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Anmäl dig på www.iis.se nu!

Tid Programmet startar 09.00 måndagen 
den 5 november. Registreringen är öp-
pen från 08.00.

Plats Stockholms Folkets Hus, Barnhus-
gatan 12-14, www.stoccc.se. Närmaste 
tunnelbanestation är Hötorget.

Pris 4900 kr exkl. moms. I konferens- 
avgiften ingår lunch båda dagarna.

Frågor? För frågor om bokning, ring 08-
452 35 00 eller kontakta Internet-dagar-
nas projektledare Lennart Bonnevier 
(lennart.bonnevier@iis.se). 
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Måndag 5 november

11:00 13:40 15:30 17:00

IP och nätverk Rätt tid i informa - 
tions samhället

Utveckling inom  
accessnät

Framtida routing Internettrafiken  
i Sverige

Säkerhet Attacktrender Säkerhet ur ett  
företagsperspektiv

IT-risker i samhälls- 
kritiska system

Kvalitetsmärkning av 
bredbandstjänster

Infrastruktur  
och samhälle

Den digitala klyftan Medborgar- 
journalistik

Bredbands - 
utbyggnaden

Sveriges stadsnät 
– en kartläggning

Mobilitet Mobilt Internet Intelligenta  
transportsystem

Säkra mobila  
transaktioner

Kom.nu.då – IT  
genom historien

Domännamn Domännamnstrender Domännamn  
som varumärke

Användning  
av domännamn

Österrikes lyckade  
Enum-satsning

Tisdag 6 november

09:00 11:00 13:40

Next Generation  
Networks (NGN)

NGN – Tjänster  
och leverantörer

Konkurrenskraftigt 
trådlöst bredband

Att fånga en  
hackare

Säker e-post Identiteter på nätet

E-förvaltning Nätangrepp mot Sverige Internet Governance

Framtida mobila  
tjänster (I)

Framtida mobila  
tjänster (II)

Panel: vilka tjänster vill 
folk ha?

DNSSEC i .SE Internationaliserade 
domännamn

Sårbarheter i DNS
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Medarrangörer Internetdagarna 2007

Internetdagarna 2007

Ett forum för  
spännande möten

Sverige har en stark tradition 
när det gäller Internet. Det ser inte minst jag 
som har holländsk bakgrund. Redan i Inter-
nets barndom fanns här pionjärer som ledde 
utvecklingen framåt. Även de svenska myn-
digheterna var med i processen och drev 
tidigt frågan om att alla ska ha tillgång till 
Internet. De såg nyttan med att ta hjälp av 
den nya tekniken för samhällsutveckling.

Nu ångar Internet på och bjuder hela 
tiden på nya möjligheter; mer än 60 procent 
av svenskarna använder Internet varje dag,  
 

 
 
offentliga e-tjänster blir allt vanligare och 
företagens affärer är i hög grad nätbase-
rade. Men Internets stora betydelse leder 
tyvärr också till hot. Det är därför viktigt för 
alla oss som arbetar med Internet att regel-
bundet få tillfälle att uppdatera oss för att 
gemensamt kunna driva på Internetutveck-
lingen i Sverige. 

Med Internetdagarna hoppas vi på .SE 
kunna erbjuda just ett sådant forum. I år, 
kanske i ännu högre grad än tidigare, ser  
vi fram emot spännande möten mellan  
 

 
 
dem som idag driver utvecklingen. Årets 
talare representerar den svenska politiska  
IT-ledningen, de stora infrastrukturföretagen 
och, inte minst viktigt, de tekniker som driver 
den tekniska utvecklingen framåt. 

 
Välkommen till Internetdagarna 2007  

- den naturliga mötesplatsen för alla som 
arbetar professionellt med Internet i Sverige. 

Danny Aerts
VD, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Det här händer på Internetdagarna
Årets Internetdagar inleds med en key-
note-session där vi har tre välmeriterade 
öppningstalare och avslutas med en 
paneldebatt om tillståndet på den svens-
ka telekommarknaden. Däremellan er-
bjuder vi fem parallella konferensspår 
med vardera sex seminariepass.
 
IP och Nätverk är Internetdagarnas traditio-
nella teknikspår där vi avhandlar IP- och 
routingteknik med fokus på frågor som 
berör operatörsnät och stora företagsnät. 
Mycket utrymme ägnas i år åt så kallade 
Next Generation Networks, det vill säga 
konvergerade IP- och telenät, men vi tar 
också upp frågor som hur man håller rätt tid 
på Internetanslutna datorer.

Även spåret Säkerhet återkommer varje 
år, eftersom säkerhetsfrågorna fortsätter att 
vara oerhört centrala för användningen av 
Internet. På de sex seminarierna kommer vi 
att hinna diskutera både verktyg för att 
fånga angripare och riskhantering på led-
ningsnivå.

Internet i statsförvaltningen och initiativ 
för att främja bredbandsutbyggnaden är två 
exempel på ämnen som tas upp på Infra-
struktur och Samhälle, konferensspåret där 
teknikerna och politikerna möts för att ge-
mensamt diskutera hur kommunikationstek-
niken kan användas i medborgarnas tjänst.

Temaspåret Mobilitet tar upp hur man ska 
kombinera Internet med mobila terminaler 
(inte bara mobiltelefoner, även om det för-
stås är det vanligaste exemplet). Det pågår 
mycket arbete på detta område idag och 
under seminarierna kommer vi att få höra 
om många spännande tjänster som är under 
utveckling.

Domännamn är .SE:s kärnverksamhet 
och vi ägnar ett spår åt att diskutera både 
den allt hetare marknaden för domännamn 
och den snabba tekniska utvecklingen. .SE 
är bland annat den första toppdomänopera-
tör i världen som erbjuder DNSSEC (kryp-
terade DNS-uppslagningar) och intresset 
för vår teknik är stort världen över – givetvis 
presenterar vi den på Internetdagarna.

Liksom förra året erbjuder Internetdagarna 
ett antal öppna sessioner, som inte nödvän-
digtvis hör till något spår, mellan 17 och 18 
på måndagen (5/11). Det krävs ingen föran-
mälan för att besöka dessa, det är bara att 
gå på det som väcker störst intresse.

Efter de öppna sessionerna kommer 
middagsbuffén som du absolut inte ska 
missa! Den ingår i konferensavgiften (ange 
bara vid anmälan att du tänker komma, så 
att vi kan planera middagen) och kommer 
förutom maten att erbjuda gott om tillfällen 
att träffa både talare och andra konferens-
deltagare.

På nästa uppslag i programmet finns en 
karta över Folkets Hus med Internetdagar-
nas konferenslokaler utmärkta. Varje spår 
har sin egen lokal för att underlätta för del-
tagarna att hitta till rätt rum. Det detaljerade 
konferensprogrammet med alla tider och 
talare hittar du på sidorna 16-17 och framåt.

Lennart Bonnevier,  
projektledare Internetdagarna

09:00 inlednings- 
anföranden  

18.00-21.00
Mingelkväll: buffé, 
utdelning av SNUS 
IP-pris med mera 

15:30 slutdebatt  
Telekommarknaden

Se även www.iis.se/internetdagarna/2007 för aktuellt program och uppdaterad information.



Detta är en annonsbilaga från .SE Detta är en annonsbilaga från .SEDetta är en annonsbilaga från .SE Detta är en annonsbilaga från .SE

Åter till Folkets Hus

Internetdagarna 2007 återvänder till 
Stockholms Folkets Hus, där konferen-
sen senast hölls 2002 och 2003.  
Byggnaden ritades av arkitekten  
Sven Markelius på 1950-talet och invig-
des i juni 1960. Huset inrymmer många 
intressanta konstverk och är numera 
kulturminnesmärkt på grund av sin  
tidstypiska arkitektur.

Kongresshallen, som rymmer närmare 1400 
personer, är hjärtat i byggnaden. Under 
inledningsanföranden och avslutnings-

debatt kommer vi att använda hela hallen 
men under större delen av konferensen 
utnyttjar vi att den med hjälp av mellan-
väggar kan delas in i tre sektioner. IP- och 
Nätverksspåret går i A-delen, Säkerhets-
spåret i B-delen samt Infrastruktur och 
Samhälle i C-delen.

På samma plan som kongresshallen 
ligger rum 204 där samtliga seminarier  
om Mobilitet hålls. Domännamnsspåret är  
placerat i rum 307 som ligger en trappa upp 
från kongresshallen.

I huset finns ett trådlöst nätverk som ger 

samtliga utställare och konferensdeltagare 
åtkomst till Internet. I alla salar kommer det 
också att finnas rikligt med elkontakter, så 
ta gärna med den bärbara datorn.

Folkets Hus ingår tillsammans med det 
närbelägna konferenscentret Norra Latin 
och hotellet Best Western Wallin Hotel i 
Stockholm City Conference Center  
(www.stoccc.se).

Folkets Hus

Plan 3 & 5

Entréplan

Plan 2 & 4

Lokaler för uthyrning

Ej uthyrningsbar yta

Folkets Hus

Plan 3 & 5

Entréplan

Plan 2 & 4

Lokaler för uthyrning

Ej uthyrningsbar yta

Domännamn

Mobilitet

Infrastruktur
&

Samhälle

IP
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Nätverk
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Privatpersoner 25%

Företag 75%

Privatpersoner 33%

Företag 66%

Privatpersoner driver tillväxt hos .SE

Webbplats och e-post
vanligaste användningen
Allt fler registrerar domännamn och 
bland privatpersoner är ökningen allra 
störst. Även om det vanligaste skälet att 
registrera ett domännamn är att man vill 
starta en webbplats av något slag, så 
kan det också till exempel handla om att 
man vill använda domännamnet för en 
blogg, för en personlig e-postadress 
eller att helt enkelt hindra andra från att 
registrera det.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Antalet 
aktiva domännamn på .SE har tredubblats 
sedan 2003 och var i början av augusti 2007 
uppe i över 640 000 stycken. I allt högre 
grad är det privatpersoner som ligger bakom 
registreringarna. 

År 2005 nyregistrerades 50 000 domän-
namn av privatpersoner och 84 000 av 
företag. Året därpå mer än fördubblades 
antalet nyregistreringar för privatpersoner 
och landade på 109 000, samtidigt som 
antalet för företag endast steg till 96 000. 
Under samma år steg privatpersonernas 
andel av .SE:s totala kundbas från 25 till 33 
procent (se figur).

Webbplats främsta skälet… 
Det är alltså tveklöst så att många vill ha en 
egen identitet på nätet, men vad används alla 
dessa privatpersoners domännamn till? 

Enligt en undersökning bland privatper-
soner som nyligen registrerat en.se-domän
är det alltjämt vanligast att domännamnet är 
knutet till en webbplats av något slag (se 
figur). 

…följt av e-post
Ett annat viktigt skäl är att man vill ha en 
e-postadress som är personlig och obero-
ende av e-posttjänst- eller Internetleveran-
tör. Det är en faktor bakom registreringen 
för en tredjedel av de privata innehavarna i 
undersökningen. Och det är kanske inget 
att förvånas över. Alla med ett vanligt namn 
vet hur svårt det är att få en enkel e-post-
adress hos till exempel Telia, Com hem, 
Spray eller Hotmail. 

