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Sex parallella konferensspår 

Över 150 talare

 Sveriges största Internetkonferens

Sjunde året i rad

INTERNET – teknik, politik och affärer

Mötesplatsen för dig som arbetar 
professionellt med Internet

Ur programmet

Framtidens Internet
Öppna dokumentformat
Integritet i IT-samhället
En ny nätverksarkitektur
Att hantera DoS-attacker
TV via Internet
E-mobbning
Internet för alla
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Idag är Internet en självklar del av vår 
tillvaro, och det är svårt att föreställa sig 
hur vi en gång klarade oss utan det. Men 
det mesta talar ändå för att vi bara har 
sett början – de kommande tio årens 
utveckling kommer att vara ännu mer 
omvälvande.

Internet står inför sin andra revolution 
och därför är också Internetdagarna mer 
angelägna än någonsin. Konferensen är 
den naturliga mötesplatsen för alla som 
arbetar professionellt med Internet och 
erbjuder ett gränsöverskridande forum 
för det svenska Internetsamfundet. I år 
arrangerar vi 38 seminarier, fördelade på 

Denna bilaga är producerad av II-stiftelsen augusti 2006, inför konferensen Internetdagarna.

Redaktör / projektledare: Lennart Bonnevier (lennart.bonnevier@iis.se)  Grafisk form: Comvia

II-stiftelsen, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM  Tryck: V-tab

Rune Brandinger

Medarrangörer

www.sigsecurity.sewww.pts.se

sof.isoc.se

www.itforetagen.sewww.dfs.se

www.ssnf.org

www.isoc.se

www.bankforeningen.se

www.snus.se

Konferensprogrammet för Internetdagarna 2006 har utarbetats av II-stiftelsen tillsammans med våra medarrangörer.

www.skl.se 

www.bitos.org

Välkommen till 
Internetdagarna 2006

sex parallella konferensspår, där ledande 
beslutsfattare och Internetexperter disku-
terar de nya möjligheterna och hoten. Och 
som vanligt är åhörarna varmt välkomna 
att ge sig in i alla diskussioner.

Nytt för i år är bland annat att vi ägnar ett 
särskilt konferensspår åt digitala medier. 
Under två dagar avhandlas aktuella äm-
nen som bloggning, TV via Internet och 
nätverksspelande.

Väl mött i Älvsjö den 24 oktober!

Rune Brandinger
Ordförande II-stiftelsen

Det här händer på konferensen

När dörrarna öppnas till Internetdagarna den 24 
oktober 9.00 är det sjunde året i rad som konfe-
rensen anordnas, och för varje år befäster den sin 
plats som den givna mötesplatsen för alla som 
arbetar professionellt med Internet.

IP och Nätverk är Internetdagarnas traditionella 
teknikspår, där vi avhandlar IP- och routingteknik 
liksom nätverksarkitekturer. Fokus ligger på frågor 
som berör stora företagsnätverk och operatörs-
nät.
Säkerhet är också ett spår som återkommer år 
efter år, eftersom säkerhetsfrågorna fortsätter att 
stå i fokus för allt som har med Internet att göra. 
Årets föreläsningar spänner över ämnen från en 
översikt över aktuella trender till vikten av att 
hålla rätt tid i sina system.
Seminariespåret Infrastruktur & Samhälle 
illustrerar en unik aspekt av Internetdagarna: 
här möts tekniken och politiken i en diskussion 
som båda parter har nytta av. Där belyser vi i år 
samhällsnyttan med IT, som till exempel vilken roll 
det spelar vid hantering av kriser, samt den stora 
frågan om vart den personliga integriteten tar 
vägen i ett allt mer uppkopplat samhälle.
Media är utan tvekan den mest spännande till-
lämpningen på Internet idag. Tidningarna och 
musiken har redan hittat sina platser i den digitala 
världen och tv och film är på väg att göra det. 
Spelbranschen har anpassat sig totalt och många 
moderna spel skulle vara en omöjlighet utan 
Internet.
I seminariespåret DNS (tisdag) diskuterar vi den 
svenska domännamnsmarknaden, med särskild 
tonvikt på kvalitetsfrågor. Internetutveckling 
(onsdag) presenterar Internetrelaterad forskning 
och utveckling i Sverige.
Årets paneldiskussioner handlar om allt från 
e-mobbning till entreprenörskap och företags-
klimat. Förra årets succédebatt kring fildelning 
återkommer givetvis i år med.
Konferensen avslutas med en debatt kring IT-
politiken där samtliga riksdagspartier deltar.

Internetdagarna hålls på Rica Talk Hotel vid 
Stockholmsmässan. För praktisk information om 
hotellet och konferensutrymmena, se sidan 19.

Lennart Bonnevier
Projektledare Internetdagarna

www.registrars.se
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Konferensprogram 24-25 oktober 2006

09:00  Inledning: Visionen blir verklighet

Webbpublicering och 
användbarhet

 IP och nätverk   Säkerhet  Infrastruktur och samhälle        Media  DNS  Paneldiskussioner  

Tis 

10:30   Kaffe

TV via Internet

Internationaliserade 
domännamn

(O)säkra trådlösa nät Att stoppa spam EU:s IT-strategi Sökning

Nytt från ISOC - IETF  
- IESG - IAB

Forskning och utveckling 
av Internet

Ons

Framtidens Internet

Riktade hot Internet Governance
Routing och  

nätverksarkitektur

Säker DNSAtt hantera DoS-attacker

Spårbarhet och  
koncernsäkerhet

Internet för alla

11:00        

12:30    Lunch

13:40  Spårning och bevissäkring  IT i krishantering    Det nya medielandskapet 

15:10    Kaffe

15:30  

17:00    

            

09:00     Nätverksspel 

10:30    Kaffe

11:00 Företagsnäten om fem år   Sverige 2020  Distansmöten      

12:30     Lunch

13:40 Multicast 

15:10   Kaffe

15:30 –  Slutdebatt: IT-politiken efter valet     
17:00
 

Mingelkväll: buffé, utdelning av medel ur Internetfonden, utdelning av SNUS IP-pris

Möt en guru

Integritet i 
IT-samhället

18:00–
21:00

 IP och nätverk   Säkerhet  Infrastruktur och samhälle        Media  Internetutveckling  Paneldiskussioner  

Internet och nya  
affärsmodeller

Öppna dokumentformat

Elektroniska  
affärsprocesser

Fildelning

E-mobbning

Lyckade IT-företag:  
därför har det gått bra

Identitetshantering  
i praktiken

Domännamn, kvalitet  
och marknad

Ett dygn under attack

Security Threats 

Med reservation för ändringar. För senast uppdaterade program, se www.iis.se/Internetdagarna/2006
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Tid
Programmet startar 09.00 tisdagen den 24 oktober. Registreringen är 
öppen från 08.00.

Plats
Rica Talk Hotel vid Stockholmsmässan, www.talkstockholm.se. Närmaste  
pendeltågsstation är Älvsjö.

Pris
4900 kr exkl. moms. I konferensavgiften ingår lunch båda dagarna samt 
buffémiddag på tisdagskvällen.

Förfrågningar om konferensen
För frågor om bokning, ring 08-452 35 00 eller kontakta Internetdagarnas 
projektledare Lennart Bonnevier (lennart.bonnevier@iis.se). Se även 
www.iis.se/Internetdagarna/2006 för aktuellt program och den färskaste 
informationen.

Anmälan / bokning
Det går att anmäla sig till Internetdagarna på tre sätt:
1) Via webben: www.iis.se/Internetdagarna/2006
2) Post: Internetdagarna, II-stiftelsen, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM (använd  
 talongen nedan)
3) Fax: 08-452 35 02 (använd talongen nedan)

Avbokning kan ske utan kostnad fram till den 16 oktober. Därefter debiteras 
hela avgiften. Bokningen kan dock alltid överlåtas till en kollega.

Arrangörer
Internetdagarna arrangeras av II-stiftelsen tillsammans med våra medarrangörer 
(se sidan 2).

PGP-nyckelsignering
DEMO: Nätövervakning

Världsutställning på Internet Designing secure networks

03Skickas till Internetdagarna, II-stiftelsen, Box 7399, 103 91 Stockholm, Fax 08-452 35 02
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En riktig svensk 
Internetadress

Idag finns det mer 
än 460 000 svenska 
domännamn som 
slutar på .SE. Och vi 
har plats för fler!

Vet du att det är fritt 
fram att registrera 
vilken .SE-adress som 
helst? Sätt igång 
och hitta på fyndiga 
namn!

II-stiftelsen ansvarar 
för Internets svenska 
toppdomän .SE. 
Genom våra ombud 
kan du registrera det 
domännamn du vill ha.

Du kan använda 
både siffror och 
bokstäverna å, ä och 
ö i ditt domännamn. 

Du hittar mer information på www.iis.se.

04
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INLEDNINGSSEMINARIUM

Visionen blir verklighet

Till inledningsseminariet har vi bjudit in tre tekniska visionärer 
som också arbetar praktiskt med att utveckla Internet. Med 

detta vill vi visa på de stora utmaningar och möjlighe-
ter som Internet fortfarande erbjuder.

Moderatorer: Rune Brandinger, styrelseordfö-
rande, II-stiftelsen 

och Danny Aerts, VD, II-stiftelsen

09:00       Tisdag   24 oktober

och Danny Aerts, VD, II-stiftelsen

detta vill vi visa på de stora utmaningar och möjlighe-
ter som Internet fortfarande erbjuder.

Moderatorer: 
rande, II-stiftelsen 

Antalet domäner på Internet med ändelsen .SE har 
ökat från en enda 1983 till dagens nästan 500 000. I 
dag är det självklart att din lokala handlare, familjens 
e-postadresser och din favoritblogg har egna domän-
namn under den nationella toppdomänen .SE. Det 
garanterar inte bara högsta kvalité, utan talar också 
om att detta med största sannolikhet är en svensk 
webbplats.

Men visste du att det är .SE med Stiftelsen för Internetinfrastruktur 
(II-stiftelsen)  i ryggen som ansvarar för Internets svenska toppdo-
män och ser till att rätt .SE-adress alltid kopplas till rätt server, där 
rätt innehåll fi nns? Det är också .SE som ser till att registreringar av 
domännamn fungerar.

Öppet för alla
Till en början var det bara företag med svensk verksamhet som i 
begränsad utsträckning fi ck registrera domännamn under .SE. Idag 
kan alla, både företag, privatpersoner och organisationer skaffa 
sig en eller fl era egna .SE-domäner. Genom att allt fl er ser värdet i 
att skapa en personlig identitet på nätet växer antalet .SE-adresser 
snabbt, med ungefär en tredjedel varje år. 

På väg mot en halv miljon .SE-adresser 
Allt fl er privatpersoner vill ha en egen identitet på nätet – så gör du!

Korta namn på väg att ta slut
– Korta namn som är lätta att komma ihåg går åt snabbt, liksom 
namn som beskriver något generellt som ”resor” eller ”öl”, förkla-
rar Danny Aerts, som nyligen tillträtt som VD på II-stiftelsen. Snart 
har de allra kortaste namnen tagit slut. 

Siffror och svenska tecken
Sedan en tid får domännamnet, förutom bokstäverna a till z i 
alfabetet, även bestå av både siffror och tecknen å, ä och ö samt ü 
och é. Just nu innehåller knappt 20 000 av namnen, eller ungefär 
5 procent, dessa tecken. Med den nyaste versionen av webbläsa-
ren Microsoft Internet Explorer kommer de svenska tecknen att 
kunna användas fullt ut. Därmed förutspås en kraftig ökning i 
registreringen av domännamn som innehåller å, ä eller ö. Därtill 
fi nns det idag nästan 2 500 nummerdomäner, där namnet består 
enbart av siffror.

Vilket namn vill du ha?
Om du funderar på att registrera ett eget domännamn är det 
första du ska göra att fundera ut vilket namn du vill ha. Är det 
familjenamnet, husdjurets namn eller kanske en viss fras eller sif-
ferkombination som funkar bäst för dig? Det är bara fantasin som 

sätter gränser. Det mesta mellan två och 63 tecken är tillåtet, 
så länge ingen annan tagit namnet före dig. På webbplatsen 
www.iis.se kan du ta reda på om det namn du vill ha är ledigt.

Så kommer du igång
När du väl bestämt dig kontaktar du något av .SEs ombud, som 
inte bara hjälper dig att registrera namnet utan ofta även kan 
hjälpa dig att komma igång med att använda det genom lösningar 
för exempelvis e-post och webbplats. Många av .SEs ombud är 
webbhotell. Förutom utrymme för dina webbsidor sköter webb-
hotellet driften av servrarna och ser till att Internets adressystem,  
DNS, hittar webbsidorna. En förteckning över .SE-ombuden fi nns 
på www.iis.se/nydoman/ombudslista.shtml.

– Vi ser en tydlig trend att allt fl er privat-
personer skaffar sig ett eget domän-
namn, säger Danny Aerts, nytillträdd 
VD för .SE. Det kan handla om att ha en 
hemvist för den egna bloggen med ett 
unikt namn, eller om att kunna behålla 
sin personliga e-postadress även när 
man byter Internetleverantör.

Det är vi som ansvarar för toppdomänen .SE

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (II-stiftelsen) 
ansvarar för Internets svenska toppdomän, .SE. 
Kärnverksamheten är registrering av domännamn samt admi-
nistration och teknisk drift av det nationella domännamnsre-
gistret under .SE . 

Här arbetar ett 30-tal personer med att serva dig som domän-
namnsinnehavare och utveckla nya tjänster kopplade till 
domännamn. II-stiftelsen arrangerar dessutom varje år konfe-
rensen Internetdagarna. 

År 2006 avsätter II-stiftelsen 10 miljoner kronor till projekt som 
på olika sätt bidrar till Internets utveckling och användning. 
Det innebär att ett par tior av den årsavgift du betalar för ditt 
domännamn går direkt till vidareutveckling av Internet.

Läs mer om .SE och II-stiftelsen på: www.iis.se. Där kan du 
också ta reda på om ditt önskade domännamn är ledigt. 

