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Bilaga 1

Sammanfattning av samrådssvar

Enligt direktiven för uppdraget har Statskontoret samrått med
företrädare för telemarknad samt med representanter för berörda
myndigheter och organisationer. Samrådet genomfördes i septem-
ber 1997 utgående från ett utkast (1997-09-04) till denna rapport.
19 organisationer ombads att lämna samråd. Svar har inkommit
från Försvarsmakten (Högkvarteret), IT-kommissionen, Närings-
och teknikutvecklingsverket, Post- och telestyrelsen, SUNET,
SWEDAC, Säkerhetspolisen, Överstyrelsen för civil beredskap,
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, ISOC-SE, SEIS,
Global One Services AB och Telia AB.

Rapportutkastet har mottagits positivt. Några har påpekat att
den korta tiden (14 dagar) för samråd medfört att innehållet i
rapporten inte hunnit studeras i detalj. Flertalet samråd inne-
håller förslag till förändringar och förtydliganden av rapporten.
Utredningen har så långt möjligt beaktat dessa vid den slutliga
utformningen.

Några av samråden innehåller synpunkter som gäller de orga-
nisationer som är involverade kring de gemensamma resurserna
och registreringen av domännamn.

Försvarsmakten anser bl.a. att alternativ placering av knutpunk-
ten i Skåne bör övervägas liksom lokalisering av knutpunkt till
Lycksele eller Älvsbyn. Vidare pekar Försvarsmakten på proble-
men med amerikanska exportrestriktioner för krypteringsproduk-
ter och att certifikathanteringen vid digitala signaturer måste
vara stabil.

IT-kommissionen föreslår att rapporten disponeras på annat sätt.
Detta har lett till en ny disposition som överensstämmer med lin-
jerna i IT-kommissionens förslag. IT-kommissionen har även läm-
nat åtskilliga kommentarer till olika delar av rapporten.

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) instämmer i att
endast TCP/IP-arkitekturen uppfyller de väsentligaste kraven på
en öppen kommunikationsarkitektur men anser att framtiden
borde ha diskuterats lite mer. Vidare anser NUTEK att det är var
och ens sak hur accessen från hushållen skall ske.

Post- och telestyrelsen (PTS) understryker att en enskild stat inte
funktionellt kan särreglera Internet och att eventuell reglering
endast kan ske på multilateral nivå. PTS anser också att dis-



Bilaga 1

126

kussionerna kring möjligheten att driva Internet inom landet vid
avspärrning är särskilt värdefulla. PTS bedömer att dagens tele-
lösningar kommer att vara förstahandsalternativ för särskilt vä-
sentlig kommunikation under relativt lång tid och att det är
mindre troligt att Internet mycket snabbt övertar kommunika-
tionsmarknaden. PTS föreslår att de bör ansvara för den före-
slagna krishanteringsorganisationen enligt nuvarande avsnitt
16.6.2 i rapporten. I utkastet till rapport fanns också ett förslag
att PTS skulle införa en ny nummerserie och nummerplan för
portabla nummer. PTS anser att detta bör utredas först och att
det inte är självklart att PTS utreder det.

SUNET framhåller att bristen på verklig redundans i transmis-
sionsnätet är ett problem.

SWEDAC invänder mot förslaget i utkastet till rapporten om sin
roll vid hanteringen av krypteringsnycklar. Detta har lett till att
rapporten har arbetats om i detta avseende.

Säkerhetspolisen föreslår att företaget Netnod SUA-upphandlas
med förslagsvis PTS som upphandlande myndighet. Detta bör
även gälla knutpunktslokaler och reservkraft. Säkerhetspolisen
har också synpunkter på de delar som rör kryptering.

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) anser att storstadsregio-
nerna är mindre lämpliga för etablering av fler knutpunkter.
Vidare betonas vikten av att Internet kan drivas autonomt och
skyddat mot olika former av störningar. ÖCB anser det också
vara absolut nödvändigt med en inom landet placerad namn-
server för DNS-roten. Den bör dock inte lokaliseras till Stock-
holm.

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB ställer sig positivt
till att ta ansvar för att anskaffa lämpliga klockor för tidgivning
och att kontrollera klockorna.

SEIS anser att utredningen bedrivits inom en alltför snäv krets.
SEIS anser vidare att det i Sverige saknas en av regeringen be-
myndigad instans som har att ta tillvara hela samhällets intres-
sen inom området IT och IT-säkerhet. SEIS pekar på det
omfattande internationella arbete som bedrivs om trovärdiga
tredjepartstjänster och om lagstiftning kring digital signatur.

Telia AB anser att man med fördel kan låta operatörer (eller
andra) i konkurrens ta ansvar för att driva gemensamma nät-
resurser.
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KOMMUNIKATIONS-
DEPARTEMENTET

1996-09-26

Riktlinjer för uppdrag till Statskontoret

Bakgrund

Användningen av Internet ökar lavinartat i världen.
Sverige är inget undantag, vi tillhör de länder där
användningen ökar snabbast.  Allt fler företag,
organisationer, myndigheter och enskilda utnyttjar
Internet i sin verksamhet.  Internet är en viktig
och  växande del i den svenska informations- och
kommunikationsinfrastrukturen.

Svenska forskare och experter har deltagit mycket
aktivt i utvecklingen av Internet.  Det har medfört
att ett av världens främsta kompetenscentra, när
det gäller Internetteknik, etablerats i Sverige i
anslutning till bl.a. Kungliga Tekniska Högskolan,
KTH.

Internet kommer sannolikt att växa mycket snabbt i
betydelse inom många samhällssektorer. Nya använd-
ningsområden tillkommer dagligen, dels i form av
traditionella datorlösningar som går över till
Internet som kommunikationslänk, dels i form av
helt nya användningsområden som inte varit möjliga
med annan teknik.  Företag, myndigheter och
enskilda blir mer och mer beroende av att Internet
fungerar på ett tillfredsställande och säkert sätt.

Organisationen kring Internet är idag mycket infor-
mell.  Detta har i många avseenden varit en
tillgång och skapat förutsättningar för en
flexibilitet och anpassningsförmåga som sannolikt
till stor del bidragit till Internets framgångar.

Syftet med översynen av Internet

Syftet med översynen är bl.a. följande:

- Att med bibehållande av nätets öppna karaktär,
öka uthålligheten i den organisation av
gemensamma, konkurrensneutrala funktioner, som
krävs för administrationen och utvecklingen av
Internet.

- Att minska nätets sårbarhet för störningar.

- Att öka nätets användbarhet genom att överväga om
det behövs ett fastare regelverk och en mer
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utvecklad struktur för den svenska delen av
Internet.

- Att, mot bakgrund av föregående punkt, se hur
regelverk och struktur bör utformas.

Förslag som rör regelverket och strukturen skall
ligga i linje med internationella rekommendationer
och standarder, vara ändamålsenligt från teknisk
synpunkt och behandla frågor som bl.a. namn- och
adressplan, utveckling av vägvalsregister, admini-
stration av säkerhetsnycklar samt utveckling av en
nationell sökstruktur.  Utgångspunkten skall vara
att bygga vidare på den kompetens inom Internet-
området som byggts upp på olika håll i Sverige.

Riktlinjer

Statskontoret skall ta fram en beskrivning som
visar hur strukturen i den svenska delen av
Internet skall se ut för att möta de behov som
kommer att finnas i vårt land.  Statskontoret skall
bl.a:

- Föreslå flera regionala knutpunkter för samman-
koppling av datanäten.

- Identifiera vilka krav som bör ställas på nätope-
ratörerna och överväga hur sådana krav kan till-
godoses.

- Överväga om det behövs regler för hur en ny nät-
operatör får tillgång till och därefter bidrar
till de gemensamma resurser som operatörerna
tillhandahåller samt vid behov föreslå sådana
regler.

- Föreslå regler för hur en ny operatör på ett kon-
kurrensneutralt sätt kan bli delaktig i nätens
sammankopplingspunkter i Sverige.

- Klarlägga hur den svenska delen av Internet på-
verkas vid tekniska eller andra problem eller i
händelse av blockad/avspärrning.

- Ett tekniskt sunt regelverk avseende bl.a. namn-
och adressplan, utveckling av vägvalsregister,
administration av säkerhetsnycklar/signerings-
nycklar samt utveckling av en nationell
sökstruktur skall tas fram.

- Bedöma om den nuvarande administrationen av
Internet är adekvat, eller om den bör organiseras
på annat sätt.

Utgångspunkten för utredningen skall vara att
staten endast i undantagsfall ingriper med
reglering.  Branschen skall i så stor utsträckning
som möjligt ta ansvar för krav på nätoperatörer
etc.
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Det är av stor vikt att se till att privata och
kommunala operatören har samma gränssnitt mot
användarna.

Infrastrukturen skall bestå av ett antal delar som
beskrivs funktionella med s.k. öppna standarder och
inte med produkter.

Beskrivningen skall bestå av en analysdel med ingå-
ende faktorer och en syntesdel som beskriver hur
infrastrukturen skall se ut samt hur uthålligheten
skapas och avses fungera.

Uppräkningen av vad som ingår i uppdraget är inte
exlusiv.  Ytterligare delar kan tillföras efter
samråd med Kommunikationsdepartementet.

Samtrafik på applikationsnivå

Statskontoret skall dokumentera de fall där sam-
trafik är möjlig mellan applikationer, som använder
eller kan förväntas använda Internetteknologi och
existerande traditionella kommunikationssystem.

Organisationen

Statskontoret skall föreslå organisation för den
svenska delen av Internet.

Statskontoret skall särskilt beakta och föreslå
regler kring de sammankopplingspunkter som föreslås
tillskapas, samt tillgång till och drift av dessa
punkter.

Finansiering

Utredaren skall ge förslag till hur utbyggnad och
finansiering av gemensamma och kritiska resurser
skall göras.  Utgångspunkt skall vara att opera-
törerna svarar för finansieringen.

Uppdragets bedrivande

Statskontoret skall genomföra sitt uppdrag med stöd
av expertorganisationer som SNUS (Swedish Network
Users Society) och SEIS (Säkrad Elektronisk
Information i Samhället) med flera.

Vidare behöver en referensgrupp bildas, som
granskar förslagen och gör en verksamhetsbedömning
av strukturen.

Statskontoret skall samråda med företrädare för
telemarknaden samt med representanter för berörda
myndigheter och organ.
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Deltagare i utredningen

Utredningsarbetet har bedrivits i en utredningsgrupp och i ett
antal arbetsgrupper.

Vad gäller de personer som representerar SNUS respektive SEIS
anges nedan inom parentes var personen är anställd.

Utredningsgruppen
Deltagarna i utredningsgruppen har utfört olika delutredningar
och svarat för planering och uppföljning av arbetet.

Jan Berner, Statskontoret, sammankallande och ansvarig
Anne-Marie Eklund Löwinder, Statskontoret
Östen Frånberg, SNUS (Ericsson utvecklings AB)
Eva Frölich, Statskontoret
Patrik Fältström, SNUS (Tele2 AB)
Lars Hanson, SNUS (Telia AB)
Gunnar Hansson, Statskontoret
Per-Olof Josefsson, SNUS (Tele2 AB)
Lars-Johan Liman, SNUS (KTH-NOC)
Peter Löthberg, STUPI
Hans Wallberg, SNUS (UMDAC).

Säkerhet
Säkerhetsfrågor har behandlats i två arbetsgrupper.

I gruppen Hot mot nätet och nätets tillämpningar har
följande personer deltagit:

Anne-Marie Eklund Löwinder, Statskontoret, ansvarig för gruppen
Bengt Ackzell, SNUS (Generic Systems AB)
Robert Malmgren, SNUS, (Incolumitas AB)
Mats Ohlin, FMV
Anders Sandell, SNUS, (Säkdata AB)
Peter Wallström, FOA Försvarsanalys.

I gruppen Säkerhetsarkitektur har följande personer deltagit:

Patrik Fältström, SNUS (Tele2 AB), ansvarig för gruppen
Bengt Angerfelt, SEIS (Rikspolisen)
Per Christoffersson, SEIS (Telia AB)
Simon Corell, SEIS (AU-system AB)
Anne-Marie Eklund Löwinder, Statskontoret
Mika Jaenson, SEIS (AU-system AB)
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Lars Johansson, SEIS (Posten AB)
Lennart Malmström SEIS (Posten AB).
Håkan Persson, SEIS (AU-system AB)
Assar Westerlund, Swedish Institute for Computer Science

Övriga
I övrigt har följande personer deltagit i utredningsarbetet:

Mats Brunell, AB Mats Brunell
Lage Elgstrand, Statskontoret
Lars Irenius, AU-system AB
Ken Persson, AU-system AB
Hans Sundström, Statskontoret
Lars Wahlgren, Sema Group AB.
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Ordförteckning

Färdigställs under september.

accessrouter Router placerad mellan lokalt nät och förbin-
delse till operatör.

algoritm Systematisk procedur som anger hur man löser
ett problem.

APNIC Asia Pacific Network Information Center.
APRICOT RIPE:s motsvarighet i Sydostasien.
AS-nummer (ASN) Nummer för Autonomt System.
ATM Asynchronous Transfer Mode.
autonomt system
(AS)

Del av Internet som ligger under gemensam
administrativ kontroll.

bandbredd Frekvensområde som används för överföring av
signaler. På grund av att överföringshastig-
heten är beroende av frekvensområdet anges
vid datakommunikation bandbredden i antal
överförda bit per sekund.

bit Binär siffra, kan vara antingen 0 eller 1.
brandvägg Skydd mot intrång från Internet.
bredband Hastigheter över 2 Mbit/s.
byte, B Dataenhet bestående av 8 bitar.
CA Certification Authority.
CERN Det europeiska forskningsinstitutet för partikel-

fysik i Genève.
Databas Samling av strukturerad datorlagrad informa-

tion.
defaultrouting Routing där all trafik till adress som är okänd

för routern skickas vidare till samma router.
D-GIX Distributed Global Internet Exchange, knut-

punkt för trafikutbyte mellan operatörer.
DES Data Encryption Standard, symmetrisk krypte-

ringsalgoritm.
DMZ Demilitariserad zon, del av lokalt nät avgränsad

av en brandväggsfunktion.
digital signatur Omvandling av ett meddelande (eller ett kon-

densat av detta) på ett sätt som endast avsän-
daren kan utföra och som tillåter mottagaren
att kontrollera meddelandets äkthet, innehåll
och avsändarens identitet.

DNS Domain Name System, adresseringssystem på
Internet (se bilaga 6).

domän Ett sätt att namnge och gruppera datorer som
är anslutna till Internet. Namnen är hierar-
kiskt uppdelade i domäner som går från mindre
grupper till allt större. En vanlig struktur för en
domän är avdelning.organisation.land.

DRS Domännamnsregler i Sverige (se avsnitt 14).
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DUKOM Distansutbildningskommittén.
EARN European Academic Research Network.
Ebone European Backbone.
e-post Elektronisk post.
Ethernet Standard för lokala nät, LAN.
EUnet European Unix Network.
FDDI Fiber Distributed Data Interface.
firewall Se brandvägg.
FTP File Transfer Protocol, TCP/IP:s protokoll för att

överföra datafiler.
hashfunktion Matematisk funktion som avbildar värden från

en mängd av godtyckligt långa datasträngar till
en mängd bestående av kortare datasträngar
med fast längd, s.k. hashsummor.

HTML Hypertext Markup Language, sidbeskrivnings-
språket för dokument i www.

HTTP Hypertext Transfer Protocol, det protokoll som
ligger till grund för överföring av dokument i
www.

huvudoperatör Internetoperatör som har direkt anslutning till
knutpunkt (se avsnitt 11).

IANA Internet Assigned Numbers Authority, organi-
sation inom Internet med uppgift att registrera
olika protokollparametrar, bl.a. IP-nummer.

IEPG Internet Engineering and Planning Group,
grupp bestående av Internetoperatörer med syf-
te att främja en globalt samordnad Internet-
trafik.

IESG Internet Engineering Steering Group, lednings-
grupp för IETF.

IETF Internet Engineering Task Force, en organisa-
tion för internationellt samarbete kring Inter-
net med syfte att samordna driften, ledningen
och utvecklingen av Internet. Föreslår nya stan-
dardprotokoll och publicerar RFC:er.

II-Stiftelsen Stiftelsen för Internetinfrastruktur, ansvarar
för domännamnshanteringen i Sverige (se
avsnitt 14).

Internet Globalt datornät med TCP/IP som kommunika-
tionsprotokoll.

Internetoperatör Operatör som har trafikutbyte över knutpunkt
(se avsnitt 11).

InterNIC Internet Network Information Center, projekt i
USA med uppgift att erbjuda nättjänster, bl.a.
registrering av IP-adresser.

intranät Internt datornät som utnyttjar samma teknik
som Internet men som inte är åtkomligt från
Internet.

IP Internet Protocol, kommunikationsprotokoll
som handhar adressering och vägval för data-
paket i Internet.
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IP-adress Logisk adress som tilldelas alla datorer på In-
ternet. Varje Internetansluten dator måste ha
en unik IP-adress, tillfällig eller permanent.

IP-nummer IP-adressen uttryckt som decimala tal gruppe-
rade i fyra grupper åtskilda av punkter.

IPv4 Internet Protocol, version 4.
IPv6 Internet Protocol, version 6.
ISDN Integrated Services Digital Network.
ISO International Organisation for Standardisation.
ISOC Internet Society, förening med övergripande an-

svar för Internet.
ISOC-SE Svensk avdelning av ISOC.
IT Informationsteknik.
klient Program som utnyttjar de tjänster som erbjuds

av en server.
KK-stiftelsen Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveck-

ling.
knutpunkt Sammankopplingspunkt mellan flera (minst

tre) olika operatörers nät.
knutpunktsleveran-
tör

Den som ansvarar för driften av knutpunkt.

kryptering Omvandling av klartext till kryptotext med
hjälp av kryptosystem och kryptonyckel i syfte
att förhindra obehörig åtkomst av konfidentiell
information.

KTH Tekniska Högskolan i Stockholm (Kungliga
Tekniska Högskolan).

KTHNOC KTH Network Operations Centre.
LAN Local Area Network, lokalt datornät.
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions, stan-

dard för bl.a. e-post på Internet, tillägg till
SMTP. Kan hantera olika teckenuppsättningar
och bilagor med program, ljud och grafik.

modem Modulation-demodulation, en utrustning som
översätter digitala signaler till analoga och vice
versa, så att man kan använda analoga medier
för digital informationsöverföring. Normalt
kopplas ett modem mellan den egna datorn och
telefonjacket, så att man kan använda telenätet
för digital kommunikation.

NANOG North American Network Operators Group,
RIPE:s motsvarighet i Nordamerika.

nationell knutpunkt Knutpunkten i Stockholm och de knutpunkter
som etableras i Göteborg, Malmö/Lund och
Sundsvall.

News System för datorkonferenser på Internet.
NFÖD Nämnden För Överprövning av Domännamns-

ärenden (se avsnitt 14).
NIC-SE Av II-Stiftelsen helägt aktiebolag för styrning

m.m. av registreringen av domännamn.
NORDUnet Nordiska universitetsdatanätet.
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Netnod Netnod Internet Exchange i Sverige AB
NTP Network Time Protocol, protokoll som gör det

möjligt att tillhandahålla synkroniserad tid på
Internet.

operatör Den som transporterar IP-paket enligt
definitionerna i avsnitt 11.

OSI Open Systems Interconnection, internationell
rekommendation definierad av ISO för data-
utbyte mellan olika datorsystem.

PDH Plesiokron Digital Hierarki, teknik för
överföring av teletrafik, ersätts av SDH.

peering Samtrafik mellan två operatörer och deras kun-
der. Jämför transit.

PGP Pretty Good Privacy, krypteringsprogram.
PKI Public Key Infrastructure, infrastruktur för

nyckelhantering.
prefix Förstavelse, i detta sammanhang inledande del

av Internetadress.
protokoll En uppsättning regler för ett datorprograms

växelspel med andra program.
PSTN Public Switched Telephony Network, det all-

männa telefonnätet.
PTS Post- och telestyrelsen.
RFC Request For Comments, en serie dokument som

innehåller Internetstandarder och andra doku-
ment som rör Internet.

RIPE Réseaux Internet Protocol Européen, samar-
betsorgan mellan europeiska Internetopera-
törer.

router Kommunikationsdator ("växel") i ett datornät
vilken tolkar adresser i inkommande datapaket
och väljer den bästa vägen för dem i nätet.

routing Processen att välja nästa väg i nätet för ett
datapaket.

RSA Rivest, Shamir, Adleman, asymmetrisk
krypteringsalgoritm.

RSVP Resource Reservation Protocol.
RTP Real Time Transport Protocol.
SDH Synkron Digital Hierarki, teknik för överföring

av teletrafik.
secure DNS Metoder för säker DNS-information, definierade

i RFC 2065 och 2137.
server Program i ett datorsystem som erbjuder tjäns-

ter till program i andra datorer.
SEIS Föreningen för Säkrad Elektronisk Information

i Samhället.
SET Secure Electronic Transactions, Visa/Master-

cards specifikation för att förmedla säkra
elektroniska betalningar på Internet.

skalbar Möjlig att anpassa för skiftande behov (utbygg-
bar).
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SMTP Simple Mail Transfer Protocol, ett av TCP/IP:s
protokoll för e-post.

