster 
och applikationer 

Förra årets demonstrationer av mobila tjänster blev 
mycket uppskattade och även i år bjuder vi in alla att 
titta på ett antal mobila tjänster av varierande slag. 
Flera tjänster kommer att visas upp - från små företag 
till stora företag, bl.a. flygbolaget SAS som visar upp 
sin mobilportal. 

Tjänsterna är av varierande slag, nöjes- och nyttotjänster, 
företagstjänster, konsumenttjänster m.fl. Gemensamt 
för de företag som deltar är att de alla har en eller flera 
fungerande mobila tjänster. Internet i mobilen och mobila 
tjänster finns här och nu. 

Målet med demonstrationerna är att du som besökare ska 
kunna ”känna och klämma” på det som visas, att du kan 
ställa frågor till alla utställare om hur de tagit fram sina 
tjänster. 

Under demonstrationerna finns det också möjlighet att 
diskutera Internet i mobilen och var vi befinner oss i 
dagsläget. Hur tar man fram en mobil tjänst? Går det att 
ta betalt på ett vettigt sätt för en konsumenttjänst? Är det 
dyrt för slutanvändaren att nyttja Internet i mobilen? Kan 
jag erbjuda mina tjänster till slutkonsumenter, oberoende 
av vilken operatör de har? Hur ser lagstiftningen ut? 
Testerna leds av Digital Action. 
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Ingrid Udén Mogensen,  
informationssäkerhetschef på  
Electroluxkoncernen

Annika Waern,  
forskare på SICS (Swedish Institute of  
Computer Science) och koordinator 
för EU-projektet IPerG, om datorspel  
i omgivningen.

SLUTDEBATT

15:30       Tisdag 
Har vi det Internet vi vill ha,  
eller vad är det för Internet vi vill ha?

15:30

IT-vision för Sverige och faran med 
digital klyftor

Vad hände med alla fantastiska visioner om IT:s möjligheter 
att skapa en bättre värld? Slickar alla såren efter stukad 
optimism och mindre lyckade projekt som byggt på en 
orealistisk tro på IT? Har vi underskattat vad det innebär att 
ändra beteenden? Kommer IT-propositionen att ge ny fart 
till utvecklingen? Eller är det faktiskt så att vi borde ta oss i 
kragen och enas om nya visioner och låta Internet och IT bli 
ett verkligt verktyg för att skapa nya möjligheter. En viktig 

fråga är då för vem vi tar fram IT-visioner 
med tanke på att en tredjedel av dagens 
svenskar ännu inte är e-medborgare.
Seminariet inleds av tre talare, och sedan 
ges utrymme för en debatt.

Moderator: Mikael von Otter,  
Svenskt Näringsliv

Vad kan Sverige lära av Japans nationella IT-vision 
u-Japan  

I Japan är IT en fråga som politikerna slåss 
om att få synas i samband med. Varför 
är det inte så i Sverige?

Talare: Sabine Ehlers, IT-analytiker, 
fd. teknisk-vetenskaplig attaché i 
Tokyo och har arbetat med IT i Asien 
i över tio år

Faran med den digitala klyftan
En tredjedel av svenskarna är inte e-med-
borgare. Varför är det så och vad kan 
göras för att få med dem på tåget?
Talare: Rolf Berndtson, ordförande 
Dataföreningen

IT-vision för Sverige  
Finns det en IT-vision för Sverige?
Behövs det en IT-vision för Sverige?
Hur bör en IT-vision för Sverige se ut?
Talare: Bo Dahlbom, Svenska IT-
institutet och professor vid IT-uni-
versitetet i Göteborg samt medlem i 
regeringens IT-politiska strategigrupp

INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE

13:40       Tisdag 15:30

Det digitala hemmet

Webb och e-post i all ära, men vilken 
utveckling kan vi förvänta oss när våra 
kök och vardagsrum fylls med olika 
digitala apparater. Under seminariet tar 
vi en titt i kristallkulan för att se vad som 
är i antågande.

Moderator: Mikael Zackrisson,  
Internetworld

 

Home of the Future Japan
- Hur ser framtidens boende ut i Tokyo? Vilka visioner 

finns?
- Bredband på bredfront i Japan (USEN 
versus NTT) 
- Vilka möjliga utbyten finns - styrkor 
och svagheter gentemot den nordiska 
marknaden

Talare: Linda Bradley,  
Soul Business Innovation Group

 

Det uppkopplade köket - nästa steg i utvecklingen?
- Köket - kommunikationscentret för hemmet.
- ICEBOX – det optimala mediecentret för köket
- Uppkopplade hushållsapparater – en del av det digitala 

hemmet
- Digital Lifestyle – med konsumenten i 
centrum
- Botjänster   
- Nyttotjänster för det uppkopplade 
hemmet