Visste du att:

-  Att det registreras mellan 500 och 800 nya domännamn  
 under .SE en vanlig dag?
-  Att ett svenskt domännamn kan bestå av både siffror och  
 tecknen å, ä och ö samt ü och é?
-  Den vanligaste längden på ett domännamn är åtta
 bokstäver?
-  Att ett domännamn under .SE får ha mellan två och 
 63 tecken?
-  Att det bara fi nns drygt 20 000 lediga treställiga 
 domännamn under .SE?
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Ericssons visioner för Internet

Talare: Håkan Eriksson, forskningschef och 
CTO, Ericsson

Microsoft, Internet och framtiden

Talare: Jonas Persson, CTO Western Europe, 
Microsoft

Convergence

An exploration of the mythology that surrounds 
today’s communications industry. (Föredraget hålls 
på engelska)

Talare: Geoff Huston, Internet Researcher, 
APNIC
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Föreningen har verkat som pådrivande kraft för 
utvecklingen av kommersiella IP- och Internettjäns-
ter. Föreningen har också i mer än femton år varit 
involverad i utvecklingen av Internet. Genom mycket 
pionjärarbete lyckades man t.ex. tillsammans med 
Tele2 skapa den första kommersiella svenska Inter-
nettjänsten.

Under hela tiden har föreningen anordnat en rad olika medlems-
aktiviteter i form av föreläsningar, företagsbesök, workshops och 
liknande.

På tidigt 2000-tal instiftade föreningen ”IP-priset” som i år delas ut 
för femte gången. Det ges till personer som utfört pionjärinsatser 
eller kommit med viktiga bidrag inom nätverks- och datakommuni-
kationsområdet i Sverige. 

Tidigare mottagare av priset är:
Björn Eriksén
Roland Hedberg 
Jan Berner
Patrik Fältstöm
Peter Löthberg

SNUS och IP-prisetSwedish Network Users’ Society

IP OCH NÄTVERK

11:00       Tisdag    24 oktober

SÄKERHET

11:00       Tisdag    24 oktober

INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE

11:00       Tisdag    24 oktober

Internetdagarna 2006

Bli medlem!
Medlemsavgiften är 250 kr/år. Gå med nu och vi bjuder på resten 
av 2006. 
Skicka e-post till registry@snus.se samt betala in medlemsavgift 
på vårt bankgironummer: 5957-1497. 
OBS! glöm ej skriva avsändare!

Kontaktinformation
Allmänna frågor:  info@snus.se
Medlemsskapsfrågor:  registry@snus.se 
Seminarieanmälan, etc: anmalan@snus.se
Styrelsen:   board@snus.se
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Framtidens Internet

Hur bör Internet vidareutvecklas och vad kan förväntas 
hända de kommande åren? Några av världens 

främsta Internetexperter diskuterar Internets 
arkitektur och pekar på saker som måste för-
bättras.

Moderator: Hans Bjurgren, Snus

The trouble with IPv6

A look at the technical and economic issues that lie behind 
the relatively slow deployment of IPv6 so far. 

(Föredraget hålls på engelska)

Talare: Geoff Huston, Internet Researcher, 
APNIC

Förbättra eller göra om?

-  Finns det ett behov av grundläggande föränd-
ringar?
- Vad ser vi nu hända?

Talare: Patrik Fältström, Cisco

Vart teknik och användare tar oss

Det är tillgänglig teknik och användarna som 
driver utvecklingen idag - men har vi förstått 
eller ens upptäckt det?

Talare: Anders Rockström, TeliaSonera

Att hantera DoS-attacker

Distribuerade tillgänglighetsattacker – DDoS – är ett 
växande Internetproblem, helt enkelt därför att det fi nns 
pengar att tjäna. Utpressare kan hota att sänka en webb-

server, och för exempelvis ett spelbolag innebär varje 
minuts stillestånd ekonomiska förluster.
Attackerna kan också riktas mot Internets cen-
trala funktioner, som DNS.

Moderator: Fredrik Söderblom, XPD

Grunderna

- Vad är en tillgänglighetsattack?
- Vilka utför attackerna och varför?
- Hur skyddar man sig mot attacken?

Talare: Niklas Blomquist, Sentor

Att fånga en DDoS-kiddie

Vi följer den första domen mot distribuerade tillgänglig-
hetsattacker i Sverige från dag ett till domslut i januari 

2006. Vi reder också ut vad man bör tänka på 
och hur man bör gå tillväga om man blivit utsatt 
för en DoS- eller DDoS-attack.

Talare: Fredrik Söderblom, XPD

Operatörens möjligheter att gripa in

Internetoperatören är ofta den förste som ser att 
en tillgänglighetsattack är på gång. Operatören 
kan bistå med att stoppa attacken och spåra 
källan.

Talare: Lars Axeland, TeliaSonera

Attack mot DNS

ICANN har publicerat en rapport om DoS-attacker mot de 
centrala namnservrarna på Internet. Skulle en 
sådan attack lyckas kan den slå ut stora delar av 
nätet.

Talare: Johan Ihrén, Autonomica

Integritet i IT-samhället

Integritet och IT har ansetts stå i motsats till varandra ända 
sedan datorernas barndom. Särskilt het har integritets-
debatten varit de senaste åren. Justitiedepartementet har 

lagt fram rader av förslag som ska underlätta för 
poliser och åklagare att spåra brottslingar - på 
bekostnad av allmänhetens integritet, hävdar 
kritikerna.

Moderator: Anders R Olsson, frilansjournalist 
och debattör

Databasuppgifter och risken för informationsläckage 

Redan förekomsten av databaser med känsliga uppgifter 
innebär en risk för obehörig åtkomst till uppgifterna. Upp-
gifterna skyddas av sekretessbestämmelser och regler och 
rutiner på arbetsplatser, men läckage är inte någon ovanlig 
företeelse. Presentationen kommer att granska svenska och 

utländska fall av informationsläckage.

Talare: Henrik Nilsson, jurist hos advokatfi r-
man Bird & Bird

Datainspektionens perspektiv på integritet

Talare: Göran Gräslund, generaldirektör, 
Datainspektionen

Är du övervakad på nätet?

Starkt utökade möjligheter för myndigheterna att övervaka 
vår kommunikation har genomdrivits och mer fi nns i pipe-
line. Den offi ciella motiveringen är terrorism. De verkliga 
skälen är dock helt andra och förslagen berör oss alla på 
konkret vis. Den fria kommunikationens avskaffande kan 

ha skrämmande konsekvenser för nätets och 
demokratins framtid.

Talare: Oscar Swartz, frilansande debattör 
och skribent

Data Protection

When you use live customer data to test applications you 
could be putting your company at risk of prosecution. 
Despite numerous high-profi le fraud, spam and cyber-
crime cases, companies are still not ensuring that their 
data protection processes are as stringent as possible. This 

presentation will explore the measures companies 
can take to protect customer data in the test 
environment.

Talare: Ian Clarke , EMEA Sales Director for 
Enterprise Modernisation, Compuware

hända de kommande åren? Några av världens 
främsta Internetexperter diskuterar Internets 
arkitektur och pekar på saker som måste för-
bättras.

Moderator: 

presentation will explore the measures companies 
can take to protect customer data in the test 
environment.

Talare: Ian Clarke , EMEA Sales Director for 
Enterprise Modernisation, Compuware
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Svenskt Operatörsforum

ISOC-SE är en idéell förening som vill främja Inter-
nets utveckling i allmänhet och i Sverige i synnerhet. 
Föreningen är ett chapter, dvs. en avdelning av den 
internationella organisationen Internet Society (ISOC)

ISOC-SE vill:
• se till att fakta om Internet fi nns och sprids till alla berörda
• verka för en effektiv utveckling, användning och organisation  
 av Internet
• skapa debatt och ökad uppmärksamhet kring Internet, bl a   
 genom fokusering i media
• skapa en samverkansstruktur för de organisationer och intressen  
 som på olika sätt är engagerade i Internets utveckling.

Vi skapar kunskap om Internet bl a genom publikationer och att 
anordna seminarier och andra möten kring aktuella Internetfrågor. 
Ett exempel är våra IETF-seminarier där de som deltagit i IETFs 

arbetsgrupper och möten informerar om de tekniska diskussioner 
som förts och de beslut som fattats. Ett annat exempel är vårt ny-
hetsbrev Nytt på Nätet. I Nytt på Nätet sammanfattas den senaste 
tidens viktigaste Internethändelser i Sverige och internationellt. 
Nytt på Nätet vänder sig till alla som intresserar sig för Internets 
utveckling.

Vi vill att Internet skall synas – och bli bättre förstått. ISOC-SE 
arbetar konstruktivt för att lägga fram lösningar på aktuella pro-
blem. Detta sker ofta i samarbete med andra organisationer och 
intresseföreningar t ex Svenskt Näringsliv, Post- och Telestyrelsen, 
Konsumentverket, Konkurrensverket, Statskontoret, SOF m fl . 

Allt fl er frågor som berör Internet väcks idag inom de beslutsfat-
tande organen i Europeiska unionen och leder till direktiv som 
blir avgörande för vår egen lagstiftning. ISOC-SE samarbetar med 
Internetföreningar i andra länder i Europa för att påverka beslut i 
sådana frågor redan på ett tidigt stadium. 

ISOC-SE verkar för att Internet i Sverige skall 
utvecklas på ett bra sätt

ISOC-SE är en förening vars verksamhet bygger på medlemskap. 
Föreningen har såväl företag och organisationer som individer 
som medlemmar. Det är individerna som bär upp verksamheten 
genom sin aktivitet och det arbete de utför på sin fritid, men 
också organisationsmedlemmar är viktiga eftersom de ställer 
resurser till förfogande för verksamheten. 

Medlemskap kan sökas via ett formulär på www.isoc.se eller 
genom att skicka e-post till medlemsservice@isoc.se 

Anmälan på www.iis.se/Internetdagarna/2006Anmälan på www.iis.se/Internetdagarna/2006

MEDIA

11:00       Tisdag    24 oktober

www.iis.se/Internetdagarna/2006

DNS

11:00       Tisdag    24 oktober

PANELDISKUSSIONER

11:00       Tisdag    24 oktober

07

TV via Internet

Tekniken för att distribuera TV via IP och Internt är mogen. 
Dock återstår det många hinder innan Internet blir den 
självklara distributionsformen för TV. Inte minst behöver nya 
affärsmodeller utvecklas, innehållsleverantörer engageras, 

servicenivåer på Internet garanteras och bättre 
hemmanät byggas. Seminariet belyser de viktiga 
frågorna som behöver lösas för att nå framgång 
med TV via Internet.

Moderator: Anders Johansson, Sabo

Krav på ett öppet IP-nät för TV-tjänster

- Generella tekniska krav på en öppen TV-plattform
- Kvalitetskrav ur nät- och tjänstesynpunkt
- Vilka krav ställs på hemmanät – trådat eller 
trådlöst?

Talare: Örjan Mattsson, Acreo

Basboxen – alternativ affärsmodell för TV-tjänster

- Beskrivning av affärsmodellen
- Status och målsättning för projektet

- Hur få en bred acceptans för och spridning av 
modellen

Talare: Mats Berggren, Svenska Stadsnätsför-
eningen

Mottagning, konvertering och distribution av 4 700 
TV-kanaler

- Hur kan ett mycket stort utbud distribueras till hushållen?
- Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att 

möjliggöra valfrihet?
- Vad behöver göras?

Talare: Karl Magnusson, Rymdbolaget

En innehållsleverantörs syn

- Möjligheter och problem med IPTV
- Hur kan tekniken användas?
- Vad behöver göras?

Talare: Stephan Guiance, Fast TV

Säker DNS

II-stiftelsens tester med den signerade .se-zonen har i år 
gått in i en ny fas, med fl er användare och med utbildning 

för operatörer och andra intresserade. Seminariet 
tar upp den senaste utvecklingen och vad som 
återstår att göra innan DNS-systemet är säkrat.

Moderator: Robert Malmgren, Romab AB

DNSSEC - 1 år senare

- Vilka erfarenheter har II-stiftelsen från ett års tester av 
DNSSEC i .se-zonen? 

- Vad innebär det för domäninnehavaren och 
vilka är inblandade? 
- Vad behövs för att DNSSEC ska slå igenom? 
- Vad händer nu?

Föredragshållarna berättar från 1 år med DNSSEC 
i .se.

Talare: Anne-Marie Eklund-Löwinder, säker-
hetschef vid II-stiftelsen och Jakob Schlyter, 

säkerhetskonsult, Kirei

Test av DNSSEC

Post- och Telestyrelsen har uppdragit åt konsultföretaget 
Netlight att testa DNSSEC under våren 2006. Resultatet 
visar att tekniken fungerar väl.
- DNSSEC - implementation och test

- DNS - fl öden och sårbarheter
- DNSSEC - en översikt
- Implementation och test av DNSSEC
- Analys och diskussion

Talare: Anders Rafting, Post- och Telestyrelsen

 och Henrik Olofsson, Netlight Consulting

Internet och nya affärsmodeller

Idag lever vi i den globala byn med allt vad det innebär 
av nya möjligheter, förändring av gamla strukturer och 
utveckling av nya. Inom EU drivs tesen om eInclusion, ett 

e-samhälle för ALLA. Dock fi nns en viss oro när det 
gäller att lyckas med detta.
Under vårt seminarium kommer vi att belysa 
hindren och möjligheterna från olika perspektiv.

Moderator: Inger Gran, Dataföreningen

Vart är vi på väg?

Skapar vi ett regelverk som stimulerar kreativitet 
och utveckling eller är det tvärtom?

Talare: Roger Wallis, Ordförande i SKAP

Var fi nns nästa succé?

Mobiltelefonisystemet fyller 50 år i år. Hur 
skapar vi nästa globala framgång?

Talare: Jonas Birgersson, VD, Labs2
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Du använder säkert redan 
dagligen vårt nät som besökare

Möt oss på Internetdagarna 2006:

08

Internetdagarna 2006

Identitetshantering i praktiken

En av de viktigaste uppgifterna just nu är att fi nna stor-
skaliga lösningar för hur identifi ering ska ske på 

Internet. Seminariet tar upp några praktiska 
erfarenheter kring elektronisk identifi ering.