SNUS Swedish Network Users Society, ideell förening
för svenska nätanvändare med syfte att höja
kunskapen om nät i Sverige.

SOF Swedish Operators Forum, undergrupp inom
SNUS bestående av Internetoperatörer.

Stiftelsen för Tele-
matikens Utveckling

Huvudman för etablering och drift av nationella
knutpunkter.

STUPI Svensk Teleutveckling & Produktinnovation
AB.

SUA Säkerhetsskyddad upphandling med avtal.
Föreskrifter och anvisningar beträffande
säkerhetsskydd kring upphandling eller arbete
för statens behov som med hänsyn till rikets
säkerhet skall hemlighållas (RPS/ÖB).

SUNET Svenska universitetsdatanätet.
svart fiber Optisk fiber utan definierad ändutrustning.
SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
SWIPnet The Swedish Internet Protocol Network.
TCP Transmission Control Protocol, protokoll som

delar upp data i paket och garanterar felfri
överföring.

telefonitjänst Teletjänst bestående i överföring av tal och som
medger överföring av telefaxmeddelanden samt
datakommunikation via låghastighetsmodem.

telefonnät Telenät för förmedling av teletjänsten telefoni.
telemeddelande Ljud, text, bild, data eller information i övrigt

som förmedlas med hjälp av radio eller genom
ljus eller elektromagnetiska svängningar som
utnyttjar särskilt anordnad ledare.

telenät Anläggning avsedd för förmedling av telemedde-
landen.

teletjänst Förmedling av telemeddelande för någon annan.
Telnet Protokoll i Internet för att hantera terminal-

emulering.
TIPnet Telia Internet Protocol Network.
TISDAG Projektet Technical Infrastructure for Swedish

Directory Access Gateways (se bilaga 5).
topologi Studiet av geometriska objekt där hänsyn

endast tas till form och inte avstånd.
toppdomän Nivån under roten i hierarkin av domännamn.
transit En operatör åtar sig att förmedla trafik för en

annan operatör och dennes kunder till tredje
operatör. Jämför Peering.

transmissionsnät Fysiskt nät i vilket telefoni och data överförs.
TTP Trusted Third Party, betrodda tredjeparts-

tjänster.
UMDAC Umeå universitets datorcentral
URL Universal Resource Locator, en standardiserad

och unik adress för dokument i Internet.
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UTC Universal Time Coordinated, gemensam inter-
nationell tidsskala.

UUnet Internetoperatör med verksamhet i USA, Kana-
da och vissa länder i Europa.

webbläsare Datorprogram för hämtning och visning av in-
formation via www.

white pages Katalog över e-postadresser m.m. (motsvarar de
vita sidorna i telefonkatalogen).

whois Internetprogram som tillåter användare att frå-
ga i en databas över person- och Internetfakta
(kontaktpersoner, adresser, domäner, nät,
datorer).

World Wide Web,
www, webb

Funktion på Internet som medger att man
enkelt kan hämta sammanlänkad information i
form av text, bild och ljud.

X.25 Standard för överföring av datapaket mellan
datorer.

X.400 ISO-standard för elektronisk post.
ÖCB Överstyrelsen för Civil Beredskap.
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Bilaga 5

Propositioner, utredningar och projekt

Proposition 1995/96:125 ”Åtgärder för att bredda och
utveckla användningen av informationsteknik”

Med hänsyn till att det i regeringens beslut för utredningen anges
att Statskontoret bl.a. skall ta hänsyn till vad som anförts i pro-
position 1995/96:125, sammanfattas i detta avsnitt de för utred-
ningen relevanta delarna.

I mars 1996 överlämnade regeringen proposition 1995/96:125
(den s.k. IT-propositionen) till riksdagen. I propositionen redo-
visade regeringen förslag till mål för en övergripande nationell
IT-strategi som pekar ut Sveriges fortsatta väg in i informations-
och kunskapssamhället. Regeringen lämnade i propositionen för-
slag till prioriteringar vad gäller statliga uppgifter - rättsordning,
utbildning och samhällets informationsförsörjning - samt redovi-
sade ett handlingsprogram för att bredda och utveckla använd-
ningen av informationsteknik.

I propositionens avsnitt 5.3.3 konstateras bl.a. att användningen
av Internet ökar mycket kraftigt världen över och att Sverige till-
hör de länder där användningen för närvarande växer snabbast. I
avsnittet anges också att Internet redan utgör en viktig del i den
svenska informations- och kommunikationsinfrastrukturen och
att nätet kommer att växa mycket snabbt i betydelse för allt fler
sektorer i samhället. Vidare anges att detta medför att allt flera
företag, myndigheter och enskilda blir beroende av att Internet
fungerar på ett tillfredsställande och säkert sätt.

I avsnitt 5.3.3 i propositionen konstateras också att organisa-
tionen kring Internet nu är mycket informell och att detta i
många avseenden har varit en tillgång. I avsnittet anges vidare
att i en situation när en växande del av det svenska informa-
tionsflödet passerar eller har beröring med Internet blir det ett
samhälleligt intresse att nätet motsvarar högt ställda krav på
tillförlitlighet.

I avsnitt 5.3.3 anges att ”Kommunikationsdepartementet kommer
att tillsätta en utredning med uppdrag att undersöka behovet av
och förutsättningarna för att öka säkerheten och användbarheten
i den svenska delen av Internet.”
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Proposition 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:61)
m.m.

Regeringen lämnade i mars 1997 fram ovanstående proposition
till riksdagen.

I propositionen anges att de övergripande telepolitiska målen
skall vara att enskilda och myndigheter i landets olika delar skall
ha tillgång till effektiva telekommunikationer. Vidare formuleras
tre specifika mål, bl.a. att alla skall få tillgång till teletjänster på
likvärdiga villkor och att telekommunikationerna skall vara ut-
hålliga och tillgängliga under kriser och krig.

Vidare anges att endast telefonitjänst mellan fasta nätanslut-
ningspunkter inräknas bland de samhällsomfattande tjänsterna.
Med telefonitjänst avses överföring av tal med möjlighet till över-
föring av telefaxmeddelande och datakommunikation via låghas-
tighetsmodem. Samhällsomfattande tjänster är sådana tjänster
som skall tillhandahållas alla användare oavsett var de bor till
ett rimligt pris.

Katalogutredningen föreslog i sitt betänkande Nationell tele-
adresskatalog (SOU 1996:94) att den som registrerat en e-post-
domän skulle vara skyldig att föra ett register över de e-post-
adresser som skall publiceras och att uppgifterna skall vara åt-
komliga via datakommunikation. I departementspromemorian
Moderna telekommunikationer åt alla (Ds 1996:38) föreslogs att
PTS skulle få ansvaret för namn- och adressplanen för e-post på
Internet. Med hänsyn till den pågående utredningen om Internet
avvaktar regeringen med att ta ställning i dessa frågor tills Stats-
kontorets uppdrag genomförts.

Medan Katalogutredningen pågick startade branschen organisa-
tionen Svenskt Katalogforum med uppgift att bl.a. skapa en kata-
logstruktur för e-postadresser. PTS skulle senast den 1 september
1997 rapportera till regeringen om kravet på katalog för data-
kommunikationsområdet uppfyllts.

Budgetpropositionen för budgetåret 1997
(proposition 1996/97:1)

Staten och informationstekniken
En tydlig trend är att nya serviceformer växer fram som under-
lättar för företag och medborgare i deras myndighetskontakter.
Flera myndigheter visar på nya sätt att använda telefon och fax
och många använder Internet och s.k. World Wide Web-teknik för
att sprida och hämta information.
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Sammantaget kan utvecklingen beskrivas som att statsförvalt-
ningen är på väg mot en ”elektronisk förvaltning”.

Forskningsinformationssystem
Regeringen har i proposition 1995/96:125 föreslagit att ett natio-
nellt forskningsinformationssystem skall utvecklas som utnyttjar
Internet och är avsett för allmänhet, skolor m.fl.

Miljövård
Regeringen beräknar medel för att under år 1997 skapa ett infor-
mationsnätverk via Internet för stöd i miljöarbetet hos kommu-
ner, myndigheter, företag och organisationer med utgångspunkt i
ett förslag från Miljövårdsberedningen.

SUNET
Universitetsdatanätet skall ses som en nationell tillgång som
skall kunna utnyttjas av ännu fler, t.ex. hela biblioteksväsendet.

Ryggradsnätet – som omfattar universitetsorterna inkl. Luleå –
uppgraderas till 155 Mbit/s. Högskolor i övrigt skall anslutas med
10-34 Mbit/s. Kungl. Biblioteket och statliga museer skall anslu-
tas med normalt högst 2 Mbit/s. Vidare skall staten erbjuda alla
kommuners huvudbibliotek, länsbibliotek och länsmuseer anslut-
ning till SUNET med normalt högst 2 Mbit/s av under en inled-
ningsperiod.

Vidare anvisas en ram avseende SUNET:s driftskostnader för an-
slutningen under en tvåårsperiod av ovanstående bibliotek och
museer.

Dessutom skall en högskolestuderande oavsett bostadsort kunna
kommunicera inom SUNET och Internet, genom uppringd förbin-
delse till låg taxa och utan att behöva bekosta ett eget Internet-
abonnemang.

SUNET:s satsningar

Som framgår av budgetpropositionen (se ovan) har SUNET till-
delats medel för att bygga ut ryggradsnätet, ansluta bibliotek och
museer till SUNET och Internet m.m. Sålunda har SUNET för
detta fått 100 milj. kr. för 1997, 38 milj. kr. för 1998 och 36 milj.
kr. för 1999.

Hittills har alla de statliga museerna utom ett anslutits till nätet.
Det sista, Livrustkammaren, ansluts i slutet av 1997. Förbindel-
serna till folkbiblioteken och länsmuseerna beräknas vara klara
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under hösten 1997. Vid samma tidpunkt beräknas de högskole-
studerande ha förbindelser till Internet.

Upphandlingen av ryggradsnätet pågick fortfarande i september
1997.

Projektet TISDAG

Projektet TISDAG (Technical Infrastructure for Swedish
Directory Access Gateways) har som syfte att underlätta åtkomst
till information om svenska Internetanvändare genom indexering
av information från svenska katalogtjänster som är tillgängliga
online. Avsikten är att det skall vara möjligt att komma åt kata-
loginformation från en accesspunkt. Projektet drivs av SUNET på
initiativ av KK-stiftelsen.

Projektet har just avslutat fas 1, teknisk specifikation, från vilken
det i dag finns ett utkast till en teknisk rapport. Fas 2, utveckling
av programvara pågår och skall vara avslutad i december 1997.
Drift av systemet, fas 3, sker under kalenderåret 1998.

Utredningen om svensk policy för användning
av kryptografi vid data- och telekommunikation
m.m.

I informationssamhället kommer elektroniska meddelanden och
elektroniska dokument att komplettera och i ökande utsträckning
ersätta pappersdokument och traditionella former av meddelan-
den. För att de elektroniska meddelandena och dokumenten med
förtroende skall kunna föras över på allmänt tillgängliga kommu-
nikationsnät krävs åtgärder som ger hög säkerhet. Exempel på
sådana åtgärder är att meddelanden och dokument förses med
digitala signaturer och att innehållet krypteras.

Den starkt breddade användningen av kryptografi som måste
komma till stånd för att säkerställa kommunikation och data-
lagring i informationssamhället berör många intressen. För att
kartlägga dessa intressen och ta fram ett underlag för en svensk
politik på området inleddes i början av 1996 arbetet med att ta
fram faktaunderlag och ståndpunkter i frågor som rör kryptering.
En referensgrupp inrättades inom regeringskansliet. Referens-
gruppens ledamöter representerar Justitie-, Utrikes-, Försvars-,
Finans-, Kommunikations- samt Närings- och handelsdeparte-
menten. Gruppen leds av ambassadör Magnus Faxén, med Göran
Axelsson, Statskontoret och Claes Fernström, Försvarets Radio-
anstalt, som medhjälpare.
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I uppdraget ingår också att samordna svenskt deltagande i inter-
nationella överläggningar och att förhandla om upprättande av
internationella riktlinjer för krypterad trafik.

Ett omfattande arbete har genomförts inom ramen för OECD som
har beslutat om Guidelines for Cryptography Policy i mars 1997.
Även inom EU bedrivs arbete på att utforma riktlinjer för an-
vändning av kryptografi, liksom i olika grupper av stater. Sverige
deltar i flera sammanhang.

Bland de intressen som påverkar inställningen till användning av
kryptografi bör särskilt framhållas:

• användarnas krav på säker kommunikation och datalagring
• ländernas kontroll av spridningen av högteknologi, till vilken

kryptoteknik räknas
• de rättsvårdande myndigheternas  behov av att få tillgång till

information i klartext i samband med husrannsakan och be-
slag samt vid s.k. hemlig teleavlyssning i enlighet med gäl-
lande lag.

Arbetet i referensgruppen koncentreras på att ta fram ett diskus-
sionsunderlag i fråga om policy för användning av kryptografi.
Ett sådant väntas bli publicerat i oktober 1997. Efter diskus-
sioner väntas arbetet fortsätta med att förslag till policy tas fram
och redovisas för regeringen.

Parallellt med detta deltar Sverige i internationella överlägg-
ningar om kryptofrågor. Många andra länder studerar frågorna,
och den internationella dimensionen väntas påverka de nationella
regelverken. Nät som t.ex. Internet är globala till sin natur.
Många användare behöver få tillgång till internationellt accep-
terade lösningar, som kan skapa en säkerhetsmässig grund för
elektronisk handel och elektroniska tjänster mellan förvaltning
och medborgare/hushåll.
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1 Historik

I mitten på 1960-talet började det växa fram nät av datorer. Det
skapades ett antal olika typer av datornät, och de var alla olika.
Som ett försök att skapa kommunikation mellan olika typer av
nät började man fundera på en kommunikationsmetod som var
oberoende av de underliggande nättyperna. Man skapade ett
InterNetwork Protocol, som kom att kallas just Internet Protocol
eller kort och gott IP. I grunden refererar termen internet alltså
bara till ett sätt att kommunicera. Allt fler datorer som kunde
utnyttja IP kopplades samman, och snart kallade man ”det stora
nätet” av datorer som använde IP för The Connected Internet,
vilket i dag har blivit bara Internet. Nu, 30 år efter det att man
började fundera på hur datorer av olika märken och typer skulle
kunna kommunicera med varandra, kan man snabbt konstatera
att framgången har blivit långt större än vad någon kunnat dröm-
ma om, och det är uppenbarligen en genomtänkt idé, eftersom den
inte bara har överlevt utan också blivit 100.000 gånger större än
den ursprungligen var.

Internet i Sverige, Norden och Europa
Förhistorien i Sverige går tillbaka till den 7 april 1983, kl 14.02.
Då startade den svenska delen av European Unix Network
(EUnet) med att Björn Eriksen, då på Enea Data AB i Täby
utanför Stockholm, lyckades ta emot ett elektroniskt brev från
Jim McKie på EUnet i Amsterdam över en uppringd telefon-
förbindelse med modem.

Året innan hade Danmark som första land i Norden anslutit sig
till huvudmaskinen för EUnet i Amsterdam. Amsterdam var på
den tiden anslutet till den centrala e-postmaskinen hos Digital
Equipment med en uppringd telefonförbindelse och modem. Något
år senare byttes den förbindelsen ut mot en fast förbindelse mel-
lan Amsterdam och Seismologiska Institutet i USA, men grund-
protokollet var ännu inte IP, utan X.25, en annan typ av grund-
förbindelse.

Någon gång under 1988 gick EUnet över till en fast IP-förbin-
delse, först till Seismologiska institutet, senare till UUnet i
Washington DC, ett nät som grundats av den nätansvarige på
Seismologiska institutet.

Ungefär samtidigt med EUnet startades European Academic
Research Network (EARN). EARN hade BITNET i USA som
förebild och använde ett protokoll för kommunikation mellan IBM
stordatorer. Ett nät över Europa byggdes upp med sådana IBM-
förbindelser, och Sverige kom att bli en tung spelare i detta nät
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med den nordiska huvudnoden som stod hos Stockholms Dator-
central för Högre Utbildning och Forskning (QZ).

Internet i Sverige startade i princip 1987. Svenska Universitets-
datanätet (SUNET) fanns då redan sedan några år, men förbin-
delserna inom SUNET var specialanpassade till kommunikation
mellan Digital Equipments stor- och minidatorer. Inom EARN
körde man IBM-protokoll. Som ett försök att komma tillrätta med
problemen med dålig kapacitet inom EARN och problemen med
att olika nät hade olika kommunikationsprotokoll, startade
SUNET och dess motsvarigheter i de övriga nordiska länderna
tillsammans det Nordiska Universitetsdatanätet (NORDUnet).

Några högskolor (t.ex. KTH och Chalmers) hade redan något år
tidigare börjat experimentera med Internetprotokollet internt på
respektive högskola, och ett eller annat större företag (t.ex. Erics-
son) hade liknande verksamhet. Björn Eriksen lät registrera
landskoden .se för svenska domänadresser 1986. Allt fler högsko-
lor hoppade på tåget, både i Sverige och i övriga Norden, och In-
ternetprotokollet började framstå som ett lämpligt alternativ till
de tidigare leverantörsspecifika protokollen från Digital Equip-
ment och IBM. SUNET och NORDUnet började 1988 att förmedla
IP-baserad trafik i reguljär drift. NORDUnet fick samma år en
egen satellitförbindelse till USA, och även för den valdes Inter-
netprotokollet. Norden var nu med i Internet på allvar. SUNET
/NORDUnet och dess bas på KTH Network Operations Centre
(KTHNOC) kom att ta över all EUnet-trafik i Sverige under
perioden 1988–1991.

SUNET var det första i någon mening publika datornätet baserat
på Internetprotokollet. I början var olika typer av organisationer
anslutna till SUNET, men eftersom målet var att SUNET skulle
vara ett universitetsdatanät, belastningen och intresset från nä-
ringslivet steg och det inte var rimligt att KTH skulle driva ett
kommersiellt nät, så togs 1990 ett initiativ att få igång ett kom-
mersiellt IP-nät i Sverige. Under arbetsnamnet Guerilla Net tog
ett sådant nät form. Dåvarande Televerket var inte med på no-
terna och uppdraget att starta detta nät kom att hamna hos dåva-
rande Comvik (sedermera Tele2), och The Swedish Internet Pro-
tocol Network – SWIPnet – föddes 1991. All hantering av kom-
mersiella kunder, fasta såväl som uppringda förbindelser, flytta-
des raskt från KTHNOC till SWIPnet. Ganska snart därefter in-
såg det då till Telia omstöpta Televerket sitt misstag och startade
Telia Internet Protocol Network – TIPnet.

Internet i Europa var fortfarande 1991 inte särskilt väl utvecklat.
Politiska krafter och telemonopolen framhävde andra, för publika
datornät mindre lämpliga, kommunikationsmetoder, som t.ex.
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X.25. Ett antal universitet körde IP internt, några länder hade
nationella IP-nät, men samtrafik mellan dessa öar av nät gick i
allmänhet via USA. KTH gick, tillsammans med folk från
SURFnet i Holland, JANET i England och fysikforskningsan-
läggningen CERN i Genève, i spetsen för ett projekt att starta
samtrafik inom Europa. Projektet kom att mynna ut ett koope-
rativt nät, the European Backbone (Ebone), som alltjämt är en av
de största spelarna på den europeiska arenan, med 80-talet med-
lemmar i ca 30 nationer. Ansvaret för Ebones tekniska ledning
och samordning ligger alltjämt hos KTHNOC, även om koopera-
tivet nyligen har bolagiserats för att bättre passa in i den etable-
rade nätstrukturen i Europa.

Sedan 1991 har Internet vuxit såväl i Sverige som utomlands.
Tidningar i USA började få upp ögonen för företeelsen, och i och
med det började allmänhetens intresse för Internet att vakna. Se-
dan Internet kom till Sverige 1986 har det fördubblats ungefär
var 9:e månad. Det gäller oavsett om man mäter antalet inkopp-
lade datorer, eller kapaciteten på ledningarna eller mängden data
som överförs.

2 Logisk struktur

Internet är fortfarande ett nät av nät. Det finns en del hierarki i
systemet, men det finns också mycket som förstör den.

nationell
operatör

regional
operatör

fast
kund

uppringd
kund

uppringd
kund

Figur 1

Internet består i dag av ett stort antal operatörer av mycket vari-
erande storlek. Små regionala operatörer sitter ofta anslutna till
större, kanske nationella, operatörer, som i sin tur har anslut-
ningar till kontinentala, eller rent av globala operatörer.
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Anslutningar
Det finns två grundsätt för en användare att ansluta sig till Inter-
net: uppringt och fast. Om man är fast ansluten går det en fast
förbindelse till operatören i form av en hyrd teleledning eller en
mikrovågslänk. Användarens dator, eller oftare hela lokala nät,
är hela tiden uppkopplad och användaren kan när som helst nå ut
över Internet och andra anslutna till Internet kan nå använda-
rens dator(er). Detta är ett vanligt sätt för medelstora och stora
organisationer att ansluta sig.