Talare: Sanjoo Malhotra,  
Beyond Westinghouse

Hemmets kommunikation i stormens öga
- Det digitala hemmet

- VoIP, HDTV och konvergerande tjänster
- Kabel-TV-nätet – tala om bredband 
(600 Mbit TV, 8 Mbit bredband samt 2 
telefonilinjer samtidigt till ca 1 miljon 
hushåll redan idag)

Talare 3: Christoffer Svanberg,  
Com Hem

ANVÄNDNING

13:40       Tisdag 15:30

Nyheter från IAB och IETF

Detta seminarium erbjuder den unika möjligheten att 
träffa tre av IAB:s (totalt 13) ledamöter. De kommer att 
kort berätta om utvecklingsarbeten som nu pågår och 
var Internet är på väg, samt finnas tillgängliga för frågor 
från publiken. Då alla tre har svensk anknytning kommer 
presentationer och diskussioner att i första hand ske på 
svenska. 

IAB Member: Loa Andersson

IAB Member: Patrik Fältström 

IAB Member: Kurtis Lindqvist

 
Om IAB och IETF
IAB, Internet Architecture Board, har en central roll i Inter-
nets vidareutveckling. På IABs webbplats står det att läsa:
”The IAB is chartered both as a committee of the Internet 
Engineering Task Force (IETF) and as an advisory body of the 
Internet Society (ISOC). Its responsibilities include architec-
tural oversight of IETF activities, Internet Standards Process 
oversight and appeal, and the appointment of the RFC 
Editor. The IAB is also responsible for the management of 
the IETF protocol parameter registries.”

PANELDISKUSSIONER

13:40       Tisdag

Alla är överens om att Internet i huvudsak är någonting posi-
tivt och som bidrar till att utveckla samhället och underlätta 
vardagen för enskilda och företag. Men alla är också lika 
överens om att Internet även har en mindre glamorös baksida i 

form av spam och olika former av nätkrimi-
nalitet. Har vi det Internet vi vill ha och vad 
ska vi göra för att förändra de trender som 
riskerar att hota Internets utveckling och 
tilliten till Internet och dess möjligheter. 

Moderator: Olof Hallström,  
II-stiftelsens generalsekreterare

Paneldeltagare: 

Linda Bradley, 
strategikonsult och kontorschef i Japan  
för Soul Business Innovation 

Johan Forsberg,  
informationschef på Lunarstorm

Nicklas Lundblad,  
direktör Stockholms e-handelskammare  
och doktorand i informatik
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Så enkelt registrerar 
du din egen .se-
adress

– Hela listan med ombud

Över 350 000 .se-adresser finns på Internet idag. 
Det är allt från privatpersoner och föreningar till 
företag, organisationer och myndigheter som valt 
ändelsen .se för sin närvaro på nätet.

Sedan ett par år tillbaka är .se öppet för alla och det är 
möjligt att registrera vilket domännamn man vill, bara 
det är ledigt. Tanken är att .se ska kunna vara första-
handsvalet för alla med koppling till Sverige, dessutom 
är det idag billigare än någonsin att ha sin egen .se-
adress. Du betalar endast 175 kronor (140 + moms) per 
år. Sedan tillkommer eventuella kostnader för webbho-
tell och e-posttjänster. 

Det är II-stiftelsen med dotterbolaget NIC-SE som an-
svarar för och driver toppdomänen .se. Genom NIC-SE:s 
samarbete med över 350 olika ombud är det enkelt för 
dig att registrera just den .se-adress du vill ha hos  
ett ombud som passar dig. 

Det finns olika typer av ombud. Många är Internet-
operatörer (ISP:er) eller driver webbhotell. Andra är 
specialiserade på varumärkesjuridik och ytterligare 
andra är IT-konsulter eller andra som vill kunna erbjuda 
domännamnsregistrering som en extratjänst. Ombuden 
sätter själva priset för att registrera en .se-domän.  
I priset ingår i regel den första årsavgiften till NIC-SE.

I listan på detta och nästa uppslag hittar du webb- 
adressen till samtliga ombud. Alla kan hjälpa dig att 
skaffa din egen .se-adress. 

Se även NIC-SE:s webbplats för en alltid uppdaterad 
ombudslista. 
Se http://www.nic.se/ombud/ombudslista.shtml

! 1st Webhosting 
http://www.1stwebhosting.se

123.Shellkonto.se 
http://123.shellkonto.se

007 Julian domän & kommunikation 
http://domain.julian.se

0 3 1 RIKTAD Networks Sweden 
http://www.riktad.se

1 Gotlandica Internet  

http://www.gotlandica.se
support@gotlandica.se
0498-20 27 00
 
Webbhotell med 99,9% tillgänglighet, 
personlig support, flexibilitet.