Moderator: Johan Kjellin, Snus

Behov och lösningar för identitetshantering

- Vision för elektronisk identifi ering
- Problem och möjligheter med dagens aktörer och 

lösningar
- Hur kommer vi vidare?

Talare: Jakob Schlyter, säkerhetskonsult, Kirei

Identitetsfederationer

- Vad är det och vad händer internationellt?
- SWAMID: Identitetsfederationer inom högskoleområdet

- Erfarenheter från Stockholms universitet och 
Sunet

Talare: Leif Johansson, Stockholms 
universitet

Spårning och bevissäkring

Digitala bevis blir allt viktigare i samhället, oavsett om det 
handlar om dataintrång eller ekonomisk brottslighet – eller 

varför inte smitning från trängselskatt? Det ställer 
också nya krav på framtagning och hantering av 
bevismaterial.

Moderator: Svante Nygren, förläggare

En bild säger mer än 10 000 loggrader

Grafi sk analys av stora mängder loggar – hur 
ögat lättare kan urskilja anomaliteter med hjälp 
av visualisering istället för traditionella metoder 
vid logganalys.

Talare: Fredrik Söderblom, XPD

Detektera intrång med sunda forensiska metoder

Pär Österberg från Sitic presenterar verktyg och metoder 
för att samla in och analysera data från system 

som misstänkts har utsatts för dataintrång.

Talare: Pär Österberg, Svenskt IT-incidentcen-
trum (Sitic)

Rätt tid i systemen

- Varför rätt tid? Hot, IT-attacker, antagonister och jammers.
- Måste jag ha korrekt tid i mitt system, vad säger lagen?

- Vilka öppna NTP-servrar på nätet kan jag lita på?
- Hur bygger jag ett säkert NTP-system?

Talare: Didrik Ehrenborg, 
Ehrenborg Networks

IT i krishantering

När naturkatastroferna slår till med förödande kraft drab-
bas oftast också samhällets infrastruktur, och bristen på 
kommunikationer förvärrar situationen. I det läget är det 
av oerhörd vikt att snabbt få igång fungerande nödsys-

tem. Seminariet belyser myndigheternas planering, 
och visar också på ett praktikfall från tsunamin i 
Thailand.

Moderator: Anne-Marie Eklund-Löwinder, 
II-stiftelsen

IP-telefoni i tsunamins spår

I spillrorna efter tsunamin i Thailand bistod Cisco 
myndigheterna och de humanitära organisatio-
nerna med ett nät för IP-telefoni.

Talare: Thomas Johansson, Cisco

Gemensam lägesbild ett måste i framtiden!

Informationsdelning och informationsspridning är 
en förutsättning för att hantera kriser idag och i 
framtiden.

Talare: Patrik Nilsson, omvärldsanalytiker, 
Krisberedskapsmyndigheten

Samverkan i kris - ett säkrare samhälle
- Är samhället beroende av att Internet fungerar 

för att hantera en kris?

Talare: Ulf Johansson, Försvarsdepartementet
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Ett bra sätt att möta kollegor och samtidigt öka tillförlitligheten 
hos din PGP-nyckel! Den som vill få sin nyckel signerad på Inter-
netdagarna ska senast den 16 oktober 2006 skicka den till pgp-
signering@iis.se. Innan PGP-signeringen sammanställer II-stiftelsen 
dels en nyckelring av insända nycklar, dels en lista på papper som 
kommer att delas ut vid signeringssessionen. 

Papperet som delas ut kommer att innehålla inskickade nycklar 
representerade enligt: 
KeyID Date User ID Key fi ngerprint 

Till signeringen tar var och en med sig sitt eget fi ngerprint utskrivet 
på papper, samt en giltig ID-handling som pass, körkort eller lik-
nande (det är ju verifi ering av identiteter det handlar om).

I tur och ordning ställer sig varje nyckelinnehavare upp, identifi erar 
sig själv och läser KeyID och fi ngerprint från den egna lappen med-
an alla andra samtidigt jämför med den utdelade papperslistan.

Du behöver inte ha med dig någon dator (åtminstone inte för PGP-
signeringen). Efter mötet kan du signera nyckeln för var och en 
av de personer du verifi erat från det utdelade papperet och skicka 
den till respektive nyckelägare. Kom ihåg att med signeringen inty-
gar du att personen vars nyckel du signerar är den han/hon påstår 
sig vara, så be om legitimation för dem som du inte känner eller låt 
bli att signera just deras nyckel!

Sessionen kommer att ledas av en person med vana från liknande 
tillställningar och som kommer att ge närmare anvisningar på plats.

Välkommen att signera PGP-nycklar! 
Tid: tisdag 24/10 17.00 – 17.30  Sal: se anslag på platsen

PASSA PÅ: ÄNNU FLER FÖREDRAG

Tisdag 24/10 mellan 17.00 och 18.00 bjuder Internetdagarna på 
en rad extrainsatta programpunkter som konferensdeltagarna fritt 
kan välja bland. 
Nätverksföreningen Snus arrangerar liksom förra året ”Möt en 
guru”, en timme där du får chansen att träffa några av tisdagens 
talare under lugnare former och kanske ställa den där frågan som 
aldrig hanns med under seminariet.
II-stiftelsen arrangerar en PGP-nyckelsignering (föranmälan 
krävs, se artikeln här intill). Därefter talar Gatorhole Network 
Technologies om ny teknik för att övervaka trafi ken i ett nät; 
mätningarna görs live på Internetdagarnas nätverk.
Gunnar Lindén, Expo Unlimited, presenterar projektet ”En världs-
utställning på Internet”. Projektet drivs av BIE, den internatio-
nella organisation som står bakom de konventionella världsutställ-
ningarna, men har initierats i Sverige. Tanken är att den virtuella 
världsutställningen ska öppna 2008 och vara fullt utvecklad till 
världsutställningen i Shanghai 2010.
Extreme Networks diskuterar nätverkssäkerhet under rubriken 
”How Network Security can benefi t from Insight and Control”. 
Talare är Timothy P. Nolan, Vice President Business Development, 
och föredraget kommer bland annat att ta upp hur man bygger in 
säkerhet redan när man planerar nätverksarkitekturen.
Ingen föranmälan är nödvändig, utom för nyckelsigneringen. Lokal 
för respektive programpunkt kommer att anslås på plats.

Anmälan på www.iis.se/Internetdagarna/2006

Det nya medielandskapet

Nättidningarna har fortfarande inte ersatt papperstidning-
arna, och det är inte ens säkert att de någonsin kommer att 
göra det, men Internet har ändå förändrat mediebranschen 
på ett genomgripande sätt. Text, ljud och bild kan idag 

konsumeras var vi än befi nner oss och via bloggar 
kan många nya röster komma till tals.

Moderator: Nicklas Mattsson, Svenskt 
Näringsliv

Online och Offl ine integrerat är den nya livsstilen

Apple har framgångsrikt lanserat ett system för konsu-
menter att leva integrerat mellan ”Online och Offl ine”. 
Lösningen är produkterna iPod, iTunes och datorer tillsam-
mans med några enkla kommunikationslösningar. Denna 

integration samt enkelheten är de stora anledning-
arna till de senaste framgångarna.
Ett konkret exempel på en lösning som fi nns 
idag.

Talare: Oscar Bjers, VD, Apple Sverige

Direktkontakt med läsarna

Tidningen är enkelriktad, från redaktionen till läsarna. Som 
bloggande journalist får man helt andra möjlig-

heter att engagera sig i direkt dialog med sina 
läsare.

Talare: PJ Anders Linder, ledarskribent, 
Svenska Dagbladet

Mobila bloggar

Att blogga från mobiltelefonen är lösningen för skribenter 
som befi nner sig på platser där det är opraktiskt 

eller rent av omöjligt att släpa med sig en dator. 
Mobiltelefonen kan också användas till att spela 
in både ljud och bilder.

Talare: Mia Sandell, Digitalaction

Så lyckas vi med podd-TV

Med lanseringen av videobandspelaren på 1980-talet fi ck vi 
möjlighet att se program när det passade oss. Med podd-
tv-tekniken får du nu möjlighet att bestämma var och hur 

du vill se på ditt favoritprogram från SvT - och 
det kostar ingenting extra. Under ett halvår 
kommer SvT att utveckla och utvärdera tjänsten 
för att kunna möta användarnas krav.

Talare: Thomas Porsaeus, Sveriges Television

Domännamn, kvalitet och marknad

II-stiftelsens mål är att .SE-domänen ska vara den naturliga 
hemvisten för alla företag och organisationer som 

bedriver verksamhet i Sverige. Och varje svensk 
ska ha en unik, säker och personlig adress på 
Internet.

Moderator: Danny Aerts, VD, II-stiftelsen

Etik och affärer kring domännamn

- Affärsmodell för .SE
- II-Stiftelsens kvalitetsarbete
- Samarbete med ombuden – hur behåller vi dagens   
 tillväxt?

Talare: Danny Aerts, VD, II-stiftelsen

Domännamnsanvändning i Sverige

För dem som är i Internetbranschen är domännamnet 
ett självklart begrepp. Men vem använder egentligen ett 
domännamn, och till vad? Information kring en studie kring 
domännamnsanvändningen i Sverige presenteras tillsam-

mans med funderingar om vad ett domännamn 
egentligen är, och huruvida alla som skulle kunna 
ha nytta av ett faktiskt känner till vad det är?

Talare: Stefan Görling, KTH

Hur påverkar II-stiftelsens nya affärsmodell ombu-
den och deras kunder?

Ombudsföreningen Registrars.se bildades våren 2005 för 
att representera ombuden gentemot II-stiftelsen.

- Ombudens roll
- Nya tjänster för domäninnehavarna

Talare: Jonathan Franze, ordförande i 
ombudsföreningen Registrars.se

Toppdomänlagen

Från och med den 1 juli 2006 har PTS tillsynsansvar när 
det gäller den svenska nationella toppdomänen .se (enligt 
lagen om nationella toppdomäner för Sverige på Internet). 

PTS berättar om hur arbetet med tillsyn går till 
och vad PTS hittills har gjort med stöd av den 
nya lagen. 

Talare: Helena Bäckström, PTS

Öppna dokumentformat

Blir framtiden en kamp mellan Microsofts Offi ce-format 
och de ”öppna standarderna”? Eller ökar möjligheterna för 
samverkande system? Vad innebär de nya formaten som 
introduceras med Windows Vista?

I denna paneldiskussion deltar representanter för 
Microsoft, rörelsen för öppen programvara samt 
en utomstående expert.

Moderator: Erik Geijer, användbarhetskon-
sult, tydligare.se

Öppna dokumentformat grunden för rikare tjänster

Internet, dess format, genomgår en hel rad drastiska 
förändringar som kan komma att leda till en mycket högre 
informationskvalitet utan inlåsning. Web 2.0, semantiska 
webben och öppna dokumentformat är något som berör 
många.
Vilka är då kriterierna för ett öppet dokumentformat och 

det som slutligen kommer att attrahera använ-
dare, utvecklare och affärsfolk? Finns det behov 
av eller rum för fl era än ett?

Talare: Predrag Mitrovic, Microsoft

Esperanto för datorer - att göra sig förstådd över tid 
och rum

En titt på öppna dokumentformat som skapar möjligheter 
och bygger broar för datorkommunikation mellan 
människor.

Talare: Jonas Öberg, 
Free Software Foundation

Verksamhetskrav på bra dokumentformat

Öppenhet, tillgänglighet, användbarhet och beständig-
het är några av de krav som verksamheten ställer på bra 
dokumentformat. För att förbättra situationen behövs mer 
samverkan mellan användare, programleverantörer och 
standardiseringsorganisationer.

Presentationen ger en läges- och problembeskriv-
ning som input till marknadens aktörer om vilka 
behov som behöver lösas.

Talare: Karl Wessbrandt, Verva
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(O)säkra trådlösa nätverk

Våra trådlösa nätverk växer och blir en allt viktigare del av 
vår infrastruktur. De är ofta mycket enkla att sätta upp, 

men utgör en säkerhetsrisk om de inte tätas till 
ordentligt. I det här seminariet tar vi upp säker-
hetsproblemet och hur det bör hanteras.

Moderator: Magnus Sandberg, Snus

Säkra trådlösa nät

- Teknik, lösningar och alternativ för att höja 
säkerheten i (trådlösa) nät som fungerar idag

Talare: Hasain Alshakarti, Senior Security 
Consultant, TrueSec

Trådlöst, värdelöst?

- Baksidan med trådlös nätverksinfrastruktur.

Talare: Fredrik Ljunggren, säkerhetskonsult, 
Kirei

15:30       Tisdag    24 oktober

- Teknik, lösningar och alternativ för att höja 
säkerheten i (trådlösa) nät som fungerar idag

Talare: Hasain Alshakarti, Senior Security 
Consultant, TrueSec

Talare: Fredrik Ljunggren, säkerhetskonsult, 
Kirei

SÄKERHET

Att stoppa spam

Vid sidan av webben är e-post den viktigaste tillämpningen 
på Internet, men mängden av spam hotar tilltron till e-
posten. Nya lösningar måste till för att hejda spamfl oden, 
och fl era av de tekniker som är på väg ut på marknaden 
använder sig av data i DNS-systemet.

Seminariet tar också upp hur de stora myndighe-
terna och bankerna ser på kommunikation via 
e-post och vad som görs för att säkra e-postens 
fortlevnad.

Moderator: Claes Tullbrink, ISOC-SE

Framtida sätt att bekämpa skräppost: certifi erings-
tjänster för alla
- Befi ntliga autentiseringsteknologier (DomainKeys, SPF, 
Sender ID, osv)
- Öppna standarder som alla har råd med kontra betala för 

att skicka e-post
- Reputation- och certifi eringstjänster: DKIM som 
stöd för verifi ering, certifi kat genom avsändar-
rating

Talare: Eric Thomas, skapare av LISTSERV, 
grundare och VD, L-Soft AB

Spam ur ett myndighetsperspektiv
En myndighet är skyldig att ta emot e-post. Åtgärder måste 
emellertid vidtas så att kanalen e-post inte slammas igen av 

allt spam. Inkommandetidpunkten är här av central 
betydelse. Åtgärderna blir nämligen olika för 
meddelanden som inte kommit fram till myndig-
heten och de som anses inkomna.