Om man har en uppringd anslutning är man bara temporärt in-
kopplad på Internet under den tid man själv vill. Oftast används
det vanliga telefonnätet och modem. Användarens dator program-
meras till att med hjälp av modemet ringa till ett mottagarmo-
dem hos operatören. Användarens dator blir tillfälligt inkopplad
på Internet av operatörens dataväxlar, och under den tid ”samta-
let” pågår kommer användarens dator att uppleva det som om
den vore fast ansluten till Internet, och andra anslutna kommer
att tro detsamma. När användaren har gjort de önskade trans-
aktionerna, kopplar användaren ned telefonförbindelsen och där-
med kopplingen till Internet. Datorn försvinner från Internet.
Denna anslutningsform används oftast för att ansluta en enda
dator, och används mycket av små organisationer och privat-
personer.

En stor fördel med uppringda förbindelser är naturligtvis att an-
vändaren bara betalar för den tid som förbindelsen är uppkopp-
lad, medan en fast anslutning kostar pengar vare sig den används
eller inte. Två nackdelar med uppringda förbindelser är att över-
föringshastigheterna via modem är starkt begränsade (det går
”långsamt”), och att användarens dator är nåbar utifrån endast
under pågående ”samtal”. Båda dessa nackdelar gör att det oftast
är mycket olämpligt att tillhandahålla information via uppringda
förbindelser. Den som vill hämta information vill ju kunna göra
det oavsett om den som tillhandahåller information råkar använ-
da sin dator just då eller inte. Datorer som tillhandahåller infor-
mation kopplas alltså lämpligen in med fast anslutning.

Operatörernas nät
Operatören har ett system av dataväxlar, eller routrar, som är
sammankopplade med fasta linjer, egna eller hyrda. Det finns
fyra huvudtyper av routrar: anslutningsroutrar för uppringande
kunder, anslutningsroutrar för fasta kunder, fördelningsroutrar
och stamnätsroutrar.

En anslutningsrouter för uppringande kunder har normalt många
ingångar för modem, och en ingång för en förbindelse till en an-
nan router. Till modemingångarna ansluts operatörens mottagar-
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modem, dvs. de modem (M i figur 2) som kunderna ringer till. An-
slutningsroutern kan, via en uppkopplad modemförbindelse, ”pra-
ta” med den uppringande datorn och låta den tro att den plötsligt
är fast ansluten. Över sin förbindelse till en annan router låter
den påskina att den har en fast ansluten dator på andra sidan om
sig.

Anslut-
nings-
router

M

M

M

Annan
router

Operatör

Figur 2

En anslutningsrouter för fast anslutning har, i stället för modem-
ingångar, en (eller möjligen flera) ingångar för ett lokalt nät. På
denna lokala nätport sitter antingen kundens lokala nät direkt
anslutet, eller, vanligare, en av kundens egna routrar. I det sena-
re fallet brukar det lokala nät som ligger i mitten kallas demili-
tariserad zon (DMZ). Via sin egen router och operatörens anslut-
ningsrouter får kunden kontakt med Internet. Se figur 3.
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Figur 3
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Hos operatören finns också fördelningsroutrar, routrar med ett
flertal fasta anslutningar till kunder (K i figur 4), samt någon
eller några anslutningar till stamnätsroutrar, samt just dessa
stamnätsroutrar, som ansluter fördelningsroutrarna till ett stam-
nät. Ofta sammanfaller funktionen stamnätsrouter och fördel-
ningsrouter (F/S i figur 4).

K

K

K

K K

K

K

K

F/S-
router

Förd-
router

Förd-
router

Stam-
router

Stam-
router

F/S-
router

Stamnät

Figur 4

Stamnätsroutrarnas uppgift är att binda ihop fördelningsrout-
rarna, och att hålla kontakt med andra operatörer. Stamnätet är
sedan kopplat mot andra operatörer så att trafikutbyte kan ske.

Operatör 1 Operatör 2

Operatör 3

Figur 5
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Ofta finns ett avtal med någon stor internationell operatör om att
den internationella operatören vidareförmedlar all trafik som
hemmaoperatören inte får förmedlad på annat sätt.

Ett praktiskt sätt för en operatör att skaffa sig kopplingar till
många andra operatörer är genom att koppla sig till en knut-
punkt. Se figur 6. En knutpunkt är ett lokalt nät till vilket ett
antal operatörer har kopplat sina routrar. Via det lokala nätet
har alla routrar möjlighet att kommunicera med samtliga andra
routrar på samma lokala nät, och med en enda anslutning kan en
operatör alltså ha trafikutbyte med ett antal andra operatörer.
Samtrafik kan naturligtvis bara genomföras efter avtal, och det
finns inget tvång att alla operatörer som är anslutna till en och
samma knutpunkt måste ha trafikutbyte med alla andra. Det är
helt och hållet en avtalsfråga. Knutpunkter beskrivs utförligare
längre fram i detta dokument.

Operatör 1 Operatör 2 Operatör 3

Knutpunkt

Figur 6

3 Samarbeten och registraturer

Det finns många saker som måste koordineras mellan operatörer
världen över. En del sker via ”Internetmyndigheter” av olika slag,
annat sker bilateralt mellan operatörer. Nedan följer några exem-
pel på saker som måste koordineras och hur det görs.

3.1 IP-adresser

Varje dator på det publika Internet måste ha en unik adress –
datorns telefonnummer om man så vill. Adresserna är i dag 4
byte stora, dvs. de består av 32 bitar (ettor eller nollor). På lik-
nande sätt som telefonnummer delas de in i ett prefix (motsvarar
riktnummer) och en lokaldel (motsvarar abonnentnummer). På
samma sätt som med telefonnummer måste man dela av mellan
prefix och lokaldel. Om man inte gör det med telefonnummer är
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det omöjligt att veta om numret
012345678
skall tolkas som
012 – 34 56 78
eller som
0123 – 456 78

Liknelsen går att fortsätta så att Internet indelas i riktnummer-
regioner, och att regionerna sedan har en finare indelning. Jämför
t.ex. med att riktnummerområden i Sverige som börjar med 09 al-
la ligger Norrland, och i Norrland har man sedan en finare indel-
ning som säger att 090 betyder Umeå, 0920 betyder Luleå, och
0921 betyder Boden.

På Internet är indelningen inte geografisk, utan topologisk. Olika
grupper av prefix (jfr ”09”) delas ut till olika operatörer, och de
olika operatörerna kan sedan dela ut underprefix till sina kunder
(jfr ”0920” och ”0921”). I kommunikation mellan operatörer talar
man sedan alltid om var gränsen mellan prefix och lokaldel går.
Man kan symboliskt t.ex. säga att ”alla riktnummer där de två
första siffrorna är 09 hör till operatören Telia, medan alla rikt-
nummer där de två första siffrorna är 07 hör till operatören
Tele2”. Inom respektive operatör kan man sedan göra en noggran-
nare uppdelning, t.ex. hos Telia ”0901 betyder kunden Nisses Bo-
lag, medan 0902 betyder kunden Kalles Firma”.

IP-adressernas 32 bitar brukar skrivas ut som decimala tal,
grupperade i fyra grupper, där varje grupp motsvarar värdet på
en byte. Varje siffergrupp kan alltså ha värden i intervallet 0–
255. Siffergrupperna avdelas med punkt. En IP-adress kan alltså
se ut som 193.14.33.244.

Låt oss nu anta att de 16 första bitarna används som riktnum-
mer. Då kan alla adresser av typen 193.14.xxx.xxx tilldelas en
operatör. Adresser av typen 193.15.xxx.xxx kan sedan tilldelas en
annan operatör. Inom operatörerna sker sedan den finare upp-
delningen: 193.14.0.xxx tilldelas en kund, medan 193.14.1.xxx
tilldelas en annan kund. Hur stor del av adressen som utgör pre-
fix måste man i alla lägen specificera. Utanför operatören i ex-
emplet ovan utgör de första 16 bitarna i adresserna prefixet. Väl
inom operatören måste man använda en noggrannare uppdelning,
och utnyttjar de första 24 bitarna som prefix, men det behöver ju
inte omvärlden hålla reda på. En komplett adress innehåller allt-
så alltid adressen själv samt information om hur stor del av den
som skall tolkas som prefix för ögonblicket, t.ex. 194.14.33.244/16
betyder ”adressen 194.14.33.244, där de första 16 bitarna utgör
prefix”.

Att varje dator behöver en unik adress innebär inte att den alltid
skall ha samma unika adress. Internetadresser skall betraktas
som tillfälliga, och är inget som man bör referera till i kommuni-
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kation mellan datorer, eller mellan dator och människa. För att
hitta fram till en viss dator eller en viss tjänst skall man i stället
använda domännamn i deras olika former, och DNS-katalogen (se
nedan) talar sedan om vilken IP-adress den datorn eller tjänsten
finns på just nu. Domännamnen bör alltså betraktas som mer
"permanenta" i sammanhanget.

Kommunikation över Internet sker i dag med IP-protokollet i dess
4:e version, IPv4. På grund av "riktnummerindelningen" och på
grund av att adresserna i IPv4 är begränsade till 32 bitar kom-
mer antalet tillgängliga adresser så småningom att ta slut. IPv4
är inte designat för den fullständiga explosion i användning som
dagens Internet är utsatt för. Man räknar med att adresserna
skall "ta slut" någon gång år 2007–2009. För att undvika proble-
met har man utvecklat en ny version av IP-protokollet, version 6,
IPv6 (version 5 försvann i utveckling och experiment). En av ny-
heterna i IPv6 är att adressernas längd har utökats till 128 bitar
(16 byte), och med det hoppas man att IPv6 skall klara sig tills
det är dags för nästa generation av protokoll. IPv6 körs redan i
dag framgångsrikt på experimentstadiet av flera stora leveran-
törer, och man räknar lugnt med att IPv6 skall hinna ut i pro-
duktledet långt innan IPv4-adresserna tar slut. IPv6 är dessutom
skapat för att samexistera med IPv4, så avsikten är att man skall
kunna göra en glidande övergång och köra bägge protokollen pa-
rallellt under en avsevärd tid.

3.2 Routing och autonoma system

När Internetvärldens dataväxlar, s.k. routrar, ”samtalar” med va-
randra vid trafikutbytespunkter, informerar de varandra om vil-
ka prefix de känner till, och ”åt vilket håll på nätet de ligger”, dvs.
vilken operatör de tillhör och via vilken förbindelse trafik till var-
je prefix skall förmedlas. Routrarna har själva Internetadresser
och uppträder som datorer på nätet. Kommunikationen mellan
dem bärs av IP-protokollet, och med hjälp av det sänder routrarna
speciellt kodad information om prefix och vägar enligt s.k.
routingprotokoll som alltså är överlagrade IP-protokollet.

För att kunna gruppera informationen på ett vettigt sätt brukar
man samla de delar av nätet som ligger under samma administ-
rativa kontroll i vad som kallas ett autonomt system (AS). En ope-
ratör utgör ofta ett (eller ett par) autonoma system. Routrarna ut-
byter alltså information om i vilket AS eller i vilken del av det eg-
na AS:et de tror att ett visst prefix ligger. De autonoma systemen
identifieras med nummer, autonoma systemnummer (ASN). Ge-
nom att lyssna på andra routrar och para ihop det med egen kun-
skap bygger routrarna upp en databas med vars hjälp de kan för-
medla trafik till och från alla prefix.
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Man använder olika typer av routingprotokoll för olika situa-
tioner. Inom ett visst AS används ofta vad som kallas interna
routingprotokoll, och gentemot andra AS använder man externa
routingprotokoll. Inom det egna AS:et vill man ofta överföra
mycket och noggrann information, men när det gäller andra AS
nöjer man sig med lite mer översiktlig information.

Eftersom routing mellan olika AS ofta innebär att man korsar en
gräns mellan olika organisationer är det viktigt att de externa
protokollen är strikt standardiserade, och i dag använder en stor
majoritet av alla AS protokollet Border Gateway Protocol version
4 (BGP4) för sin externa routing. Internt inom AS:en används ett
flertal olika protokoll, varav en del är leverantörsspecifika, men
det spelar mindre roll eftersom ett AS i allmänhet håller sig inom
en organisation som då själv kan bestämma över vilka produkter
som skall användas i deras del av nätet.

3.3 Default route

Ofta kan databasen i en router förenklas kraftigt med begrepp
som ”följande fyra prefix ligger på ena sidan om mig, men alla
andra ligger på andra sidan”. Det innebär att routern kommer att
förmedla all trafik som skall till något som helst prefix utom de
fyra listade till den ”andra sidan” och lita till att någon mer
kunnig router där tar hand om trafiken och förmedlar den som
avsett. En sådan generell regel brukar kallas default route.

3.4 Adressregistraturer

Eftersom IP-adresser och autonoma systemnummer måste vara
unika, så måste de, fortfarande på samma sätt som telefonnum-
mer, koordineras över hela Internet. Hierarkin för detta samar-
bete återges i figur 7.

Den organisation som ligger närmast att ha det juridiska ansva-
ret för Internet som helhet heter Internet Society (ISOC). ISOC är
en förening där alla som vill får vara med, privatpersoner lika väl
som företag. Alla som på något sätt har en relation till Internet
får genom ISOC en möjlighet att påverka administrativa beslut
inom Internet. ISOC anses vara den organisation som har ansva-
ret för alla tillgängliga IP-adresser. ISOC har delegerat till the
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) att sköta utdelning-
en av nummer. IANA är en mycket liten myndighet, och nöjer sig
med att sätta upp regelverk, och att delegera det dagliga arbetet
till tre regionala registraturer: Réseaux Internet Protocol
Européen Network Coordination Centre (RIPE NCC) i Amsterdam,
Internet Network Information Center (InterNIC) i Washington,
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RIPE
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Figur 7

och Asia Pacific Network Information Center (APNIC) i Tokyo. De
tre regionala registraturerna styrs lite olika, men fyller samma
tekniska funktion.

En operatör får adresser att fördela till sina kunder från en regio-
nal registratur. I Europa får operatörerna adresser från RIPE
NCC i Amsterdam. För att få adresser måste man registrera sig
som operatör hos RIPE NCC och bidra till deras finansiering.
Man förbinder sig därvid att fördela de erhållna adresserna enligt
RIPE:s tämligen restriktiva rekommendationer. RIPE NCC har
sitt uppdrag från RIPE (se nedan), som kan sägas vara forum för
Internetoperatörer i Europa, så den som inte är nöjd med RIPE
NCC:s sätt att tillhandahålla adresser har möjlighet att påverka
detta genom RIPE.

Regionala registraturer tillhandahåller också autonoma system-
nummer vid behov.

3.5 Domännamn

Domännamn användes ursprungligen för att namnge datorer. Så
småningom började man även använda domännamn för adresse-
ring av elektronisk post, och numer har de tyvärr kommit att an-
vändas till att identifiera alla möjliga typer av tjänster – något
som de aldrig varit avsedda för. Domännamn är hierarkiska och
delas ut enligt en strikt internationell hierarki med trädstruktur.
Varje nod i databasträdet kan ha noll eller flera undernoder.
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Trädet ”läses” underifrån, och varje streck ersätts med en punkt
när man skriver domännamnen. Se figur 8.

com fi se nl

hutbunyip cafax kth

nadaadmin

cyklop server

cyklop.nada.kth.se

cafax.se

bunyip.com

Figur 8

Översta våningen i trädet innehåller bara roten. Under roten
kommer landskoderna för världens länder, samt ett antal inter-
nationella domäner och några nationella domäner för USA. An-
svaret för en nod och därmed alla underliggande noder kan dele-
geras till annan organisation eller person, och detta kan upprepas
av den som fått ansvaret. Alltså kan den som har ansvaret för
hela nationsdomänen .se dela ut ansvaret för kth.se till någon
annan, i detta fall Kungliga Tekniska Högskolans centrala admi-
nistration. KTH kan sedan i sin tur ge ansvaret för domänen
nada.kth.se till Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi
(NADA). Varje ansvarstagare sätter sedan upp regler för hur un-
derdomäner skall skapas, men allt sker under totalt ansvar gent-
emot överliggande domäner. Om KTH sköter domänen kth.se och
underliggande domäner så illa att det kommer klagomål till ad-
ministratören för .se, så kan administratören av .se i absolut värs-
ta fall dra tillbaka delegeringen. Att så sker är dock synnerligen
ovanligt.

Det formella ansvaret för domännamnen som helhet anses ligga
hos ISOC, som på samma sätt som med IP-adresser har delegerat
det praktiska arbetet till IANA (se ovan).

När detta skrivs (augusti 1997) pågår ett intensivt arbete med att
bättre formalisera ansvaret för domänen .se så att det klarare
framgår vem som har ansvar för vad, och så att beslutsgångar och
besvärsvägar klargörs och accepteras av Internetvärlden i Sveri-
ge. I rapportens avsnitt 14 ”Namn- och adressplan” beskrivs dels
den nuvarande organisationen för domännamnshantering av .se,
dels den av ISOC-SE föreslagna organisationsstrukturen för
hantering av .se.
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3.6 Operatörssamarbete

Det finns många anledningar för operatörer att samarbeta på det
tekniska planet. Det kan gälla saker som former för trafikutbyte,
definition av nomenklatur och uttrycksformer för avtalsskrivning,
hur ny teknik bäst implementeras så att ingendera partens kun-
der blir lidande, samarbete vid behandling av trafikstörningar
eller missbruk av nätresurser och mycket mer. Operatörer träffas
därför regelbundet i olika sammanslutningar. De är i allmänhet
helt frivilliga och icke affärsdrivande. Följande kan sägas vara de
mest signifikanta för operatörer i Sverige:

• Internet Engineering and Planning Group (IEPG) är en ganska
liten grupp (40–50 pers, trots att den är öppen för alla operatö-
rer i världen) som träffas ca två gånger per år. Gruppen har
väldigt lite formell beslutskraft men har viss betydelse när det
gäller samordning av samtrafik mellan kontinenter (t.ex. USA–
Europa) och används ofta för att informera om nationella för-
hållanden som avviker från förhållanden på andra ställen på
nätet.

• Réseaux Internet Protocol Européen (RIPE) är en betydligt stör-
re organisation (ca 155 deltagare i möten, växande), och den
engagerar framför allt operatörer i Europa. De tre möten per år
som hålls ägnas åt såväl tekniskt informationsutbyte som be-
slut om hur viss teknik lämpligen tillämpas för att på bästa
sätt utnyttja de dyra internationella sammankopplingarna och
gemensamma resurser. Ofta presenterar operatörer övergri-
pande planer, och mötena är ett utmärkt sätt att hålla sig à
jour med vad som händer med Internet i Europa. RIPE har
också ett tiotal arbetsgrupper som sysslar med olika tekniska
aspekter på nätet och dess stödsystem.

RIPE har sina motsvarigheter i Nordamerika och Asien i North
American Network Operators Group (NANOG) respektive Asia
Pacific Regional Internet Conference on Operational
Technologies (APRICOT).

• Swedish Operators Forum (SOF) är en undergrupp inom
Swedish Network Users Society (SNUS), och inom den arbetar
svenska operatörer för att t.ex. klargöra ansvarsgränser mellan
operatörer och mellan operatörer och kunder.

3.7 CERT-organ

CERT Coordination Center i USA och dess motsvarighet i andra
länder har på senare tid kommit att få en allt större roll. Deras
uppgift är att bistå med informationsutbyte och viss teknisk hjälp
i krissituationer, t.ex. vid datorintrång, förfalskningar och andra
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former av databrottslighet. Om en organisation blir utsatt för
dataintrång eller liknande uppstår ofta ett stort behov av skyd-
dad kommunikation. Det kan gälla hjälp att tolka eventuella spår
av intrång, hjälp med att leta upp och kontakta den som är mot-
part i fallet, hjälp med arkivering av data och så vidare. En natio-
nell funktion som bistår operatörer och nätanvändare med sådan
informationshantering och arkivering är en stor hjälp i kampen
mot datorbrottsligheten, och många länder har redan sådana. De
olika CERT-liknande organ som finns på olika nivåer inom Inter-
net samarbetar och bygger upp ett nätverk av förtroende och
kompetens, och hjälper varandra med lokal kännedom och per-
sonliga kontakter.

4 Teknisk utveckling

Internet utvecklas hela tiden tekniskt. Grunden utgörs av ett
ganska litet antal tekniska standarder som har fastställts efter
rigoröst provande. Den felaktiga uppfattningen att det inte finns
någon standard för Internet är alltså helt ogrundad. Det är till
och med så att de provningsförfaranden som används i Internet-
världen ofta vida överstiger vad som tillämpas inom andra områ-
den.

4.1 Internet Engineering Task Force (IETF)

För att en teknik skall kunna upphöjas till standard inom Inter-
net krävs att den dokumenteras, offentliggörs och nagelfars av en
arbetsgrupp inom the Internet Engineering Task Force. Arbetsdo-
kumenten på det här stadiet kallas Internet Drafts. Efter publika-
tion genomgår förslaget tre stadier: Proposed standard, draft
standard och full standard. Förslaget måste tillbringa minst sex
månader i varje stadium, och för att bli upphöjd till full standard
måste bl.a. följande kriterier vara uppfyllda: det måste finnas
minst två implementationer av standarden i fråga, och de måste
vara utvecklade direkt från förslaget var för sig och oberoende av
varandra. De måste implementera hela standarden och inte bara
delar därav, och de måste naturligtvis kunna samköra. Detta till-
sammans med kravet att alltihop måste vara uppfyllt inom två år
från det att förslaget läggs gör att man borgar för att det verkli-
gen fungerar, och att det är genomförbart på rimlig tid. Kravet på
samkörbara implementationer är tämligen unikt i standardise-
ringskretsar.