Dessutom pågår en konsolidering på 
marknaden som gör att Internetoperatörer 
slås ihop eller blir uppköpta. Som privatper-
son kan man därför ofrivilligt tvingas byta 
e-postadress när en befintlig operatör för-
svinner. Då tycker många att det är bättre 
att framtidssäkra sin adress genom att 
använda ett eget domännamn. Varför inte 
satsa på en annorlunda e-postadress som 
olle@hemmahosnilssons.se? 

Skyddsregistrering och bloggar
Det finns ytterligare två orsaker till varför de 
tillfrågade privatpersonerna valt att regist-
rera ett domännamn. Den ena är att man vill 

hindra andra från att registrera namnet, så 
kallad skyddsregistrering. Det kan till exem-
pel röra sig om att skydda ett visst efter-
namn eller att man har en idé till ett framtida 
projekt av något slag – egentligen vad som 
helst som man av någon anledning tycker är 
värt att lägga ut dryga hundralappen om 
året för att skydda. Det skälet angav 13 
procent av de tillfrågade. 

Till sist är många privatregistreringar 
kopplade till de senaste årens bloggvåg, 
som har gett upphov till uppskattningsvis 
40-50 000 bloggar i Sverige. Självklart 
måste man inte ha ett eget domännamn 
kopplat till sin blogg. Använder man en 
bloggtjänst får man till exempel ett generiskt 
namn genom den. Men allt fler bloggare 
väljer ett personligt namn, vilket märks i .
SE:s undersökning. Ungefär sju procent av 
de tillfrågade svarar att deras domännamn 
ska användas till en blogg. Det motsvarar 
40-50 registreringar per dag om det är 
representativt. 

Visste du att 
Nästan 73 000 domännamn  

innehåller bokstäverna å, ä, ö, é eller ü 
En vanlig dag registreras över 550 

nya domännamn hos .SE 
Över 10 000 domännamn innehåller 

endast siffror

Andelen privatpersoner bakom domän-
namn växte kraftigt under 2006. De stod 
för mer än hälften av alla nyregistreringar 
det året och ökade till mer än en tredje-
del av .SE:s kundbas.

De vanligaste skälen för privatpersoner 
att registrera en .se-domän är, i tur och 
ordning, webbplats, personlig e-post-
adress, skyddsregistrering respektive 
blogg. (OBS! De tillfrågade har kunnat 
ange fler än ett skäl.)

Privatpersoner registrerar  
.se-domäner som aldrig förr…

…och här är vad de använder 
dem till:

Källa: Mistat, oktober 2006. Underlag: 102 nya domännamnsinnehavare bland privatpersoner.

Domänverksamheten ger tillbaka till Internetsamfundet

Överskottet stödjer
Internets utveckling i Sverige

.SE står på två ben; domännamnsverk-
samhet och Internetutveckling. Över-
skottet från registreringen av domän-
namn stödjer projekt som bidrar till 
Internets utveckling i Sverige, vilket i sin 
tur gynnar domännamnsinnehavarna. 
Stödet till Internetutveckling är en förut-
sättning för verksamheten, enligt stiftel-
sens stadgar (ovan).

Därför satsar .SE nu hårt på att etablera sig 
som en aktiv forsknings- och utvecklingsfi-
nansiär och -aktör inom Internetutveckling, 
där avsikten är att komplettera de insatser 
som redan görs inom de traditionella forsk-
ningsmiljöerna. Dessutom ska satsningarna, 
där så är möjligt, integreras med domän-
namnsverksamheten, så att resultaten kan 
komma domännamnsinnehavarna till nytta. 
.SE har en långsiktig målsättning att det 
totala stödet för forskning och utveckling 
ska uppgå till 25 miljoner årligen från år 
2009. 

Ökad användarnytta
– Vårt engagemang kanaliseras dels genom 
den existerande .SE:s Internetfond, dels 
genom nya och mer långsiktiga insatser 
inom våra satsningsområden användarnytta 
och infrastruktur, förklarar Staffan Hagnell, 
som är ansvarig för forskning och utveckling 
på .SE. Det kan t ex handla om att göra olika 
typer av guider för Internetanvändare, öka 
kunskapen om Internetanvändningen i 
Sverige eller om att tillhandahålla och för-
bättra tjänster baserade på domännamns-

systemet (DNS), såsom den nyligen lanse-
rade .SE-DNSSEC.

Vill utgöra forum
Till sitt förfogande har Staffan Hagnell en 
avdelning som nyligen utökats till tre personer. 

– Jag vill att .SE ska kunna tjäna som ett 
forum för kunskapen och dialogen om Inter-
net i Sverige. Hos oss ska man kunna häm-
ta fakta, oavsett om man är vanlig Inter-
netanvändare eller DNS-expert. Dessutom 
vill vi erbjuda en plattform för dialog på 
samma sätt som vår konferens Internetda-
garna gör det – men under hela året.

.SE:s Internetfond är kanalen för att sti-
mulera Internetutvecklingen genom stöd till 
fristående projekt, både innanför och utan-
för den akademiska världen. Under 2006 
anslog .SE:s Internetfond uppdrag till 17 
projekt, till ett totalt värde av tre miljoner 
kronor. Ytterligare projekt ges uppdrag 
under 2007-års två antagningsomgångar. 
Totalt anslås cirka 5 miljoner i fondmedel 
under 2007.  

Planerar större satsningar
Parallellt med arbetet med .SE:s Internet-
fond har samtal förts med olika aktörer för 
att hitta lämpliga projekt för .SE:s planerade 
infrastruktursatsningar. Dessutom har egna 
projekt så som utvecklingen av en tjänst för 
DNSSEC genomförts (läs mer på sidan 12). 
.SE står även bakom andra satsningar inom 
Internetutveckling,  t ex produktionen av en 
dokumentärfilm om Internetpionjären Björn 
Eriksen, som bland annat visas på Tekniska 

Museet, och vidareutvecklingen av Bred-
bandskollen TPTEST, som gör det möjligt 
för Internetanvändare att mäta sin uppkopp-
lingshastighet.

– De områden vi vill prioritera nu är sats-
ningar för olika användargrupper, så att de 
bättre ska kunna ta tillvara Internets möjlig-
heter. Vi vill inte minst stödja grupper som 
idag står utanför Internet. Vi ska också göra 
insatser för att utveckla tjänster baserade 
på DNS och DNSSEC, t ex för spambe-
kämpning, identifiering och distribution av 
kryptonycklar, avslutar Staffan Hagnell.

”Stiftelsens ändamål är att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och 
undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet. Stiftelsen skall härvid prioritera områden 
som ökar effektiviteten i infrastrukturen för elektronisk datakommunikation.
Stiftelsen skall bl. a. sprida information om forsknings- och utvecklingsarbete, initiera och genomföra forsknings- och utveck-
lingsprojekt samt genomföra kvalificerade utredningar. Stiftelsen skall särskilt främja utvecklingen av hanteringen av domän-
namn under toppdomänen ”.se” och andra nationella domäner avseende Sverige.”

                               Stadgarna för Stiftelsen för Internetinfrastruktur

.SE står på två ben; domännamnsverk-
samhet och Internetutveckling. Över-
skottet från registreringen av domän-
namn stödjer projekt som bidrar till 
Internets utveckling i Sverige, vilket i sin 
tur gynnar domännamnsinnehavarna.
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40 procent fler domännamn

Nya affärsmodeller
leder till fler registreringar
Antalet aktiva .se-domäner ökade under 
2006 med 166 356 stycken, till totalt 566 
871 vid årsskiftet 2006/2007. Detta inne-
bär en över 40-procentig ökning. Och 
ökningstakten ser ut att fortsätta även 
under 2007.

– Vi visar en stark och stabil tillväxt, som till 
och med betydligt överstiger den höga 
ökningstakten på den internationella mark-
naden för landstoppdomäner, som ligger 
runt 33 procent, kommenterar Danny Aerts, 
VD för .SE. 

.se vanligaste toppdomänen
Marknadsfördelningen för domännamn i 
Sverige är något svårmätt, bland annat 
eftersom de olika toppdomänerna mäter på 
olika sätt. En uppskattning visar dock att .se 
är den klart vanligaste toppdomänen i Sve-
rige, med 53 procent av marknaden 2006, 
vilket är en tydlig ökning från året innan då 
marknadsandelen var 46 procent. Näst 
största toppdomän är .com, följd av .eu och 
.nu (se figur). 

– Tendensen är att .SE fortsätter att öka 
mest. Vi är på god väg att uppfylla visionen 
om att var den självklara vägen till Internet 
för alla med koppling till Sverige, säger 
Danny Aerts. Det stöds även av attitydun-
dersökningar med allmänheten där två 
tredjedelar av de tillfrågade ser .SE som det 
självklara valet av toppdomän.

En kampanj för IDN-domännamn, det vill 
säga domäner med bokstäverna å, ä, ö, é 
och ü, i slutet av 2006 ledde till nästan 
50 000 nyregistreringar, varav många från 
privatpersoner. Många av .SE:s återförsäl-
jare, .SE-ombuden, valde att kraftigt redu-
cera registreringskostnaden på IDN-domä-
ner under kampanjperioden.

Privatpersoner registrerar mera
Under 2006 var det för första gången fler 
privatpersoner än företag som registrerade 
en .se-domän. 

– Det är en tydlig trend att allt fler privat-
personer väljer att skaffa sig en egen identi-
tet på Internet i form av ett personligt do-
männamn för e-postadress, webbplats eller 
blogg, säger Danny Aerts.

Förutom stor nyregistrering har .SE också 
trogna kunder. Förnyelsegraden på befint-
liga domäner var under 2006 över 84 pro-
cent, vilket kan jämföras med 77 procent i 
snitt för internationella domäner som .com 
och .net. En viss ökning av avregistreringar 
väntas dock när de IDN-domäner som 
ingick i 2006-års kampanj kommer upp till 
förnyelse. Danny Aerts är dock fortfarande 
nöjd med utvecklingen:

– Den höga förnyelsegraden hos våra 
kunder betyder att .SE är ett starkt varu-
märke som förknippas med kvalitet.

Trendkänslig grupp letar  
affärsmöjligheter
.SE:s största kunder kan delas in i två kate-
gorier; de stora företagen med omfattande 
varumärkesportföljer och så kallade domai-
ners – innehavare som skaffar sig ett stort 
antal domäner i spekulationssyfte. Den 
senare är en grupp som är mycket trend-
känslig och ständigt letar nya affärsmodeller 
för domännamn. Även om det fortfarande är 
vanligast att en innehavare endast har ett 
enda domännamn, tyder flera tecken på att 
antalet domainers blivit fler. Under senaste 
året mer än fyrdubblades antalet innehavare 
med fler än 100 domäner (se figur).