Talare: Johan Bålman, verksjurist, 
Skatteverket

Vad gör PTS i kampen mot skräppost?

Talare: Per Bergstrand, jurist på Post- och 
Telestyrelsen

15:30       Tisdag    24 oktober

- Reputation- och certifi eringstjänster: DKIM som 
stöd för verifi ering, certifi kat genom avsändar-
rating

Talare: Eric Thomas, skapare av LISTSERV, 
grundare och VD, L-Soft AB

betydelse. Åtgärderna blir nämligen olika för 
meddelanden som inte kommit fram till myndig-
heten och de som anses inkomna.

Talare: Johan Bålman, verksjurist, 
Skatteverket

INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE
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Svenska Stadsnätsföreningen är en förening som 
växer. Föreningen är en oberoende och kompetent 
branschorganisation som har ökat i betydelse under 
de senaste åren.  Svenska Stadsnätsföreningen är 
den största organisationen i världen – räknat i antalet 
medlemmar – som  jobbar med frågor om lokal och 
regional IT infrastruktur. Svenska stadsnätsförening-
en arbetar aktivt med frågor som bland annat öppen-
het i tillgången till IT infrastruktur, lokal och regional 
samverkan, projekt och opinionsbildning.

Sveriges stadsnät är idag föregångare i att utveckla och bygga en 
bra IT-infrastruktur i glesbyggd så väl som i staden. Sverige har 
idag ett av de lägsta bredbandspriserna i världen för konsumenter 
och detta trots att Sverige är ett glest befolkat land. Genom att 
erbjuda tillgång till bra öppen IT-infrastruktur har Sveriges stadsnät 

och nationella operatörer lyckats skapa en hållbar bredbands-
marknad där de fl esta aktörer kan konkurrera på liknande villkor. 
En fortsatt satsning på utbyggnad av infrastrukturen till alla är ett 
måste för att Sverige ska kunna stå sig starkt i framtidens Internet-
baserade ekonomi och samtidigt skapa en ”digital allemansrätt”.
Svenska Stadsnätsföreningen genomför ett stort antal kurser, 
konferenser och utbildningar som riktar sig främst till dem som 
har ett stort intresse av att utveckla IT-infrastrukturbranschen. Ut-
bildningspaketen är framtagna tillsammans med våra medlemmar 
för att i så stor utsträckning som möjligt passa branschen.  Vår 
höstkonferens är en av de största i Europa som behandlar frågor 
kring bredband och IT-infrastruktur. Alla våra aktiviteter ger utomor-
dentliga tillfällen att skapa intressanta nätverk bland dem som har 
den största kompetensen i branschen gällande IT-infrastruktur.

Mera information om Svenska Stadsnätsföreningen kan 
ni få på www.ssnf.org eller genom att beställa vår tidning 
STADSNÄTET via vårt kansli. Tel: 08-44 00 644.

Svenska Stadsnätsföreningen
Wallingatan 38, 111 14 Stockholm

Svenska Stadsnätsföreningen 
– En förening under utveckling

Vad gör PTS i kampen mot skräppost?Vad gör PTS i kampen mot skräppost?

Talare: Per Bergstrand, jurist på Post- och 
Telestyrelsen
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men utgör en säkerhetsrisk om de inte tätas till 
ordentligt. I det här seminariet tar vi upp säker-
hetsproblemet och hur det bör hanteras.

Moderator: 
Seminariet tar också upp hur de stora myndighe-

terna och bankerna ser på kommunikation via 
e-post och vad som görs för att säkra e-postens 
fortlevnad.

Moderator:

EU:s IT-strategi

I2010 är EU:s gemensamma vision för hur IT-politiken i 
medlemsländerna ska utformas. Det innehåller bland annat 
tre mål som ska nås:
- Skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde

- Stärka innovation och investeringar i IT-forskning
- Uppnå ett europeiskt informationssamhälle där 
alla kan delta
Seminariet diskuterar dessa mål och hur de ska 
implementeras i Sverige.

Moderator:  Mikael von Otter, IT-Företagen

Ett hållbart informationssamhälle för alla

- Detta händer internationellt och inom EU
- Den svenska IT-politiken 

Talare: Peter Strömbäck, 
Näringsdepartementet

EU ur IT-företagens synvinkel

Talare: Thomas Sidenblad, EICTA (IT-företa-
gens europeiska organisation)

PTS arbete för IT-politiken 

Talare: Karoline Boström, Post- och Telesty-
relsen

Satsningar i andra länder

Talare: Anders Comstedt
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Sökning

Sökmotorer på Internet, som t.ex. Google, är centrala 
verktyg för att hitta information på Internet. De ger också 
förvånansvärt bra resultat. Denna session berättar hur sök-
motorer fungerar, hur man kan anpassa sina webbsidor så 

att de kommer högt upp i Googles resultat, och hur 
man kan ta fram en bra sajt-intern sökmotor.

Moderator: Jacob Palme, 
professor, Stockholms universitet

Google – bibliotekets bästa fi ende?

Google och andra sökmotorer har betytt oerhört mycket 
för att popularisera informationssökningen, vilket har varit 
mycket positivt även för bibliotekens verksamhet. Fler och 
fl er studier visar på den alltmer utbredda googlifi eringen som 
innebär att Google blivit informationsverktyget i allas mun.
Hur påverkar Googlifi eringen människors vardagliga 

informationsinhämtning och hur påverkar det 
biblioteket?
Vad har Google lyckats med som inte biblioteket 
lyckats med och tvärtom?

Talare: Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek

Hur man blir #1 och behåller positionen

- Bygglagret i Mockfjärd - en framgångssaga
- Vad är ”cloaking” och annat fusk på sökmotorerna?

- Vad skall man tänka på för att lyckas?
- Länkar och ”länkfarmar”. Vad är det och är det 
farligt?

Talare: Hans Sandblom, utvecklingschef, 
Seo Logik

Google idag och Internet imorgon

Google började som en ren sökmotor för webben men 
erbjuder idag ett brett spektrum av tjänster, från e-post och 

chatt till ritprogram och kartor.
- Visioner för framtiden
- Annonsörens bästa hjälpreda

Talare: Johan Kinnander, Nordenchef, Google

Sökning kontra frågebesvarande på enskilda webb-
platser

Till skillnad från Googles framgång på den stora webben 
upplevs ofta sökningen på särskilda webbplatser som ofull-
komlig. Eriks Sneiders presenterar nästa steg i informations-
åtkomstutvecklingen - automatiskt frågebesvarande. Han 

berättar om frågebesvarandets angreppssätt, vilka 
problem det löser samt poängterar skillnaderna 
mellan sökning och frågebesvarande.

Talare: Eriks Sneiders, grundare av sökmotor-
företaget Askology

15:30       Tisdag    24 oktober

infor
biblioteket?
Vad har Google lyckats med som inte biblioteket 
lyckats med och tvärtom?

Talare: Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek

- Länkar och ”länkfarmar”. Vad är det och är det 
farligt?

Talare: Hans Sandblom, utvecklingschef, 
Seo Logik

chatt till ritprogram och kartor.
- Visioner för framtiden
- Annonsörens bästa hjälpreda

Talare: Johan Kinnander, Nordenchef, Google

att de kommer högt upp i Googles resultat, och hur 
man kan ta fram en bra sajt-intern sökmotor.

Moderator:
professor, Stockholms universitet

DNS

15:30       Tisdag    24 oktober

PANELDISKUSSIONER

15:30       Tisdag    24 oktober

Ombudsföreningen Registrars.se är en förening för 
och av ombuden för se-domännamn.  Syftet är att 
driva ombudens gemensamma frågor, både mot II-
stiftelsen och mot andra parter. I ombudsföreningens 
stadgar ingår bland annat att:

• Tillvarata ombudskårens allmänna yrkesintressen
• Främja och verka för en sund utveckling av toppdomänen .se
• Verka för branschgemensamma kontakter och ett gott 
 samarbete mellan ombuden och II-stiftelsen samt myndigheter

Avsaknaden av en gemensam kår för ombuden gjorde att många 
ombud fann det svårt att ta upp, driva och få igenom önskemål 
om förändringar och förbättringar gentemot II-stiftelsen. Ombuds-
föreningen skapades därför i april 2005.

Styrelse och referensgrupper
Arbetet i föreningen sker på ideell basis med en styrelse på mellan 
fyra och sju medlemmar. Styrelsen ansvarar för att driva fören-

ingen och dess frågor. En teknisk referensgrupp sköter de tekniska 
frågorna och en etisk referensgrupp diskuterar de etiska frågorna. 
Dessutom involveras diverse personer med specifi ka kunskapsom-
råden vid behov.

Arbetet hittills
Hittills har arbetet i föreningen fokuserat på att skapa fungerande 
rutiner utifrån vilka styrelsen kan bedriva arbetet med föreningen. 
Registrars.se har också byggt upp kontakter med II-stiftelsens 
styrelse och verksamhetsledning för att kunna upprätta en fun-
gerande kanal att arbeta genom.

Vi känner nu att vi är nöjda med hur arbetet drivs. II-stiftelsen ser 
idag Registrars.se som en viktig partner i att utveckla och driva 
arbetet med se-domännamn vidare. Det förekommer regelbundna 
möten och kontakter där Registrars.se lägger fram önskemål om 
nyheter, förändringar och annat. Styrelsen för Registrars.se har 
regelbundna möten sinsemellan för att diskutera och ta beslut i 
frågor från föreningen och från II-stiftelsen.

Mot en Registry-Registrar-modell
Sedan start har den viktigaste frågan som Registrars.se drivit 
varit att implementera Registry-Registrar-modellen för se-domän-
namn, något som II-stiftelsen tog beslutet om den 8:e juni i år.  
Den nya inriktningen innebär stora förändringar för ombuden 
för se-domännamn och kommer att beröra alla ombud med nya 
krav men också nya möjligheter. 

Arbetet med att införa den nya affärsmodellen praktiskt i 
verksamheten i och kring se-domännamn har redan påbörjats. 
De beslut som tas om hur dessa regler och rutiner skall se ut 
kommer att påverka 100 000-tals affärer i framtiden. Därför 
läggs fokus nu på att få uppmärksamhet för ombudens krav, 
åsikter och tankar kring hur de önskar att Registry-Registrar-
modellen ska fungera. Registrars.se kommer att vara en aktiv 
part i detta arbete och kommer att se till att alla medlemmarna 
får en möjlighet att påverka.

För alla ombud
Registrars.se är till för alla som är ombud hos II-stiftelsen. Vi 
arbetar aktivt med frågor rörande se-domännamn och ser vår 
gemensamma kunskapsbas och erfarenhet som det viktigaste 
verktyget i vårt arbete. Vårt mål är att skapa en väl fungerande 
toppdomän som tar hänsyn till registranterna, registrarerna, 
registryn - och inte minst alla besökare av se-domännamn.

problem det löser samt poängterar skillnaderna 
mellan sökning och frågebesvarande.

Talare: Eriks Sneiders, grundare av sökmotor-
företaget 

Registrars.se representerar 
ombud för .se

Internationaliserade domännamn 
(IDN)

Målet med Internationaliserade domännamn (IDN) är att 
kunna använda tecken på alla språk i de applikationer som 
använder domännamn som del av sin adressering, som 
t.ex. SMTP för e-post och http för webb. Frågan om hur 
olika nationella tecken ska användas i domännamn har 
diskuterats under många år. Det har diskuterats ur tekniska 
aspekter och ur policyaspekter. IDN har också kommit att 
bli föremål för en omfattande diskussion med kulturella 

hänsyn som grund.
Seminariet belyser status för IDN ur några olika 
perspektiv.

Moderator: Anne-Marie Eklund-Löwinder, 
II-stiftelsen

ICANN Status Report on IDN TLD Initiatives

One challenge in implementing multilingualism on the 
Internet is the preparation of enabling numerous langua-
ges, alphabets, scripts, and character sets in domain names 
and in particular within top level labels.
ICANN takes all issues related to internationalization very 
seriously, and as such several initiatives are ongoing to 
provide a secure method for implementation of internatio-
nalized top level domains in the root zone.

This presentation will provide a status update 
of these and discuss any complications and 
opportunities moving forward. (Föredraget hålls 
på engelska)

Talare: Tina Dam, IDN-samordnare, ICANN

IDN ur ett kulturellt perspektiv

Talare: Cary Karp, .museum, Naturhistoriska 
Riksmuséet

Tekniska frågor kring IDN

Talare: Patrik Fältström, Cisco

Elektroniska affärsprocesser

Vad händer inom området elektroniska affärsprocesser 
när det gäller företagens handel och kommunikation med 
kunder? Lyssna till några organisationer och företag som 
arbetar med att ta fram olika lösningar och få möjlighet 
att veta mera om hur utvecklingen ser ut och vad vi kan 

förvänta oss framöver.

Moderator: Pär Karlsson, arbetar med elek-
troniska tjänster och säkerhet inom bank och 
fi nans hos Svenska Bankföreningen

Elektroniskt inköp och fakturering - Integration av 
den kommersiella och fi nansiella värdekedjan

- Möjligheter
- Utmaningar

- Framgångsfaktorer
- Varför banker?

Talare: Jesper Ahrgren, Chef Affärsutveck-
ling inom Cash Management, SEB Merchant 
Banking

Elektroniska affärsprocesser – inte bara fakturor

- En elektronisk affärsprocess är mer än bara en elektronisk 
faktura.
- Från beställning till betalning inom detaljhandeln och 

offentlig sektor är exempel på elektroniska affärspro-
cesser.
- Helhetssyn är viktigt, men än viktigare är att 
vissa detaljer är på plats för att spårbarhet ska 
fi nnas i processen.

Talare: Thomas Wennebo, GS1

Smart kommunikation - effektiv affärskommunikation 
med både stora och små

- In- såväl som utgående e-kommunikation
- Överbrygga teknik- och mognadsgapet hos dina affärs-
partners

- Mottagarmakt - låt mottagaren välja
- Kombinationen fysisk och elektronisk informa-
tion

Talare: Ebba Lonaeus, produktutvecklare e-
tjänster, Posten

Elektroniska affärer: Status och trender. Presentation 
av NEAs studie från 2006

- Nuläge med andel e-handel
- Användningen i tio branscher. Branschindex
- En jämförelse mellan Sverige och omvärlden
- De mest aktuella trenderna

- De viktigaste drivkrafterna och hindren

Talare: Peter Fredholm, Fredholm Consulting

www.registrars.se
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cesser.
- Helhetssyn är viktigt, men än viktigare är att 
vissa detaljer är på plats för att spårbarhet ska 
fi nnas i processen.