24-7/Space2u Webhosting 
http://www.space2u.com

100 procent media 
http://www.100procent.com

A Name DNS KB 
http://www.fsdata.se

AB Name/F S Data 
http://www.NameISP.com

Abusiness 
http://www.abusiness.dk

Acadi AB - Aktiebolagstjänst 
http://www.bolag.org/direkt/domain/index.htm

Access It Sverige AB 
http://www.accessit.se

Active 24 ASA  SE SEPARAT ANNONS 
http://www.active24.se

Adept 
http://www.adept.se

Admax AB Webbhotell & Servrar 
http://www.admax.se

ADP Dealer Services 
http://www.adp-ds.se

Advokatbyrån Gulliksson AB 
http://www.jg.se

Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB 
http://www.lsh-law.com

Advokatfirman Fylgia 
http://www.fylgia.se

Advokatfirman Hammarskiöld 
http://www.hammarskiold.se

Advokatfirman Inter 
http://www.inter.se

Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt 
http://www.marketlaw.se

Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, SE 
http://www.lindahl.se

Advokatfirman Lindmark Welinder 
http://www.lwadvokat.se

Advokatfirman Vinge 
Advokatfirman Vinge Kommanditbolag 
http://www.vinge.se

Adweb AB 
http://www.adweb.se

Albihns 
http://www.albihns.se

Albihns Göteborg 
http://www.albihns.se

Albihns Malmö  
http://www.albihns.se

Aleborg Solutions 
http://www.aleborg.se

Aleksika ApS 
http://www.aleksika.dk/

ALL-TLD GmbH 
http://www.all-tld.net

Andersen IT 
http://www.andersen-it.com

AHC.SE  

http://www.ahc.se 
registry.ahc@ahc.se
046-38 71 00
 
AHC.SE - Webbhotell och domän-
registreringar för företag sedan 1996!

Approach AB 
http://www.approach.se

Arcemus, LLC 
http://www.arcemus.com

Arete Internet 
http://www.internet.arete.se

ARISE Internet 
http://www.arise.se

Ascio Technologies Inc. 
http://www.ascio.com

Avalonia - NET 
http://www.avalonia.dk

Awapatent AB 
http://www.awapatent.com

Axentus Forest Solutions AB 
http://www.axentus.se

B-One ApS 
http://www.b-one.nu

Bahnhof Internet 
http://www.bahnhof.se

Baker & McKenzie 
http://www.bakernet.com

Ballou 
http://www.ballou.se

Beash Networks HB 
Ingen uppgift om webbsida

Basefarm AS 
http://www.basefarm.no

Basiq Networks BN AB 
http://www.xpress.se

BB-ONLINE UK LIMITED 
http://www.nominate.net

Bergenstråhle & Lindvall AB 
http://www.bergenstrahle.se

BGD Consulting 
http://www.elbrev.com

Birdnet 
http://www.birdnet.se

Björn Gärdes Advokatbyrå AB 
http://www.bjorngarde.se

Bluerange 
http://www.bluerange.se/registry

Boblink Scandinavia 
http://www.boblink.se

Bolagsstiftarna 
http://www.stiftarna.com

Bolero AB 
http://www.bolero.se

Brann Patentbyrå 
http://www.brann.se

Bredband 
http://www.bredband.com

Bredband i Kristianstad AB 
http://www.bikab.com/

Bredbandsteknik 
http://www.bredbandsteknik.se

Brinet 
http://www.brinet.se

BuildIT 
http://www.buildit.net

C-Sam Kabel TV AB 
http://www.c-sam.se

Calvia TerraTel AB 
http://www.terratel.se

Calypso 
http://www.calypso.net

Canit 
http://www.canit.se

Capitex 
http://www.capitex.se

Cenara 
http://www.cenara.se

Cepus 
http://www.cepus.se

Fånga fula fiskar i nätet!!
Vi har hjälpt närmare

300 företag att få tillbaka sina
nappade domännamn

Våra jurister kan varumärken – oavsett
om de är offline eller online. Samordna
dina varumärken och domännamn
hos konsulter med lång erfarenhet av
båda, så slipper du obehagliga över-
raskningar.

Beställ vårt nyhetsbrev:
nyheter@groth.se

Stockholm 08-729 91 00 | Malmö 040-701 55
www.groth.se | domain@groth.se 
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DevTrend Systems AB 
http://www.devtrend.com

DGC Systems 
http://www.dgc.se

DinEgen.se (Lexolar)

http://www.dinegen.se
info@dinegen.se
 
Bevakning, nyregistrering och  
överlåtelse av .SE-domäner till låga  
priser.

DK Network AB 
http://www.dknet.se

DNSPilot.com 
http://www.dnspilot.com

Domaininfo AB 
http://www.domaininfo.com

Domeneshop AS

http://www.domanshop.se
0200-140 4765
kundservice@domanshop.se
 
Registrera din  
domän i Norge och slipp momsen!