IETF har ett tiotal arbetsområden (areas) som i sin tur är
uppdelade i arbetsgrupper (working groups, totalt ett 80-tal).
Arbetsområdena hanterar övergripande strukturer som t.ex.
”säkerhet”, ”routing” eller ”applikationer”. Arbetsgrupperna
arbetar sedan med någon viss del av området, t.ex. något visst
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routingprotokoll eller någon viss säkerhetsaspekt. Arbetsgrupper-
na är öppna för alla som vill vara med, och arbetet bedrivs för det
mesta per e-post och distributionslistor som förmedlar breven till
alla som är med i arbetsgruppen. På så sätt förs elektroniska de-
batter. Varje grupp har en ordförande som leder och samordnar
debatterna och ser till att resultaten sammanställs och publiceras
ordentligt. Tre gånger om året anordnas det konferenser där alla
arbetsgrupperna får möjlighet att träffas och ha muntliga debat-
ter och små snabba möten där man kan lösa de problem som inte
gått att få ordning på via e-post. I möjligaste mån sänds mötena
ut som videoutsändningar över Internet, så att de som inte har
råd eller möjlighet att åka till konferensen i alla fall kan delta
elektroniskt.

Varje arbetsområde har en eller ett par områdessamordnare (area
director, AD) som ser till att arbetsgrupperna inte sitter och utför
arbete åt olika håll inom samma ämnesområde, och som hjälper
till med korsbefruktning mellan grupperna, samt bidrar till arbe-
tet med erfarenhet och överblick. Områdessamordnarna tillsam-
mans med ordförande för hela IETF och ytterligare några perso-
ner bildar the Internet Engineering Steering Group (IESG). IESG
är den grupp som beslutar om huruvida ett förslag skall antas
som standardförslag, och som eventuellt befordrar förslaget upp
genom graderna till full standard. IESG fungerar sålunda som en
sorts styrelse för IETF.

IETF har numer ett officiellt samarbete med det officiella stan-
dardiseringsorganet International Standardizations Organisation
(ISO), så att alla IETF-standarder automatiskt erhåller ISO-
status.

4.2 Request for Comments (RFC)

Endast en liten andel av allt arbete IETF utför leder till standar-
der. Mycket annat arbete leder till viktiga dokument, men det är
ofta fråga som stöddokument, upplysningar och allmän praxis.
Alla dokument som publiceras av IETF följer en numrerad serie
kallad Request for Comments. Numreringen löper från 1 och upp-
åt, och nu finns ca 2200 RFC:er. Namnet är en kvarleva från for-
na tider då RFC:erna var en sorts mötesprotokoll, som man för-
väntade sig kommentarer till. Så är inte längre fallet, utan en
RFC är ett färdigt dokument.

En RFC har alltid en tilläggsbeteckning som beskriver vilken typ
av information den innehåller. Det finns 4 kategorier: Standard,
experimental, informational och best current practice. Som beskri-
vits ovan har en RFC av typen standard alltid ytterligare en un-
derklassificering: Proposed, draft eller full.
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Endast dokument i klassen full standard beskriver just detta och
de är inte fler än ca 65 stycken.

Dokument av klassen experimental, beskriver experimentella
protokoll: Saker man vill provköra, men inte är riktigt säker på
att det är en så strålande idé att man vill upphöja den till full
standard direkt. Man vill skaffa sig erfarenhet av praktiskt an-
vändning för att se om det är en lämplig väg att ta.

Informational RFC:s är allmän information om hur saker och ting
fungerar och hur det är tänkt att de skall fungera. Ofta följs en
standard av ett antal informational som i ett mer beskrivande
språk berättar hur den torra standardtexten skall tolkas.

Best Current Practice (BCP) beskriver tillvägagångssätt i olika
frågor. En BCP inriktar sig på praktiskt handhavande av
Internetrelaterad utrustning och programvara, och den beskriver
det som många anser vara bästa sättet man känner till just nu
att lösa olika problem. Ett exempel på en BCP är
rekommendationer för hur IP-adresser skall delas ut.

5 Knutpunkter

Knutpunkter spelar en stor roll för trafikutbyten på Internet.
Operatörer behöver förbindelser mellan varandra för att kunna
förmedla trafik mellan sig och sina kunder. Om fyra operatörer
bestämmer sig för att utväxla trafik behövs, enligt formeln nedan
med n=4,

n n( ) ( )− = − =1

2

4 4 1

2
6

stycken förbindelser dem emellan. Se figur 9.

OP 1

OP 4

OP 2

OP 3

Figur 9

Om man i ställer kopplar ihop routrarna på ett gemensamt lokalt
nät där ”alla kan prata med alla”, så behöver varje operatör bara
en enda ledning för att komma i kontakt med alla andra operatö-
rer som är anslutna till samma knutpunkt. Ju större knutpunkt,
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desto fler operatörer kan man nå med samma ledning, och desto
större blir vinsten med att koppla sig dit.

OP 1 OP 4OP 3OP 2

Knutpunktsnätverk

Anslutningslinje

Figur 10

Via det gemensamma knutpunktsnätet (se figur 10) kan nu sam-
ma trafikflöden erhållas som det i figur 9.

En knutpunkt fungerar bara tillfredsställande om alla som anslu-
ter sig själva får bestämma med vem de vill utbyta trafik och med
vem de inte vill. Detta förutsätter att själva knutpunktsnätet inte
innehåller någon typ av enheter som omöjliggör för operatör 1 att
bestämma vilka paket som skall skickas till operatör 2 och vilka
som skall skickas till operatör 3. En typ av enhet som hindrar dy-
likt är routrar, så en knutpunkt får inte innehålla sådana. Det
som återges i figur 11 fungerar således inte!

Knut

OP 1

OP 2

Får inte vara router!

OP A

OP B

Dest

Figur 11

En router tittar bara på mottagaradressen på datapaketen när
den väljer vilken väg ett paket skall förmedlas. Om operatör A i
bilden ovan vill skicka paket till destinationen Dest så kommer de
att skickas via den tänkta knutpunktsroutern. Knutpunkts-
routern tittar på mottagaradressen (Dest), och bestämmer sig för
att skicka paketet via en väg till Dest. Antag att den väljer vägen
via operatör 1. Om nu operatör B vill skicka ett paket till Dest,
skickar den sitt paket till knutpunktsroutern, som tittar på mot-
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tagaradressen och naturligtvis kommer till samma beslut som
ovan: paketet skall till samma adress som det som förmedlades
nyss, och vägen dit var via operatör 1. Operatör A och operatör B
kan alltså inte välja olika vägar på andra sidan knutpunkts-
routern för att få sina paket förmedlade till destinationen, utan
knutpunktsroutern bestämmer att varje destinationsadress bara
har en väg. Knutpunktsroutern får i stället funktionen hos ytter-
ligare en mellanliggande operatör, och bör alltså kallas just ope-
ratör.

Om knutpunkten i stället formges enligt figur 12 så kan operatör
A själv välja om den vill be operatör 1 eller operatör 2 förmedla
trafiken till Dest, och operatör B kan likaledes välja operatör 1
eller 2 själv. Knutpunkten har då i stället rollen av neutral mark-
nadsplats.

OP 1

OP 2

OP A

OP B

Dest

Figur 12

Operatörernas samtrafik sker enligt två huvudprinciper: Peering
eller transit. Ett peeringavtal mellan två operatörer innebär att
de kommer överens om att ha samtrafik mellan sig och sina kun-
der, men att de inte bär trafik till/från varandra från tredje opera-
tör. Peeringavtal förekommer oftast mellan operatörer av jämför-
bar storlek, och är oftast utan trafikavgift mellan parterna.

Ett transitavtal innebär att den ena parten tar på sig att förmed-
la den andres (och dennes kunders) trafik till tredje operatör, och
oftast gäller sådana avtal "resten av världen".

Exempel: en liten operatör som bara är verksam i Skåne behöver
fortfarande nå hela världen om hans tjänst skall vara gångbar.
Det enklaste sättet för den lilla operatören att åstadkomma detta
är genom ett transitavtal med någon stor operatör som redan har
sådana förbindelser. Transitavtal förekommer oftast mellan ope-
ratörer av olika storlek, och är ofta förknippade med någon form
av avgift till den som tillhandahåller transitfunktionen (oftast
den större operatören).
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6 Tjänster i nätet

En dator som sitter kopplad till Internet vill utnyttja vissa
tjänster. Olika tjänster fungerar på olika sätt och kräver olika
mycket stöd från andra system på nätet. Nedan anges de van-
ligaste tjänsterna.

6.1 Domain Name System (DNS)

Namnstrukturen för DNS har beskrivits ovan. Varje dator som
sitter kopplad till Internet behöver kunna skaffa information om
vilka adresser andra datorer har, genom att slå upp dem i DNS-
databasen. Normalt har varje lokalt nät en DNS-server till vilken
andra datorer i närheten kan ställa sina frågor. DNS-servern till-
handahåller svaren, antingen ur sin egen databas eller, om den
efterfrågade informationen inte finns där, genom att gå ut och
hämta informationen på Internet genom att bli hänvisad kors och
tvärs mellan olika databasservrar till dess den kommer fram till
svaret och kan förmedla det till den ursprungliga frågeställaren. I
sådana fall passar den dessutom på att komma ihåg svaret ett
tag, för det fall att någon dator skulle fråga om samma sak snart
igen. På så sätt undviks onödig trafik på nätet.

Även datorer som tillfälligt kopplas till nätet (ringer upp) behöver
naturligtvis tillgång till denna tjänst, och det anses normalt att
operatören som står för tillkopplingen även tillhandahåller en
DNS-server som kundernas datorer kan ställa sina frågor till.

Normalt har datorer alltså inte förmågan att själva följa DNS-
hänvisningar över Internet, utan de ställer alla frågor till samma
server, varefter servern ”löser problemet” och levererar svaret.

Servrarna är i sin tur beroende av andra servrar, och i synnerhet
de servrar som håller i roten till databasträdet, de tolv servrar
som kan ge en första hänvisning för alla frågor om alla domäner,
de så kallade namnservrarna för DNS-roten. Sverige har sedan
1989 varit så lyckligt lottat att vi inom landet har haft den enda
namnservern för DNS-roten som har funnits utanför den nord-
amerikanska kontinenten. Under maj 1997 startades den tret-
tonde servern, och den är lokaliserad till London.

DNS är den tjänst som är viktigast för alla datorer. Utan den har
man ingen möjlighet att ta reda på vart man skall koppla sig. Det
är helt nödvändigt att namnservern för DNS-roten och de servrar
som tillhandahåller information om vilka huvuddomäner som
finns under toppdomänen se tillhandahåller sin information på
ett neutralt sätt, och att driften av servrarna sköts väl med ett
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stabilt fundament för driftsekonomin. Hittills har SUNET och
NORDUnet drivit verksamheten. I rapportens avsnitt 13 föreslås
hur DNS-servrarna för .se och den namnserver för DNS-roten som
är placerad i Stockholm fortsättningsvis skall drivas och i avsnitt
15 hur de skall finansieras.

Säker DNS (secure DNS)
DNS som det tillämpas i Internet i dag är inte något särskilt sä-
kert system. Det går inte att veta om informationen man får ur
databasen är pålitlig eller inte. Det är fullt möjligt att förfalska
informationen i DNS-databasen och på så sätt missleda använda-
re. Det finns i dag inget sätt att verifiera att den information som
hämtats från DNS är äkta och oförvanskad. Ett säkerhetstillägg
till DNS-tjänsten har nyligen börjat tas i drift på prov. Det är vik-
tigt att vi i Sverige håller oss framme och på ett tidigt stadium
visar att vi är beredda att hjälpa till att förbättra det nuvarande
systemet. En sak som är nödvändig för att ett säkrare DNS skall
uppnås är att digitala signaturer används. Utan dem går det inte
att stärka funktionen hos DNS.

6.2 Elektronisk post

SMTP
Elektronisk post, eller e-post, är en gammal funktion som har
funnits på Internet jämförelsevis länge. Den grundläggande
funktionen, enligt Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), den
gamla standard från 1982 som fortfarande gäller, är att förmedla
text (enligt det engelska alfabetet) mellan två användare. I dag är
systemet vidareutvecklat, och innehåller många byggblock.

Precis som med DNS förlitar sig e-post på ett system av servrar.
På det tidiga Internet kunde de flesta datorerna ta emot och lagra
post, och man loggade då in på den dator man hade sitt konto på,
och läste posten där. I dag fungerar det oftare så att vissa datorer
har som uppgift att mellanlagra posten till dess att användaren
vill läsa den. Användaren kopplar då upp sin dator mot servern
och hämtar över posten med något speciellt ”posthämtarproto-
koll”. Det går på så sätt utmärkt att läsa sin post från en dator
som bara tillfälligt kopplar sig till Internet. Vid sändning använ-
der man ofta en s.k. ”relädator”, dvs. avsändardatorn skickar all
post till en och samma server som sedan får lösa problemet med
förmedling. Servern letar med hjälp av DNS upp den dator som
skall ta emot brevet, och försöker leverera det. Om det misslyckas
lägger servern brevet i en kö, och försöker med jämna mellanrum
ånyo att leverera brevet. Om det trots alla försök misslyckas åter-
sänds brevet normalt till avsändaren med ett meddelande om att
det inte kunde levereras.
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De flesta operatörer tillhandahåller e-postservrar som kunderna
kan använda för att hämta och lämna e-post.

MIME
Den ursprungliga standarden för e-post beskriver endast rudi-
mentära textmeddelanden, och ger inte möjlighet att förmedla
något annat än text, eller ens nationella specialtecken av någon
sort. Med ett växande Internet var det naturligtvis ohållbart i
Europa, men framför allt i de östasiatiska länder som inte an-
vänder ens det latinska alfabetet. Ett antal tillägg, som samman-
fattas under beteckningen Multipurpose Internet Mail Extensions
(MIME), har på senare år fått starkt fäste.

MIME är ett genomtänkt system, som är designat att hantera
såväl olika teckenmängder som andra meddelandetyper än text.
MIME går ut på att man, på ett standardiserat sätt, beskriver
vad det är man skickar och hur det är kodat. Det finns många
olika format men ganska få kodningssätt. Formaten beskriver
vilken typ av data som skickas, t.ex. att det är text, ljud, stillbild,
video eller kanske en datafil till ett kalkylprogram.

Kodningssätten behövs för att göra om binära data (som ljud, bild
och nationella tecken) till något som liknar engelsk text, eftersom
många gamla e-postsystem som fortfarande är i drift bara kan
hantera engelsk text. Om de gamla systemen bara kan förmås att
vidareförmedla den kodade informationen kan sedan mottagar-
datorn, om den är modern och ”förstår” MIME, avkoda ”texten”
till binära data igen.

MIME ger också möjlighet att lägga flera olika meddelandetyper i
en gemensam ”container”, så att man t.ex. först har en ”text-
snutt”, därefter en kalkylfil, sedan en bild och sist ett ljud. Man
kan också dela upp stora meddelanden i flera mindre för att över-
föringssystemen skall få lagom stora ”munsbitar”, varefter motta-
gardatorn kan sortera delarna och koppla ihop dem till det ur-
sprungliga stora meddelandet.

Behov av kryptering
E-post i sig innehåller ingen som helst säkerhet. Det är mycket
enkelt att förfalska avsändaradresser, och en illasinnad person
som lyckas bryta sig in på en e-postserver kan gå in och ändra i
oläst post. Båda dessa problem går att lösa, men alla sätt som ger
tillräckligt skydd mot sådana angrepp är helt avhängiga av kryp-
tering. Digitala signaturer verifierar avsändare, och kryptering
av hela meddelanden skyddar mot insyn och medför att förvansk-
ningsförsök under transporten kan upptäckas.
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6.3 News

News började användas efter e-post, och är också ett meddelande-
system som ursprungligen var avsett för engelsk text. News är en
elektronisk mötesplats där man kan delta i olika ”möten”. I ett
möte förs en debatt mellan deltagarna som fungerar så att ett
meddelande som sänds till en server kopieras till alla andra
servrar, så att alla som är med i mötet kan läsa inläggen. Det
finns alltså ett system av servrar som förmedlar alla inlägg
mellan varandra. Operatörer har normalt newsservrar som
kunderna kan koppla sig till för att delta i möten.

Mängden data i newssystemet är ofattbart stor. Det finns 10 000-
tals möten där det diskuteras allt upptänkligt som t.ex. olika da-
tortypers funktioner, programspråk, speciella programsystem, all
världens olika typer av hobbyer och fritidssysselsättningar, juri-
dik, sociala aspekter, allehanda akademiska ämnen från historia
och språk till matematik och för all del sex. Mängden data som
cirkulerar är i dagsläget i storleksordningen 1–5 Gbyte per dag
(1–5 miljarder byte per dag!). Att övervaka vad som sägs är alltså
fullständigt omöjligt. Diskussionsgruppernas namn har inte hel-
ler någon hård anknytning till vad som sägs. Det kräver ingen
ansträngning att skriva ett inlägg om knyppling i ett möte som
handlar om rallybilsmotorer.Att reglera innehållet i news låter
sig nog inte göras.

6.4 World Wide Web (www)

World Wide Web  är en relativt ny företeelse. Den har bara fun-
nits sedan 1993, men har utvecklats på ett närmast explosions-
artat sätt till att i dag stå för cirka 70% av trafiken på Internet.
Protokollet som används för webbtrafik heter egentligen Hyper-
text Transfer Protocol (HTTP), och det möjliggör överföring av
kompositinformation i form av text, bild och ljud blandat (= mul-
timedia), och med länkar som pekar på annan information. Infor-
mationen kodas i ett språk som kallas Hypertext Markup
Language (HTML). Systemet uppfanns på fysikforsknings-
laboratoriet CERN i Genève, där man ville lösa vissa problem
med att tillgängliggöra intern information via datorer. När
National Center for Supercomputing Applications (NCSA) i USA
presenterade sin lättanvända webbläsare Mosaic blev det plötsligt
lätt för vanliga människor att tillgodogöra sig information via
Internet, och företaget Netscape var inte sena att kopiera kon-
ceptet och göra en kommersiell produkt som banade väg i en
sällan skådad fart för det som har blivit www i dag.

Webbservrar tillhandahåller hypertextsidor på förfrågan. Genom
att ge en webbadress till sin webbläsare kan den, med hjälp av
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DNS, leta upp den dator som tillhandahåller den informationen,
och be om att få den utlämnad.

Webbadresser, eller Universal Resource Locators (URLs), är ty-
värr mycket rudimentära och refererar inte till ett visst doku-
ment, utan till den plats där dokumentet lagras. Om dokumentet
flyttas ändras URL:en för det. Hela systemet är väldigt inflex-
ibelt, men ett nyare system, Universal Resource Names (URNs),
tar hand om den problematiken på ett genomtänkt sätt, och kom-
mer sannolikt snart att börja användas i stället för URL:er.

Webbservrarna är inte hopkopplade på samma sätt som news-
servrarna. Varje server är sig själv nog, och den har möjligen pe-
kare till andra i sina databasfiler, men i webbfallet är det alltid
klienten (webbläsaren) som kontaktar de olika servrarna. Detta
sker helt osynligt för användaren, och man vet egentligen inte om
en webbsida har en textdel från en server, en bild från en annan,
och en ljudsnutt från en tredje. Det finns inkodat i HTML-koden,
men det är bara den färdiga helhetsbilden som presenteras för
användaren.

6.5 Tid

En annan viktig detalj för alla datorer är att ha en samfälld upp-
fattning om hur mycket klockan är. Tidsinformation förmedlas
över Internet med hjälp av Network Time Protocol (NTP), ett
mycket sinnrikt protokoll som med avancerade matematiska
algoritmer tar hänsyn till fördröjningar i nätet, överförings-
hastigheter, datorers varierande gånghastighet och mycket an-
nat. Resultatet är att man via NTP kan få datorns klocka att visa
mycket exakt tid. NTP har dessutom inbyggda funktioner för
säkerhet, så att man vet att man får rätt tid från rätt dator.

NTP-servrar kopplas till varandra i ett hierarkiskt system. På
några punkter måste man dock ha någon form av tidskälla som
kan anses vara den sanna tiden. Sådana tidskällor är oftast
atomur eller andra apparater med motsvarande noggrannhet. I
Sverige finns i dag bara ett atomur kopplat till Internet, och det
drivs i privat regi.

Datorer använder klockan kontinuerligt för att tidsstämpla alle-
handa information, från skrivdatum i filer till kryptonycklar och
poster i loggfiler. Vetskap om att man har färsk information är en
hörnsten i alla system för säkert informationsutbyte, och om man
behöver spåra intrång i datorsystem och liknande är korrekta
tidsstämplar i loggfiler mycket underlättande. Även vid normalt
utbyte av filer mellan datorer spelar tiden en stor roll. Om en fil
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skrivs i stort sett samtidigt från flera håll, så gäller det att veta
vem som skrev i filen senast.
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Bilaga 7

Tillämpning av Internet inom olika områden

Syftet med denna bilaga är att ge en bild av hur Internet nu an-
vänds inom olika branscher och sektorer i Sverige.