Talare: Thomas Wennebo, GS1
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Routing och nätverksarkitektur

En uppdaterad och korrekt routing är en förutsättning för 
ett fungerande Internet. Området är mycket uppmärksam-
mat då kraven på funktionalitet och robusthet i routing-

systemet ökar. Vi tar pulsen på utvecklingen genom 
att låta tre framträdande aktörer ge sin syn på 
utvecklingen.

Moderator: Torbjörn Carlsson, II-stiftelsen

Inter-domain routing, vad händer?

- Dagens problem och morgondagens lösningar
- Arbetet inom och utanför IETF

Talare: Kurt-Erik Lindqvist, chef Netnod, 
ordförande SOF och IAB member

Säkrare routing

- Erfarenheter från Post- och Telestyrelsens tester 
och studier av routing

- Vilken utveckling önskas?
- Lämpliga insatser för att höja säkerheten

Talare: Anders Rafting, Post- och Telestyrel-
sen, och Michael Liljenstam, Omicron Ceti

OptoSunet - nytt nät för universitet och högskolor 
i Sverige

- Nya möjligheter och nya utmaningar
- Så här har man aldrig byggt nät förut
- Kapaciteten är inte problemet

Talare: Börje Josefsson, Sunet

Riktade hot

Moderator: Tomas Gilså, säkerhetsredaktör 
för Nätverk & Kommunikation

Lager på lager med säkerhet

Talare: Per Hellqvist, Symantec

Riktade attacker genom spyware

Vad görs åt de svårlästa avtal som användarna 
ofta tvingas godkänna när de installerar infekte-
rade program?

Talare: Ulf Södergren, CA

 

Trustworthy Computing

Nya funktioner i Vista som Bitlocker, IE7, 
Phishingfi lter och User Account Control samt 
Microsofts samarbete med andra för att stoppa 
det digitala buset.

Talare: Magnus Lindkvist, Microsoft

Säkerhet överallt

Hur ska man koordinera säkerhetsfunktioner i 
nätverket, klienter och servrar?

Talare: Håkan Nohre, Cisco

Hur kan jag förhindra riktade angrepp?

Policies - Processer - Produkter: Varför räcker det inte med 
att kasta på en programvara och sedan är problemet löst? 

Finns det ens några produkter som löser problemet 
med riktade angrepp?

Talare:Jaak Akker, säkerhetskonsult Ekelöw 
Infosecurity

Övriga i panelen:  Robert Malmgren, Romab

VesaVirta, FRA

Internet governance

En internationell politisk överbyggnad till Internet har 
börjat ta form. Fundamentala frågor för Internets framtid 
behandlas idag bl.a. av organisationerna IGF, ICANN, GAC 
och ITU. Detta seminarium behandlar hur den nya politiska 

överbyggnaden ser ut och fungerar, de dagsaktuella 
frågorna och vart utvecklingen är på väg.

Moderator: Henrik Nilsson, jurist på advokat-
fi rman Bird & Bird

Svensk politik avseende Internets förvaltning

- Genomförande av WSIS-resultaten (Internet Governance 
Forum och förbättrat samarbete)

- Frågor vid kommande möten inom IGF/ICANN/
GAC/ITU
Seminariedeltagarnas synpunkter på den 
svenska politiken välkomnas.

Talare: Jörgen Samuelsson, Näringsdeparte-
mentet

ICANN:s roll och Internetvärldens föränd-
ring

- ICANN:s målsättningar och aktuella föränd-
ringar

- Har ICANN internationell acceptans?

Talare: Olof Nordling, ICANN

Refl ektioner över utvecklingen

- Vad är det som är på väg att hända?
- Hot eller möjlighet?

- Vad som borde göras nu?

Talare: Cary Karp, .museum, Naturhistoriska 
riksmuséet
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Dataföreningen

MEDIA INTERNETUTVECKLING PANELDISKUSSIONER
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Dataföreningen storsatsar på en ny virtuell mötes-
plats för IT-professionen – utvecklad av föreningens 
medlemmar. Arbetsnamnet är Den fjärde dimensio-
nen (D4D). Det är tänkt att bli en samlingsplats för 
inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling, som 
ska ge både personlig och professionell nytta.

Förebilder för den nya mötesplatsen är Lunarstorm, Linked In, 
Open BC, Familjeliv, Wikipedia med fl era – men målet är att gå ett 
steg längre. Tanken är att 27 000 medlemmar ska slå sina kloka 
huvuden ihop och skapa innehållet. Exempel på tänkbara funk-
tioner är kontaktnavigering, diskussionsfora, chat, e-mötesplatser, 
bloggsidor, video från möten, podcasting, verktyg för karriärplane-
ring, informell nyhetsförmedling, recensioner, och bidrag till remiss-
svar. Vilka funktioner det blir avgör medlemmarna.
 Sedan i maj fi nns en byggarbetsplats öppen, med adressen 
www.d4d.se.  
 För att komma igång snabbt har medlemmarna valt att satsa 
på öppen programvara och metodiken för öppen utveckling. Ett 

första val av plattform är Ubuntu och Drupal, ett öppet system för 
content management.
 – Vilken plattform det slutligen blir är inte bestämt, säger 
Henrik Ahlgren, som är Dataföreningens IT-chef och teknikansvarig 
för projektet. Detta ska medlemmarna diskutera och besluta.
Han sticker dock inte under stol med att Drupal är en god kandidat. 
Ett etablerat öppet system med en mycket aktiv användargrupp som 
ständigt vidareutvecklar funktionaliteten. Idag fi nns över 600 modu-
ler med olika funktioner, varav många kan vara aktuella för D4D.
 Byggarbetsplatsen består av ett antal forum, som behandlar en 
eller en grupp funktioner. För varje forum fi nns en forumledare och 
ett antal moderatorer. Det är moderatorerna som svarar på frågor 
och administrerar inläggen. En tredje roll är redaktörer som kom-
mer att sammanställa och presentera resultaten efterhand som de 
blir klara. Forumledare och moderatorer bloggar också framåtskri-
dandet under respektive forum.
 Funktioner under utveckling just nu är stöd för diskussions-
forum, kontaktnät samt video- och konferensbibliotek. Experiment 
pågår också med teknik för att sända och dokumentera möten med
ljud och bild.

 – Nu efterlyser vi fl er pionjärer som vill vara med och bygga nästa 
generation av virtuella ”communities”, hälsar Henrik Ahlgren. Detta 
är en möjlighet för medlemmar med bra idéer, som vill bli en av dem
som skapade Dataföreningens fjärde dimension.
 Den första versionen av D4D lanseras i samband med Dataföre-
ningens medlemskonvent den 20 september på Stockholmsmässan.

DEN FJÄRDE DIMENSIONEN
Var med och utveckla nästa generation communty på www.d4d.se.
Besök www.dfs.se för att bli medlem i föreningen eller boka 
plats på medlemskonventet.

Ny mötesplats för IT-professionen
Text: Christer Berg
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Nätverksspel

World of Warcraft, Counterstrike och andra nätverksspel 
samlar idag miljontals användare som vill mäta sina krafter 
med varandra. Spelen blir allt mer realistiska och koppling-
arna till den verkliga världen påtagligare - en stark rollfi gur 
från Warcraft kan betinga ett rejält pris på auktionssajten 
Tradera. Samtidigt pågår en debatt om farorna med ett 

alltför intensivt spelande.
Seminariet speglar båda dessa frågor utifrån 
undersökningar som gjorts.

Moderator: Annika Waern, forskare, Sics

Den magiska cirkeln

Nätverksspel, som World of Warcraft, ser idag en kraftig 
ökning i antalet spelare. Det är inte längre frågan om en 
subkultur, utan en allt vanligare form av virtuellt delta-

gande. Men frågan är var gränsen går mellan det 
verkliga och det overkliga. När blir det virtuella 
verkligt, och hur verkligt är det virtuella?

Talare: Peter Zackariasson, forskare, Umeå 
Universitet

Spelprojektet, Örebro kommun

I januari 06 startade Örebro kommun som första kommun 
i landet ett projektarbete om ungdomars spel om pengar 

och datoranvändande. Projektet innehåller både 
ett förebyggande och behandlande arbete. En 
kartläggning har genomförts bland grundsko-
lans nior och gymnasiets tvåor. Den gav en bild 
av ungdomarnas användning och omfattningen 

av ungdomar med ett problematiskt förhållande till 
spel om pengar, datorspel och Internetanvändning.

Talare: Staffan Henningson och 
Tania Cifuentes Valdés, Örebro kommun

Entropia Universe - en virtuell värld med en 
verklig ekonomi 

Onlinevärlden Entropia Universe har en grund i en verklig 
ekonomi, där den virtuella världens valuta har en fast 

växlingskurs till den amerikanska dollarn. Redan idag 
har Entropia över 450 000 registrerade konton 
och 2005 omsatte det virtuella universumet över 
165 miljoner dollar.

Talare: Marco Behrmann, CIO, Mindark

Konsumentperspektivet

Goodgame arbetar opinionsbildande för att förbättra 
spelkonsumenternas villkor. Några av målen är att höja 

nivån på debatten kring spel, bidra till att kvalitén på 
spelutbudet förbättras och till att tjejer i högre 
grad inkluderas i TV- och dataspelsvärlden.

Talare: Martin Bergwall, ordförande, 
Goodgame.se

Forskning och utveckling av Internet

II-stiftelsen omsätter i år 10 miljoner kronor i forsknings- 
och utvecklingsprojekt som gynnar Internets infrastruktur 
och användning. Seminariet diskuterar Internetrelaterad 

forskning och utveckling i allmänhet och II-stiftel-
sens roll som forskningsaktör i synnerhet.

Moderator: Rune Brandinger, styrelseord-
förande, II-stiftelsen

II-stiftelsens roll i forskning och utveckling av Internet 

- II-stiftelsens insatser för FoU hittills
- Presentation av ny inriktning för FoU-arbetet

- Plan för II-stiftelsens utvecklingsarbete 2007 och 
framåt
- Presentation av Internetfondens stipendiater 
2006

Talare: Staffan Hagnell, ansvarig för FoU, 
II-stiftelsen

Paneldiskussion

Panelen adresserar frågor som: 
- Vad är Internetutveckling? 
- Var sker framtidens utveckling av Internet?
- Vilken är II-stiftelsens roll som forskningsaktör?

Paneldeltagare: Mikael von Otter, IT-företa-
gen och styrelseledamot i II-stiftelsen

Ove Ivarsen, LO

Curt Andersson, Ingenjörsvetenskaps-
akademien, 

Staffan Hagnell, ansvarig för FoU, II-stiftelsen

Fildelning

Moderator:  Patrik Hiselius, Teliasonera

Fildelning och kreativ förstörelse

Nätet bygger på horisontell delning av information. 
Fildelarna tvingar fram förändringar i en trög medieindustri, 
van att bara sända nedåt. Reaktionen är dock för sen. Frå-
gorna politiseras och användarna vinner. Slutresultatet blir 
att dagens nöjesindustri bryter ihop och ersätts av något 

annat. Detta är positivt.

Talare: Oscar Swartz, frilansande debattör 
och skribent

Panel:

Johan Schiff, politisk sekreterare, miljöpartiet 

Henrik Pontén, Antipiratbyrån 

Ludvig Werner, styrelseordförande i Ifpi 

Mikael Abrahamsson, TDC SongMikael Abrahamsson, TDC Song

Staffan Hagnell, ansvarig för FoU, II-stiftelsen

spelutbudet förbättras och till att tjejer i högre 
grad inkluderas i TV- och dataspelsvärlden.

Talare: Martin Bergwall, ordförande, 
Goodgame.se
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ATF

IP OCH NÄTVERK
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SÄKERHET INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE

11:00       Onsdag   25 oktober

Skatteverket är en av de myndigheter i Sverige som 
har satsat mest och bäst på att bygga Internettjänster 
för medborgarna. Den som någon gång har dekla-
rerat vet att alla broschyrer och blanketter fi nns att 
hämta på www.skatteverket.se, och alla som deklare-
rar elektroniskt har lämnat in sin deklaration på den 
adressen.

Men den surfare som snubblar på tangenterna och tappar bort ett 
”t” hamnar istället på www.skateverket.se, en tämligen intetsä-
gande sida fylld av annonser och sponsrade länkar. En slump? 
Knappast.
.SE:s regler för domännamnsregistrering bygger sedan några år 
tillbaka på principen att den som först söker en domän får den. 
Samma principer tillämpas i de fl esta andra toppdomäner och 
de fungerar bra i de allra fl esta fall, men baksidan är att reglerna 

gör det möjligt för någon att exempelvis registrera någon annans 
varumärke som sin egen domän – en registrering ”i ond tro”. 
Därför fi nns det också en möjlighet att överklaga tilldelningen av 
domännamn i efterhand. Rutinen för att överklaga kallas Alternativt 
tvistlösningsförfarande (ATF) och dess syfte är att hjälpa företag 
och organisationer att skydda sina varumärken på domänmark-
naden.
Man drar igång ett ATF-ärende genom att skriva till II-stiftelsen 
och motivera varför man anser sig ha bättre rätt än den nuvarande 
innehavaren till ett visst domännamn. Det kan handla om rena 
fulregistreringar, som det ovan nämnda ”skateverket”, registre-
ringar i ond tro eller att två sökande anser sig ha rätt till samma 
varumärke. Samtidigt betalar man in avgiften, 10 000 eller 20 000 
kronor beroende på om man vill ha ett ”litet” förfarande (en jurist 
avgör fallet) eller ett ”stort” (tre jurister). Halva avgiften återbetalas 
om den klagande vinner förfarandet, det vill säga får rätten till det 
omtvistade domännamnet. Motparten, den som redan har domän-
namnet i fråga, behöver inte betala något för processen.