– Det är mycket intressant att följa hur 
dessa personer hittar nya sätt att tjäna 
pengar på domännamn, säger Danny Aerts. 
Bland de senaste fenomenen som påverkar 
domännamnsregistreringen finns t ex do-
mänparkering, direktnavigering och skydds-
registrering av aktuella namn och företeel-
ser.

Domänparkering
Domänparkering innebär vanligtvis att man 
registrerar ett domännamn och sedan läg-
ger domänen vilande, utan unikt innehåll, 

hos ett webbhotell. Därefter tar man kontakt 
med ett ”parkeringshus” som upprättar en 
enkel hemsida med sponsrade länkar och 
annonser som kopplas till domänen. Inneha-
varen kan sedan börja tjäna pengar på 
pay-per-click (PPC), som är intäkten som 
varje klick ger.

– Ju mer priserna på domäner sänks, 
desto mer lönsamt blir det att mjölka pengar 
ur domännamnen. Domänparkering leder till 
fler webbsidor utan unikt innehåll. På .SE vill 
vi uppmuntra mångfald på Internet och vi vill 
därför vara försiktiga med att stimulera 
fenomen som domänparkering genom vår 
prissättning, förklarar Danny Aerts. 

Årsavgiften för ett domännamn, från och 
med andra året, är idag 150 kronor per år, 
inklusive moms. Enligt en undersökning 
upplevs denna avgift redan som ganska låg 
eller mycket låg av nio av tio tillfrågade 
personer (se figur). 

Direktnavigering
Utöver domänparkering är direktnavigering 
en annan trend som har inverkan på regist-
reringen av domännamn. Det handlar om att 
allt fler Internetanvändare går förbi sökmo-
torerna och provar att direkt knappa in ett 
domännamn i sin webbläsare. På så sätt har 
särskilt domännamn som står för ett ämnes-
område eller en produktkategori blivit myck-
et attraktiva. Exempel på sådana kan vara 
mäklare.se eller poker.se.

– Så fort det finns ett namn eller ord som 
många söker på blir det genast kommersiellt 
intressant, säger Danny Aerts. 

En annan variant av detta fenomen är att 
skyddsregistreringen av personnamn, för 
både kända och okända personer, ökar.

– På .SE såg vi exempelvis att politikers 
namn registrerades inför maktskiftet i hös-
tas. Det ryktas också att det danska hovet 
registrerade den nyfödda prinsessans namn 
som domännamn redan innan namnet of-
fentliggjordes i våras. Jag tror vi kommer att 
få se fler registreringar av personnamn i 
framtiden, avslutar Danny Aerts.

Välkommen till det nya blogglivet

Åre Lavincenter både med och utan prickar

Fredrik Emdén är frilansjournalist och förfat-
tare. Han är också innehavare till fyra do-
männamn, men det är bara två som används 
i dag. 

– Två av dem hör samman med ett projekt 
som inte har kommit i gång än, men jag har 
ändå valt att säkra upp dem inför framtiden. 
Registreringen är ju ingen stor kostnad, så 
jag tycker att det är värt det, förklarar han.

Den ena av Fredriks domäner som används 
är emden.se. I dag finns där en webbsida 
mest för privat bruk. 

– Tanken är att det ska bli hemsida för min 
firma, men det har inte riktigt blivit av. Fast 
jag har min mejl via den domänen, vilket ser 
bra och proffsigt ut gentemot kunderna.

Bloggen tar vid där boken slutar
Hittills är Fredriks stora projekt på nätet 
detnyalivet.se. Där finns en blogg kopplad 

till hans bok ”Välkommen till det nya livet”, 
som samlar en rad texter om föräldraskap 
och hur det förändrar våra liv. 

– Jag tyckte att en blogg som tar vid där 
boken slutar var ett intressant sätt att mark-
nadsföra den på. Det ger boken extra liv.

Att bloggen fick ett eget domännamn 
förklarar Fredrik med att det blir lättare att 
komma ihåg, ser snyggare ut och ger ett 
mer gediget intryck än om man bara använt 
bloggtjänstens adress. Bokens och blog-
gens titel blir delar av ett gemensamt kon-
cept. 

– Jag kan mycket väl tänka mig att ha 
domännamn kopplade till eventuella fram-
tida böcker. Under de senaste åren har man 
kunnat se hur medierna närmar sig varan-
dra, inte minst har ju många bloggar blivit 
böcker, och det tror jag kommer att fort-
sätta. 

När Åre Lavincenter, Skandinaviens första 
lokala lavincenter med lavininformation och 
utbildningar, öppnade hösten 2006 var 
webbplatsen det första som kom på plats. 

– Det är jätteviktigt att synas. Jag vill till- 
handahålla en samlingsplats för lavinintres-
serade, säger grundaren Mårten Johansson. 

På webbplatsen, som hade 16 000 besö-
kare den första vintersäsongen, finns möj-
lighet för besökare att utbyta erfarenheter i 
forumet och ta del av aktuella lavinprogno-
ser för hela Åreskutan. Dessutom har 
webbplatsen en avancerad vädertjänst.

Tre domännamn
Vid lavinolyckor och oväder ökar besöks-
frekvensen på sajten. Den har tre domän-
namn knutna till sig - arelavincenter.se och 
årelavincenter.se samt areavalanchecenter.
com.

– Det var självklart att det blev en .se-
domän eftersom det är vanligast och ger ett 
seriöst intryck, förklarar Mårten Johansson. 
När jag även kunde registrera den ”riktiga” 
skrivningen av namnet Åre tvekade jag inte 
en sekund att göra det. Jag hänvisar till .
se-domänen i all kommunikation. .com-
domänen finns för att nå internationella 
gäster.

Mejlar från Stjärnbacken
I lavinsäkerhetsarbetet har Mårten Johans-
son ofta intensiv mejlkontakt med både 
kunder, skidanläggningar, myndigheter och 
media från sin stuga i Stjärnbacken i Åre. 
Då använder han en mejladress knuten till 
domännamnet arelavincenter.se.

– Det handlar om trovärdighet. Det skulle 
inte verka seriöst att kommunicera från t ex 
en hotmail-adress. Med en egen domän vet 
de alltid att det är mig de mejlar med, avslu-
tar Mårten Johansson.

Fredrik Emdén är frilansjournalist och 
författare. Han är också innehavare till 
fyra domännamn, varav ett, detnyalivet.
se, används för en blogg.

– Det var självklart att det blev en .se-domän eftersom det är vanligast och ger ett 
seriöst intryck. När jag även kunde registrera den ”riktiga” skrivningen av namnet Åre 
tvekade jag inte en sekund att göra det, säger Mårten Johansson på Åre Lavincenter.
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Domännamn för resten av världen

IDN släpper in
ÅÄÖ i gemenskapen
Domännamnssystemet (DNS) tillåter 
egentligen endast skrivtecknen a-z, 0-9 
och bindestreck. Hur kommer det sig då 
att det finns nästan 73 000 .se-domäner 
med tecknen å, ä, ö, é eller ü och eller 
något av de 200 tecknen ur de officiella 
svenska minoritetsspråken? Svaret 
heter internationaliserade domännamn 
(IDN).

Redan 2003 blev det möjligt att registrera .
se-domäner med tecknen å, ä och ö samt é 
och ü. Sommaren 2007 tillkom även tecknen 
i de officiella svenska minoritetsspråken; 
finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, 
romani och jiddish. Samtidigt blev också 
skrivtecknen för de övriga nordiska språken 
möjliga att använda i .se-domäner. Tillsam-
mans kallas domännamn med något av 
dessa tecken IDN-domäner.

– Många företag, kommuner och privat-
personer med å, ä eller ö i sina namn, har 
tidigare valt att ändra dem om de velat 
synas på nätet, säger Anne-Marie Eklund 

Löwinder, ansvarig för IDN-satsningen hos .
SE. Med en IDN-domän kan de ha samma 
identitet både on- och off-line. 

Tekniska hinder
Rent tekniskt kan domännamnssystemet 
bara hantera tecknen a-z, 0-9 och binde-
streck. Därför används ett system med 
omkodning för att representera internatio-
naliserade domännamn.

Sedan en tid går det att använda IDN i de 
allra flesta webbläsare, så som de senaste 
versionerna av MS Internet Explorer, Safari 
och Mozilla Firefox, medan det ännu inte 
finns någon färdig lösning för att hantera 
dessa tecken i e-post.

Uttrycka sin identitet
Inom det internationella Internetsamfundet 
pågår intensiva diskussioner om hur IDN 
ska hanteras och IDN har införts i olika 
utsträckning hos olika toppdomäner. Med 
världsspråk som t ex arabiska och olika 
kinesiska varianter tillkommer tusentals nya 
tecken, vilket enligt vissa hotar att bryta upp 

Internet i flera regionala nät.
– Vi vill att .SE ska vara det självklara 

valet på Internet för alla med koppling till 
Sverige. Därför är det viktigt att kunna ut-
trycka sin identitet hos oss också på de 
officiella minoritetsspråken. Införandet av 
IDN är ett viktigt steg för att öka mångfal-
den på Internet, säger Anne-Marie Eklund 
Löwinder.

Prickar från början
Efter en kampanj hösten 2006 tog registre-
ringen av IDN-domäner ordentligt fart hos  
.SE. 

– Nu blir det 
allt vanligare att 
man redan från 
början registrerar 
sitt namn både 
med och utan 
prickar, vilket vi 
rekommenderar, 
avslutar  
Anne-Marie 
Eklund Löwinder.

Vad är IDN?
IDN står för Internationalised Domain 
Names och refererar till domännamn 
med tecken som ligger utanför do-
männamnssystemets teckenuppsätt-
ning, som endast omfattar tecknen 
a-z, 0-9 och bindestreck.

En .se-domän på samiska? Varför inte. 
Sedan sommaren 2007 kan .se-domäner 
innehålla skrivtecknen för de officiella 
svenska minoritetsspråken; finska,  
meänkieli (tornedalsfinska), samiska,  
romani och jiddish.
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Säkrare domäner mottas med stort intresse

– Banker, myndigheter och 
universitet positiva

I februari 2007  blev .SE första toppdo-
män i världen att lansera en kommersiell 
tjänst med DNS Security Extensions 
(DNSSEC) för kryptografiskt signerade 
namnuppslagningar i domännamnssys-
temet (DNS). Det var efter år av förbere-
delser och diskussioner, både lokalt och 
internationellt, som .SE tog steget.

– Vi är stolta över att ligga i framkant i värl-
den när det gäller säkra namnuppslagningar 
på Internet, säger Staffan Hagnell, ansvarig 
för DNSSEC på .SE. Vår nya tjänst, .SE-
DNSSEC, är en viktig pusselbit i arbetet 
med att erbjuda en trygg och säker Internet-
miljö. 

Stort internationellt intresse
Att det svenska initiativet mötts med stort 
intresse råder inget tvivel om. Redan vid 
lanseringen i februari fanns ICANN-repre-
sentanten Steve Crocker på plats för att 
följa exemplet på nära håll. Sedan dess har 
den svenska erfarenheten diskuterats vid 
flera internationella Internetsammankomster. 