Donator AB 
http://www.donator.se

Dotserv 
http://www.dotserv.com

driftbolaget i Norden AB 
http://www.driftbolaget.se

Drop It AB 
http://www.dropit.se

DTS  
http://www.dts.se

Eastpoint AB 
http://www.eastpoint.se

EasyWebsite 
http://www.easywebsite.se

ECE Data AB 
http://www.ecedata.se

EDB Unigrid AB 
http://www.edb.se

Egenweb 
http://www.egenweb.com

Egroup ASA 
http://www.eon.no

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB 
http://www.ehrner-delmar.com

Ekab, Energikontroll AB 
http://www.ekab.nu

Elektroweb 
http://www.elektroweb.se

Elit/Nätdesign Skåne, Helsingborg 
http://www.elit.net

Elveborg DOT-NET – Portalen för smartare IT 
http://www.elveborg.net

Engboms 
http://www.engboms.se

Equant Sweden AB 
http://www.global-ip.net

Erming Data AB 
http://www.erming.se

Essen International AB 
http://www.essen.se

ETTnoll Design 
http://www.ettnoll.com

EuroDns 
http://www.eurodns.lu

Euroit Sutions 
http://www.euroitsolutions.se

Euronet Online  
http://www.euronet.se 
040-51 11 11

Eurovator – Webbhotell och domänregistreringar 
http://www.eurovator.se

Exeo 
http://www.exeo.se

Fagerlinds Teknikbyrå AB 
http://www.fagerlind.com

Fastname AS 
http://www.fastname.no

Firmanett AS 
FL-Net AB 
http://www.fl-net.se

Forss Webservice AB 
http://www.forss.se

Företagsdata i Åhus AB 
http://www.fdab.se

Genial Reklam & Marknadsföring K & L AB  
http://www.genial.info/

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB 
http://www.gda.se

Ghatan Bauer Advokatbyrå AB

Glesys Internet Services 
http://www.glesys.se

Glidecom Networks AB 
http://www.glidecom.se 
0243-87000

Global Inn 
http://www.globalinn.se

Global Village GmbH 
http://www.global-village.de

GlobeCom Network  
http://www.globecom.net

Griffel Data 
http://www.griffel.se

Groth & Co  SE SEPARAT ANNONS 
http://www.groth.se

Helsingborgs Dagblad 
http://www.hd.se

Helsinge Net 
http://www.helsingenet.se

Hermelin Communication AB 
http://www.hermelin.com

Hogia Teknik Drift AB 
http://www.hogia.net

Icepage 
http://www.icepage.se

IKASP Nätverkslösningar AB 
http://www.ikasp.se

Ikasp Webbetablering 
http://www.registrera-doman.com

imega 
http://www.imega.se

Infoflex Connect AB 
http://www.infoflexconnect.se

Infoscandic 
http://www.infoscandic.se

Infracom AB 
http://www.infracom.se

Inmedialis.com 
http://www.inmedialis.com/

Intema System KB 
http://www.intema.ws

Interlan Gefle AB 
http://www.interlan.se

Internet 5 
http://www.internet5.net

Internetbolaget, Stockholm 
http://www.internetbolaget.se

Internet Everything Sweden AB 
http://www.iesab.se

Internet Pro 
http://nic.ipro.se
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Besök oss gärna på Gårdatorget 2 i Göteborg eller på www.prodocon.com 

VI REGISTRERAR,  
SKYDDAR OCH HANTERAR.

Certezza  SE SEPARAT ANNONS 
http://www.certezza.net

City Network Hosting AB 
http://www.citynetwork.se

Cliche Webbhotell 
http://www.cliche.se

Clickit AS  
http://www.clickit.no

Cogent IPC 
http://www.cogentipc.se

Colt 
http://www.colt-telecom.se

Communique 
http://www.communique.se

COMNIX 
http://www.comnix.se

Complete Solutions Sweden AB 
http://www.cscs.se

Consultix 
http://www.consultix.net

Copper 
http://www.copper.se

Crossnet 
http://www.crossnet.net

Crystone 
http://www.crystone.se

Cube ApS 
http://wwwcube.dk

Danowsky & Partner 
http://www.danowsky.se

Data Ductus 
http://www.dataductus.se

Databasen Systemutveckling AB 
http://www.databasen.se

Dataknuten 
http://www.dataknuten.se

Datakomplett AB 
Datakultur i Skåne AB 
http://www.datakultur.com

Dataphone Sweden AB 
http://www.dataphone.net

Dataplus 
http://www.dataplus.se

Dataservice 
http://www.dataservice.se

DCS.NET Registry 
http://www.dcs.net

De Internet man Cool Design the Mus 
http://www.deinternetman.nl

Delphi & Co 
http://www.delphilaw.com

Dependo AB 
http://www.dependo.se
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InterNetX GmbH 
http://www.internetx.de