Hjälp – någon har stulit mitt namn

ATF är tänkt att användas vid klara fall av missbruk, där det är 
uppenbart att domäninnehavaren inte har någon egentlig rätt 
till domänen. Det ersätter inte en prövning i domstol, tvärtom är 
det fritt fram att söka återfå domännamnet via ATF och samtidigt 
stämma motparten för varumärkesintrång.
Läs mer om ATF på II-stiftelsens hemsida, www.iis.se (klicka på 
”Tvistlösning”). Där fi nns det fullständiga regelverket och dess-
utom listor med avgjorda och pågående ATF-ärenden. Om man 
går igenom dessa får man en god inblick i hur processen fungerar 
och vilken praxis som gäller. Mer information fi nns också i punkt 
17 i II-stiftelsens Allmänna villkor, som fi nns på adressen 
www.iis.se/pdf/allmanna_villkor.pdf.
Det bästa sättet att skydda sig mot fulregistreringar är annars att 
fundera på, redan när man registrerar sin domän, vilka närliggan-
de namn som skulle kunna vara intressanta för domänpiraterna 
och registrera dem själv innan någon annan hinner före. Ett bra 
exempel på hur man kan tänka är domänen www.vovlo.se som, 
stavningen till trots, leder vidare till Volvos svenska hemsida.
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Företagsnäten om fem år

Här ger fyra nätverksleverantörer sin syn på hur våra 
företagsinterna nät kommer att utvecklas fram till 

år 2011.

Moderator: Niclas Söderlund, chefredaktör, 
Nätverk & Kommunikation

Nortel 

Framtidens applikationer, tjänster och användare ställer 
hårda krav på mobilitet, säkerhet, användarfl exibilitet och 
tillgänglighet.
- Mobilitet, dvs tal/video/data till där du är och det du håller i

- Säkerhet, skydd mot framtidens hot
- Tillgänglighet och nästa generations feltole-
ranta nät

Talare: Mats Sjöstrand, Nortel

Juniper 

Det ökande antalet mobila användare samt ett allt större 
behov av pålitlig kommunikation ställer nya och högre krav 
på säkerhet när man bygger företagsnät. 
- Hur kan man säkerställa att nätverket inte bara fyller sin 
funktion idag, utan även kan stödja affärsverksamheten 
framöver?
- Hur kan man uppnå kontrollerad access till applikationer

- Hur skyddar man sig mot attacker och samtidigt 
identifi erar de infekterade enheterna?
- Hur löser vi det kommunikationsproblem som 
uppstår vid centralisering av resurser?

Talare: Stefan Lager, Juniper

HP Procurve 
Nätverken om fem år kommer att vara säkrade på samma 
sätt oavsett om anslutningen är trådad eller trådlös. 
Säkerheten kommer att tillämpas längst ute i kanten av 
nätverket men styras centralt. Varje paket genom nätverket 
kommer genomsökas, klassifi eras och behandlas unikt i 

linjehastighet. Oavsett var i nätverket anslutningen 
sker kommer alltid ens unika inställningar och 
rättigheter tillämpas.

Talare: Toni Drk, HP Procurve

Cisco 

- Konvergens och tjänsteorientering
- Företagsnätet som infrastruktur för applikationer byggda 
enligt Service Oriented Network Architecure (SOA)

- Konvergens av data, ljud, video och lagring i före-
tagsnätet
- WLAN i företagsnätet går från LAN-förlängare 
till infrastruktur för lokaliseringstjänster

Talare: Henrik Bergqvist, Cisco

Spårbarhet och koncernsäkerhet

Bakgrund, trender och teknik inom spårbarhet.

Moderator: Niklas Gerdin, senior säkerhetsråd-
givare, Flisa Networks

Information Technology and Security Governance

- Bolagsstyrningskoder tar IT upp på ledningens 
dagordning
- Program assurance - därför växer det starkt

Talare: Andreas Halvarsson, Director Techno-
logy and Security Risk Services, Ernst&Young

Från funktionalitet till säker funktionalitet - resan är 
viktigare än målet

- Hotmodellering, säker kodning, automatiserad/manuell 
kodgranskning och slutrevision är alla nödvändiga kompo-
nenter i ett programutvecklingsprojekt. Att upprätthålla en 
enhetlig process för rättning av fel i kod under produktens 

livscykel är det som omvärlden mäter dig på, base-
rat på hårda, obestridliga fakta.
- Hur fungerar Microsoft Security Response 
Center och vilka är lärdomarna?

Talare: Predrag Mitrovic, Microsoft Sverige

Sarbanes-Oxley i ett industriföretag

- Erfarenheter, test, införande av kontrollmekanismer
- Finns det några verktyg?

Talare: Åke Wedin, Senior IT Audit Project 
Manager, CISA, CISSP ABB Group Internal 
Audit

Öppna verktyg för spårbarhet

Talare: Niklas Gerdin, Flisa Networks

Avslutande paneldiskussion

Sverige 2020

Hur kommer Internet att förändra Sverige? Hur ser utveck-
lingen ut på regional och kommunal nivå? Näringsdeparte-
mentets IT-politiska strategigrupp presenterar tillsammans 

med Sveriges Kommuner och Landsting en fram-
tidsbild för de närmaste tio,tjugo åren.

Moderator: Ylva Hambraeus Björling,
 IT-politiska strategigruppen

Strategigruppens visioner för Sverige år 2020

- Sverige i världen
- Sverige som mötesplats

Talare: Maria Häll, Näringsdepartementet

Regioner och kommuner i utveckling

Talare: Björn Björk, IT-strateg, Sveriges Kom-
muner och landsting

Strategigruppens förslag till åtgärder

- Konkreta åtgärder
- Öppenhet och nåbarhet

Talare: Maria Häll, Näringsdepartementet 

och Patrik Fältström, IT-politiska 
strategigruppen
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SIG Security är en ideell förening och består av cirka 
1800 medlemmar med en styrelse som utses vid före-
ningens årsstämma. SIG Security bildades 1980 och 
är en intressentgrupp för personer verksamma inom 
området informationssäkerhet. Medlemmarna åter-
fi nns inom alla sektorer och branscher i samhället

Varför är vi medlemmar i SIG Security?
En förklaring är att arbetet med informationssäkerhet många 
gånger är ensamt. SIG Security gör det enklare att möta kollegor 
med samma frågeställningar som du har i din vardag. Du får möj-
lighet att knyta nya kontakter och odla de gamla, få ny kunskap 
och du får ett ovärderligt utbyte av erfarenheter.

SIG Security använder olika vägar för att nå förening-
ens syften som är att:
-  påverka utvecklingen av viktiga frågor inom verksamhetsområdet  
 i en för medlemmarna god inriktning
-  främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhets-
 utbyte 
- ta initiativ till för medlemmarna angelägna utvecklingsåtgärder  
 och kunskapsspridning 
-  främja och påverka utbildning och konferensverksamhet inom  
 verksamhetsområdet
-  främja en sund utveckling av informationssäkerhet i samhället

Vad kan SIGSecurity erbjuda mig?
Varje år arrangeras ett antal aktiviteter vars mål, förutom att 
förmedla kunskap, är att du ska få nya kontakter och utveckla ditt 
nätverk. Vi har kurser, seminarier, erfarenhetsgrupper samt årets 

stipendiat. Vi får oss till livs kvalifi cerade presentationer av namn-
kunniga talare och umgås under angenäma former.

I november i år liksom under tidigare år har en resa till CSI-konfe-
rensen i Washington arrangerats inklusive studiebesök på företag 
i USA.
Slutligen har vi medlemsförmånerna. Nytt för i år: Den nya tid-
ningen CSO – Chief Security Offi cer ingår i medlemskapet.
Vi har dessutom förmånliga rabatter på andra tidskrifter, rap-
porter, m.m. Du får också rabatt på vissa utbildningar och 
seminarier.

Bli medlem nu!
Välkommen till SIG Security!
Var med och gör skillnad och påverka både din egen utveckling 
och utvecklingen inom säkerhetsområdet. Medlemsansökan på 
http://www.sigsecurity.se

Vill du vara en del av Sveriges största 
nätverk inom informationssäkerhet?Elisabeth Antonsson

Ordförande SIGSecurity
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Distansmöten

Distansmöten blir nu snabbt en allt mer etablerad och viktig 
mötesform. Under seminariet får vi ta del av erfarenheter 
från några organisationer som har gått i täten för att införa 

och använda denna möjlighet. Vi ställer oss frågor 
som; vad är viktigt att tänka på, vilka för- och 
nackdelar fi nns, vilka är framgångsfaktorerna för 
att sprida denna mötesform?

Moderator: Björn Ohlsson, ISOC-SE

Nätbaserade möten på SUNET

- Spridning och användning av nätbaserade möten
- Erfarenheter - när fungerar det bäst och vilka är 

problemen?
- Fortsatt utveckling och utmaningar

Talare: Johnny Widén, CDT, Luleå tekniska 
universitet

Distansmöten inom sjukvården

- Spridning och användning
- Hur stimulera användningen?

- Vilka är vinsterna?
- Planer

Talare: Lars Johansson, Carelink
och Thomas Molén, Västerbottens 

läns landsting

En distansmötesplats för Dataföreningens medlemmar

- Dataföreningens vision och behov
- Status för distansmötesplatsen

- Vad kan andra organisationer lära av Datafören-
ingens erfarenheter?

Talare: Annica Bergman, VD, Dataföreningen

Ett dygn under attack

NSII är ett samarbete mellan forskning, myndigheter och 
industri. Syftet är att säkerställa fortsatt kompetens i Sverige 
kring drift, design och utveckling av IP-baserade nät och 
Internetteknologi. Centrumet vill bidra till att Sverige även i 

fortsättningen skall ha världsledande kompetens 
inom Internetområdet.

Moderator: Kurt-Erik Lindqvist, Netnod

Presentation av NSII

Sverige behöver en strategi för att bibehålla kunskapen 
inom Internetteknologi. Det gäller att brygga samman 
problemställningar, erfarenhet och kontakter.
NSII fungerar som ett nätverk för aktörer inom området 
och har startats av Sveriges ledande organisationer inom 

forskning kring Internetteknologi. NSII vill även 
hjälpa till att hitta framtidens ledande forskare 
och idéer samt coacha dessa genom internatio-
nella nätverk.

Talare: Peter Löthberg, NSII

Sårbarheter mot Internet i Sverige 
– Ett dygn under attack

NSII har studerat Internetinfrastrukturen i Sverige. 
Vilka sårbarheter fi nns? Vilka åtgärder behövs för 
att säkra infrastrukturen?

Talare: Peter Löthberg, NSII

E-mobbning

Mobbning via Internet, SMS och andra digitala media blir 
ett allt större problem. I Sverige har fl era personer dömts. I 
våras fi ck en 13-åring ett skadestånd på 47 000 kr efter att 
både ha trakasserats och mordhotats via nätet. All teknik 
som ger människor möjlighet att kommunicera via nätet 

riskerar att deras tjänster utnyttjas av mobbare. 
I denna paneldiskussion tar vi upp situationen 
idag och hur nätaktörer kan förhindra detta 
missbruk.

Moderator: Roland Ekström, SurfaLugnt

Det fi nns ingen enkel metod för att stoppa 
e-mobbning

Denna presentation tar upp olika metoder man 
kan använda.

Talare: Christian Sjöberg, Netclean

Säkerhetsarbete på Internet

Lunarstorm är en av de populäraste svenska ung-
domssajterna, och en av dem som kämpar aktivt 
mot mobbningsproblemen. Presentationen 
bygger på Lunarstorms erfarenheter.

Talare: Bjarne Otterdahl, Lunarstorm

Hur man förebygger e-mobbning

Många som erbjuder tjänster på Internet riskerar att deras 
tjänster utnyttjas för e-mobbning. Denna presenta-

tion tar upp hur man kan förebygga problemet.

Talare: Ewa Thorslund, IT-företagen
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SÄKERHET INFRASTRUKTUR OCH 
SAMHÄLLE
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Bredbandstestet TPTEST är ett verktyg som du fritt 
kan ladda hem från Internet för att mäta hastighe-
ten i din bredbandsuppkoppling. Testet ger dig som 
konsument möjlighet att prova om anslutningens 
kapacitet motsvarar vad operatören har utlovat. 
Ett färskt fall i Allmänna Reklamationsnämnden 
visar att du kan få pengar tillbaka om bredbandet 
inte håller måttet.

Varje dygn genomförs 25 000 tester med TPTEST. Verktyget har 
funnits sedan 2001 och togs då fram på uppdrag av IT-kommis-
sionen. Numera drivs och vidareutvecklas TPTEST gemensamt av 
II-stiftelsen, Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen (PTS). 

I våras släpptes version 5. 
Användarvänlig version
Den nya versionen gör det ännu lättare att mäta hastigheten på In-
ternetanslutningen, eftersom användarvänligheten förbättrats. Nu 
kan du skapa en rapport av dina mätningar som du sedan skickar 
direkt till din Internetoperatör om något verkar fel. Dessutom 
har den nya versionen utrustats med fl er avancerade funktioner 
för att mäta tillgänglighet och svarstider, något som bland annat 
hängivna spelare har nytta av.

Hastigheten viktig för valet
– Hastigheten är en viktig faktor för många konsumenter när de 
väljer bredband. Se bara på marknadsföringen från leverantörerna, 
där de försöker bräcka varandra i bandbredd. Hastigheten är också 
ett av de vanligaste klagomålen från konsumenter som anser att 

TPTEST mäter farten på din Internetuppkoppling
Möjligt att få pengar tillbaka om operatörerna inte håller vad de lovar

Varje dygn genomförs 25 000 tester med bredbandstestet 
TPTEST. Här mäter Per-Olof Josefsson på II-stiftelsen, sin 
Internet-uppkoppling.
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Multicast

Multicast har kommit att användas med framgång inom 
begränsade delar av Internet. Det är en gammal dröm att 
även kunna erbjuda multicast mellan Internetoperatörer, 
vilket skulle öppna för helt nya multimediatjänster. Detta 
seminarium behandlar denna gamla dröm som nu ser ut att 

kunna uppfyllas, då Netnod har initierat ett arbete 
för att etablera en knutpunkt för multicast.