1 Företagsintern användning

I näringslivet har man i första hand använt Internetteknik i form
av intranät, dvs. företagsinterna informationstjänster. Sverige
anses vara ledande på detta område. Intranät används till att
förbättra det interna flödet av information och som stöd för sam-
arbete inom företaget. Ett annat viktigt område för företagens
användning av Internet och intranät är utbildning. Flera av de
största multimedieföretagen har utvecklat utbildningsmaterial
bl.a. för företagsinternt bruk.

I denna bilaga behandlas inte vidare intranätfrågor.

2 Business-to-Business

Intresset för elektronisk handel har ökat starkt under det senaste
året, dels genom Toppledarforums satsning, dels för att det helt
enkelt är ekonomiskt lönsamt. I sin enklaste form, att på Internet
göra information tillgänglig om varor, tjänster och om offentliga
upphandlingar, har detta bidragit till det ökade intresset för In-
ternet.

Eftersom Internet är globalt har i flera fall nya marknader för
svenska företag och deras produkter utvecklats genom ett så en-
kelt sätt som att ha bra produktinformation på www. Andra före-
tag utnyttjar nätet för kund- eller säljstöd och kommunikation
med kunderna om kommande produkter. Aktörer såsom handels-
kamrarna och Exportrådet har på allvar börjat använda Internet
för att förenkla och stärka sitt stöd till näringslivet.

För att främja elektronisk handel bildades föreningen Swebizz
som bedriver utbildning och informationsspridning. Föreningen
samverkar med liknande internationella organisationer.

Visionen att använda elektroniska pengar och hantera betal-
ningar via nätet ligger däremot längre fram i tiden. Det är syn-
nerligen stora belopp som omfattas av denna verksamhet. Nya
tekniska lösningar utvecklas kontinuerligt. Standardisering
kommer inte att kunna göras på flera år. Flera olika initiativ har
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tagits. Det mest omskrivna är VISA/Mastercards satsning på
Secure Electronic Transactions (SET),.

3 Konsumentmarknaden

Tillgången till öppna informationstjänster riktade till konsument-
marknaden, såväl i den kommersiella sektorn som i den offentli-
ga, har ökat kraftigt under det senaste året. Bland dessa tjänster
kan nämnas bank- och finanstjänster, bostads- och arbetsförmed-
lingar samt erbjudanden från rese- och postorderföretag. Flera va-
ruhus och livsmedelsföretag utvecklar nu hemköpslösningar via
Internet med webbtekniken. Redan nu kan man skönja att Inter-
net skapar nya förutsättningar. Det lokala företaget konkurrerar
nu med ”hela” nätet. Bästa pris kan finnas i USA eller något an-
nat land för många produkter. Detta innebär en helt annan af-
färslogik, där utöver bästa pris/prestanda, faktorer som frakt, ga-
rantier och kundstöd kan ha en betydelse för om man väljer att
köpa lokalt i stället för ”över nätet”.

Ett helt nytt område är spel- och nöjessektorn, där möjligheterna
att ta betalt hittills gjort att såväl musik som spel m.m. givits ut i
form av CD-ROM-skivor. På senare tid har flera CD-ROM-basera-
de spel kombinerats med spel över Internet. Redan det faktum att
spelindustrin sedan flera år tillbaka gått om Hollywoods film-
bransch i ekonomisk omsättning, och att produkter från spelföre-
tagen Nintendo och Sega nu har Internetmöjligheter, säger myck-
et om hur branschen ser på Internets potential. Tekniskt sett
finns nu möjligheten till flerpartsspel och tjänster för musik,
radio och video med CD-kvalitet som kan ”laddas” direkt in i
datorn via nätet.

4 Offentliga tjänster

Snart sagt varje kommun har, eller planerar, egna s.k. webb-
tjänster som en del i den kommunala servicen. Endast i undan-
tagsfall handlar det om väl genomtänkta interaktiva tjänster rik-
tade till företag och allmänhet. Flertalet webbtjänster är i stället
allmän information som ger intrycket att vara en ”broschyr”. Ut-
seendet av denna del av informationen reflekterar också helt den
organisatoriska strukturen. Med Internetteknik kan man helt
dölja denna och bygga informationstjänster som uppfyller använ-
darens behov, exempelvis vid sjukdom, eller i ansökan om olika
stöd. Sjukvårdssektorn har inte varit lika snabb att utveckla
Internet som informationstjänst riktad till allmänheten.
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5 Nätverk och föreningar

Traditionellt sett har Internet alltid inspirerat till bildandet av
olika intressegrupper, ”föreningar” eller ”nätverk” av mycket
varierande karaktär. Genom konferenssystem som News hittar
man människor med samma intressen. Denna företeelse är unik
för Internet och många upplever nu nyhetens behag i att kunna
hitta likasinnade över hela det globala nätet.

6 Utbildningssektorn

Under det senaste året har intresset för Internet och IT inom ut-
bildning ökat starkt. Skolverkets skoldatanät och Stiftelsen för
kunskaps- och kompetensutvecklings skolsatsning, kombinerat
med politiska signaler har bidragit till detta. Därtill kommer
intresset för distansundervisning med den pågående DUKOM-
utredningen.

Från mediehåll har intresset ökat för att med digital-TV kunna
erbjuda teknikstödd utbildning. Erfarenheterna från de första
årens användning är blandad. Tekniken i sig är komplicerad.
Glappet mellan visionerna och verkligheten är fortfarande stort.
Andra avgörande hinder är bristen på tillgång till bra IT-baserat
utbildningsmaterial samt det faktum att lärare i dag äger rätten
till egenutvecklade läromedel vilket hindrar utbyte mellan skolor
och universitet.

7 Mediesektorn

En omfattande och för många aktörer avgörande förändring av
roller och former sker nu i mediesektorn. Telekommunikations-
bolag blir medieaktörer. Satellitbolag köper innehållstjänster.
Tidningar säljer eller ger bort abonnemang för uppringbara
Internettjänster. Gränserna suddas ut.

Hittills har lagstiftningen varit relaterad till medieformen. Press-
stöd är speciellt utformat för tidningar i sin traditionella form,
där särskilt ”den andra tidningen” på orten fått stöd. Detta stöd
kommer med stor sannolikhet att behöva ändras i takt med medi-
ets utveckling. Reklam svarar tillsammans med annonser för den
största delen av intäkterna i dag. De största kostnaderna för tid-
ningsutgivning är distributionskostnaderna.

I och med det ökade utbudet av ”kanaler/medier” såsom radio, TV,
och nu Internet finns en konkurrens mellan medierna. Dessutom
ändras metodiken i reklamen på grund av denna splittrade bild.
Man vill så långt som möjligt hitta sin målgrupp för specifika pro-
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dukter och tjänster till skillnad från allmän reklam och
imagebildning kring företaget som helhet.

TV-bolagen hoppas mycket på digital-TV-tekniken som skulle
kunna ge dem nya möjligheter. En debatt har dock uppkommit
om det är vettigt att lägga skattebetalarnas medel på en sådan
satsning. Kabel-TV-bolagen som äger kabel-TV-nät vill även fort-
sättningsvis tillhandahålla tjänster och bevara sina investering-
ar.

Teleoperatörerna bygger ut sina nät för att säkra sina marknads-
andelar och öka tjänsteutbudet med olika former av innehålls-
tjänster, väl medvetna om att intäkterna från telefonin minskar i
takt med ökad konkurrens och minskade marginaler.

De befintliga medieformerna – radio, TV och tidningar – har
börjat experimentera med Internettjänster. Eftersom den största
kostnaden för en tryckt tidning är distribution, och kostnaden för
denna del är mycket låg på Internet, så är intresset stort för det
nya mediet. De flesta använder Internet som ett komplement till
befintliga tjänster. Flertalet dagstidningar har arkivtjänster och
särskilda läsarforum. En del har utvecklat nya former av journa-
listik eftersom mediet tillåter tvåvägskommunikation för första
gången.

Radiokanaler har börjat lägga upp arkiv på nätet och i vissa fall
görs utsändningar även i realtid. På senare tid har man utvecklat
samma möjligheter för videofilmer. I stort sett samtliga TV-
bolag/kanaler utvecklar arkivfunktioner och ”TV-kanaler” för
smala målgrupper baserat på den s.k. Real Video/Real Audio-
tekniken.

Det ”gamla” mediet försöker också bygga vidare på rena distri-
butionslösningar. Man har på Internet utvecklat s.k. pushteknik
som gör att det automatiskt kommer information om nya produk-
ter och tjänster. I olika undersökningar pekar man på att intres-
set tilltar för Internet i samma takt som intresset för betal-TV och
TV samt tidningar som helhet avtar. Detta är särskilt tydligt
bland yngre personer.

Många helt nya (och unga) aktörer har tillkommit på nätet efter-
som mediet är billigt och det är enkelt att nå ut till sin publik.
Nya former av elektroniska tidningar börjar ta form. Många nya
”tidningar” har tillkommit som tas fram till låga kostnader. Medi-
et bjuder dessutom på interaktivitet och ofta har man kombinerat
”tidningen” med datorkonferenser eller s.k. chat-konferenser i
realtid med intressanta personer eller journalister som moderato-
rer. Flera av dem vänder sig till målgrupper som är av stort kom-
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mersiellt intresse. Reklamintäkter börjar nu flyttas från stora
breda medier till dessa målgruppsspecifika tjänster.

Printing-on-demand har också blivit en överlevnadsmöjlighet för
”smala” författare. Författaren kan lägga ut verket på nätet och
sälja det genom printing-on-demand till enstaka användare.
Bland annat lyrik har börjat distribueras med denna form. Ut-
veckling sker snabbt av nya kombinationer av tekniker och
koncept.
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Bilaga 8

Organisationer i Sverige

ISOC-SE

The Swedish Chapter of the Internet Society (ISOC-SE) är en
ideell förening som ingår i den världsomspännande organisa-
tionen Internet Society. ISOC-SE vänder sig till både företags-
medlemmar och enskilda som vill arbeta med Internetfrågor i
Sverige. Syftet med ISOC-SE är att informera om Internet och
Internet Society, stödja utvecklingen av Internet i Sverige och
verka för en effektiv användning och organisation av Internet.
Föreningen intresserar sig för allt som påverkar den svenska
infrastrukturen för  elektronisk kommunikation och använd-
ningen av denna infrastruktur.

Den svenska avdelningen har en självständig ställning i förhål-
lande till den internationella organisationen Internet Society.
ISOC-SE arbetar dock under den internationella organisationens
beskydd och delar i stort dess värderingar, men den svenska av-
delningen väljer sina egna funktionärer och kommer att ha egna
aktiviteter.

Nationellt kommer ISOC-SE att verka för att förenkla regler och
göra det lättare att använda elektronisk kommunikation för olika
ändamål. Därvid vill ISOC-SE kunna samarbeta med svenska
myndigheter om regler, styrning och organisation av vår infra-
struktur.

Initialt är domänhanteringen i Sverige av mycket stort intresse.
ISOC-SE har för avsikt att organisera denna hantering så att an-
svarsförhållandena blir tydligare och effektiviteten ökar. Resurser
och tjänster från organisationer som arbetar med frågan i dag
kommer att utnyttjas även i fortsättningen, men det gäller att
klara ut ansvar och skyldigheter samt bygga en organisation som
kan växa i takt med efterfrågan.

ISOC-SE avser att samarbeta med Swedish Network Users
Society (SNUS), se nedan, som genom sina insatser inom det tek-
niska området (med bl.a. årliga s.k. Interoper) starkt bidragit till
Internets utveckling i Sverige och som även framgent kommer att
spela en viktig roll.  Föreningen har också för avsikt att på flera
olika sätt arbeta tillsammans med industri och förvaltning för att
föra fram och bättre utnyttja den kunskap som finns samlad.
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Samtidigt ser föreningen som sin uppgift att se till att förutsätt-
ningarna för Internets utveckling i Sverige inte försämras genom
onödiga regleringar och förslag som inte tillräckligt beaktar Inter-
nettraditionen och värdet av ett fritt informationsutbyte mellan
individer och länder.

Internationellt har ISOC-SE förutsättningar att vinna större ge-
hör för svenska och europeiska synpunkter inom ISOC-organisa-
tionen. Denna har visserligen blivit alltmer internationell och
strävar efter att ge nya länder ett ökat inflytande, men på grund
av tradition, antalet användare och graden av datormognad domi-
nerar fortfarande amerikanska intressen stort.

Swedish Network Users Society (SNUS)

SNUS är en ideell förening för svenska nätanvändare. Förening-
ens syfte är att i Sverige höja kunskapen om nät och därmed den
nationella konkurrenskraften. Medlemmarna återfinns i mer än
100 företag. Även privatpersoner kan bli medlemmar.

Verksamheten är inriktad på att öka förståelsen för nätteknik och
-användande i Sverige, att driva på utvecklingen vad gäller sam-
trafik och samverkan mellan operatörer, utföra tester av för om-
rådet relevanta produkter och hur de samverkar samt sprida kun-
skap och erfarenhet inom området bland annat genom den årligen
återkommande konferensen Interoperabilitet. SNUS arrangerar
medlemsseminarier i viktiga datakommunikationsfrågor såsom
säkerhet, IP-adressplaner, det nya nätprotokollet IPv6 och webb-
teknik.

SNUS verksamhet startade 1991, då föreningen initierade och
drev fram uppbyggnaden av det första kommersiella IP-nätet i
Sverige (Swipnet).

Föreningen arbetar aktivt inom områdena infrastruktur i Sverige,
ny nätteknik, www-teknik, samtrafik och samverkan m.m. Före-
ningen har också medverkat som sakkunnig i denna utredning,
är delaktig i skapandet av ISOC-SE, och är värdorganisation för
de svenska Internetoperatörernas forum, SOF-gruppen.

Säkrad Elektronisk Information i Samhället
(SEIS)

SEIS är en ideell förening med ett femtiotal organisationer, repre-
senterande förvaltning och näringsliv, som medlemmar.
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Föreningens syfte är att höja IT-säkerheten främst för nätanvän-
dare som fokuserar på säker kommunikation, säkert distansarbe-
te i nätverk och säker elektronisk handel. Föreningens uppfatt-
ning är att målet nås genom att införa en normerad infrastruktur
för elektroniska identifiering, digitala signaturer och utväxling av
nycklar vid kryptering och att målet nås mest effektivt om dessa
funktioner realiseras på aktiva kort vars yta också kan utformas
som ett konventionellt identitetskort.

Före föreningens bildande i mars 1995 hade projektet Alltermina-
len och projektet Strategisk Samverkan arbetat med liknande
koncept. Efter föreningens bildande förvaltas dessa projekts resul-
tat i SEIS.

För att uppnå konsensus strävar föreningen efter största möjliga
samverkan såväl nationellt som internationell.

Stiftelsen för Telematikens utveckling och
Netnod

Stiftelsen för Telematikens utveckling har bildats särskilt med
syfte att utgöra en konkurrensneutral och oberoende huvudman
för etablering och drift av nationella knutpunkter. Stiftelsens
ändamål är att främja forskning, utbildning och undervisning
inom data- och telekommunikationsområdet, särskilt vad avser
Internet.

Stiftelsen förvaltas och drivs av en styrelse som består av tre
ledamöter. Styrelseledamöterna utses med en vardera av SNUS
och SUNET. De två sålunda utsedda personerna utser gemen-
samt den tredje styrelseledamoten.

Enligt stadgarna för stiftelsen har den rätt att äga dotterbolag.
För att hantera det praktiska arbetet med de nationella knut-
punkterna äger stiftelsen därför Netnod Internet Exchange i
Sverige AB (Netnod). Netnod har ingen egen personal för drift och
löpande administration, utan dessa funktioner köps från lämplig
organisation.

För etablering av den nationella knutpunkten i Stockholm har
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
lämnat ekonomiskt stöd. (Se vidare bilaga 14.)

Stiftelsen för Internetinfrastrukturen (II-
Stiftelsen) och NIC-SE
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För att förvalta ansvaret för .se-domänen har ISOC-SE bildat
Stiftelsen för Internetinfrastrukturen (II-Stiftelsen). Stiftelsen har
i sin tur bildat ett aktiebolag, NIC-SE, vars ansvarsområde är att
hålla olika register aktuella och att detta sker med hög service-
nivå och till rimliga kostnader samt att se till att avgifter för
registrering och underhåll av domännamn betalas.

II-Stiftelsens styrelse utser styrelsen i NIC-SE. I egenskap av
ägare bestämmer II-Stiftelsen hur eventuella ekonomiska över-
skott i NIC-SE skall användas. Se vidare avsnitt 14.

IT-kommissionen

Regeringen tillkallade våren 1994 en kommission för att främja
en bred användning av informationsteknik i Sverige. Kommissio-
nen presenterade betänkandet "IT – Vingar åt människans för-
måga" (SOU 1994:118).

I januari 1995 tillkallades en ny IT-kommission med samma
huvudsyfte som den tidigare kommissionen, men med en annan
sammansättning och ett tydligare definierat uppdrag.

IT-kommissionen är rådgivande till regeringen i övergripande och
strategiska frågor på IT-området. Kommissionen skall vara pådri-
vande och kunskapsspridande, följa nätutbyggnaden, vara pådri-
vande för offentlig sektor och bidra till att lösa rättsliga frågor.
Vidare skall kommissionen belysa IT-användningens konsekven-
ser för samhällsutvecklingen och särskilt för kultur- och medie-
utvecklingen. Kommissionen skall också följa den internationella
utvecklingen på området, särskilt inom EU.

IT-kommissionen skall enligt sina direktiv lämna förslag till åt-
gärder som främjar användningen av informationsteknik med
särskild inriktning på företagande, arbetsliv, utbildning och kom-
petensutveckling.

Ytterligare några områden som innefattas i kommissionens upp-
drag är kvinnors användning av informationsteknik, hälso- och
sjukvårdens IT-användning samt miljö- och informationsteknik.
Jämställdhetsaspekten skall beaktas inom samtliga områden.

I samband med att riksdagen antog IT-propositionen
(1995/96:125) fick kommissionen tilläggsdirektiv. Betoningen
skall ligga på att vara pådrivande och kunskapsspridande i fråga
om en ökad IT-användning i samhällsutvecklingen.

I tilläggsdirektiven betonas de rättsliga frågorna. Kommissionen
fick i uppdrag att ta initiativ till att bilda ett rättsligt observato-
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rium. Ett sådant startade i november 1996. Andra uppgifter gäl-
ler t.ex. möjligheten att med hjälp av informationsteknik förändra
normgivningsprocessen, ökad säkerhet för elektroniska betalning-
ar samt förändringar i nuvarande lagstiftning när det gäller dis-
tansarbete. Kommissionen skall vidare bistå regeringen inom om-
rådet säkerhet och sårbarhet.

Som nya arbetsuppgifter anges att kommission huvudsakligen
skall inrikta sitt arbete mot att ta fram analyser och förslag till
konkreta åtgärder inom följande områden:

• informationstekniken som verktyg för att skapa tillväxt och
sysselsättning

• ökad tillgänglighet till informationsteknik
• konsekvenser av och framtidsscenarion för IT-användning.

IT-kommissionen skall följa hur utbyggnaden av infrastrukturen i
form av tele- och datakommunikationsnät fortskrider samt hur
medier utvecklas. Kommissionen skall även följa utvecklingen av
IT-tjänster och moderna tele- och datakommunikationstjänster.

IT-kommissionen har tagit initiativ till projektet Swebizz, en
ideell förening som plattform och stöd för handel på Internet.
Kommissionen skall lämna en slutrapport den 31 maj 1998.

Toppledarforum

Toppledarforum är en arbetsgrupp för verksamhetsutveckling i
offentlig förvaltning med stöd av informationsteknik. Den leds av
finansministern och består i övrigt av statssekreteraren i kommu-
nikationsdepartementet och ett tiotal verkschefer samt de verk-
ställande direktörerna i Svenska kommunförbundet och Lands-
tingsförbundet.

Målet är att skapa en öppen elektronisk infrastruktur för infor-
mationsförsörjning med tyngdpunkt på offentlig förvaltning och
Europaarbetet.

Upprinnelsen till Toppledarforum är budgetpropositionen 1994
och den i mars 1994 tillkallade IT-kommissionen. Kommissionen
pekade särskilt ut skolan, den offentliga förvaltningen och lag-
stiftningen som prioriterade områden för en bred användning av
IT i samhället.

Toppledarforum är den offentliga förvaltningens satsning på in-
formationsteknik. Verksamheten bedrivs i projektform. I Topp-
ledarforum ingående organisationer ansvarar för projekten. Fi-
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nansdepartementet och Statskontoret biträder Toppledarforum i
det löpande arbetet.