De första pilotanvändarna av den nya 
tjänsten är på plats och .SE för dialog med 
myndigheter, banker och universitet, som 
alla har långt gångna planer på att införa 
DNSSEC. .SE har under hela 2006 drivit en 
testgrupp för att testa DNSSEC, där bland 
annat Swedbank deltagit, och erfarenhe-
terna är goda.

PTS välkomnar tjänsten
Post- och telestyrelsen (PTS), som enligt 
toppdomänlagen är tillsynsmyndighet för 
.SE, välkomnar den nya tjänsten. 

– Standarden DNSSEC kan göra Inter-
net betydligt säkrare genom att skydda det 
kritiska domännamnssystemet, DNS. Stan-
darden är förhållandevis enkel att införa och 
i och med lanseringen av .SE-DNSSEC 
finns förutsättningar att användningen kan 
komma igång på bred front, säger Anders 
Rafting, expert på PTS avdelning för nätsä-
kerhet. Det är dock viktigt att påpeka att 
DNSSEC inte stoppar alla typer av bedrä-
gerier, utan endast sådana som har med 
DNS att göra.

Visste du att 
.SE-DNSSEC är en 

tilläggstjänst till .SE:s  
domännamn och riktar sig till alla 
som driver välbesökta webbplatser 
där det kan finnas ett intresse för an-
gripare att styra över trafiken till sin 
egen webbplats. Tjänsten består i att 
.SE ger kunderna möjlighet att admi-
nistrera och publicera sina DNSSEC-
nycklar i .se-zonen och att .SE går i 
god för dem. Kunden administrerar 
sedan själv sina DNSSEC-nycklar  
och signerar med dem sina egna 
DNS-data. 

Visste du att 
DNS Security Extensions (DNS-

SEC) är en standard för kryptografiskt 
signerade namnuppslagningar i do-
männamnssystemet (DNS). DNSSEC 
gör det säkrare att göra uppslagningar 
på Internetadresser för t ex webbplat-
ser och e-post, vilket gör det möjligt 
att säkerställa både att de kommer 
från rätt avsändare och att innehållet 
inte ändrats under överföringen.

I februari 2007  blev .SE första toppdomän i världen att lansera en kommersiell tjänst 
med DNSSEC.

när Sverige blev först i världen med DNSSEC

SIG Security samlar
Sveriges säkerhetsexperter
SIG Security är en ideell förening och 
består av cirka 1500 medlemmar med en 
styrelse som utses vid föreningens års-
stämma. SIG Security bildades 1980 och 
är en intressentgrupp för personer verk-
samma inom området informationssä-
kerhet. Medlemmarna återfinns inom alla 
sektorer och branscher i samhället. 

Varför är vi medlemmar i SIG 
Security?
En förklaring är att arbetet med informa-
tionssäkerhet många gånger är ensamt. 
SIG Security gör det enklare att möta kol-
legor med samma frågeställningar som du 
har i din vardag. Du får möjlighet 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 

föreningens syften som är att:
påverka utvecklingen av viktiga frågor •	
inom verksamhetsområdet i en för med-
lemmarna god riktning
främja och utveckla medlemmarnas kon-•	
takter och erfarenhetsutbyte 
ta initiativ till för medlemmarna angelägna •	
utvecklingsåtgärder och kunskapssprid-
ning 
främja och påverka utbildning och konfe-•	
rensverksamhet inom verksamhetsområ-
det
främja en sund utveckling av informa-•	
tionssäkerhet 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 nät-
verk. Vi har kurser, seminarier, pubkvällar 

samt årets stipendiat. Vi får oss till livs kvali-
ficerade presentationer av namnkunniga 
talare och umgås under angenäma former.

Vidare har vi medlemsförmånerna. Nytt för 
i år: Den nya tidningen CSO – Chief Secu-
rity Officer ingår i medlemskapet. Dessutom 
har vi förmånliga rabatter på andra tidskrif-
ter, rapporter och mycket annat. Du får 
också rabatt på vissa utbildningar och semi-
narier.

Bli medlem nu!
Välkommen till SIG Security!

Var med och gör skillnad och påverka 
både din egen utveckling och utvecklingen 
inom säkerhetsområdet. Medlemsansökan 
finns på  http://www.sigsecurity.se

Elisabeth Antonsson
Ordförande SIGSecurity

Ombudsföreningen Registrars.se är en 
förening för och av ombuden för se-domän-
namn.  Dess syfte är att driva de frågor som 
ombuden gemensamt har gentemot både 
.SE och andra parter. I ombudsföreningens 
stadgar ingår bland annat att:

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

Avsaknaden av en gemensam kår för ombu-
den gjorde att många ombud fann det svårt 
att ta upp, driva och få igenom önskemål om 
förändringar och förbättringar gentemot .SE. 
Ombudsföreningen skapades därför i april 
2005.

Arbetet sker på en ideell basis med en 
styrelse på mellan fyra och sju medlemmar 
som ansvarar för att driva föreningen och 
dess frågor samt en etisk referensgrupp som 
behandlar de etiska frågorna.

 Vi arbetar i nära samarbete med .SE och 

har kontinuerlig kontakt med .SE:s ledning 
och .SE:s styrelse. .SE ser idag Registrars.
se som en viktig part i arbetet med att ut-
veckla och driva toppdomänen vidare. Det 
förekommer regelbundna möten och kontak-
ter där Registrars.se lägger fram önskemål 
om nyheter, förändringar och annat. .SE 
inhämtar också regelbundet vår åsikt i ett 
flertal frågor. Registrars.se styrelse har regel-
bundna möten sinsemellan för att diskutera 
och ta beslut i frågor som uppkommer ifrån 
föreningen och ifrån .SE.

Sedan start har den viktigaste frågan som 
Registrars.se drivit varit implementation av en 
ny affärsmodell. .SE tog beslut om att införa 
en ny partnermodell, byggd på en Registry-
Registrarmodell, den 18:e juni i år. Vi ser detta 
beslut som en stor succé för Registrars.se 
och dess medlemmar som varit en mycket 
framträdande part i detta arbete. Den nya 
partnermodellen innebär stora förändringar 
för ombuden.

Arbetet med att implementera partnermo-
dellen praktiskt fortsätter under 2007 och 
2008. De beslut som tas gällande hur dessa 

regler och rutiner skall se ut kommer att på- 
verka 100 000-tals affärer i framtiden och 
vara en grund för att kunna utveckla fler 
tjänster kring se-domännamn, förbättra och 
förenkla hanteringen och att antalet registre-
rade domännamn kan fortsätta öka. Därför 
läggs fokus nu på att få uppmärksamhet för 
ombudens krav, åsikter och tankar kring hur 
partnermodellen ska fungera praktiskt.

Registrars.se kommer att vara en aktiv part 
i detta arbete och kommer se till att alla med- 
lemmar får en chans att påverka. Föreningen 
avser också att se till att de intressen som 
innehavarna av se-domännamn har tillvaratas. 

Registrars.se är till för alla som är ombud 
hos .SE för se-domännamn. Vi arbetar aktivt 
med alla frågor rörande se-domännamn och 
ser vår gemensamma kunskapsbas och er- 
farenhet som det bästa verktyget vi har i vårt 
arbete. Vårt mål är att skapa en väl fungerande 
toppdomän som tar hänsyn till registranterna, 
registrarerna, registry och inte minst alla 
innehavare av se-domännamn.
Mer information finns på www.registrars.se.

Registrars.se: en förening för .se-ombud
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Domänhanteraren

Smidigare hantering av  
domännamn med nytt verktyg

”Bra översikt och lättanvänt”

I februari 2007 lanserades ett nytt verk-
tyg för administration av domännamn i 
.SEs register, Domänhanteraren. Det 
förenklar avsevärt för domännamnsinne-
havarna.

Domänhanteraren är ett kontobaserat 
webbgränssnitt som gör det möjligt för en 
innehavare att samla och administrera alla 
sina domännamn på samma gång. I faktaru-
tan härintill listas alla funktioner som är 
tillgängliga i Domänhanteraren. 

Alla domäner på samma konto
– Den största vinsten med det nya gräns-
snittet är för privatpersoner eller företag 
som har flera domäner, förklarar Torbjörn 
Carlsson, som var projektledare för införan-
det av det nya systemet. 

Eftersom varje domännamn i .SE:s tidi-
gare system var kopplat till ett specifikt 
kontraktsnummer var den som hade flera 
domäner tvungen att logga in och göra 
samma förändring flera gånger vid till exem-

pel en adressändring. Nu finns alla domäner 
på samma konto och man behöver bara 
göra ändringar en gång.

– Dessutom har valfriheten ökat. Till 
exempel kan man själv gå in och ändra vem 
som ska köra namnservern eller vem som 
tar hand om räkningen. Det senare är smi-
digt för många som hanterar domäner i ett 
företags namn, fortsätter Torbjörn. 

Del av modernt produktionssystem 
Det nya verktyget är också modernt.

– En hel del har hänt sedan vårt tidigare 
system utvecklades för 15 år sedan. Nu har 
vi kunnat lägga in mycket mer av informa-
tionstexter och hjälpavsnitt för att förenkla 
för användarna. När vi introducerade Do-
mänhanteraren fick vi också många spon-
tana uppskattande mejl från användare.

I själva verket är Domänhanteraren en 
liten del av det största utvecklingsprojektet i 
.SE:s historia. 

– Det här är det som syns utåt, men 
väldigt mycket har hänt bakom kulisserna. 
Med mycket hårt jobb byggde vi själva upp 

ett nytt produktionssystem som är integrerat 
med vårt ekonomisystem. 

Därigenom har vi kunnat automatisera 
mycket som tidigare gjordes för hand och 
fått bättre koll på hela flödet i våra affärspro-
cesser, säger Torbjörn som stolt konstaterar 
att man levererade det nya systemet till 
utsatt tid:

– Lanseringen gick smidigt och nu har vi 
ett modernt, flexibelt system som snabbt 
går att förändra utifrån en ändrad affärsmo-
dell!

I snitt görs ungefär 12 000 unika inlogg-
ningar i Domänhanteraren varje månad. 
Mikael Levén är en av användarna och 
han är tacksam över Domänhanteraren.  

– Jag har tre domäner. En är till ett företag 
som jag har drivit passivt vid sidan om mitt 
vanliga jobb som systemutvecklare. Den 
andra är knuten till ett projekt som kanske 
blir av i framtiden. Och den sista är min 
privata domän, där jag till exempel har lagt 
ut foton till släkt och vänner. 

För någon som Mikael har hanteringen 
blivit mycket smidigare med det nya syste-
met.

– Att sammanfoga alla domäner till sam-
ma konto förenklar rejält. Domänhanteraren 
ger en bra översikt och gör det lättare att 
uppdatera information, till exempel vid en 
adressändring. Dessutom är verktyget 

lättförståeligt även för en glad amatör som 
jag. Informationen är tydlig och det är inte 
krångligare än det behöver vara.