Moderator: Ulf Borbos, ordförande, Svenska 
Stadsnätsföreningen

Möjligheten för radiosändningar med multicast

- Vision/ Nya möjligheter
- Erfarenheter från försök
- Alternativa metoder
- Problem som måste lösas

Talare: Patrik Westin, Sveriges Radio

Att etablera en knutpunkt för multicast

- Vad händer i världen
-Förslag på Netnods framtida roll 

Talare: Kaj Kjellgren, Netnod

Operatörens syn på multicast

-  Problem och möjligheter med utbyte av multicast 
mellan ISP:er
- Vad kan vi förvänta oss?

Talare: Mattias Karlsson, Bredbandsbolaget

Current security threats

Moderator: Anne-Marie Eklund-Löwinder, SIG 
Security

Protection, Detection and Reaction

It’s 2006 and some people claim that fi rewalls are dead. 
There is no simple answer to that statement, but whether 
it is true or not, it is certain that fi rewalls are not enough. 
New and faster attacks require new security technologies, 
strategies and approaches. Protection, Detection and Reac-
tion must now come hand-on-hand.
Discover with us which are those new threats menacing 
your systems and networks today and how to fi ght against 
them.

(Föredraget hålls på engelska.)

Talare: Jess Garcia, säkerhetskonsult och 
lärare vid SANS Institute

-  Problem och möjligheter med utbyte av multicast 
mellan ISP:er
- Vad kan vi förvänta oss?

Talare: Mattias Karlsson, Bredbandsbolaget

Internet för alla! 

– Hur kommer vi till rätta med den 
digitala klyftan?

Vi vet idag att Internet har blivit en samhällskritisk infra-
struktur samtidigt som stora grupper ännu inte börjat 
använda denna. Är det ett problem och hur stort och allvar-
ligt är det i så fall? Detta seminarium inleds med att belysa 
problemet; för den enskilde, för samhället, för näringsliv 
och offentlig sektor samt för Internets fortsatta utveckling. 
Seminariets ambition är sedan att lyfta fram goda idéer och 

initiativ för det fortsatta arbetet med att hantera 
utvecklingen.

Moderator: Rolf Berndtson, ordförande 
Dataföreningen

Alla jobbar inte med dator

- Datoranvändning i arbetslivet - inte som vi tror
- Mönstret från industrisamhället lever kvar 

Talare: Ove Ivarsen, LO

Förslag på insatser

Talare: Stefan Hedin, IT-politiska strategi-
gruppen och kommunalråd i Sandviken

Får alla verkligen vara med?

- Den digitala klyftan - ett folkbildningsperspektiv.

Talare: Maicen Ekman, generalsekreterare, 
Folkbildningsförbundet

Vad gör den offentliga sektorn?

- Vilka konsekvenser ser man de närmsta 5 åren?

Talare: Anna Lundbergh, Verva

Frågestund med talare och publik
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Visste du att:

Anmälningar till ARNs elavdelning, som omfattar hem-
elektronik, bredband, mobiler mm., ökade med 11 % 
första halvåret 2006 jämfört med samma period året
innan. 

verkligheten inte motsvarar vad de har avtalat med operatören 
om, säger Per-Olof Josefsson, marknadsansvarig på II-stiftelsen 
och projektledare för TPTEST.  
 
Värdena varierar 
Genom att skicka trafi k till och från olika mätservrar på Internet 
mäter TPTEST genomströmningshastigheten i din Internetupp-
koppling, Eftersom mätvärdet kan variera ganska mycket med 

nätbelastningen är det viktigt att testa fl era gånger vid olika 
tider på dygnet. På så sätt får du tillförlitligare värden. Värdena 
bör förstås ligga i närheten av vad som avtalats med Internet-
leverantören och det är bra om de inte varierar för mycket.

Prata först med operatören

Nyligen gav Allmänna Reklamationsnämnden en konsument 
rätt mot en operatör när hastigheten på uppkopplingen bara 
motsvarade hälften av den utlovade maxhastigheten. Beslutet 
ledde till att operatören sänkte månadsavgiften för konsumen-
ten och ersatte honom retroaktivt. Om du skulle ha liknande 
klagomål bör du i första hand vända dig direkt till operatörens 
supportavdelning. Om du inte har någon framgång där kan 
du i nästa steg vända dig till din kommunala konsumentväg-
ledare. 

Testa själv! TPTEST fi nns att ladda ned kostnadsfritt på 
www.tptest.se Testa din uppkopplingshastighet på www.tptest.se
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Webbpublicering och användbarhet

Hur ser vi till att den information som publiceras på nätet 
blir användbar? Hur bör man bäst arbeta för att få använ-

darvänliga webbplatser? I detta seminarium deltar 
en forskare, en konsult samt en ”beställare” 
med stor erfarenhet av att köpa användbarhet.

Moderator: Erik Geijer, tydligare.se

Enkla sätt att publicera användbar information

De fl esta texter som fi nns på nätet är inte till nytta för 
någon, utan kostar bara tid och pengar för den som 
publicerar dem. Även när texterna innehåller bra informa-
tion är de sällan utformade så att de är enkla att använda. 
Presentationen beskriver hur man med enkla medel kan 
göra sin webb-information mer tillgänglig och relevant för 
alla användare.

Talare: Erik Geijer, konsult, tydligare.se

Forskningens bidrag till användbara webbplatser 

Forskare vet en hel del om hur man ska utforma en 
webbplats så att den blir något så när enkel att använda. 
Däremot är det inte så ofta som denna kunskap når ut till 

dem som faktiskt bygger webbplatser. Presentatio-
nen tar upp läget på forskningsfronten samt hur 
folk i webbranschen kan ha nytta av forskarnas 
insikter.

Talare: Jan Gulliksen, professor, Uppsala 
universitet

Erfarenheter av strategiskt arbete med användbarhet 

Användbarhet blir ibland bara en koll i slutskedet, när en 
webbplats är nästan färdig. Man når mycket bättre resultat 

genom att arbeta strategiskt och ha med använd-
barhet i hela utvecklingsprocessen.

Talare: Hans von Axelson, Handisam - Myn-
digheten för handikappolitisk samordning

Nytt från IETF, IESG, IAB och ISOC

En kvartett svenskar med centrala roller inom Internets 
standardiseringsarbete intervjuas om den internationella 
utvecklingen och om vart Internet är på väg. Det kommer 

också att fi nnas gott om tid för frågor från 
publiken.

Moderator: Torbjörn Carlsson, ISOC-SE

Panel:

Loa Andersson, IAB member

Patrik Fältström, ISOC Board of Trustees

Kurt-Erik Lindqvist, IAB member

Magnus Westlund, IESG member

Lyckade IT-företag: därför har det 
gått bra

Människor, teknik och kapital är de viktigaste framgångs-
faktorerna för nystartade teknikföretag, men det gäller 
att få till den rätta blandningen. Några företag som har 

lyckats berättar hur de gick till väga. Därefter har 
vi en paneldebatt under ledning av en erfaren 
investerare.

Moderator: Stefan Lindeberg, partner, 
Creandum

Panel:

Göran Marby, VD, Appgate Network Security

 Joachim Roos, VD, Edgeware 

Lars Bengtsson, VD, Kreatel (från augusti 
Motorola)

Pär Hedberg, VD, Stockholm Innovation & 
Growth 

Mikael von Otter, IT-Företagen
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– Eftersom filtret är tvingande och endast stoppar just den olagliga 
trafiken till en viss IP-adress är det mycket effektivt, säger Fredrik 
Widell, en av projektmedlemmarna på KTH. Till både uppbyggnad 
och funktion skiljer det sig från de lösningar som idag används av 
de stora Internetleverantörerna. Vi har sett ett stort intresse för vår 
lösning både inom och utom landet och arbetar nu på att det ska 
tas i bredare drift så snart som möjligt. 
 

Barnpornografifilter, teknikstandard och databas 
– alla är projekt som blivit verklighet tackvare Inter-
netfonden

Att Internet har utvecklats i rasande hastighet sedan dess lågmälda 
entré i Sverige på 1980-talet råder det inget tvivel om. Men hur 
ser framtiden ut – var sker dagens genombrott och var skapas 
nya idéer när det gäller Internet? Vi har frågat Staffan Hagnell. 
Han arbetar med forskning och utveckling på II-stiftelsen, som i år 
avsätter 10 miljoner kronor till att utveckla Internets infrastruktur 
och användning.

– Vi följer med intresse hur Internet utvecklas och hur vi kan bidra 
till detta. Vi är speciellt intresserade av två dimensioner. Dels av 
infrastrukturen för datakommunikation, som kan bli ännu mer 

Satsning på Internetutveckling ska stötta både teknik och innehåll
effektiv, robust och säker, dels av innehåll och användande, som 
kan spridas till fler och där det finns mycket att lära, säger Staffan 
Hagnell. Internet har blivit vad det är tackvare många individers 
hängivna arbete. Den traditionen vill vi uppmuntra.

Stort intresse
Av de 10 miljoner kronor som II-stiftelsen i år avsätter till forskning 
och utveckling går tre miljoner till stipendier eller projektbidrag 
genom Internetfonden. I år har fonden fått ett 80-tal ansökningar. 
Medlen kommer från överskottet av driften av toppdomänen .SE. 

– Vi har fått ett mycket positivt gensvar på Internetfonden från 
många delar av Internetsverige, säger Staffan Hagnell. 
Sedan fonden startade 2004 har den finansierat flera rent tekniska 
projekt, exempelvis kring säkerhetsstandarden DNSSEC och rou-
tingprotokollet BGP, båda initiativ som ska bidra till ett robustare 
och säkrare Internet. Men den har också stöttat projekt som ska 
göra litteratur tillgänglig på nätet, organisationen ECPATS kamp 
mot barnpornografi samt en bok om kvinnor och Internet.

Tyngre satsningar på agendan
– Internetfonden är ett komplement till den forskning som stöds av 
de traditionella forskningsmiljöerna och den ska även stödja mer 
praktiskt inriktade projekt. Förutom det som ligger inom ramen för 
Internetfonden utvärderar vi just nu också mer långsiktiga projekt. 
Ambitionen är att medverka även i tyngre utvecklingssatsningar 
som att överbrygga den digitala klyftan eller att utveckla Internets 
infrastruktur, avslutar Staffan Hagnell.

Internetfonden ger stöd till projekt som:

– Underlättar användandet av Internet
– Sprider kunskap om Internet till nya grupper
– Stödjer användande av domännamn
– Har karaktären av utveckling eller tillämpad forskning
– På annat sätt utvecklar eller använder Internet på ett  
 innovativt sätt

Staffan Hagnell är ansvarig för forsknings- och utveck-
lingsfrågor på II-stiftelsen, som i år omsätter 10 miljoner 
i projekt som är till nytta för Internets infrastruktur och 
användning. Internetfonden är ett av dessa projekt. 

Två av Internetfondens stipendiater i samverkan för 
blockering av webbplatser

Antalet kommersiella barnpornografiska Internetsidor har under 
de senaste fem åren ökat med cirka 400 procent. För att motverka 
denna utveckling och för att stoppa och störa barnsexhandel på In-
ternet bedriver den ideella föreningen ECPAT Sverige flera projekt. 
Internetfonden har bidragit till ett av dem, ECPAT Hotline. Dess-
utom har fonden finansierat KTH för utvecklingen av ett effektivt 
blockeringsfilter mot barnpornografi. Också detta sker i samarbete 
med ECPAT och under överinseende av polisen. 

Förebygger brott
– Vi valde att stödja dessa projekt eftersom vi strävar efter ett så 
trovärdigt, säkert och effektivt Internet som möjligt. Då måste 
Internetrelaterade brott förebyggas, säger Staffan Hagnell på II-
stiftelsen, som är ansvarig för Internetfonden. 

Sedan ett och ett halvt år driver ECPAT sin Hotline där allmänheten 
anonymt kan rapportera misstänkta sajter som innehåller över-
grepp på barn. De relevanta tipsen vidarebefordras till polisen, som 
i sin tur ger ut en spärrlista till Internetleverantörer. 

En anställd
– Tackvare Internetfondens stöd har vi kunnat säkerställa driften 
av ECPAT Hotline under hösten 2005. Med hjälp av bidraget har vi 
kunnat ha en person anställd för detta ändamål samt för produk-
tion av informationsmaterial om problematiken med barnporno-
grafi, säger Helena Karlén, generalsekreterare på ECPAT Sverige.
 
Effektivt filter 
Internetfonden har även finansierat utvecklingen av ett filter som 
effektivt blockerar åtkomsten till kriminellt webbinnehåll. Utveck-

Skarpare verktyg i kampen mot barnpornografi

lingen av filtret har skett på KTH i samarbete med, först Rädda 
Barnen, och senare ECPAT. Filtret fungerar så att den som är på väg 
att gå in på en förbjuden webbplats stoppas och får ett varnings-
meddelande. Filtret är kopplat till polisens spärrlista och används i 
samarbete med ECPAT. 

Helena Karlén, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Denna bild möter den som försöker komma åt förbjudet 
innehåll på en spärrad sajt. Bara i Sverige stoppar Interneto-
peratörerna varje dygn ungefär 30 000 försök att nå kom-
mersiella barnpornografiska webbsajter.

Ett av de stora hindren för att effektivt leverera bredband och 
bredbandstjänster över konkurrensneutrala nät till hushåll, företag 
och offentlig sektor är bristen på överblick över de system av fiber-
kablar som redan finns nedgrävda runt om i landet. Därför startade 
Svenska Stadsnätsföreningen 2005 ett projekt för att kartlägga 
stadsnätens infrastruktur och resurser och samla informationen i 
en gemensam databas. Projektet har stötts med 250 000 kronor ur 
Internetfonden.

Splittrad bild
Lars Hedberg, generalsekreterare för Stadsnätsföreningen, förklarar:
– Vi hoppas helt enkelt få en mer korrekt bild över hur Bredbands-
sverige ser ut. Den splittrade bilden beror på att de över 150 lokala 
energibolagen har byggt ut sina nät oberoende av varandra i olika 
faser och med olika ambitionsnivåer. Även dokumentationen har 
varierat, vilket kan bli ett problem om man vill koppla samman 
flera nät. 