Av de projekt som drivits av Toppledarforum kan nämnas:

• Gemensamma IT-plattformar för informationsutbyte
• Elektronisk handel
• WWW för offentlig information
• Elektronisk post och katalog

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveck-
ling (KK-stiftelsen)

Ett av KK-stiftelsens syften är att öka IT-användningen i Sverige,
och då naturligtvis också Internetanvändningen. KK-stiftelsen är
verksam på flera plan, dels med utbyggnaden av infrastrukturen
och regionala sammankopplingspunkter, men också i olika utbild-
ningsprojekt. Dessa är i sin tur relaterade till olika grupper i
samhället som skolelever, småföretagare etc. KK-stiftelsen stöder
också i rena innehållsprojekt som läromedelsprojekt, kultur-
projekt etc. Goda exempel och kunskapskorrelering har varit
viktiga faktorer i stiftelsens hittillsvarande arbete.
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Bilaga 9

Infrastrukturen för Internet i Sverige

I denna bilaga beskrivs något av dagens infrastruktur för Inter-
net i Sverige.

Det som inte beskrivs i denna bilaga är bl.a. den nuvarande natio-
nella knutpunkten i Stockholm för samtrafik mellan operatörer
och de försök med olika tekniker för bredbandsaccess (ADSL, ka-
bel-TV m.m.) till Internet. Knutpunkten i Stockholm och bred-
bandsaccess beskrivs emellertid på annan plats i denna rapport.

1 En utmaning för hela telekombranschen

Internets teknik och nätets kapacitet måste ständigt utvecklas för
att kunna klara av nya tekniska krav. Som påpekats på annan
plats i rapporten är det därför synnerligen viktigt att Sverige har
en god teknisk infrastruktur som klarar av den kommande till-
växten, så att Internet kan utvecklas till att bli en ny informa-
tions- eller kunskapskanal. Detta är lika viktigt (om inte vikti-
gare) som att det finns vägar, järnvägar och andra infrastruk-
turer i dag.

I Sverige har vi en av de mest avreglerade telekommunikations-
marknaderna i världen. Detta har lett till att vi i dag har åt-
minstone fem större nationella/internationella teleoperatörer med
egna nationella stamnät: Telia, Tele2, Global One, Telenordia,
och Telecom Finland, samt ett separat universitetsnät, SUNET.
Dessutom finns ett antal mindre operatörer samt ett fyrtiotal
mindre aktörer med enbart uppringbara Internettjänster. Därtill
kommer s.k. Value Added Networks Services-aktörer såsom IBM,
Infonet m.fl.

Internettekniken börjar nu integreras i flera andra tekniker och
tjänster än de som förknippas med datakommunikation. Först
kom integreringen i mobiltelefonin, där access till e-post introdu-
cerades. Flera satellitbolag avser nu att lansera Internettjänster
som en del i deras mediesatsningar. Bland dessa kan nämnas
norska Telenor och möjligen också Microsofts planerade satellit-
satsning.

Utrustningar för Internets nättjänster har hittills kommit från
helt nya aktörer än de traditionella telekommunikationsbolagen.
Företag såsom Ericsson, Siemens, Alcatel, AT&T m.fl. har varit
sena att anamma Internet. Den hittills dominerande aktören är
det amerikanska företaget Cisco, som endast funnits i ca 10 år.
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Internets tillväxttakt har medfört att alla hittillsvarande planer
på utbyggnad av nätkapacitet, utveckling av ny teknik, och infö-
rande av nya tekniska lösningar, måste revideras och påskyndas.
Utvecklingen går helt enkelt fortare än man hittills trott. Detta
blir ett verkligt problem om inte ens sektorns egna aktörer ”häng-
er med”.

2 Kommuner nya aktörer

I flera fall har kommuner runt om i Sverige valt att bli egna nät-
operatörer. Ofta har energibolagen stått för basinvesteringarna i
kabelnät och utrustning. Skälet till att kommunerna valt att in-
vestera i egna nätlösningar är bl.a. bristen på reell konkurrens
utanför de större städerna. På de mindre orterna har Telia varit
den dominerande aktören. De offerter som Telia historiskt har
lagt, har lämnat så stort ekonomiskt utrymme, att det åtminstone
på kort sikt varit intressant att investera i egna nätlösningar. Nu
har den reviderade Telelagen trätt i kraft. Denna ger Telia möj-
lighet att agera affärsmässigt.

2.1 Stockholm – Stokab-modellen

En modell som utvecklats i Stockholm och som också tjänat som
förebild för vissa andra kommuner, är den s.k. Stokab-modellen.
Kommunen har tillsammans med Landstinget skapat ett bolag
som äger kanalisation i tunnelbanan under Stockholm. Man har
nu satsat på en kraftig utbyggnad av fiberkablar till såväl bostä-
der som företag. Bolaget, AB Stokab, tillhandahåller enbart fiber-
kapacitet och inte tjänster såsom telefoni och Internetanslutning.
Man vill med denna satsning uppnå flera syften. Dels vill man
undvika att teleoperatör efter teleoperatör gräver upp gatorna för
att lägga kablar och dels vill man skapa konkurrens på tjänster
som Internet och telefoni genom att ge möjlighet för alla tele-
operatörer att hyra kapacitet till lägsta möjliga pris.

2.2 Andra exempel

Andra kommuner har valt att enbart agera köpare och genom
upphandling få nättjänster utbyggda. I det fall man har egna
kabelnät, kan dessa ingå som förutsättning för upphandlingen.

Vetlanda har upphandlat fysisk nätuppbyggnad kombinerat med
att nätbyggaren också skulle ta på sig ett driftansvar. Diskussio-
ner förs nu i Vetlanda om hur stor egen kunskap man trots allt
behöver inom kommunen i driftfrågorna. I Jönköpings län har
man skapat en samverkansgrupp, ”Nätverk-F”, genom Länstek-
nikcentrum. Gruppen består av representanter med ansvar för
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IT- och kommunikationsfrågor i kommunerna, landstinget och
länet.
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Bilaga 10

Användning av Internet i Sverige

Redogörelsen i detta avsnitt är en sammanfattning av en studie
”Det Svenska Internetanvändandet 97:1” genomförd i april 1997
av Infratest Burke AB och Expressen AB. Studien bygger på in-
tervjuer med 2 000 personer i åldern 15–74 år. Liknande studier
genomfördes i februari och oktober 1996.

1 Kännedom om Internet

99 % av svenskarna har någon gång hört talas om Internet. Vid
de tidigare undersökningarna var det 92 respektive 97 %. Det
finns ingen större skillnad mellan olika åldersgrupper.

2 Tillgång till Internet

Andelen svenskar som har tillgång till Internet via arbetet, sko-
lan, hemmet eller vänner och bekanta är 46 %, vilket motsvarar
2,9 miljoner personer. I oktober 1996 var motsvarande siffra
30 %. Detta innebär att på ett halvår har tillgången ökat med
cirka 1 miljon personer. Tillgången är större i städerna, 52 %, än
på landsbygden, 37 %.

Det är de som är mellan 15 och 24 år som oftast har tillgång till
Internet. Män har oftare tillgång än kvinnor, höginkomsttagare
oftare än låginkomsttagare.

76 % av alla studerande har tillgång till Internet via skolan. Hela
23 % av alla som har tillgång till Internet är studerande. De stu-
derande utgör bara 12 % av befolkningen. Deltidsarbetande och
arbetslösa är underrepresenterade i gruppen som har tillgång till
Internet.

78 % av de tillfrågade hade tillgång till dator. Av dem som har
tillgång till en dator i hemmet, men i dag saknar ett privat Inter-
netabonnemang, är det 24 % som tror att de kommer att skaffa
ett abonnemang under 1997. 56 % uppger att de inte tror att de
kommer att skaffa abonnemang.

3 Användande av Internet

31 % av de intervjuade använder Internet mer än en gång per
månad. 67 % av dem som har tillgång till Internet använder i sin
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tur Internet minst en gång per månad. Av dessa uppger 17 % att
de använde Internet senast i dag och 18 % senast igår.

Vid senaste tillfället de använde Internet var de uppkopplade i
genomsnitt cirka 50 minuter. 39 % av användarna behöver Inter-
net i tjänsten.

4 Användningsområden

De vanligaste användningsområdena uppges vara

• Söka och hämta information.
• E-post.
• ”Surfa” för nöjes skull.

Av dem som använder Internet minst en gång per månad uppger
48 % att de har besökt någon av de båda marknadsplatserna Tor-
get och Passagen. Intresset av att kunna sköta sina bankaffärer
över Internet är stort. 58 % av användarna är mycket eller gans-
ka intresserade av detta. Även när det gäller dagligvaruhandel
finns det ett intresse hos användarna. 26 % är mycket eller gans-
ka intresserade av möjligheten att kunna sköta sina dagligvaru-
köp via Internt.

5 Attityder

Svenskarnas inställning till Internet fortsätter att förbättras.
67 % uppger att man är positiva till Internet, 8 % att man är ne-
gativa. Vid den föregående studien var 61 % positiva och likaså
8 % negativa. Män är i något större utsträckning positiva än
kvinnor.

Bland de negativa kommentarerna är det främst spridandet av
skadlig information som uppmärksammas, t.ex. barnpornografi,
droghandel och vapen/bomber. 33 % av de intervjuade ser detta
som en dålig sida av Internet. 8 % ser det som negativt att Inter-
net inte kontrolleras eller censureras och att det inte styrs av
några lagar. Av dem som använder Internet är det 34 % som är
för någon form av censur.
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Bilaga 11

Operatörsenkät

Under mars 1997 genomfördes en enkät riktad till företag som
förmedlar anslutningar till Internet. Nedan redovisas resultatet
av den i sammandrag.

1. Urval

Urvalet utgjordes av 12 operatörer som antogs driva egna nät och
19 som utvalts slumpartat ur en förteckning bestående av 57 and-
ra operatörer.

2. Inkomna svar

Enkätsvaren kunde lämnas anonymt för att göra det möjligt att
få så många svar som möjligt. Svaren på vissa av frågorna ansågs
nämligen av en del operatörer utgöra företagshemligheter. Trots
detta blev bortfallet stort. Bara sju av de tolv utvalda svarade och
av de nitton övriga svarade åtta. Det är därför svårt att dra några
säkra slutsatser av enkäten. Här redovisas ändå i sammandrag
hur operatörerna svarat.

3 Redovisning av svaren på enkätfrågorna

3.1 Vilka Internettjänster enligt nedan tillhandahåller ni stan-
dardmässigt till kund i dag

Ja Nej Inget
svar

- IP-trafik (transport av IP-paket) till/från kunden via fast
anslutning

12 3

- Uppringd klient-access mot Internettjänsten (via V.34,
ISDN etc.)

12 3

- Access till Internettjänsten via kabel-TV-nät 0 15
- Access till Internettjänsten via trådlös förbindelse (ej
mobiltelefon)

2 13

- DNS Primary för kund 14 1
- DNS Secondary för kund 14 1
- Secondary mailhost (MX host som backup för kund) 14 1
- E-postlådetjänst (POP/IMAP) för kund 14 1
- Leverans av Newsfeeds till kundserver 12 3
- Läsning av News från kundutrustning (PC eller motsv.) 13 2
- Multicast-anslutning till Mbone 3 10 2
- Webb-server för information som kunder vill sprida 13 2
- Webb-cache för kunders klientprogram 9 5 1
- NTP tidssynkronisering för kundens klienter 6 8 1
- Multipelanslutning mot flera operatörer 7 8
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3.2 Tjänster erbjuds från följande geografiska områden

Åtta av operatörerna erbjuder tjänster över hela Sverige. De övri-
ga har begränsningar till vissa regioner, t.ex. Sydsverige, Stock-
holm eller ett visst län.

Samtliga tjänster enligt 3.1 erbjuds inom respektive område, i
vissa fall med begränsningen att Telia måste kunna dra fram
ISDN till området.

3.3 Antal domäner anslutna till Internet via resp. nät

Antalet domäner varierar mellan 8 och 9 998. Om det minsta och
största värdet utesluts är medelvärdet 321. Tre operatörer uppger
inget värde.

3.4 Antal samtidigt aktiva kunder som kan hanteras via
uppringda förbindelser

Antalet varierar mellan 10 och ca 10 000. Om det minsta och
största värdet utesluts är medelvärdet 104. Fyra operatörer
lämnar ingen uppgift.

3.5 Genomströmning per uppringd förbindelse som
stöds vid maximal belastning

Tio operatörer anger värden mellan 3,2 och 128 kbit/s. Fem
svarar inte.

3.6 Leveranspunkten av IP-tjänst vid fast anslutning.

De som svarar anger oftast LAN-porten i kundplacerad router
eller något liknande. Alla kan ansluta Ethernet, några även
Token Ring. En del kan erbjuda ett flertal anslutningsmetoder.
Åtta operatörer svarar inte.

3.7 Routingprotokoll som kan användas mot kund

Några anger statisk routing och BGP-4, likaså RIP, IGRP,
EIGRP, OSPF samt default routing.

3.8 Uppskattad andel av IP-bandbredden på
accessförbindelsen som en medelkund utnyttjar

Operatörerna anger värden från <5 % till 40 %. Värdena ligger
oftast mellan 15 % och 30 %. Fyra anger ingenting alls.
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3.9 Uppskattad tillväxt av antalet samtidiga användare
för uppringda förbindelse vid slutet av 1997

Varierar mellan 25 % och 200 %. Medelvärde 78 %. Fyra svarar
inte.

3.10 Syn på att tillhandahålla accessnät med hög kapa-
citet (mer än 4 Mbit/s) inom begränsade geografiska
områden

Nästan alla är positiva till detta, i ett fall är det redan möjligt.
Några kommenterar att det erbjuds när marknaden kräver det
och det finns tillräcklig bandbredd.

3.11 Viktiga samarbetsorgan

Här nämns IETF, RIPE, SNUS, SOF, Ebone, AG12, EOF, IANA,
KTHNOC, CERT.SE, SITO. En del operatörer deltar aktivt i
många, några deltar inte alls.

3.12 Antal kunder som man driver primär DNS för

Varierar mellan 6 och 300. Medelvärde 67.

3.13 Uppskattad trafikfördelning (medelvärden)

E-post: 24 %
WWW: 47 %
Övrigt: 22 %

3.14 Uppskattad tillväxt vid slutet av 1997

E-post: 51 %
WWW: 79 %
Övrigt: 91 %

3.15 Tjänster och funktioner inom Internetarkitekturen
som anses vara gemensamma för alla operatörer och
kräva konkurrensneutral hantering

• Registrering av domännamn.
• IX-struktur (FDDI, SHD).
• Adresstilldelning.
• DNS på rotnivå.
• Katalog: e-postadresser, webbsidor.
• Nationella och regionala knutpunkter.



Bilaga 11

187

• Slumptalsgenerator.
• Regler för samverkan vid flytt av kunder mellan operatörer.
• CERT-funktion.

3.16 Hur stor del av trafiken till destinationer inom
Sverige som sker via internationella förbindelser

Alla anger 0 % (en säger att den skall vara 0 %). Sex operatörer
har inget svar.

3.17 Tillhandahåller DNS för såväl fram- som
baklängesuppslagning för alla nätelement inom det
egna nätet

Tolv svarar ja, tre svarar ingenting.

3.18 Två av kunderna som använder fast anslutning
kan kommunicera med varandra enligt
Internetarkitekturen fullt ut

Ja svarar nio stycken. Sex svarar inte.

3.19 Principer för tilldelning av IP-adresser till kund.
Accepteras prefix?

Flera anger att de följer RIPE:s riktlinjer, ofta utan undantag
från dem. Oftast accepteras inte nätnummer från annan operatör.

3.20 Används defaultrouting någonstans i stamnätet?

Fem operatörer använder det, tre gör det inte. Sju svarar inte.

3.21 Godtycklig kund kan få full routing med BGP-4

Två svarar ja, fem svarar nej.

3.22 Planer på att erbjuda IPv6

Några anger 1998, andra när kraven kommer eller när IPv6 blir
verklighet.

3.23 Tillhandahåller trafik- och tillgänglighetsstatistik
till kund

Det gör tretton; en gör det inte. En svarar inte.



Bilaga 12

188

Bilaga 12

Användarenkät

Under mars 1997 genomfördes en enkät riktad till företag, kom-
muner, landsting och statliga myndigheter om hur de använde
Internet. Nedan redovisas resultatet av den i sammandrag.

1. Urval

Urvalet gjordes slumpartat från börsbolagen på A-, OTC- och O-
listorna samt SBI:s lista, alla landstingen och kommunerna samt
de centrala statliga myndigheterna. Av dessa utvaldes 50 börsbo-
lag, 5 landsting, 25 kommuner och 25 myndigheter.

2. Inkomna svar

Börsbolag Landsting Kommuner Statliga
myndigheter

Totalt

Utskickade 50 5 25 25 105
Inkomna 26 5 19 23 73
Svarsfrekvens (%) 52 100 76 92 70

3. Redovisning av svaren på vissa av enkätfrågorna

3.1 Användning av Internet

Alla landstingen och kommunerna angav att de använder Inter-
net, likaså alla utom en av de statliga myndigheterna. Av börs-
bolagen var det sju som inte använder Internet.

3.2 Anslutning till Internet

Av börsbolagen hade hälften bara uppringd förbindelse medan
nästan alla landstingen och kommunerna hade någon form av
fast anslutning. Av de statliga myndigheterna hade en tredjedel
uppringd förbindelse. Ett fåtal är anslutna via ISDN.

Anslutningshastigheten för de fasta anslutningarna var ungefär
lika stor för vardera 128, 256, 512 och 2000 kbit/s med 5–7 i varje
klass medan 11 st använde 64 kbit/s.

3.3 Användning av Internettjänster

Så gott som alla uppgav att de använder e-post. Två tredjedelar
publicerar egen information på www; börsbolagen lite fler, myn-
digheterna lite färre än de övriga. Egna webbservrar användes en
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aning oftare än webbhotell utnyttjades. Mängden information
översteg sällan fem MB (då det angavs).

Internet används ofta för informationssökning. Mindre än hälften
anger att de använder Internet News.

3.4 Begränsningar i användningen

Hälften svarar att de har någon form av begränsning av hur In-
ternet får eller kan användas. Anslutningsformen (uppringd an-
slutning) gör i många fall åtkomsten begränsad. Ofta avgör för-
valtningschef eller motsvarande vem som skall ha tillgång till In-
ternet. Ibland är inte det interna nätet anslutet utåt. I vissa fall
får Internet bara användas till e-post och att hämta in för verk-
samheten väsentlig information.

3.5 Eget domännamn

Nästan alla uppträder på Internet under eget domännamn. Enda
undantagen är några små statliga myndigheter.

3.6 Utveckling

Frågor ställdes också om hur användningen av Internet inom
några olika områden (e-post, publicering, informationssökning)
bedömdes komma att utvecklas under de kommande åren. Svaren
varierar kraftigt men sammanfattningsvis tror man att utveck-
lingen blir starkt ökande. Bland övriga tillämpningar nämns sär-
skilt elektronisk handel.

3.7 Övriga frågor

Frågor ställdes också om vad man ansåg vara hinder för Internet-
användningen i dag, om kompetensen är tillräcklig och vilka åt-
gärder som behövs för att underlätta åtkomsten till nätet. Svaren
på dessa frågor redovisas här så som de har formulerats i enkät-
svaren.

3.7.1 Hinder för Internetanvändningen

Exempel:

• Informationssäkerhet, driftsäkerhet.
• Juridiska frågor.
• Kostnader.
• Kapacitet.
• Kompetens, kunskap.
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3.7.2 Otillräcklig kompetens

Exempel:

• Egen personal.
• Antal kompetenta alltför få.
• Konsulter. Svårt att värdera och köpa konsulttjänster.

3.7.3 Åtgärder för att underlätta åtkomst

Exempel:

• Större bandbredd.
• Högre säkerhet.
• Utbildning.
• Bättre struktur på informationen.
• Bättre programvara.

3.7.4 Övriga synpunkter

”Utredningen borde även belysa intranätutvecklingen hos företag - växer snab-
bare än Internet!”

”Utvecklingen är så snabb att man själv har svårt att följa med. Tror det på sikt
blir brist på kvalificerade konsulter och duktiga reklammakare för design av
budskap från webbsidor.”

”Det är viktigt att lyfta fram verksamhetsnyttan kontra "brus".
Säkerhet: hur undvika (spärra ut) icke önskvärda baser?
Juridiska aspekter vid e-post.”

”Möjlighet och stöd för att snabbare komma till relevant information i stället för
planlös surfning.”

”Satsningar från offentliga bör samordnas när det gäller Internetanvändandet.
T.ex. erbjuder SUNET biblioteken 2 Mbit-ledning kostnadsfritt i 2 år. Det vore
bättre om vi erhöll bidrag till drift av befintlig ledning och kunde höja
bandbredden på den.”

”Internet har ett eget "språk" och det kan vara ett sätt för "offentligheten" att nå
ut med information på ett nytt och icke-byråkratiskt sätt.”

”Det behövs att intressant information publiceras på Internet.”