Funktioner i Domänhanteraren
I Domänhanteraren kan man logga in 
och göra följande för alla sina domän-
namn:

Dela ut ansvar (roller) i relation till 
ditt domännamn och bestämma vem 
som ska vara t ex tekniskt eller admi-
nistrativt ansvarig för varje domän 
Förnyelse och avregistrering av do-
männamn

Se betalningsstatus
Uppdatering av namnserverdata
Adressändringar, både post- och 

e-postadress
Se historik över uppdateringar för 

ett domännamn
Sökning efter domännamn

– Den största  
vinsten med det 
nya gränssnittet är 
för privatpersoner 
eller företag som 
har flera domäner, 
förklarar Torbjörn 
Carlsson, som var 
projektledare för 
införandet av det 
nya systemet. 

Domänhanteraren är ett kontobaserat webbgränssnitt som gör det möjligt för en 
innehavare att samla och administrera alla sina domännamn på samma gång. Du hit-
tar den på domanhanteraren.iis.se
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Inledningsanförande, måndag 09:00

Vart är Internet på väg?  
Tre spännande inledningstalare ger sin syn på       Internets utveckling.

Internet har förändrat världen på ett decennium,      men ändå har vi bara sett början.  
De kommande tio årens utveckling kommer att        vara ännu mer omvälvande. Internet  
står inför sin andra revolution och därför är denna      åttonde upplaga av Internetdagarna mer  
angelägen än någonsin. Med över 30 seminarier     och långt fler än 100 talare ger konferensen  
en unik överblick över hur Internet används idag       och vad som väntar i framtiden.

Välkommen till  
Internetdagarna 2007
Moderator: Danny Aerts,  
VD .SE

EU driver på utvecklingen 
Talare: Ulf Dahlsten, Director of Emer-
ging Technologies and Infrastructures 
– Applications, EU-kommissionen 
 
 

Nyttan med mobilt bredband
Talare: Johan Lindgren, VD Telenor

Videodistribution på Internet
Talare: Dave Oran, Cisco, ledamot av Internet 
Architecture Board

Åsa Torstensson, 
infrastrukturminister

Johan Lindgren, 
vd Telenor

Anne-Marie Eklund Löwinder,  
säkerhetsansvarig .SE

Patrik Fältström, 
Cisco

Jan Färjh,  
chef Ericsson Research

Peter Löthberg,  
Stupi



Detta är en annonsbilaga från .SE Detta är en annonsbilaga från .SEDetta är en annonsbilaga från .SE Detta är en annonsbilaga från .SE

Måndag 11:00
IP och nätverk
Rätt tid i informationssamhället

Tillgång till korrekt och robust tid 
blir allt mer väsentligt i vårt infor-
mationssamhälle och ett EU-
direktiv, EuroSox, kommer ytterli-

gare att understryka detta faktum. I Sverige 
finns sedan flera år publika tidsservrar an-
slutna till Internet. Hur ser utvecklingen ut 
inom området? Vad händer med den statliga 
utredning som pågår under 2007 inom områ-
det tid och frekvens? Dessa och ytterligare 
frågor kommer att behandlas under detta 
avsnitt.
Moderator: Håkan Nilsson, SP

Utredningen Spårbar tid och frekvens  
- Perfekt Tajmat 

Under året har en referensgrupp satt 
samman en rapport om den framtida 
försörjningen av tid och frekvens för 
det svenska informationssamhället 

och rapporten har lämnats till en statlig utredare. 
Vad föreslår rapporten och vad kommer att hända 
nu?
Talare: Maria Häll, Näringsdepartementet 

Verksamheten inom tid och frekvens vid SP

- Vad är tid?
- Metoder för tidsdistribution, GPS 
och klocksystemen för NTP i de 
nationella knutpunkterna.

- Tidsjämförelseer över OptoSUNET för att få till 
stånd ett robust nationellt system.
Talare: Kenneth Jaldehag, SP Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut 

Verksamheten inom tid och frekvens vid 
STUPI.

- Dagsläge, framtida utveckling och 
behov inom tid och frekvenssynkro-
nisering.
- Robusthetsfrågor och kompetens.

Talare: Peter Löthberg, STUPI

Säkerhet
Attacktrender

Phishing, spyware, botnets, tro-
janer … hoten mot IT-säkerheten 
blir bara fler och fler. Men vilken 
typ av hot är vanligast idag? Vår 

panel av experter diskuterar trender på 
området, hur den närmaste framtiden ser ut 
och inte minst vad man bör göra redan idag 
för att skydda sig.  
Moderator: Tomas Gilså, säkerhetsredaktör 
Techworld

Panel
Michael Simovits, säkerhetskonsult
Per Hellqvist, Symantec
Robert Malmgren, säkerhetskonsult
Fredrik Åhgren, VD SE46

Infrastruktur och samhälle
Den digitala klyftan

Vi vet idag att Internet har blivit en 
samhällskritisk infrastruktur sam-
tidigt som stora grupper ännu inte 
har börjat använda denna, är det 

ett problem och hur stort och allvarligt är det i 
så fall? Seminariets ambition är att lyfta fram 
goda idéer och initiativ för det fortsatta arbetet.
Moderator: Rolf Berndtson, ordförande Data-
föreningen

Den glömda marknaden

Talare: Britt Östlund, forskare Lunds tekniska 
högskola

Så motverkar vi klyftan

World Internet Institute är den svenska forsk-
ningspartnern i World Internet Project, WIP.  
WIP är den första jämförande globala studien 
som belyser de sociala, ekonomiska, kulturella 
och politiska förändringarna som den nya digitala 
kommunikationstekniken medför. Den svenska 
studien går under namnet ”Svenskarna och Inter-
net”. I den följer vi 2000 hushåll sedan sju år 
tillbaka och genom detta skapas hela tiden större 
förståelse för användningen av Internet och ny 
kommunikationsteknologi.
Talare: Olle Findahl, World Internet Institute

Mobilitet
Mobilt Internet

När Internet ska ut i mobiltelefo-
nerna uppstår nya utmaningar när 
det gäller bandbredd och använ-
dargränssnitt. Seminariet går 

igenom var tekniken står idag och vad som 
krävs av den som vill lyckas med mobila 
Internetttillämpningar.
Moderator: Inger Gran, Dataföreningen

Strategier för mobilt Internet

Vad ska en organisation tänka på 
som avser införa en mobil webb-
plats? I vilken ände ska man börja 
och vilken teknisk approach ska man 

ha? Föreläsningen tar upp frågor som designpro-
blematik, informationsegenskaper, device detec-
tion samt OneWeb kontra separat mobilwebb.
Talare: Håkan Ozan, primus motor i Data-
föreningens nätverk Mobilitet

Framtiden för mobilt Internet

Hur ser en framtida utveckling av trådlösa nätverk 
och mobila enheter ut och hur kommer detta att 
påverka vårt mobila surfbeteende?
Talare: Hans Ovesen, Vice President Industry 
Relations, Ericsson AB

Mobilt Internet - affärsmöjlighet eller infor-
mationskanal

Kan man skapa hela nya tjänster via 
den mobila kanalen och vilka områ-
den är i så fall hetast på marknaden 
just nu? Hur betalningsvilliga är 

slutanvändarna för mobila tjänster när de är så 
bortskämda med gratis information från webben? 
Om man vill göra en mobil tjänst, vad bör man 
tänka på vad gäller samarbeten, intäktsmodeller 
och lönsamhet?
Talare: Michael Bergman, Director New Busi-
ness, Telenor

Domännamn
Domännamnstrender

Domännamn kan numera vara 
både varumärke, handelsvara 
och en personliga identitetet. 
Samtidigt växer marknaden 

snabbt, till exempel ökar .se-domänen med 
30-40 procent per år.  Seminariet tar upp 
några aktuella trender och ger en inblick i 
vad som kommer att hända på domännamn-
smarknaden.
Moderator: Danny Aerts, VD .SE

Utvecklingen för .se-domänen 
Danny Aerts, VD .SE

Så går det för .eu

Presentationen tar upp kännedo-
men om .eu-domänen ett år efter 
start och redovisar några resultat 
från undersökningar som EURid  

(.eu-registryt) gjort.
Talare: Patrik Lindén, Communications  
manager, EURid

Marknadstrender ur ett ombuds perspektiv

Surftown är ett internationellt 
webbhotell som tillhandahåller 
domännamn under ett stort antal 
toppdomäner. Utifrån det perspek-

tivet presenterar man här sin syn på domän-
namnsmarknaden i stort.
Kristian Ørmen, Surftown
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Måndag 13:40
IP och nätverk
Utveckling inom accessnät

Den stora frågan när bredbands-
nätet ska byggas ut till att nå hela 
befolkningen är hur man ska över-
brygga den sista kilometern ut till 

abonnenten. Fiber är generellt sett dyrt med-
an telenätets kopparkablar ger begränsad 
överföringskapacitet. Under det här semina-
riet diskuteras den senaste utvecklingen för 
både fiber- och kopparnäten, och vi bjuder 
också på praktiska erfarenheter av en fiberin-
stallation i befintlig villabebyggelse. 
Moderator: Peter Nõu, föreståndare KTHNOC

Vad händer på fiberfronten?

Forskningsinstitutet Acreo är ledande i Sverige 
på kommunikation via fiber. Här ges en överblick 
över vad som händer inom området.
Talare: Claus Popp-Larsen, Acreo

Villaparadoxen – att bygga accessnät i ett 
äldre villaområde

- Hur går man tillväga för att bygga 
ett fiberbaserat accessnät i ett stor-
stadsområde?
- Vilka utmaningar möter man?

- Hur skall man organisera sig och vad får det 
kosta?
Talare: Per Samuelsson, Tallnet

Säker kundanslutning, SKA

- Kan jag lite på att min anslutning är 
säker?
- Hur ser en säker bredbandsanslut-
ning ut?

- Vilka tillverkare och leverantörer är godkända?
Talare: Torbjörn Eklöv, Svenska Stadsnätsför-
eningen

Umeå kommuns utbyggnad av wimax

- Kommunens behov av mobil/ nomadisk kommu-
nikation.
- Varför har kommunen byggt ut med wimax?
- Status på utbyggnaden och erfarenheter
- Hur går vi vidare?
Talare: Jan Olofsson, Umeå kommun

Säkerhet
Säkerhet ur ett  
företagsperspektiv

Security Governance innebär 
både styrning och mätning. Man 
säkerställer att organisationens 
säkerhetspolicy följs genom att 

fastställa mätbara mål, det kan till exempel 
gälla en minskning av oönskad åtkomst, 
begränsning av skadlig kod, förlust av infor-
mation eller en ökad tillgänglighet. Network 
Access Control (NAC) är ett utmärkt verktyg 
för den här sortens säkerhetsstyrning.
Moderator: Niklas Gerdin, säkerhetskonsult 
Flisa Network

Varför Security governance?

Security governance är en kostnad som måste 
försvaras av säkerhetschefen. Hur förstärker 
man sin argumentation? Hur förklarar man det 
för ledningen? Hur kontrollerar man vilka som 
får tillgång till informationen?
Talare: Niklas Gerdin, säkerhetskonsult Flisa 
Network

Network Access Control i praktiken

- Vilka krav skall man ställa på en 
NAC-lösning? 
- Vad innebär NAC för organisatio-
nen? 