Interware AB 
http://www.alvkarleby.net

IP-Only 
http://www.ip-only.se

iS-Fun Internet Services GmbH 
http://www.is-fun.de

Ision GmbH 
http://ision.net

ISP Service eG 
http://www.ispeg.de

ISPHuset Nordic AB 

http://www.isphuset.se
046-85 429
info@isphuset.se
.SE 295 - Minipaket 595
Egen server fr. 400/mån
Vi är Ombud sedan 1999

IT Gården 
http://www.itgarden.se

IT-hotell Opalen 
http://www.opalen.com

IT-Norr Group AB 
http://www.it-norr.com

IT-Syd på Österlen 
http://www.itsyd.se

ITBolaget 
http://www.itbolaget.com

itbruket 
http://www.itbruket.se

ITCONNECT 
http://www.hqh.se

ITLA It Logik ABITmaskinen 
http://www.itmaskinen.se

JAM Data AB 
http://www.jamdata.se

JamtPort IT 
http://www.jamtport.se

JRA 
http://www.jra.se

Key-Systems Gmbh 
http://www.key-systems.net

Kicknick Sweden AB 
http://www.kicknick.net

Klute - Thiemann 
http://www.klute-thiemann.de

Knipp Gmbh 
http://www.knipp.de

Know IT dalsys AB 
http://www.dalawebb.com

Kontilint Data AB 
http://www.kontilint.se

Kontorsspecial 
http://www.kontorsspecial.se

Kulturservern 
http://www.kulturservern.se

Larsen Data v/Peter Larsen

Le-vonline AB 
http://levonline.com

Leissner Data AB 
http://www.gotanet.se

Lemonlime 
http://www.lemonlime.se

Lindskog Malmström Advokatbyrå 
http://www.lmlaw.se

Linklaters Advokatbyrå AB 
http://www.linklaters.com

Linnea ISP 
http://www.linnea.com

Ljusdals Kommun 
http://home.ljusdal.se

Loopia AB 
http://www.loopia.se

Loopia Webbhotell AB 
http://www.loopia.se

Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook 
Advokatbyrå AB 
http://www.maqs.com

Mailclub 
http://www.mailclub.fr

Mannheimer Swartling 
http://www.mannheimerswartling.se

Market Makers 
http://www.mmt.se

Markmonitor 
http://www.markmonitor.com

Martinsson Informationssystem AB 
http://www.martinsson.se

Mawik AB 
http://www.mawik.se

Maxnet AB 
http://www.maxnet.se

MBH Konsult 
http://www.mbh.se

Microbus 
http://www.microbus.se

Modula ANS 
http://www.modula.no

Net IT 
http://www.netit.se

Net Searchers 
http://www.netsearchers.com

NetCamp AB 
http://www.netcamp.se

Netconnection 
http://www.netconnection.se

Netlandia Webbhotell 
http://www.netland.se

Netlife 
http://www.netlife.no

Netnames Ltd 
http://www.netnames.com

Netpower 
http://www.netpower.no

Network Solutions Norway AS 
http://www.nsn.no

NEware AB 
http://www.neware.se

Nictrade Internet Identity Provider AB 
http://www.nictrade.se

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB 
http://www.nihlmark.se

NinetechGruppen 
http://www.ninetechgruppen.se

NMU 
http://www.nmu.nu

Nocom AB 
http://www.nocom.se

Nonea Studio AB 
http://www.nonea.se

Nordreg AB 
http://www.nordreg.se

Noréns Patentbyrå AB 
http://www.norens.se

Norma 
http://www.norma.se

NorrNod 
http://www.norrnod.se

Oderland & Co 
http://www.oderland.se

Omninet AB 
http://www.omninet.se

Optinet 
http://www.optinet.se

Patrafee 
http://www.patrafee.com

Phosworks Drift & Service AB 
http://www.phosworks.se

Pi.Se AB 
http://www.pi.se

Pil - Professionelle Internet Losninger ApS 
http://www.pil.dk

PIN Sweden Professional Interner 
http://www.pin.se

POISE Domain Registry 
http://www.poise.se

Port 80 Registry 
http://www.port80.se

Prodocon AB SE SEPARAT ANNONS 
http://www.prodocon.com

Punktsé Kommunikation AB 
http://www.punktse.se

Q itgration 
http://www.q-itgration.se

Qpol.com 
http://www.qpol.se

Quality Unlimited AB 
http://www.qu.com/

Qualitum 
http://www.qualitum.se/

Quicknet – InterNet Idag! 
http://www.quicknet.se

REAB 
http://www.reab.se

Register in Europe 
http://www.register.se

Register.Com 
http://www.register.com

Register.it 
http://we.register.it

Registrar AS 
http://www.registrar.se

Rekall AB 
http://www.rekall.se

Relevant Traffic Sweden AB 
http://www.relevanttraffic.se

RIT AB 
http://www.rit.se

Rollion trimdata Handel 
http://www.rollion.se

RSL COM Sweden AB 
http://www.nuaccess.net

Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB 
http://www.rydincarlsten.se