”Organisationen har mest fristående PC. Det förekommer att delar av organisa-
tionen har en s.k. Internet-pc med motsvarigheten till ett privatabonnemang
med egen hemsida. 2 - 3 ställen har ett mindre nät anslutet mot Internet.
Lösningarna varierar.”
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Bilaga 13

Tillväxten av Internet i världen

1 Förutsättningar

Internets något anarkistiska tillväxt utan yttre styrning och kon-
troll gör att det är svårt att få exakta historiska uppgifter om
storlek och tillväxt. Detta gäller framför allt antal användare som
utnyttjar Internet, men även antal datorer kopplade till Internet
kan vara svårt att exakt uppskatta. Problemet kan liknas vid svå-
righeten att få grepp om antal invånare och antal hus i en stor
snabbväxande stad i tredje världen som saknar kartor och stads-
plan.

2 Antal datorer

Den geografisk fördelning av datorer kopplade mot Internet fram-
går av figur 1.

Japan
2%

USA
73%

Europa
22%

Övriga
3%

juli-92

USA
64%

Europa
22%

Övriga
10%Japan

4%

juli-96

Figur 1: Geografisk fördelning av antal datorer kopplade mot Internet
Källa: Network Wizards, http://www.nw.com

Av figur 1 framgår att Europas andel inte har förändrats mellan
1992 och 1996, medan USA minskar mot Japan och övriga
världen.

Undersöker man istället datortätheten i respektive land framgår
det, se figur 2, att de nordiska länderna ligger i täten när det
gäller anslutningen till Internet med Finland på första plats.
Några delstater i USA har emellertid större datortäthet än
Finland.
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Figur 2: Datortäthet i antal datorer kopplade till Internet per 1000 invånare.
Källa: Network Wizards, http://www.nw.com
          http:/www.telmo.fi/telmo/tilasto/nwhpa.htm

3 Internettrafik

Användningen av Internet har fram till 1993 till största delen va-
rit koncentrerad till filöverföring (FTP), elektronisk post (e-post)
och terminalkommunikation (Telnet).Under 1993 började www-
trafiken att växa och var våren 1995 ikapp FTP-trafiken.

Figur 3: Procentuell del av Internettrafiken per applikation utifrån NSFNET-
trafikstatistik (upphörde våren 1995)
Källa: Merit
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Som framgår av figur 3 har www-trafiken ökat från i stort sett
noll i mitten av 1993 till drygt en fjärdedel av den totala Internet-
trafiken i världen i april 1995.

Statistiken nedan över antalet www-servrar i världen visar på att
www-användningen fortsatt att öka i snabb takt även efter våren
1995.

Figur 4: Tillväxten i antal www-servrar på Internet
Källa: Merit

Analys av den årliga tillväxten av www-servrar utifrån figur 4 ger
att tillväxten per år är betydligt högre än motsvarande för dato-
rer kopplade till Internet. Tillväxten varierar mellan 85 % och
95 % per år.
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Bilaga 14

Den nationella knutpunkten i Stockholm

1 Bakgrund

Den tidigare knutpunkten för samtrafik mellan operatörers
Internettrafik i Sverige har byggt på att förmedlingsutrust-
ningen, s.k. IP-routrar, varit samlokaliserad i ett utrymme på
Tekniska Högskolan i Stockholm.

Denna aktivitet har bedrivits som en ”ad-hoc”-verksamhet till
driften av SUNET. Historiskt sett var SUNET det stora nätet för
Internettrafik i Sverige och det var då lämpligt att man anord-
nade med tillkoppling till andra IP-nät i Sverige på ett för den
tiden rationellt sätt, dvs. man bad operatörer att koppla samman
sina nät på samma ställe som där SUNET hade sin centrala ut-
rustning.

SUNET har tillsammans med svenska Internetoperatörer plane-
rat etablerande av en eller flera nationella knutpunkter för utväx-
ling av Internettrafik. Syftet med nationella knutpunkter är att
erhålla hög säkerhet i de centrala delarna av Internet i Sverige.
Risken för ett totalt sammanbrott i näten p g a beroendet av en
central förmedlingsresurs skall elimineras genom att de nationel-
la knutpunkterna är dubblerade. Inledningsvis har knutpunkten i
Stockholm dubblerats.

2 Krav på den nationella knutpunkten för 
Internet i Stockholm

Knutpunktsleverantören Netnod har angett att den nationella
knutpunkten för Internet i Stockholm skall uppfylla följande
krav:

• lednings- och organisationsstruktur skall vara klar
• centrala delar skall vara helt redundanta
• lösningen skall vara konkurrensneutral och ge alla operatörer

samma möjligheter att ansluta sig till knutpunkten
• skalbar för en livslängd av minst tre år, men med en plan för

fem år
• tekniska lösningar skall vara baserade på vanligt förekom-

mande och väl beprövad teknik
• kombinera multiaccessteknik med punkt-till-punkt-

förbindelser
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• migreringen från den gamla lösningen till den nya skall vara
så transparent som möjligt.

3 Designstrategi

Följande designstrategi har använts för uppbyggnaden av den
nationella knutpunkten i Stockholm:

• Konkurrensneutral organisation
• Multipelaccess med (single mode) FDDI
• Två redundanta FDDI-växlar placerade på olika, neutrala och

säkra platser
• Internationella linjer terminerar hos den operatör som står för

den internationella linjen
• Möjlighet att ansluta och för oberoende part att driva Internets

DNS-katalogsystem samt andra konkurrensneutrala
funktioner vilka behövs för Internets funktion

• Knutpunkten bör innehålla stödfunktioner för att till anslutna
operatörer ge korrekt tid, så att felrapporter, elektronisk post
m.m. kan förses med spårbara tidsstämplar.

4 Teknisk princip

4.1 FDDI

I sin enklaste form har operatören en router med två FDDI-an-
slutningar, här benämnda A och B. De utgör varsin fiberring. Har
man bara två routrar ansluter man A-B och B-A. Om den ena av
ringarna bryts kommer trafiken då att automatiskt flyttas över
till den andra förbindelsen.

Den automatiska överkopplingen utnyttjas så att FDDI-växel A
är huvudväg för all trafik och FDDI-växel B är reservväg. Förbin-
delsen till A- respektive B-växeln anordnas så att de framförs två
separata fysiska vägar.

Via FDDI-förbindelsen kan man tekniskt från godtycklig router
etablera förbindelse till annan godtycklig router.

En operatör kan välja att anordna lokal distribution av FDDI-
förbindelsen inom sin anläggning. Detta kan göras genom att
använda en FDDI-fördelare (s.k. hub) eller en privat FDDI-växel.
Möjlighet finns även att ansluta en Ethernet-växel vilket gör det
möjligt att ansluta utrustning som arbetar med lägre överförings-
kapacitet (upp till ca 4 Mbit/s). Observera att Ethernet begrän-
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sar maximala paketstorleken till 1 500 byte vilket kan vara ett
problem vid användning av kraftfulla ändsystem hos användarna.

För alla förbindelser mellan två operatörer, vare sig de implemen-
teras genom punkt-till-punkt-förbindelse eller via FDDI-nätet,
skall en trafiköverenskommelse upprättas.

FDDI tillåter att man kör 100 Mbit/s med en tokenringprincip,
om mer än två abonnenter finns på en fiberring, eller 100 Mbit/s
full duplex, om det bara finns två abonnenter på en ring.

Den maximala överföringskapaciteten som kan hanteras via
FDDI-nätet är antingen 50 Mbit/s eller 100 Mbit/s per anslutning
till FDDI-växeln, vilket i sin tur motsvarar ca 1,25 och 3 gånger
en 34 Mbit/s-förbindelse.

Skulle man ha ett trafikbehov som är större än vad en FDDI-
förbindelse klarar att hantera anordnar man en andra FDDI-
förbindelse och därefter etableras privata punkt-till-punkt-
förbindelser mellan de operatörer som har trafikvolymer
överstigande FDDI-förbindelsens kapacitet.
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4.2 SDH

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) är ett standardiserat sätt
att anordna konventionell transmission. Grundhastigheten i en
SDH-anslutning är 155 Mbit/s full duplex. Vanligt förekommande
utrustning i dag använder 2,4 Gbit/s på trunkförbindelsen mellan
två SDH-noder och medger således att man kan ta ut 16 stycken
155 Mbit/s-förbindelser med en trunkförbindelse.

Leverantörer av SDH-utrustning arbetar i dag med att ta fram
STM-64-utrustning vilken beräknas bli tillgänglig på marknaden
under 1998, vilket ger möjlighet att ytterligare utöka mängden
trafik som kan framföras genom hopkopplingspunkten utan att
grundtekniken förändras.

SDH-noder liknar till viss del FDDI i det att man kan koppla ihop
noderna med två stycken motroterande fiberringar och på så sätt
få automatisk överkoppling till reservväg i det fall att man skulle
få utslagning av någon nod eller avbrott på en fiberförbindelse.

Till varje ändpunkt som förväntas ha en trafikvolym som över-
stiger 100 Mbit/s inom tre år placerar man ut en SDH-nod.

Detta ger möjlighet att bygga ett komplett alla-till-alla-nät med
155 Mbit/s punkt-till-punkt mellan fyra av de största ändnoderna
eller någon annan kombination, vilken för tillfället bäst avspeglar
aktuell trafikbild.

SDH/STM-1 är en standard till vilken alla i dag förekommande
transportteknologier har gränssnittsanpassare tillgängliga.

5 Organisation

Netnod Internet Exchange i Sverige AB (Netnod) har bildats sär-
skilt med syfte att utgöra en konkurrensneutral och oberoende
huvudman för etablering och drift av den nationella knutpunkten.
Netnod Internet Exchange i Sverige AB ägs av Stiftelsen för Tele-
matikens utveckling. Netnod anställer ingen egen personal för
drift och löpande administration utan dessa funktioner köps från
lämpliga organisationer.

De tekniska specifikationerna för knutpunkterna bestäms av Net-
nod och dess ägare i samarbete med SNUS och i samråd med
SOF.
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Reglerna för Netnod säger bl.a. följande:

• att den enda uppgiften skall vara att koppla Internettrafik i
Sverige på effektivast möjliga sätt

• att allt överskott skall utnyttjas för ovanstående syfte
• att verksamheten skall finansieras genom avgifter
• att knutpunkten inte får vara eller bli en flaskhals i nätet, om

detta kan undvikas till rimlig kostnad.

6 Finansiellt stöd

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen)
lämnar ekonomiskt stöd till etablerandet av den nationella knut-
punkten i Stockholm och har anvisat SUNET ett anslag om
5 000 000 kronor för kostnader förknippade med detta.

7 Anslutningsvillkor

Netnod har angett att för att få ansluta sig till den nationella
Internetknutpunkten krävs att respektive operatör bl.a. accep-
terar nedanstående regler:

• med avseende på knutpunkter är en operatör den som driver
verksamhet inom Internetområdet och har eget AS-nummer, ej
använder ”defaultrouting” samt accepterar dessa villkor.

• operatör som under en period av 12 månader ej haft routing-
utbyte med minst två andra operatörer via knutpunkten kan
komma att bortkopplas. Således måste nyansluten operatör
anordna routingutbyte inom 12 månader efter inkoppling till
knutpunkten.

• trafik får bara skickas till destination med vilken man i förväg
har överenskommit om trafikutbyte. Operatör som bryter mot
detta kan kopplas bort från knutpunkten med omedelbar ver-
kan efter beslut av driftbolagets operativa ledning.

• operatörer accepterar att betala för sin anslutning till knut-
punkten när sådan fastställts av driftbolaget efter testperio-
dens slut.

• routing får ej utbytas över knutpunkten med routingprotokoll
som utnyttjar multicast eller broadcast, t.ex. RIP eller OSPF.

• statisk routing får ej användas för att styra trafik över knut-
punkten.

• driftbolaget (Netnod) ansvarar för att dessa regler följs.

8 Tidsplan

Den dubblerade knutpunkten i Stockholm har etablerats under
våren 1997 och togs i drift den 1 juni 1997.



Bilaga 15

199

Bilaga 15

Specifikation av minimal IP-tjänst

1 Syfte och omfattning

Syftet med detta dokument är att på en detaljerad nivå specifice-
ra de komponenter och prestanda som en minimal IP-tjänst skall
omfatta. Detta innebär att de komponenter och prestanda som an-
ges i detta dokument är det minsta en Internetoperatör (leveran-
tör) skall leverera till kund (abonnent). Denna specifikation anger
krav för en minimal IP-tjänst där kunden är ansluten till en ope-
ratör. Tjänsten enligt denna specifikation skall kunna utnyttjas
av kunden 24 timmar per dygn under årets alla dagar.

2 Referenser

Uppställning och numrering i detta dokument följer Statskonto-
rets dokument Generell specifikation av Internettjänst, version
0.93. Relativt Generell specifikation av Internettjänst har dock
vissa kravformuleringar anpassats till vad en minimal IP-tjänst
bör omfatta.

Den generella specifikationen ingår bl.a. som bilaga 2 i Stats-
kontorets kravspecifikation K:142 Kravspecifikation - Internet-
tjänster för statliga myndigheter, kommuner och landsting.

3 Förteckning över ingående
komponenter och prestanda i minimal IP-tjänst

04 Accesspunkten

Accesspunkten utformas på ett sådant sätt att kraven i detta
dokument uppfylls. Hur accesspunkten är utformad skall finnas
dokumenterat.

04.11 Anslutningshastighet för accesspunkt mot tjänst.
Anslutningshastigheten avser den IP-trafik man kan få igenom
accesspunkten mellan användarens nät och operatörens tjänst.

06 Nivå 3-protokoll - IPv4, IPv6

06.11 IPv4 Unicast.
Skall ingå i tjänsten.
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06.12 IPv4 Multicast.
Anm: Funktionen beräknas att införas vid revidering 1998-06-01.

06.21 IPv6 Unicast.
Anm: Funktionen beräknas att införas vid revidering 1998-06-01.

06.22 IPv6 Multicast.
Anm: Funktionen beräknas att införas vid revidering 1998-06-01.

07 Routingprotokoll

Externa routingprotokoll
07.11 - 07.14
Den externa routingen utformas på ett sådant sätt att kraven i
detta dokument uppfylls.

Interna routingprotokoll
07.21 - 07.27
Den interna routingen utformas på ett sådant sätt att kraven i
detta dokument uppfylls.

Överförd routinginformation från operatör till kund
07.41 - 07.43
Utformas på ett sådant sätt att kraven i detta dokument uppfylls.

Överförd routinginformation från kund till operatör
07.51 - 07.56
Utformas på ett sådant sätt att kraven i detta dokument uppfylls.

08 Prestanda

08.11 Genomströmningshastighet som tillhandahålls (kbit/s).
Skall minst vara 28 kbit/s.

08.21 Max MTU som understöds av operatörens nät innan
fragmentering av paket sker.
Skall minst vara  1500 byte.

08.31 Genomströmning mellan två kundanslutningar med
anslutningshastighet enligt 04.11 till samma leverantör mätt
vardagar kl 09.00-10.00 och kl 14.00-15.00.
Skall minst vara 28 kbit/s.

08.41 Roundtrip delay mellan två olika kunders utrustningar med
anslutningshastighet enligt 04.11 mätt vardagar kl 09.00 -10.00
och kl 14.00-15.00.
Skall inte överstiga 0,5 sekunder.
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08.91 Genomströmning mellan en kundanslutning med anslut-
ningshastighet enligt 04.11 och nationell huvudknutpunkt.
Skall minst vara 28 kbit/s.

08.93 Roundtrip delay mellan en kundanslutning med anslut-
ningshastighet enligt 04.11 och nationell huvudknutpunkt mätt
vardagar kl 09.00-10.00 och kl 14.00-15.00.
Skall inte överstiga 0,5 sekunder.

09 Dynamiska parametrar

Prestanda
09.31 Medelavstånd till namnservrar för DNS-roten.
Skall inte överstiga 2 sekunder.

09.32 Medelavstånd till knutpunkter i sekunder.
För denna specifikation gäller den nationella huvudknutpunkten i
Stockholm (D-GIX) och tillkommande nationella knutpunkter i
Sverige.
Tiden skall inte överstiga 0,5 sekunder.

09.33 Max antal procent förlorade paket inom eget nät.
Skall inte överstiga 2%.

10 Tillgänglighet (otillgänglighet)

Tjänsten skall kunna utnyttjas 24 timmar per dygn alla dagar.
Angivna tider för otillgänglighet per månad beräknas under
helgfri måndag - fredag kl 08.00 - 17.00.

10.11 Tillgänglighet på accesslinje
Utformas så att övriga krav i detta dokument uppfylls.

10.12 Tillgänglighet mellan två kunder inom operatörens nät.
Otillgängligheten till tjänsten skall inte överstiga 12 tim/månad.

10.13 Tillgänglighet på paketförmedling till nationell huvudknut-
punkt.
Otillgängligheten till tjänsten skall inte överstiga 12 tim/månad.

10.14 Tillgänglighet på paketförmedling till internationell knut-
punkt.
Otillgängligheten till tjänsten skall inte överstiga 12 tim/månad.

11 Trafikfilter

11.31 Stöd för paketfiltrering i accesspunkten.
Skall kunna erbjudas.
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11.32 Filtrering på IP-adresser.
Skall kunna erbjudas.

11.33 Filtrering på protokoll.
Skall kunna erbjudas.

11.34 Trafikfiltrering på portnummer.
Skall kunna erbjudas.

11.35 Trafikfiltrering på riktning.
Skall kunna erbjudas.

11.36 Filtrering av sourceroutade paket.
Skall kunna erbjudas.

11.37 Verifiering av filterfunktionen.
Skall kunna erbjudas.

Tjänster

15 Nåbarhet

15.91 Destinationer.
Alla destinationer inom Sverige skall nås samt minst 3 st av
namnservrarna för DNS-roten.

16 DNS

16.11 Namn-till-nummer för nätelement i operatörens nät
Skall ingå i tjänsten.

16.12 Nummer-till-namn för nätelement i operatörens nät
Skall ingå i tjänsten.

16.13 Stöd för secure DNS
Skall ingå i tjänsten.

16.14 Dubblerade DNS-system
Skall ingå i tjänsten.

16.21-16.22 Sekundär DNS för kundens namn och nummer res-
pektive primär DNS för kundens namn och nummer.
Drift av sekundär DNS-server eller primär DNS-server för domän
som tillhör kunden skall kunna erbjudas.
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17 E-post

17.11 Operatören kan nås via e-post enligt Internetstandard
(RFC 822/RFC 821/RFC 521/RFC 1522)).
Skall ingå i tjänsten.

17.12 Operatörens MTA skall använda DNS för adressuppslag-
ning.
Skall ingå i tjänsten.

17.13 Operatören tillhandahåller "sekundär mailhost" och ”relay
mailer”.
Skall kunna erbjudas.

17.15 Under fyra dagar skall försök ske att nå kundens MTA in-
nan retur sker.
Skall ingå i tjänsten.

17.16 Kontakt skall sökas med kundens postansvarige i det fall
att e-post lagrats i mer än tre dagar.
Skall ingå i tjänsten.

Driftfunktioner

20 Användarstöd

Med kontorstid avses här helgfri måndag - fredag kl 08.00 - 17.00.

Kundstöd
20.15 Kundstöd kan nås via telefon.
Skall ingå i tjänsten.

20.16 Kundstöd kan nås via e-post.
Svar skall erhållas inom 5 timmar.

20.22 Fel hanteras för problem inom hela Internet genom att
"next-hop" operatör samt destinationsoperatör kontaktas.
Skall ingå i tjänsten.

Tillgänglighetsstatistik
20.52 Tillgänglighet till knutpunkter alternativt till överordnad
operatör.
Skall ingå i tjänsten.

21 Driftsövervakning

21.13 Övervakning av antal mottagna felaktiga paket.
Skall ingå i tjänsten.
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21.14 Övervakning av antal ignorerade paket.
Skall ingå i tjänsten.

21.15 Övervakning av linjestatus (upp/ner)
Skall ingå i tjänsten.

21.16 Övervakning av nåbarhet.
Skall ingå i tjänsten.

21.32 Övervakning av stödsystemens funktion.
Skall ingå i tjänsten.

21.33 Åtgärdstid vid detektering av felfunktion under kontorstid.
Max 1 arbetsdag.

21.34 Åtgärdstid vid detektering av felfunktion utanför
kontorstid.
Max 1 arbetsdag.

23 Säkerhet

23.13 Dokumenterade rutiner skall finnas för att hantera
säkerhetsincidenter.
Skall ingå i tjänsten.

23.14 Rutiner skall finnas för att informera berörda kunder vid en
eventuell incident.
Skall ingå i tjänsten.
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Bilaga 16

Hotbilden mot nätet och dess tillämpningar

1 Definition av hotbilden för svåra på-
frestningar

För att kunna definiera hotbilden för svåra påfrestningar är det
nödvändigt att definiera begreppet svåra påfrestningar, så att
extraordinära situationer i fred kan urskiljas från normala
driftstörningar.

För detta krävs olika kriterier som bör gälla för olika typer av situ-
ationer som kan betraktas som svåra påfrestningar. Underförstått
är att de situationer som skall kunna klassificeras som svåra på-
frestningar skall inträffa med låg sannolikhet.

De tänkbara typer av kriterier som kan ligga till grund för en de-
finition av svåra påfrestningar kan indelas i två olika dimensioner:
kriterier som utgår från händelsens konsekvenser och kriterier som
utgår från orsaker till händelsen.