- Fallstudie med en NAC-lösning
Talare: Håkan Nohre, Cisco 

Juniper Unified Access Control

Många företag och organisationer 
har idag en blandad miljö med 
nätverksutrustning och operativsys-
tem ifrån olika tillverkare. Juniper 

UAC ger en möjlighet att införa en lösning för 
accesskontroll utan att man behöver göra avkall 
på möjligheten att välja det som är bäst och 
mest kostnadseffektivt.
Talare: Stefan Lager, Juniper Networks

NAC i Windows

Network Access Protection (NAP) 
är Microsofts lösning inbyggd i 
Windows Vista och Windows 
Server 2008 (nu i betatestning) 

som gör det möjligt att bättre skydda ditt nät-
verk genom att tvinga klienterna att uppfylla 
vissa hälsokrav.
Talare: Markus Lassfolk, Microsoft

Debatt med tillfälle för frågor från publiken.

Infrastruktur och samhälle
Medborgarjournalistik
Internets mest utmärkande egenskap är att 
det eliminerar mellanhänder, och ingenstans 
är detta mer påtagligt än inom mediebran-
schen. Tidningar, tv och radio har haft ensam-
rätt på att nå stora grupper av människor men 
idag kan en framgångsrik bloggare lätt nå 
tusentals läsare direkt. 
Utvecklingen gör det möjligt för nya grupper 
att ägna sig åt journalistik men den väcker 
också frågor. Hänger till exempel lagstift-
ningen med i den nya världen? 
Moderator: Ola Larsmo

Den nya tekniken mobiliserar 
medborgarnas makt

Talare: Oscar Swartz, frilansskri-
bent och debattör

Bloggens möjligheter och begränsningar

Talare: Jonas Söderström,  
bloggare på 
www.kornet.nu/blindhona/ 

När det otillåtna blir tillåtet - om hur nazister 
lärt sig utnyttja nätet 

Polis och Datainspektion har länge 
använt Personuppgiftslagen, PUL, 
för att komma åt folk som hänger ut 
andra på nätet. Men nu har nazister 

och högerextremister kommit på ett lagligt sätt 
att kringgå PUL. Plötsligt blir det otillåtna tillåtet.
Talare: Christoph Andersson, journalist och 
P1-medarbetare

Mobilitet
Intelligenta transportsystem

Seminariet tar upp hur IT och 
Internet möjliggör förbättringar i 
trafiken. Exempel på förbättringar 
är ökad säkerhet, bättre flöden 

och minskad klimatpåverkan.
Moderator: Mikael von Otter, 
IT&Telekomföretagen

IT i transportsektorn (ITS)

Trademarks as Volvo, Saab, Ericsson and Com-
bitech are important elements in the national ITS 
evolution, but they do not explain fully its 
strength. And they do not explain the shifts in 
priorities and focus that can be seen through the 
years. This presentation describes the develop-
ment of ITS during the different periods and the 
future focus areas in EU’s new programme 2007-
2013.
Talare: Christer Karlsson, VD ITS Sweden

The connected car

Bilar med access till internet och vice versa inne-
bär förändringar för både bilindustri, samhälle 
och bilanvändare. Föredraget tar upp några 
exempel på hur den nya tekniken ger förbättrad 
trafiksäkerhet, bekvämare körning och förbättrad 
miljö.
Talare: Magnus Johansson, marknadschef 
Wireless Car

Hur kan ny teknik ge en bättre kollektivtrafik?

Så får vi bättre trafikant- och rese-
närsinformation genom ökad och 
mer flexibel användning av IT och 
mobila tjänster.

Talare: Åke Lindström, IT-strateg SL

Var ligger forskningsprioritering-
arna?

Talare: Peter Värbrand, professor 
Linköpings universitet

Paneldebatt med frågor från publiken

Domännamn
Domännamn som varumärke

Att varumärken ska vårdas med 
omsorg vet de flesta företag. 
Domännamn däremot betraktas 
ofta som en IT-fråga, när de i 

själva verket borde ägnas lika mycket om-
sorg.
Seminariet tar upp frågan om vilka likheter 
som finns mellan varumärken och domän-
namn och vad man bör tänka på i vården av 
sina domännamn. 
Moderator: Andreas Knutsson, .SE

Från .tm.se till Google

- När blir domännamn varumärken?
- Internationella lösningar - och 
problem
- Reverse domain name hijacking

- Varumärken i svenska tvister
Petter Rindforth kommer att prata om svensk 
och internationell praxis när det gäller domän-
namnstvister kring varumärken, bland annat om 
starka och svaga kännetecken, skillnader mel-
lan varumärken online och offline, trender, etce-
tera.
Talare: Petter Rindforth, Groth & Co

Domännamn ska hanteras som varumärken

Ett företags domännamn är en 
given del av varumärket, även om 
de inte alltid formellt och legalt 
betraktas på det viset. Därför kan 

man inte ha några ”specialregler” för domän-
namnen, de är värda precis samma strategiska 
planering och hantering som övriga varumärken.
Talare: Bengt Håkansson, varumärkeskon-
sult
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Måndag 15:30
IP och nätverk
Framtida Routing

Bristen på IP-adresser har länge 
sagts vara ett hot mot för Inter-
nets tillväxt, men det är lika viktigt 
att vägvalen fungerar så att det 

går att hitta de datorer som är anslutna till 
nätet. Två internationella experter diskuterar 
de problem som Internets routingarkitektur 
står inför.
Moderator: Mikael Abrahamsson, Nätarkitekt 
Tele2

Is the Internet growing too fast?

- Effect of widespread multihoming 
on routing.
- Is the organic growth too fast for 
router hardware to keep up?

- Do size and dynamics increase together or not, 
and what does this mean for BGP?
- Can we pin the next round of routing improve-
ments to IPv6 adoption, or do we need to make 
the improvements for IPv4 as well?
- How much time do we have to craft solutions? 
Is the sky about to fall?
Talare: Dave Oran, Cisco, medlem i Internet 
Architecture Board

Routing activities within the IETF and IAB

Talare: Kurt-Erik Lindqvist,  
Netnod, medlem i Internet  
Architecture Board

Säkerhet
IT-risker i samhällskritiska 
system

Passet kommer att belysa  
industri-IT och användning av IT 
ur perspektivet samhällets kri-
tiska infrastruktur. Vi kommer att 

få höra talare från ledande industriföretag, 
samhället och akademin som beskriver var 
vi står idag, vilka hot och risker som finns 
samt hur framtiden artar sig.
Moderator: Robert Malmgren,  
säkerhetskonsult, Romab

Industrins IT-säkerhetsbehov i kritisk  
infrastruktur 

Alf Lundström berättar vilka krav ett större 
företag har på kritiska IT-tillämpningar, vad man 
kan göra för att kompensera frånvaron av in-
byggda skyddsmekanismer i leverantörers 
lösningar och vilka hot som förefaller vanliga 
eller allvarliga.
Talare: Alf Lundström, Vattenfall

Samhällets syn på IT-säkerhet och kritisk 
infrastruktur

Talare: Representant från Säpo

Forskningsområdet kritisk  
samhällsinfrastruktur 

Erik Johansson berättar om den 
forskning som fortgår inom KTH 
och på andra ställen i världen vad 
gäller säkerhet i industriella IT-

system och kritisk infrastruktur.
Talare: Erik Johansson Industrial Informa-
tion & Control Systems, KTH

Infrastruktur och samhälle
Bredbandsutbyggnaden
Internet har utvecklats till en stor bärare av 
samhällsviktiga tjänster och information. Det 
är därför nödvändigt att föra en diskussion 
om hur samhällsviktiga tjänsters tillgänglig-
het via Internet kan säkras. Hur samhällsvik-
tiga behov av e-tjänster ska kunna tillgodo-
ses på en kommersiell marknad är en viktig 
fråga att besvara.
En framtidssäker infrastruktur måste kunna 
etableras även i områden där marknaden 
inte agerar vilket reser frågan om finansie-
ringsmodeller. 
Moderator: Björn Björk, IT-strateg Sveriges 
Kommuner och Landsting

Vad gör PTS för att driva på ut-
vecklingen?

Talare: David Troëng, Post- och 
Telestyrelsen

Stadsnätens roll 
Talare: Lars Hedberg, generalsekreterare 
Svenska Stadsnätsföreningen

Bredband i samhällets tjänst

Talare: Örjan Mattsson, ordfö-
rande Kista Broadband Alliance

Mobilitet
Säkra mobila transaktioner

Många menar att mobila tjänster 
aldrig slår om vi inte kan säker-
ställa säkra transaktioner. Det 
finns idag ett antal sätt att betala 

för mobilt innehåll och tjänster, via premium-
SMS, onlinebetalningar, mobila kredit-
kortslösningar. Säkra transaktioner handlar 
dock om mycket mer än så. Det här semina-
riet på Internetdagarna kommer att belysa 
ämnet från flera perspektiv. Vi kommer att 
tala om vad kunderna behöver och önskar, 
vilka tekniska lösningar som finns att tillgå, 
hur Sverige och parterna jobbar för att kom-
ma framåt med mera.
Moderator: Anna Caracolias, VD Adimo

Tjäna på säkra transaktioner

Idag finns många mobila sajter och applikationer 
ute på marknaden. Vilka ytterligare möjligheter 
skulle företag och slutanvändare ha om säkra 
transaktioner fanns att tillgå? Hur mycket skulle 
samhället kunna tjäna?
Talare: Anna Caracolias, VD Adimo

Wireless PKI i Sverige

Hur Wireless PKI fungerar samt 
exempel på samhällsnyttiga lösningar.
Talare: Tomas Rimming, Cyber-
com Group

Mobil identifiering

Det finns mängder med olika säker-
hetslösningar för den digitala världen 
men numera pratas det allt mer om 
mobil identitet. Vilka faktorer medför 

att mobil identitet kommer att accepteras av 
användare, företaget och myndigheter som sä-
kerhetslösning? Vad händer inom mobil identitet i 
vårt närområde och i Europa? 
Talare: Johan Tullberg, Regional Manager 
Valimo Wireless

Avslutande debatt

Domännamn
Användning av domännamn

Seminariet tar upp olika sätt att 
använda domännamn. Den klas-
siska användningen är för att 
skaffa sig en egen identitet på 

nätet men domännamnen har också blivit en 
handelsvara i sig.
Moderator: Per-Olof Josefsson, marknads-
chef .SE

Andrahandsmarknaden och parkering

På bara några få år har 
andrahandsmarknaden för och 
parkering av domäner vuxit till en 
miljardindustri och tillväxten visar 

inga tecken på att avta.
Att tänka på när man investerar i domäner.
Hur man parkerar för bästa resultat.
Talare: Jonas Colliander, Skandinavienchef 
Sedo

Konsten att bli hittad

Efter en genomgång över viktiga 
faktorer vid val av domännamn för 
en ny verksamhet diskuteras do-
mänvärdering på andrahands-

marknaden. Vidare behandlas sökmotoroptime-
ringens betydelse för din webbplats. Begrepp 
som pagerank, trustrank, länkar och användar-
genererat innehåll; vad är viktigast för att Du 
skall ranka högt?
Talare: Markus Jalmerot, affärsutvecklare 
GetUpdated

Hur ser marknaden ut ur ett ombuds per-
spektiv?
Talare: Jonathan Franze och Jonathan Sulo, 
ombudsföreningen Registrars.se



Detta är en annonsbilaga från .SE Detta är en annonsbilaga från .SEDetta är en annonsbilaga från .SE Detta är en annonsbilaga från .SE

Tisdag 09:00
IP och nätverk
Next Generation Networks 
(NGN)

Sedan några år tillbaka bygger 
eller funderar många operatörer 
på ett Next Generation Network, 
det vill säga ett konvergerat IP- 

och telenät. Förebilden är BT i Storbritannien. 
Fördelen för operatören är att ett enda nät ger 
stora kostnadsfördelar.
Vi tittar också på IMS, enligt många ett viktigt 
inslag i nästa generations nät.
Moderator: David Troëng, Post- och Tele-
styrelsen

NGN – Vad är det och när är det en 
verklighet?