Rymdweb AB 
http://www.rymdweb.com

Safenames Ltd 
http://www.safenames.net

SAGAPAP Information Systems AB

Sandviken Elnät 
http://www.sandnet.se

SBBS 
http://www.sbbs.se

Scandic Domain Group AS 
http://www.scandicdomain.se

Serverado AB 
http://www.serverado.com

Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB 
http://www.setterwalls.se

Shop-in-a-box-Sweden AB 
http://www.shop-in-a-box.se

Sigma 
http://www.sigma.se

Simply.Com Limited 
http://simply.com

Sky Com AB 
http://www.sky-net.se

SmartdDomain.se 
http://www.eNom.se

Smelink AB 
http://www.smelink.se

Sober Förlags AB 
http://www.soberforlag.se

Softronic 
http://www.softronic.se

Spacepro Network 
http://www.spacepro.net

Speednames A/S 
http://speednames.com

Spray Network AB 

http://webbhotell.spray.se
webbhotell@support.spray.se
08-546 90 200
Sveriges billigaste
domäner - från 49kr/år 
Fritt i Ditt Webbhotell

STD/PTS Communication Partner Eftr. & Co KB

Stendahls.net 
http://www.stendahls.net

stib Stockholms Internetbyrå 
http://www.stib.com

Stiftelsen Ad Astra 
http://www.svenskawebb.nu

Stockholm Webhosting 
http://www.stockholmwh.com

Straznet 
http://www.straznet.se

Strömstad IT 
http://www.webhotellet.net

Surftown A/S 
http://www.surftown.se

Svenska-domäner.nu 
http://www.svenska-domaner.nu

Svenska Export Media 
http://www.svenskaexportmedia.com 
040-611 08 11

Svensk WebbJuridik 
http://www.svenskwebbjuridik.se 
 
Svenska Standardbolag 
http://www.standardbolag.se

Sverige.Net 
http://www.sverige.net
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Swebase AB 
http://swebase.com

Swedish Infoconnection Services AB, Sundsvall 
http://www.connection.se

Swedish Networking Technologies SNT 
http://www.webbnamn.nu

Sydkraft Bredband 
http://www.sydkraftbredband.se

Söderhamn Teknikpark AB 
http://www.teknikpark.se

T3 Networks AB 
http://www.t3.se

Talk Active I/S 
http://www.talkactivew.se

TBA Media AB 
http://www.internet.se

TDC Song AB 
http://www.tdcsong.se

Techsell AB 
http://www.techsell.se

Teknik i Media 
http://www.tim.se

Teknikmejeriet AB 
http://www.teknikmejeriet.se

Tekomedia 
http://www.teknomedia.se

Tele2 
http://www.tele2.se

Telenor Business Solutions AB 
http://www.telenor.se

Telenor 
http://www.telenor.no/business

Telia 
http://www.telia.se/domain

Thalamus Operations AB 
http://www.thalamus.se/

Theland webbhotell 
http://www.theland.se

The House of World Design

Tibbir

Tidningsstallet 
http://www.tidningsstallet.se

TietoEnator Processing & Network AB

Tiscali 
http://www.worldonline.se

Tradeland Sweden AB 
http://www.tradeland.se

TriNix AB 
http://www.trinix.se

Tripnet 
http://www.tripnet.se

Trust-IT 
http://www.trustit.se

Tryckeriakti AB Öland 
http://www.olandsbladet.se

Tuonome.it SRL 
http://www.tuonomegroup.com

Turistporten AB 
http://www.itamin.net

Tyfon Svenska AB 
http://tyfon.net

UNC Systems AB 
http://www.unc.se

UniSite AB 
http://www.unisite.se

UPC 
http://www.upc.se

UUNET (MCI) 
http://global.mci.com/se/internet/domain_names

Valhalla Data Center 
http://www.vmi.se

Varberg Energi 
http://www.varbergenergi.se

Variomedia IT-Service GmbH d/b/a 
puredomain.com 
http://www.variomedia.de

Verinames A/S 
http://www.verinames.com

Verisign Sweden 
http://www.verisign.se

Verisign UK Limited 
http://www.vewrisign.com

Victor Regnér Domänregistrering 
http://www.regner.se

ViDe Registry 
http://www.vide.se

Vikab 
http://www.vikab.com

Vildmarksdata 
http://www.vildmarksdata.se

Vännäs Web Service HB 
http://www.hem.net

Värnamo Energi AB 
http://www.varnamoenergi.se

WA-Data HB 
http://www.wa-data.se

Wannafind .DK. A/S 
http://www.wannafind.dk

Wantech AB 
http://www.wantech.se

Wapnet 
http://www.wapnet.se

Wasadata System AB 
http://www.wasadata.se

Wavecom AB 
http://www.wavecom.se

Web-sale 
http://www.web-sale.dk

Web SolutionS Aps 

http://www.web-solutions.dk
hostmaster@web-solutions.dk
+45 70 26 20 25
Registrering av  
.eu-domän. 
 .no och .fi utan krav på lokalt bolag.