Information från 160 aktörer
Stadsnätsföreningen menar att det finns mer fibernät i marken 
runt om i landet än vad man vanligtvis tror. Problemet är bristen 
på information om var och hur. Därför gick föreningen i våras ut 
med en enkät till över 160 stadsnätsaktörer. Den inkommande 

informationen ska samlas i en databas. Databasen kommer, för-
utom geografiska data om nätens utbredning, även att innehålla 
information om exempelvis transmissionsutrustning, reservkraft 
och befintliga tjänster i näten. 

Underlättar för nya tjänster
– Databasen blir grunden för att både hitta rätt kontaktpersoner 
och för att hitta information om Sveriges stadsnät. Myndigheter 
och Internetoperatörer är bägge angelägna om att få infor-
mation om hur näten hänger ihop, säger Lars Hedberg. På sikt 
hoppas vi se både bättre utnyttjande av näten och fler tjänster, 
som IP-telefoni, HDTV eller vårdtjänster över nätet.

Första resultaten i höst
Resultaten av datainsamlingen presenteras vid Stadsnätsfören-
ingens årliga höstkonferens, Bredbandsbåten, 27-29 septem-
ber. Till årsskiftet hoppas Stadsnätsföreningen att den första 
versionen av databasen ska vara i drift. Då kommer mycket av 
informationen att bli sökbar via Stadsnätsföreningens hemsida, 
www.ssnf.se.

– Av de preliminära resultaten att döma kan vi konstatera att 
det fortfarande finns kraft i stadsnätsutbyggnaden. Aktörerna 
fortsätter att investera, avslutar Lars Hedberg.
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Årets mottagare av medel från Internetfonden offentlig-
görs under mingelkvällen på Internetdagarna, tisdagen 
den 24 oktober.

Stadsnätsföreningen kartlägger Bredbandssverige
Internetfonden stöder skapande av en nationell databas 
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IT-politiken efter valet

Våren 2006 antog riksdagen regeringens proposition ”Från 
IT-politik för samhället till politik för IT-samhället” efter långa 
diskussioner. På Internetdagarna träffas riksdagspartiernas IT-
politiska talespersoner och debatterar hur nästa steg ska se ut. 
De svarar också på frågor från debattledaren och publiken.

OBS! Talarlistan är preliminär. Samtliga partier kommer 
att delta i debatten, men på grund av valet i september 
kan vi inte garantera vem eller vilka som kommer att 
representera respektive parti.

Moderator / debattledare: Bo Ahnegård, 
konsult

Talare: Sven Bergström, centerpartiet

15:30       Onsdag   25 oktober

Talare: Christer Winbäck, 
folkpartiet

Talare: representant för 
kristdemokraterna

Talare: Gunvor G Ericson, 
miljöpartiet

Talare: Björn Hamilton, 
moderaterna

Talare: representant för 
socialdemokraterna

Talare: Peter Pedersen, 
vänsterpartiet

Talare: Sven Bergström, centerpartiet

Internetdagarna 2006 hålls på Rica Talk Hotel som 
ligger i direkt anslutning till Stockholmsmässan. När-
maste pendeltågsstation är Älvsjö. Hotellet öppnade 
nyligen, 23 maj 2006, och har 248 hemtrevliga rum 
där man kan varva ned efter en intensiv och lyckad 
konferensdag.

II-stiftelsen har reserverat ett antal rum för konferensdeltagarna. 
Rummen bokas senast den 20 september direkt hos hotellet på 
telefon 08-58 88 20 00 eller e-post <info.talk@rica.se>, ange kod 
”2INT061024”. Rumspriset är 1420:- för en person eller 1670:- för 
två personer. Frukost ingår. (Det garanterade priset gäller endast 
natten 24-25 oktober; övriga nätter gäller hotellets ordinarie 
priser.)
För själva konferensen disponerar Internetdagarna hotellets sex 
stora konferenssalar med plats för mellan 100 och 400 personer 
vardera. Tillsammans med HP Procurve och IP-Only erbjuder vi 

också trådlöst Internet på konferensen, både i salarna och i foa-
jén, och nätet är fritt tillgängligt för alla besökare.
I konferenspriset ingår två luncher samt en buffémiddag på tis-
dagskvällen. Måltiderna serveras i Stockholmsmässans restaurang 
som ligger nära konferenslokalerna.
För mer information om hotellet, se www.talkstockholm.se.

Rica Talk Hotel är helt nybyggt och lockar med stora öppna 
och ljusa ytor.

En ny och fräsch konferensanläggning
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! 1st Webhosting  *                                 
http://www.1stwebhosting.se/

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

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

1 Gotlandica Internet  *                            
http://www.gotlandica.se/

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

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

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

A Name/F S Data  *                                  
http://www.fsdata.se/

AB Name ISP  *                                      
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  *                                    
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/

Advanced Computer Technology AB  *                  
http://www.pagesign.se/

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

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

Advokatfirman Fylgia  *                             
http://www.fylgia.se/

Advokatfirman Hammarskiöld                     

Advokatfirman Inter                                 
http://www.inter.se/

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

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

Advokatfirman LindmarkWelinder  *                   
http://www.lwadvokat.se/

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

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

Adweb AB                                            
http://www.adweb.se/

AHC.SE  *                                           
http://www.ahc.se/

A
Albihns  *                                          
http://www.albihns.se/

Albihns Göteborg                                    
http://www.albihns.se/

Albihns Malmö AB                                    
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/

Approach AB  *                                      
http://www.approach.se/

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

Arise Internet                                      
http://www.arise.se/

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

Atea AB                                             
http://www.atea.se/

Atellus AB  *                                       
http://www.atellus.se/

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

Awapatent AB  *                                     
http://www.awapatent.com/

Awareness i Sverige AB                              

Axentus Web Solutions AB  *                         
http://www.axentus.se/

B-one ApS  *                                        
http://www.b-one.net/

Bahnhof Internet  *                                 
http://www.bahnhof.se/

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

Ballou  *                                           
http://www.ballou.se/

Basefarm AS                                         
http://www.basefarm.no/

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

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

Beash Networks HB                                   

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/

CeDel AB  *                                         
http://www.cedel.se/

Cenara  *                                           
http://www.cenara.se/

Cepus  *                                            
http://www.cepus.se/

Certezza                                            
http://www.certezza.net/

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

Cliche Webbhotell  *                                
http://www.cliche.se/

Clickit AS                                          
http://www.clickit.no/

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 AS  *                                      
http://www.scandichosting.se/

Cube ApS 

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, Domänregistrering .SE  
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/

DependIT i Norrland AB                              
http://www.webcows.se/

Dependo AB                                          

DevTrend Systems AB                                 
http://www.devtrend.com/

DGC Systems  *                                      
http://www.dgc.se/

DinEgen.se (Lexolar)  *                             
http://www.dinegen.se/

DNSpilot.com  *                                     
http://www.dnspilot.com/

documentdata Anstalt                                
http://www.documentdata.li/

Domaininfo AB  *                                    
http://www.domaininfo.com/

Domeneshop AS  *                                    
http://www.domanshop.se/

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/
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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

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 S.A  *                                      
http://www.eurodns.lu/

euroIT solutions                                    
http://www.euroitsolutions.se/

Euronet Online  *                        
http://www.euronet.se/

Eurovator - Webbhotell och 
domänregistreringar  *    
http://www.eurovator.se/

Exeo  *                                             
http://www.exeo.se/

Fagerlinds Teknikbyrå AB  *                         

http://www.ftech.se/
info@ftech.se
Tel 08-520 139 37

Hosting- och Internettjänster

Firmanett AS  *                                     
http://www.firmanett.no/

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

Formec Miljö AB  *                                  
http://www.formec.com/

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

Frobbit AB  *                                       
http://www.frobbit.se/

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

Genial 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/

Global Inn  *                                       
http://www.globalinn.se/

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

Globalinn                                           
http://www.globalinn.se/

GlobeCom Network                               
 http://www.globecom.net/

Griffel Data  *                                     
http://www.griffel.se/

Groth & Co  *                                       
http://www.groth.se/

HelpOut AB                                          
http://www.helpout.se/

Helsinge Net                                        
http://www.helsingenet.se/

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

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

IKASP Nätverkslösningar AB                     
http://www.registrera-doman.com/

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/

iNic AS  *                                          
http://www.fastname.no/

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

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

InterLab B V                                        
http:/www.interlab.nl/

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

Internet 5                                          
http://www.internet5.net/

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

Internet Pro                                        
http://nic.ipro.se/

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

InterNetX GmbH                                      
http://www.internetx.de

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

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

Ision GmbH  *                                       

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

ISPHuset Nordic AB  *                               
http://www.isphuset.se/

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 AB                                    

ITmaskinen                                          
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/
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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/

Mailclub  *                                         
http://www.mailclub.fr

Mannheimer Swartling                            
 http://www.mannheimerswartling.se/

MAQS Law Firm Advokatbyrå KB                        
http://www.maqs.com/

Market Makers                                       
http://www.mmt.se/

Markmonitor                                         
http://www.markmonitor.com/

Mawik AB  *                                         
http://www.mawik.se/

Maxnet AB                                           
http://www.maxnet.se/

MBH Konsult  *                                      
http://www.mbh.se/

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

Melbourne IT CBS                                    
http://www.melbourneitcbs.com/

Microbus  *                                         
http://www.microbus.se/

MicroCom AB  *                                      
http://www.microcom.se/

Modula ANS                                          
http://www.modula.no/

NameISP 

AB NameISP 
Tel: 031-3011220
www.NameISP.com 
info@nameisp.com

Domänregistrering i alla öppna 
toppdomäner världen runt.

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  *

NEware AB  *                          
http://www.neware.se/

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

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

NinetechGruppen AB                       
http://www.ninetechgruppen.se/

NMU                                                 
http://www.nmu.nu

Nocom AB                                            
http://www.nocom.se/

Nocom Networks AB                       
http://www.internet.arete.se/

Nom-IQ Limited                                      

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

Nordreg AB  *                                       

Noréns Patentbyrå AB                                

Norma                                               
http://www.norma.se/

NorrNod  *                                          
http://www.norrnod.se/

ODERLAND Webbhotell AB  *                 
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 Internet  *                 
http://www.pin.se/

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

Port80 Registry                                     
http://www.port80.se/

Prodocon AB                                         
http://www.prodocon.com/

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

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

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

Qualitum  *                                         
http://www.qualitum.se/

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

Quicknet AB - InterNet Idag!                   
http://www.quicknet.se/

REAB  *                                             
http://www.reab.se/

Reelab Network Solutions                       
 http://www.reelab.se/

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

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

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

Registrar AS                                        

Rekall AB                                           
http://www.rekall.se/

Relevant Traffic Sweden AB                     
     

RIT AB  *                                           
http://www.rit.se/

Rix Telecom AB  *                                   
http://www.rixport80.se/

Rollion TrimData Handel  *                      
http://www.rollion.se/

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

RydinCarlsten 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 Hosting Group AB  *                         
http://www.scandichosting.se/

Serverado AB                                        

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/

SkyCom AB                                           
http://www.skycom.se/

SmartDomain.se                                      
http://www.smartdomain.se/

Smelink AB  *                                       
http://www.smelink.se/

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

Softronic                                           
http://www.softronic.se/

Space2u Webhosting AB

http://www.space2u.com
info@space2u.com
0613-722550

Ett webbhotell att lita på!

SpacePro Network  *                                 
http://www.spacepro.net
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Speednames A/S  *                                   
http://speednames.com/

Spray Network AB

http://webbhotell.spray.se 
webbhotell@support.spray.se 
08-546 90 200

De billigaste domänerna -   
Webbhotell med hög kapacitet

STD/PTS Communication Partner Eftr. & Co KB         

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

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

Stockholm Webhosting                   
http://www.wwwgbg.se/

Straznet                                            
http://www.straznet.se/

Strömstad IT  *                                     
http://www.webhotellet.net/

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

Svensk WebbJuridik  *                               
http://www.svenskwebbjuridik.se/

Svenska Domäner AB  *                        
http://www.svenska-domaner.nu/

Svenska Export Media  * 
http://www.svenskaexportmedia.com/

Svenska Standardbolag  *                            
http://www.standardbolag.se/

Sverige.Net  *                                      
http://www.sverige.net/

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

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

Sydkraft Bredband                                   
http://www.eon.se/

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

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

Talk Active I/S  *                                  
http://www.talkactive.net/

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/

Teknomedia                                          
http://www.teknomedia.se/

Tele2  *                                            
http://www.tele2.se/

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

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

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

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

The House of World Design                     
      

Theland Webbhotell  *                               
http://www.theland.se/

Tidningsstallet  *                                  
http://www.tidningsstallet.se/

TietoEnator Processing & Network AB                 
http://www.tietoenator.se/

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

Triggerfish AB  *                                   
http://www.triggerfish.se/

TriNix AB  *                                        
http://www.trinix.se/

Tripnet                                             
http://www.tripnet.se/

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

Tryckeri 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

Unisite AB  *                                       
http://www.unisite.se/

UPC                                                 
http://www.upc.se/

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

VeriSign Sweden                                     
http://www.verisign.se/

Verisign UK Limited                                 
http://www.verisign.co.uk/

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

ViDe Registry                                       
http://www.vide.se/

Vikab                                               
http://www.vikab.com/

Vildmarksdata  *                                    
http://www.vildmarksdata.se/

Visma Spcs AB                                       
http://www.vismaspcs.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 Site Wizard  *                                  
http://wsw.se/

Web Solutions Aps  *                                
http://www.web-solutions.dk

Web-sale                                            

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

Webbkonsulterna AB  *                        
http://www.webkonsulterna.com/

Webbplatsen i Sverige AB                       
http.//www.webbplatsen.se/

Webdeal                                             
http://www.webdeal.no/

Webhuset AS                                         

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/

Yask  *                                             
http://www.yask.se/

Ymex registry  *                                    
http://www.ymex.se/

Yrkesregistret                                      
http://www.comitnet.com/

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

Zen Network AB  *                                   
http://zn.se/

Zitech Net - Webhotel & Serverhosting  *            
http://www.zitechnet.dkT
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