Talare: Nils Weidstam, konsult

IMS - Multimedia för massmarknaden

Telekom och IT-marknaden är under 
stark förändring och drivs hårt mot 
en multimedial upplevelse för konsu-
menten där interoperabilitet är en 

hörnsten. Vi tittar närmare på telekom-industrins 
utveckling av multimedia i nätverk, tjänster och 
ekosystem samt den uppenbara påverkan från 
Internet.
Talare: Magnus Furustam, produktchef IMS, 
Ericsson

Ciscos strategi för integrerade när

Talare: Henrik Bergqvist, teknisk 
direktör Cisco

Säkerhet
Att fånga en hackare

Honeypots, eller ”honungsnät”, 
är en allt populärare teknik för 
att upptäcka och spåra intrångs-
försök. Speciellt konfigurerade 

datorsystem fungerar som fällor med enda 
uppgift att locka till sig angripare och sedan 
logga all aktivitet.
Seminariet diskuterar tekniken bakom ho-
nungsnäten och presenterar ett svenskt 
initiativ på området.
Moderator: Peter Wallström, Sitic

Sitic etablerar ett nätverk av honeypots 
med deltagare från offentlig sektor och 
näringslivet.

Syftet med nätverket är att deltagarna ska 
kunna detektera och registrera skadlig kod mot 
det egna systemet. De ska också kunna göra 
jämförelser med data från andra deltagare i 
nätverket. Sitic avser att bilda ett forum med 
honeypot-nätverkets deltagare för erfarenhets-
utbyte inom området intrångsdetektering och 
kodanalys. I presentationen redovisas status 
och kommande utvecklingsplaner för projektet 
och teknikmiljön demonstreras.
Talare: Jonas Thambert, Sitic

Spårbarhet i operativsystem

De flesta operativsystem har möjlighet att spåra 
alla system- och administrativa händelser som 
sker – detta för att kunna tillhandahålla en 
spårbarhetslogg som kan vara till stor hjälp vid 
ett eventuellt intrång.
Denna presentation kommer att inrikta sig på 
det spårbarhetssystem som används i Solaris, 
Mac OS X och FreeBSD, och ge en djupgå-
ende genomgång hur man bäst utnyttjar det 
samt visa ett verktyg som är under utveckling 
som underlättar analys av loggarna.
Talare: Martin Englund, Security engineer, 
Code Nursery

Infrastruktur och samhälle
E-förvaltning

Från 1 juli 2008 ska all fakturering 
till staten ske elektroniskt, och två 
år senare ska hela den statliga 
inköpsprocessen vara elektronisk. 

Dessa mål – och några till – har alliansreger-
ingen satt upp för sitt arbete med e-förvalt-
ning. Under seminariet presenterar ansvariga 
departement och myndigheter hur arbetet 
ska bedrivas.
Moderator: Håkan Ogelid, redaktionschef 
Computer Sweden

Regeringens e-förvaltningsstrategi

Regeringens handlingsplan för arbe-
tet med e-förvaltning presenteras.
Talare: Magnus Enzell, ämnessak-
kunnig på Finansdepartementet

Så arbetar den ansvariga myndigheten

Verva har regeringens uppdrag att 
utveckla den elektroniska förvalt-
ningen.
Talare: Desiree Veschetti  

Holmgren, utvecklingsstrateg på Verva

SAM Internet hjälper jordbrukarna

SAM Internet är en Internettjänst för 
jordbrukare som Jordbruksverket har 
tagit fram. Den belönades nyligen 
med Guldlänken, priset för Sveriges 

främsta offentliga e-tjänst.
Talare: Peter Krause, enhetschef på Jord-
bruksverket

Var är medborgaren?

Myndigheter i Sverige och utom-
lands arbetar på nya och spännande 
sätt att utnyttja digital teknologi för 
att omdefiniera sig själva och skapa 

nya interaktionsmöjligheter mellan myndigheter 
och medborgare. Dessa projekt beskrivs ofta 
som en del av en större satsning inom e-demo-
krati. Men var finns demokratin i det ”nya” digitala 
samhället?
Effektivare e-förvaltning stödjer inte automatiskt 
demokrati utan medborgaren måste aktivera sig 
för att utnyttja de möjligheter som tekniken erbju-
der.
Talare: Mathias Klang, forskare på 
 IT-universitetet i Göteborg

Mobilitet
Framtida mobila tjänster (I)

Sverige är ledande när det gäller 
mobiltelefonernas utbredning, 
men länder som Sydkorea och 
Japan har kommit mycket längre i 

utveckling av tjänster för mobiltelefoner. Mo-
bile Life Center i Kista är en gemensam 
forskningssatsning mellan industrin och Vin-
nova som ska råda bot på detta. Under semi-
nariet presenteras flera aktuella och spän-
nande forskningsprojekt från centret.
Moderator: Oskar Juhlin, Sics

Framtidens mobila mediaupplevelser

Dagens mobila tjänster tar sällan 
hänsyn till att du är mobil, och att den 
platsen du är på kanske betyder 
något speciellt för den tjänst du 

använder. När det faktum att du är på olika plat-
ser, och att det finns människor omkring dig, tas 
till vara uppstår möjligheter till nya spännande 
tjänster.
Talare: Mattias Rost, Viktoriainstitutet

Mobila tjänster för kroppslig och känslomäs-
sig reflektion

När vi kommunicerar och interagerar 
med människor och prylar använder 
vi hela kroppen. Kommunikationska-
nalen vid mobil kommunikation är 

oftast för trång. Samtidigt erbjuder mobila enhe-
ter möjligheter för nya interaktionsformer, där 
man kan använda gester, sensordata och män-
niskors förmåga till känslomässig reflektion och 
förståelse. Vi har tagit fram metoder och prototy-
per för att utforska detta område, och jag kom-
mer att ge några exempel på konkreta system 
och tjänsteutvecklingsmetoder.
Talare: Tove Jaensson, doktorand Teliasonera

Domännamn
DNSSEC i .SE

.SE var först i världen med att 
erbjuda säkerhetssignering av 
DNS-data, och vi arbetar nu för 
att göra tekniken praktiskt an-

vändbar för alla domännamnsinnehavare. 
Seminariet presenterar vad som gjorts hit-
tills och vilket arbete som planeras härnäst 
– framför allt ligger fokus på att få fram 
verktyg som underlättar den praktiska han-
teringen av DNSSEC.
Moderator: Michael Winberg, .SE

Rutiner för signering av .se-zonen

Talare: Anne-Marie Eklund  
Löwinder, .SE

Erfarenheter av verktyg för DNSSEC

Talare: Joakim Åhlund, .SE

Vilka verktyg behöver vi? 
Talare: Jakob Schlyter, Kirei
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Tisdag 11:00
IP och nätverk
NGN – Tjänster och leverantörer

En fortsättning på morgonens 
seminarium om NGN, där bland 
annat ett par operatörer berättar 
om sina konkreta planer.

Moderator: David Troëng, Post- och Telesty-
relsen

”Next Generation Internet” - trender och 
drivkafter

En strategisk diskussion kring de 
trender inom teknik, användning och 
affärer som driver utvecklingen samt 
vilka utmaningar som gamla och nya 

nätoperatörer står inför.  Och vilka behöver 
egentligen det vi idag kallar för konvergens och 
NGN - förutom operatörer och regulatörer?
Talare: Anders Rockström, KTH

Telenors syn på NGN

Talare: Sten Nordell, Telenor

Teliasoneras syn på NGN

Talare: Göran Eriksson, Teliasonera

Enum som en komponent i NGN

Talare: Gert Öster, Ericsson

Säkerhet
Säker e-post
De oerhört stora volymerna av spam hotar 
tilltron till e-posten. Inte minst står bankerna 
i fokus, med tanke på de mängder av e-
postbaserade kupper som riktas mot Nord-
eas och andra bankers Internetkunder.
Seminariet tar upp bankernas syn på hur 
e-posten måste förbättras och berättar 
också om de nya antispamtekniker som är 
på väg ut på marknaden och som använder 
sig av data i DNS-systemet.
Moderator: Claes Tullbrink

Sender Policy Framework - en översikt

SPF är en lovande men ofta miss-
förstådd standard för att minska 
problem med så kallad  phishing. 
Denna föreläsning presenterar 

standarden övergripande - hur den fungerar, 
dess fördelar och nackdelar samt varför det är 
en god idé att implementera den.
Talare: Stefan Görling, forskare KTH

DKIM - spiken i kistan för epost-bedräge-
rier och spam

Fördelar och nackdelar jämfört med 
andra metoder som SPF, Domain 
Keys och Sender ID.
Talare: Fredrik Ljunggren,  

säkerhetskonsult Kirei

Säkrare e-post - Erfarenheter från bank

Sammanfattning: Vilka är drivkrafterna för ban-
kerna att öka säkerheten för e-
post? Vilka hot och risker löser 
man? Erfarenheter och tankar från 
Swedbank.

Talare: Kjell Rydjer, Senior Security  
Architect, Swedbank

Infrastruktur och samhälle
Nätangrepp mot Sverige

Hur klarar Internet i Sverige att 
stå emot ett organiserat nätan-
grepp? Frågan är aktuell, inte 
minst efter händelserna i Estland i 
våras där landet utsattes för om-
fattande attacker under närmare 
en månads tid. Här går vi steg för 
steg igenom ett tänkbart scenario 

där Sverige utsätts för ett nätangrepp. Vi 
diskuterar metodiken i angreppet och hur det 
går att skydda sig.

Talare: Kurt Erik Lindqvist, vd Netnod
Talare: Svante Nygren, analytiker 
Krisberedskapsmyndigheten

Mobilitet
Framtida mobila tjänster (II)
Morgonens seminariepass om forskning 
kring mobila tjänster fortsätter med presenta-
tion av ännu fler tjänster. Bland annat får vi ta 
del av en studie om mobila karttjänsters 
kvalitet.
Moderator: Niklas Derouche

Mobilitet i undervisningen

Talare: Marcelo Milrad, forskare 
Växjö universitet

Karttjänstkvalitet

Föredraget presenterar ett pågående 
FoU-projekt där man studerar använ-
darnas upplevelse av kvalitet för 
några e-tjäsnter.