Webagentur.at Internet Services GmbH 
http://www.webagentur.at

Webbkonsulterna 
http://www.webkonsulterna.com

Webbplatsen i Sverige AB 
http://webbplatsen.se

Webcows Webbhotel 
http://www.webcows.se

Webdeal 
http://www.webdeal.no

Webhuset AS 
http://www.webbhuset.no

Web Site Wisard 
http://wsw.se

Webway 
http://www.webway.se

WebWide Internet Communication GmbH 
http://www.webwide.de

WeKuData 
http://www.wekudata.se

Wellkang AB 
http://www.wellkang.com

West Sweden Law AB 
http://www.forward-online.com

Wilk Data 
http://www.wilk.se

Wopsa Webbhotell 
http://www.wopsa.com

WorkOrder AB 
http://www.praktit.se

Worldnet 
http://www.norr.worldnet.se

WPSYD - WEB-Productions Syd 
http://www.wpsyd.com

WWW Göteborg AB 
http://www.wwwgbg.se

Xlate Systems AB Webbhotell 

http://www.xlate.se
08-544 604 80
info@xlate.se
Webbhotell
Dedicerade servrar
Registrering av domännamn

Yask 
http://www.yask.com

Ymex registry 
http://www.ymex.se

Yrkesregistret 
http://www.comitnet.com

Zacco Sweden AB 
http://www.zacco.se

Zitech Net – Webhotel & Serverhosting 
http://www.zitechnet.dk

Österlendata AB 
http://www.oserlendata.se
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Idag kan alla skaffa en egen .se-adress, något som allt 
fler upptäckt och gjort. Just nu används över 350 000 
.se-adresser. För företag är det en självklarhet att 
ha en .se-adress för sin e-post och webbplats men 
många andra, privatpersoner och föreningar, skaffar 
en .se-adress bara för att till exempel enkelt kunna 
lägga upp semesterbilderna eller för att använda till 
den egna fotbollsklubben.

Användningsområdena är många. Här har vi samlat några 
av de mest kända och välbesökta .se-adresserna och några 
som kan vara intressanta som inspiration och kuriosa. Det 
dessa har gemensamt är att de alla valt en .se-adress som 
borgar för seriositet, robust drift och en tydlig koppling till 
Sverige. 

Lunarstorm.se –största communityn  
med .se-adress

1,2 miljoner ungdomar är medlemmar i Lunarstorm 
- Sverige och Skandinaviens största webbcommunity. 
Nästan åtta av tio av Sveriges unga mellan 13 och 20 år 
besöker varje månad Lunarstorm.se. Det gör Lunarstorm.
se till Skandinaviens mest trafikerade webbplats med över 
360 000 unika besökare varje dag vilket ger över en miljard 
sidvisningar i månaden. Medelåldern på Lunarstorm är 18 
år. Snittbesökaren tillbringar 45 minuter på lunarstorm.se 
per dag. 
 Webbplatsen har varit igång sedan år 2000 och idag 
finns planer på att också öppna en brittisk variant. Lunarstorm 
var 2004 nummer ett på Internet Worlds lista över det årets 
community.

Aftonbladet.se – största nyhetssajten  
med .se-adress

Aftonbladet var 1994 första svenska dagstidning att börja 
publicera material på nätet. Under 1995 utvecklades 
webbplatsen till en daglig nyhetsajt som hållit ställningarna 
sedan dess.

En .se-adress kan användas till mycket 

 Öven en miljon unika webbläsare besöker aftonbladet.
se varje vardag. Över två miljoner besök per vardag. Vilket 
ger över 55 miljoner besök per månad. 
 2001 slogs nytt rekord i antal besökare per dag. Det 
skedde i samband med attacken mot World Trade Center 
den 11 september. 1 429 000 besökare vände sig då till 
aftonbladet.se för att ta reda på vad som hänt.

Sverige.se – den mest offentliga .se-sajten
Sverige.se är det offentliga Sveriges gemensamma webb-
plats och startpunkten för sökningar inom den offentliga 
sektorn. Här finns länkar och kontaktuppgifter till alla delar 
av den offentliga sektorn. Till exempel regeringen, riksdagen, 
statliga myndigheter, landsting och kommuner.
 Webbplatsen görs på svenska och ytterligare åtta 
språk (engelska, finska, spanska, franska arabiska, persiska, 
serbiska och bosniska).
 Sverige.se har i sin nuvarande form funnits sedan oktober 
2004 och drivs av Statskontoret. Redan efter ett halvår 
gjordes cirka 120 000 sökningar per månad på webbplatsen. 
De flesta hittar dit via sökmotorn Google. 

Stekarn.se – det 300 000:e .se-domännamnet 
I januari registrerades stekarn.se som .se-domänens  
300 000:e domännamn. 
– Jag registrerade stekarn.se lite som ett internskämt bland 
mina kompisar, sa Emil Jansson i ett pressmeddelande från 
NIC-SE tidigare i år. 
– Det är bra att det blivit så enkelt att skaffa .se-adresser. 
Om man inte var ett företag var man tidigare tvungen att 
välja en annan toppdomän, men det känns seriösare med 
en .se-adress. 
Enligt susning.nu är Stekare stockholmsslang för en oftast 
solbränd kille med god ekonomi, gott kontaktnät och ett 
bländvitt leende. 

Isak har Sveriges längsta domännamn
De flesta som skaffar en egen Internetadress (domännamn) 
vill ha ett kort och slagkraftigt namn. Men det finns un-

dantag. Isak Nilsson har registrerat .se:s hittills längsta. 62 
tecken utöver ”.se”.
 Domännamnet användes för en webbplats och inbju-
dan till ett så kallat examensöl på KTH (exöl): mycketskojigt
exolden22januari2005ochduharblivitinbjudengrattis.se.
 Med ett sådant domännamn behövs egentligen ingen 
mer information. 
 Men genom att använda en så kallad underdomän 
kan man klämma in ytterligare information. Isak och hans 
medarrangörer använde därför:
   ”annsofiebankebettyboijacamillahanneliisakkristiannavid-
harett.mycketskojigtexolden22januari2005ochduharblivitin
bjudengrattis.se”, totalt 126 tecken.
 Isak lyckades nästan nå den tekniska maxlängden 
på ett domännamn som är 63 tecken utöver ”.se”. Med 
underdomäner kan man totalt ha 255 tecken, alltså allt 
till höger om @-tecknet i en e-postadress eller allt efter 
”www.” i en webbadress. Begräsningarna finns i domän-
namnssystemet och gäller alla toppdomäner, inte bara .se.

Ufo.se - .se-sajten för riksorganisationen  
UFO-Sverige

Internet är inte bara platsen för stora kommersiella webb-
platser och tjänster. Det finns många föreningar, samlare 
och andra som väljer en .se-adress för sin verksamhet. Riks-
organisationen UFO-Sverige bildades 1970 och har ända 
sedan 1996 använt .se-adressen ufo.se för sin verksamhet 
och för information från föreningen. 

Bonsaisallskapet.se - .se-adressen som har allt 
för Bonsaiodlare

Svenska Bonsaisällskapet har som målsättning att sprida 
intresse och förståelse för bonsai, samt öka medlemmarnas 
kunskaper vid odling av bonsai. På sajten finns det mesta 
som är värt att veta om Bonsai. Bland annat att ordet är 
japanska för ”planta i skål”.
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Onsdagen den 26 oktober (dagen efter Internet-
dagarna) kommer EURid att hålla ett heldags- 
seminarium om den nya toppdomänen. Seminariet 
riktar sig till alla med ett särskilt intresse för .eu. 
Seminariet hålls på biografen Skandia i Stockholm.

Förmiddagen behandlar generella frågor om den nya 
toppdomänen, bakgrund, hur introduktionsperioden 
(sunrise) ska gå till, tidplan, ombudsmodellen, tvistlös-
ning med mera. Under eftermiddagen blir det ett mer 
detaljerat och tekniskt pass direkt riktat till ackredite-
rade ombud eller de som planerar att bli ombud för .eu. 

Heldagsseminarium om .eu den 26 oktober 

 För mer information om program, plats, tid och anmälan 
se: www.nic.se/eu-info
Se mer om .eu på webben: www.eurid.eu

Träffa .eu på Internetdagarna
EURid, organisationen som driver den nya .eu-toppdomä-
nen, kommer också att finnas på plats under Internetda-
garna för att berätta mer om planerna för .eu; tidplanen, 
hur man ansöker om domännamn eller hur man kan bli 
ombud. Du får chans att ställa frågor och få mer informa-
tion inför lanseringen. 
 Toppdomänen .eu kommer att lanseras och gå i skarp 
drift senare i år men redan nu kan du ansöka om domän-

namn med ändelsen .eu genom något av de ombud som 
redan är ackrediterade. Se lista på EURid:s webbplats. 
 EURid är grundat av organisationerna bakom de 
nationella toppdomänerna för Sverige/.se (NIC-SE), Bel-
gien/.be (DNS.BE) och Italien/.it (IIT). Huvudkontoret ligger 
i Bryssel. I Stockholm kommer att finnas ett region- 
kontor för Nordeuropa. EURid har valts ut av EU-kom-
missionen att driva .eu.