Talare: Sara Eriksén, professor Blekinge  
tekniska högskola

Domännamn
Internationaliserade  
domännamn

Internationaliserade domän-
namn, det vill säga domännamn 
med andra tecken än de latinska, 
diskuteras flitigt inom Internet-

samfundet. Men vad bråkar man egentligen 
om? Är det de tekniska eller de politiska 
aspekterna som orsakar flest diskussioner?

Moderator: Cary Karp, .museum

.SE:s utvidgning av IDN

Motiv för och erfarenheter av  
införandet av samtliga svenska 
minoritetsspråk i .SE:s domän-
namnsregister.

Talare: Anne-Marie Eklund Löwinder, .SE

Protokollsutveckling

Talare: Patrik Fältström, Cisco

ICANN:s planer för fortsatt  
utveckling av IDN

Talare: Tina Dam, ICANN

Paneldiskussion med frågor från publiken.
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Tisdag 13:40
IP och nätverk
Vad händer med 
radiofrekvenserna
Hur utnyttjas radiofrekvenserna bäst i framti-
den? Den frågan är avgörande för hur och när 
vi ska kunna bygga ut de trådlösa näten. 
Frågan är högaktuell i och med att stora frek-
vensband blir lediga när tv-utsändningarna 
digitaliseras, och det är många parter som vill 
vara med och dela på de nya frekvenserna.
Moderator: Johan Mårtensson, avdelnings-

chef PTS

Förutsättningarna för trådlös datakommuni-
kation

Europa genomför liberalisering av spektrumhan-
teringen, något som avspeglas även i Sverige. 
Konsekvenserna är intressanta konvergenseffek-
ter, växande tjänsteutbud och ett nytt sätt att se 
på befintliga och framtida tillstånd.
Talare: Jonas Wessel, enhetschef PTS

Mobilt trådlöst bredband - HSPA och LTE

Idag implementeras trådlöst mobilt 
bredband globalt genom 3G HSPA 
(High Speed Packet Access). Stan-
dardisering pågår för att effektivt 

tillhandahålla mobilt bredband med ännu högre 
prestanda genom evolverad HSPA och med LTE 
(Long Term Evolution).
Talare: Jan Färjh, chef Ericsson Research

Dynamisk spektrumanvändning

Talare: Jens Zander, professor 
KTH

Säkerhet
Identiteter på nätet

En av de viktigaste uppgifterna 
nu är att finna storskaliga lös-
ningar för hur identifiering ska 
ske på Internet. Seminariet tar 

upp några praktiska erfarenheter kring elek-
tronisk identifiering.
Moderator: Jakob Schlyter, Kirei

Enkel och säker identifiering med OpenID

Om bakgrunden till OpenID, den 
senaste utvecklingen för detta 
öppna protokoll för identifiering 
samt hur det relaterar till andra 

standarder på området. Med OpenID behöver 
användaren inte hålla reda på olika lösenord 
eller lägga tid på att fylla i långa registrerings-
formulär, utan att ett och samma ID användas 
för oändligt många webbtjänster. För att säker-
ställa att ett Open-ID inte stjäls via phishing 
eller trojaner har Youbico utvecklat en ny inno-
vativ USB-nyckel som möjliggör stark två-
faktors autentisering utan krav på klientpro-
gramvara.
Talare: Stina Ehrensvärd, Youbico

Identitetsfederationer

Talare: Leif Johansson,  
Stockholms universitet

Hur AMS ersatte lösenord med smarta kort

Talare: Håkan Persson,  
Arbetsmarknadsstyrelsen

Infrastruktur och samhälle
Internet Governance

En internationell politisk över-
byggnad till Internet har börjat ta 
form. Fundamentala frågor för 
Internets framtid behandlas idag 

bland annat. av organisationerna IGF, ICANN, 
GAC och ITU. Detta seminarium behandlar de 
dagsaktuella frågorna och klargör vart ut-
vecklingen är på väg. 
Moderator: Östen Frånberg, ordförande  
ISOC-SE

Sveriges policy för styrning av 
Internet

Talare: Staffan Jonson, Närings-
departementet

Icann-mötet i USA

De viktigaste frågorna som avhand-
lades på Icanns möte i Los Angeles i 
oktober.
Talare: Olof Nordling, Icann

IGF-mötet i Brasilien

Internet Governance Forum, ett 
FN-styrt organ som diskuterar Inter-
nets styrning, håller sitt andra möte i 
Rio Janeiro veckan efter Internetda-

garna. Här får vi en överblick över de frågor som 
kommer att tas upp på mötet.
Talare: Patrik Fältström, ISOC

Mobilitet
Panel: vilka tjänster vill folk ha?

Totalt finns det nästan 10 miljoner 
mobilabonnemang i Sverige, och 
de användes förra året till att 
skicka nästan 3 miljarder SMS. 

Kundunderlaget finns alltså för den som vill 
lansera mobila tjänster, men går det att tjäna 
pengar på sådant? Våra experter diskuterar 
hur marknaden fungerar och vilka tjänster 
som faktiskt går att sälja till mobilkunder idag.
Moderatorer: Tomas Bennich, (bilden) Kista 
Science City, och Linus Brohult, tidningen 
Mobil

Panel

Jonas Ingelström, ordförande i 
branschföreningen Morgan
Anna Caracolias, VD Adimo
Thomas Ekman (bilden), chef  

privatmarknaden, Tele2
Oskar Juhlin, forskare, Interactive Institute

Slutdebatt, tisdag 15:30

Ministern och myndigheten möter marknaden i 
höstens tyngsta diskussion om svensk telekom.

Talare:  
Åsa Torstensson, infrastrukturminister

Debatt: Telekommarknaden i Sverige 
En öppen och välfungerande 
marknad för telekommunika-
tion är en förutsättning för att 
det moderna samhällets IT- och 

e-tjänster ska komma allmänheten till del. 
Men hur bra fungerar egentligen markna-
den i Sverige? Vi har samlat några av de 
viktigaste aktörerna för en debatt kring 
detta.

Moderator: Johan Hallsenius, chefredaktör 
Computer Sweden

Panel

Åsa Torstensson, 
infrastrukturminister
David Troëng, chef  
konkurrensavdelningen, PTS  
Erik Hallberg, chef fasta nät,  
Teliasonera Sverige  
Thomas Ekman, chef privatmarknaden, 
Tele2  
Anna Philipsson, vd, Ventelo  
Parik Fältström, Cisco

Domännamn
Sårbarheter i DNS

DNS-infrastrukturen är ständigt 
utsatt för hot och attacker. Semi-
nariet presenterar några av de 
vanligaste problemen och visar 

på möjliga lösningar.
Moderator: Rickard Dahlstrand, .SE

Sårbarheter i namnserverprogramvaror

Information om några av de senaste 
sårbarheterna i ISC BIND och 
andra programvaror samt hur des-
sa och andra säkerhetsproblem 

påverkar namn- och resolvertjänster på Internet.
Talare: Jakob Schlyter, Kirei

Attacker mot DNS-infrastrukturen

Kurt Erik Lindqvist berättar om hur 
utsatt dns-infrastrukturen är för 
DDOS och andra sårbarheter, vilka 
lösningar som finns och planeras 

inför och berättar om sina egna erfarenheter av 
riktiga attacker.
Talare: Kurt Erik Lindqvist, Netnod

fortsättning Sårbarheter i DNS

DNS-övervakning och trafikanalys hos .SE

En demonstration av de verktyg som .SE har för 
att övervaka och säkerställa en stabil drift av 
sina namnservrar.
Talare: Rickard Dahlstrand, .SE

Why another nameserver and resolver 
implementation? About NSD and Unbound

Olaf Kolkman from NLNetLabs talk about why 
we need more nameserver and resolver imple-
mentation alternatives and what made NSD 
and the new high performance resolver soft-
ware Unbound so good.
Talare: Olaf Kolkman, NLNetLabs

Aktuella IT-politiska frågor
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ISP Service eG, +49.1784427339
ISPHuset Nordic AB, 04685429
It Gården Drift i Landskrona AB, 0418448840
Itconnect Itc Yngve Josefsson, 052287995
ITmaskinen Sverige AB, 084471270
iÖstersund Kommunikationsbyrå AB, 063515545
J.R Media, 0418435727
JamtPort Webbhotell AB, 063577080
Julian, 0707559400
Key-Systems Gmbh, +49.6332791850
Klute - Thiemann Informationstechnologie GmbH & Co. KG, +49.2319742543
Knipp Medien und Komminikation Gmbh, +49.23197030
Kontorsspecial i Vetlanda Aktiebolag, 0383763100
Larsen Data v/Peter Larsen, +45.46903232
Leissner Data AB, 0520500580

Lemonlime Internet Development, 013211960
Le-vonline AB, 08320360
Loopia AB, 021128222
Mailclub, +33.488662239
MarkMonitor Inc. +1.2083895740
Media Network i Halmstad Aktiebolag, 0352600020
Melbourne IT CBS AB, 0855340200
Microbus i Ljungby Aktiebolag, 037210940
MicroCom AB, 0340779100
Net IT Internet Solutions in Sweden AB, 0237022203
NetCamp AB, 013363900
Netnames Ltd, +44.2070159370
Network Solutions Norway AS, +47.21000100
Networking4all B.V, +31.207881030
NEware AB, 085592409
Nibornet AB, 08282450
Nictrade Internet Identity Provider AB, 033488800
Nom-IQ Limited, +44.2071895505
Nordisk Media Utveckling AB, 040304770
Nordreg AB, 042197080
Norrköpings Tidningars AB, 011200700
Nätdesign Skåne Handelsbolag, 046133775
O.&.K WEBHOTEL IN SWEDEN AB, 08372060
ODERLAND Webbhotell AB, 030033794
Odibo AB, 0485662992
One.com A/S, +45.46907100
Patrafee AB, 0856644400
Petena AB, 0705556771
Phonera Networks AB, 087852223
Phosworks Drift & Service AB, 018144400
Pi.Se AB, 084599420
pin Sweden AB, 0317015940
Poise, 08299301
Prance Solutions Handelsbolag, 0736424419
Prodocon AB, 031631240
Q itgration AB, 031120000
Quicknet AB, 021419494
REAB Data Aktiebolag, 0317257300
Register.IT SPA, +39.353230300
Rekall AB, 040578080
RFK Informationsteknik Aktiebolag, 0317518600
RIX Telecom AB, 02005888888
RSL COM Sweden AB, 0854652600
Rymdweb AB, 0852509444
Safenames Ltd, +44.1908200022
SBBS AB, 0406270350
Scandic Hosting AB, 0406000300
Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB, 0317011700
Shop-in-a-box-Sweden AB, 021306868
Skandiaweb AB, 0406800200
Smelink AB, 0470703681
Soft Network Jägmodata AB, +48.854545530
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