Kriterier som utgår från konsekvenserna

En särskild struktur över konsekvenskriterier är svår att finna. En
tidsfaktor bör vara en självklar variabel både vad gäller förvarning
och varaktighet. En annan faktor bör vara storleken på skadan vil-
ket kan beskrivas som en resursåtgång. Andra faktorer kan vara
verkningar ur olika aspekter - för systemet, användaren och sam-
hället. Dessa faktorer utgör en viktig bas vid den kriteriediskussion
som skall utmynna i dels en definition av begreppet svåra påfrest-
ningar, dels identifiera tydligt åtskilda grupper av påfrestningar.

Dock kanske det inte är en lämplig skärning att utgå från kon-
sekvenser för att identifiera olika typer av svåra situationer. Det
blir både osäkert och ohanterligt att bedöma olika situationer ut-
ifrån dessa faktorer.

Kriterier som utgår från orsakerna

De kriterier som utgår från orsaker till händelser kan sägas vara
antagonistiskt respektive ej antagonistiskt agerande, med och utan
avsikt för det mänskliga agerandet samt inre och yttre orsaker ur
systemens synvinkel. Denna uppdelning ger en skärning som
resulterar i tydliga situationer; olika skadehändelser -
påfrestningar - kan urskiljas som skulle kunna drabba den teknis-
ka infrastrukturen.
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• Skadehändelse orsakad av mänskligt agerande och med avsikt:
 - krigshandlingar,
 - sabotage,
 - terroristaktioner,
 - infiltration/insideraktiviteter,
 - följder av krigs/terrorhandlingar utomlands.
 

• Skadehändelse orsakad av mänskligt agerande men utan avsikt:
 - felhandlingar inom systemet - t.ex. bristande

kunskaper, stress, slarv,
 - bristande underhåll,
 - dimensionerings- konfigurerings-, konstruktionsfel,
 - felhandlingar av personer utanför systemet.
 

• Skadehändelse på grund av tekniska fel, men som inte  orsakats
av mänskligt agerande:

 - tillverkningsfel,
 - teknisk felfunktion,
 - brister i andra tekniska system (beroenden).
 

• Skadehändelse orsakad av olika väderbetingelser -
naturkatastrofer - som inte orsakats av mänskligt agerande:

 - jordbävningar, jordskred,
 - snöfall, nedisning, laviner,
 - skyfall,
 - storm,
 - åska,
 - torka.
 

 Orsakerna kan således delas in i yttre och inre orsaker med avse-
ende på systemen. Yttre orsaker är då handlingar av en antagonist
- sabotage, krigshandlingar, terrorism - och naturkatastrofer, men
även handlingar orsakade utan avsikt av personer utanför syste-
met. Skador p.g.a. brister i andra tekniska system och konsekven-
ser av dessa hör också till samma kategori. Inre orsaker är teknis-
ka systemfel och felhandlingar av personal tillhörande systemet
som slarv, bristande underhåll osv. Även antagonistiska handling-
ar av en infiltratör hör till denna kategori.
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 Hela resonemanget kan schematiskt beskrivas på följande sätt:
 

  Mänskligt agerande
 

 Ej mänskligt
agerande

  Med avsikt  Utan avsikt  (= utan avsikt)
 Inre orsaker  Infiltration  Felhandlingar

 Bristande
 Teknisk
felfunktion

   underhåll  Tillverkningsfel
   Dimensione-

ringsfel
 

   Konstruktionsfel  

 Yttre orsaker  Sabotage
 Terrorism

 Felhandlingar  Naturkatastro-
fer

  Krigshand-   Brister i andra
  lingar   system

(beroenden)
 

 De yttre orsakerna, som antagonistiska angrepp, olyckshändelser
och naturkatastrofer, kan ge stora fysiska skador på anläggningar
och utrustningar, eventuellt även personskador, och kan medföra
stora konsekvenser för både systemen och användarna. Detta kan
tala för att skador p.g.a. yttre orsaker skulle kunna avhjälpas med
offentliga resurser, medan direkta drifttekniska skador p.g.a. inre
orsaker skulle kunna åläggas systemet självt.
 

 Vad omfattar begreppet svår påfrestning?
 

 Kriterier som bör ligga till grund för en definition av begreppet
svåra påfrestningar bör enligt vår mening utgå från orsaker och
konsekvenser. Orsakskriterierna ger en skärning som resulterar i
tydligt åtskilda typer av situationer med olika konsekvenser för de
studerade systemen. Situationerna ställer krav på olika åtgärder.
Orsakskriterierna är således:
 

• mänskligt agerande med avsikt,
• mänskligt agerande utan avsikt,
• tekniska fel som inte orsakats av mänskligt agerande,
• olyckor,
• olika väderbetingelser.
 

 Konsekvenskriterierna ingår som viktiga basfaktorer i definitionen
av en katastrof. Konsekvenskriterierna är plötslighet, varaktighet,
risk för upprepning, omfattning samt olika verkningar för syste-
met, användaren och samhället i stort.
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 De typer av situationer som kan drabba den tekniska infrastruktur
som Internet utgör bör vara följande:
 

• sabotage, terroristaktioner, infiltration/insideraktiviteter, öppna
krigshandlingar samt följder av krigshandlingar utomlands,
med både konventionella och okonventionella vapen,

• större skadehändelser orsakade av felhandlingar inom eller
utom systemen p.g.a. t.ex. bristande kunskaper, stress, slarv,

• större skadehändelser orsakade av tekniska fel som
konstruktions- och tillverkningsfel inom systemen samt brister i
andra tekniska system p.g.a. beroenden, t.ex. elavbrott,

• olika typer av naturkatastrofer.
 

 Motiv för och aktörer bakom fredstida aktioner
 

 Motiven bakom en medveten attack är oförutsägbara och för det
mesta okända, om de inte har föregåtts av en aktionsförklaring.
Nedan följer en uppdelning av antagonister som kan vara bra för
att bena ut de olika tänkbara aktörerna bakom en medveten
attack:
 

 Typ 1. ”Ideologen”
 Oftast en ensam aktör som agerar utifrån ideologiska skäl. Motiv
kan vara anti-samhälle, anti-IT, missnöje med sponsringsaktivi-
teter etc.
 

 Typ 2. ”Haveristen”
 Ensam aktör som agerar utifrån personliga skäl eller ekonomiskt
intresse. Motiv kan vara utpressning eller hämnd p.g.a. nekat
eller uppsagt abonnemang eller tvist om räkning etc.
 

 Typ 3. ”Insidern”
 Ensam insideraktör som agerar utifrån personliga skäl. Motiv
kan vara utpressning, uppsägning, missnöje etc. Insideraktörer är
den historiskt sett vanligaste orsaken till datorrelaterad brotts-
lighet hos myndigheter och näringsliv.
 

 Typ 4. ”Infiltratören”
 Individ som agerar utifrån ett högre mål. Motiv kan vara
förberedelse för styrkedemonstration eller utslagning.
 

 Typ 5. ”Aktionsgruppen”
 Grupp som agerar utifrån ideologiska skäl. Motiv kan vara anti-
samhälle, anti-IT, missnöje med sponsringsaktiviteter etc.
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 Typ 6 ”Ligan”
 Grupp som agerar utifrån ekonomiskt vinstintresse, t.ex.
utpressning.
 

 Typ 7. ”Konsulterna”
 Grupp som agerar utifrån konkurrensskäl. Motiv kan vara att
nedvärdera konkurrenternas system etc.
 

 Typ 8. ”Terroristerna/angriparna”
 Grupp som agerar utifrån ett högre mål. Motiv kan vara
styrkedemonstration eller utslagning/förbekämpning.
 

 Bedömning av de olika aktörerna
 

 Typ 1-aktören är ofta svårbedömd/oförutsägbar eftersom någon
förvarning ofta inte finns. Jämför ”the UNA-bomber”. För att göra
det enkelt för sig kan man utgå ifrån att personen i fråga  inte
har någon kunskap om infrastrukturen och därför agerar på må-
få. Metoderna kan vara både konventionella, dvs. fysiskt sabotage
(lokaler) eller okonventionella, dvs. IT-sabotage. Då dessa männi-
skor inte brukar oroa sig för konsekvenserna så kan antagligen
sprängmetoder inte uteslutas.
 

 Om typ 2, ”Haveristen”, agerar utifrån hämnd kan denne vara
mycket nitisk i sin jakt och kan därför vara farlig. Det kan antas
att personen noga studerar var ett angrepp får mest verkan. Nå-
gon förvarning brukar inte föreligga här heller. Man får utgå
ifrån att dessa människor är rationella varför IT-sabotage verkar
vara mest troligt. Aktören är troligen väl inläst på metoder. Ut-
pressaren kan också antas vara uppmärksam för konsekvenserna.
Exempel på utpressning är sprängningen av en kraftlednings-
stolpe i Härjedalen 1989.
 

 Typ 3 och 4 är ett hot eftersom denne har stor kunskap om infra-
strukturen och kan ha tillgång till koder, vänner och tillträde till
lokaler. Brukar anses som den typ som det är svårast att skydda
sig emot.
 

 Typ 5 utgörs av en grupp av aktörer varför förvarning kan finnas
genom läckor och efterföljande spaningsinsatser. Samtidigt ökar
kunskapen om målval och metod i en grupp. En sådan här grupp
kan ju även slå mot infrastrukturen i syfte att skada en abon-
nent. Ett exempel här är ett sabotage mot ställverk och lednings-
nät i Göteborg 1988. Syftet var att skada en viss industri. Ta som
exempel en aktivistgrupp som i syfte att slå mot sin motståndare
slår mot dess operatör.
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 Typ 6 är synonym med typ 2 med skillnaden att det är en grupp
och att det ändrar förutsättningarna enligt typ 5: Större kunskap
om målval och metoder. Jfr den påstådda utpressningen av fi-
nansaktörer i London under 1993. Intrången påstås då ha skett
mot firmorna, men kunde ha vänts mot infrastrukturen.
 

 Typ 7 är med mest för fullständigheten. Det finns dock exempel
på att konkurrens har medfört fysisk utslagning. Detta har hänt i
Londons tunnelbana där en telekommunikationsleverantörs ut-
rustning, vilken var lokaliserad i tunnelsystemet, slogs ut på upp-
drag av en konkurrerande leverantör.
 

 Typ 8 är den typ som av naturliga skäl har mest resurser.
 

 Analys av hotbilden
 

 Dagens infrastruktur har sannolikt möjligheter att skydda sig
mot typaktörerna 1-4 och troligen är man här väl införstådd med
riskerna. Insiderproblem enligt typ 3 och 4 kanske borde ges lite
mer eftertanke. Typaktörerna 7-8 kan anses främmande, men det
är just typen 8 som är på stark frammarsch och som fullt legitimt
studeras av ett flertal nationalstater, dvs. utöva våld utanför
krigstillstånd. Skyddet mot aktörer i gruppen 8 bör vara en väl
avvägd blandning av statliga upphandlingar, föreskrifter och
lagstiftning.
 

2 Avbrott i elförsörjning

Driftavbrott p.g.a. svagheter i elförsörjningen är ett allvarligt hot
mot verksamheten. Säkerheten i elförsörjningen är i fredstid för-
hållandevis hög. Beroendet av Internet är trots detta så stort att
det måste finnas reservdrift för längre avbrott.

Vad gäller avbrott i kritiska system som Internet är beroende av
bör extra uppmärksamhet ägnas åt kraftförsörjningen. I början
av 80-talet inträffade i Sverige ett omfattande elavbrott som vara-
de ca 6 timmar. Avbrottet kostade samhället enligt olika utred-
ningar ca 2 miljarder kronor. Merparten av de förlusterna hän-
fördes till processindustrin. Sedan dess har stora delar av tjänste-
sektorn blivit alltmer beroende av informationssystem som i sin
tur är beroende av elkraft. Dagens informationssystem är inte di-
mensionerade för längre avbrott i elförsörjningen och totalförlus-
terna av liknande avbrott i dag skulle bli gigantiska.

Erfarenheten visar att det finns brister i den beredskap för längre
avbrott som bygger på tillförsel av el genom reservkraftverk. Det
är inte ovanligt att reservkraft i form av t.ex. dieselkraftverk inte
startar på grund av bristande underhåll. I ett känt fall startade
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kraftverket men gick bara i ett par minuter, det visade sig att
kraftverket provkörts regelbundet men att ingen kontrollerat hur
mycket diesel som fanns kvar efter provkörningarna. I ett annat
fall saknades den kabel som skulle koppla samman kraftverket
med elnätet vilket innebar att kraftverket fungerade, men att
elkraften aldrig kom ut där den behövdes.

Ett exempel hämtat utanför Sverige är när nästan hela den brit-
tiska delen av Internet försvann under några timmar i maj 1997
beroende på ett stopp i elförsörjningen till en nod i kommunika-
tionssystemet. Även om den drabbade operatören deklarerat att
de hade reservkraft för många, många dagar, så fungerade det
inte. Avbrottet påverkade hundratusentals användare. Hela hän-
delsen visade sig bero på en kombination av ett mänskligt miss-
tag och dålig systemdesign. Någon tryckte på nödstopp, och av-
bröt all elförsörjning, inklusive reservkraften.

 3 Kontinuitetsplanering
 

 Med kontinuitetsplanering menas här planering och åtgärder för
att säkerställa fortsatta kommunikationsmöjligheter vid störning-
ar eller avbrott som inte går att bemästra inom ramen för ordina-
rie rutiner.
 

 En del av kontinuitetsplaneringens syfte är att skapa en med-
vetenhet om vilka hot en verksamhet är utsatt för. Genom att
delta i framtagandet av en plan blir deltagarna också medvetna
om de hot verksamheten utsätts för. Medvetenheten medför att
överraskningsmomentet kan begränsas och möjligheterna att
snabbt vidta åtgärder för t.ex. alternativa driftsätt ökar.
 

 Om det inte finns någon kontinuitetsplan finns det inte heller
någon egentlig beredskap för att möta större driftstörningar.
 

 Om ett större avbrott i verksamheten, t.ex. en brand eller över-
svämning i en maskinhall, skulle inträffa krävs ett i förväg pla-
nerat alternativ för reservdrift för att snabbt åter få igång pro-
duktionen. Avsaknaden av en förberedd alternativ driftsmiljö kan
i ett sådant här fall innebära flera dagars fullständigt drifts-
avbrott för sanering av lokaler och återställande av utrustning
och data. Med en fungerande plan kan en alternativ driftsmiljö
vara igång inom loppet av ett par timmar.

Rutiner för säkerhetskopiering är en viktig komponent. Målet
med dessa rutiner är att inom en viss tid kunna återstarta
systemen efter avbrott. Många organisationer har alltför sent
upptäckt att deras magnetband med säkerhetskopior är tomma
på grund av felkonfigurerad programvara för säkerhetskopiering.
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Om återläggning av säkerhetskopior aldrig har testats har
problemet heller inte upptäckts. Resultatet blir att data måste
återskapas, ofta för hand, vilket i många fall är tidsödande, om
ens möjligt.
 

 Hotbilden i en kontinuitetsplan kan aldrig göras fullständig. Det
kommer alltid att finnas hot som inte kunnat förutses, antingen
genom att hotet inte fanns när planen togs fram eller genom att
hotet förbisetts i planeringsarbetet. I vissa fall kan dock oförut-
sedda hot ge konsekvenser som liknar de förutsedda hoten vilket
ger en viss beredskap mot det oförutsedda hotet.
 

 En kontinuitetsplan med omfattande brister kan utgöra ett lika
stort hot som en obefintlig plan. När olyckan är framme visar sig
planen vara mer eller mindre värdelös och nya lösningar på pro-
blemen måste tas fram. Planen bör därför verifieras genom re-
gelbunden testning eller övning. Om inte planen testas eller övas
i tillräcklig utsträckning riskerar den att bli inaktuell eller få så-
dana brister att den i väsentliga delar inte är användbar.
 

 Genom att testa eller öva planen regelbundet tränas också för-
mågan att hantera situationer under stress och kontakter etable-
ras mellan operatörer och andra aktörer, som kan vara mycket
värdefulla vid en verklig krissituation.
 

 4 Hot och risker
 

 Trafikanalys och attacker med uppsåt
 

 Internet och andra stora datornät består av distribuerade system.
Få eller ingen har en helhetssyn och de som har detaljkunskaper
har det om en starkt begränsad del av nätet. Om någon utför en
handling på ett ställe i nätet kan det få genomslag på andra de-
lar. Detta kan vara manipulation av protokoll eller resurser som
hör till infrastrukturen,  t.ex. tidsservrar eller routingprotokoll.
 

 Beroende på angreppets tekniska natur kan olika typer av verk-
tyg användas. Program som möjliggör avlyssning av trafiken
finns att tillgå via många kanaler och kan enkelt installeras på
en PC. Förändring av IP-adresser eller annan protokollinforma-
tion i syfte att manipulera trafiken eller åstadkomma intrång är
lätt att utföra. Program för olika protokollattacker kan också
hämtas hem via Internet. Tillgången till attackverktyg är svår att
reglera och kontrollera. Den som vill kunna skydda sig måste
också känna till vilka verktyg som finns och hur man motverkar
effekterna av dem.
 

 Förfalskning och avlyssning
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 En av de vanligaste attackerna på Internet är avlyssning. Inom
telefonin är möjligheterna till avlyssning mycket mer begränsade
eftersom det oftast kräver tillträde till de fysiska delarna av tele-
nätet. På Internet finns tillgång till verktyg för ändamålet och
kunskaperna om tekniken är mycket spridd.
 

 Internettekniken bygger på inbandssignalering, dvs. att den in-
formation som styr nätets applikationer går via samma kanaler
som all annan trafik. Detta skapar möjligheter till förfalsk-
ning/maskering av servrar, routinginformation etc.
 

 Det enda relevanta skyddet mot avlyssning är kryptering.
 

 Programmerade attacker
 

 När det gäller programmerade attacker har detta redan skett i
stor skala. När Robert Morris Jr. 1988 släppte lös sin skapelse,
den s.k. Internetmasken, var det ett program som själv spred sig
till ett stort antal anslutna datorer. Effekten av detta var att
många datorer slogs ut helt. Vid den tiden var Internet enligt en
jämförelse inte större än den amerikanska teleoperatören AT&T:s
interna nät är i dag. En motsvarande attack i dag skulle sanno-
likt få konsekvenser som vi inte ens kan föreställa oss.
 

 Kännetecken för denna typ av attacker är:
 

• de får ofta en epidemisk spridning
• Internets storlek och grundteknik medger storskaliga attacker

som saknar motsvarighet i andra typer av medier eller system
• möjlighet till storskalig informationsinsamling, bedrägerier,

förfalskningar.
 

 Det finns flera exempel på personer som har skaffat sig tillgång
till känslig information, t.ex. kontokortsnummer, i stor mängd,
ibland så många som 10 000-tals nummer, genom att ta sig in i
datorer där sådan information lagrats.
 

 Felaktiga implementationer
 

 Viss nätutrustning, t.ex. brandväggar, vissa varianter av opera-
tivsystem och andra komponenter implementerar bara en del-
mängd av de funktioner som normalt sett ingår i TCP/IP utan att
följderna av detta är väl uttestat.
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 Attacker med avseende på tillgänglighet
 

 Många av nutidens attacker har som vi nämnt mer än tidigare
drabbat Internets infrastruktur. Ett av de allvarligare är hoten
mot Internets tillgänglighet. Hot mot tillgängligheten är t.ex.:
 

• resursblockering
• mätta nätet
• denial-of-service (DOS)
• fördröjning av data
• koppla ur och koppla om

En typ av angrepp mot nät som blivit allt vanligare är blockeran-
de attacker (denial-of-service-attacker). Attackens syfte är att få
en Internetserver att sluta fungera eller göras oåtkomlig. Det
handlar inte om intrång i egentlig mening, ingenting blir förstört
och måste ersättas, ingen värdefull information läcker ut. I en
organisation där verksamheten är beroende av att ha fungerande
elektronisk post eller annan kommunikation kan dock en blocke-
rande attack vara ett allvarligt hot. Följande är några exempel på
DOS-attacker:

Echo
Om en dator får ett echo-kommando skickar den tillbaka det som
följer till avsändaren. En attack skulle kunna innebära att någon
med användning av falsk avsändaradress som är lika med mot-
tagaradressen skickar ett echo-kommando. Mottagardatorn ekar
svaret till sig själv, utan att kunna bryta.

SYN
När en TCP-förbindelse skall upprättas genomförs en handskak-
ning mellan ändsystemen. Först skickas ett SYN-paket. Mottaga-
ren svarar med ett SYN-ACK-paket, varpå sändaren skickar ett
ACK-paket, och därefter är förbindelsen upprättad. Om nu motta-
garen aldrig erhåller något ACK-paket väntar det en viss tid in-
nan förbindelsen släpps. Om väntetiden är för lång och antalet
kanaler för SYN-paket för litet, kan alla förbindelser göras upp-
tagna, och inga nya förbindelser upprättas. Genom att använda
en falsk IP-adress som avsändare går det att se till att mottaga-
ren aldrig får något svar på SYN-ACK-paketet, och med ganska
enkla medel går det att skicka en ström av falska SYN-paket som
effektivt blockerar alla kanaler och i praktiken stänger tillgången
till Internet för det aktuella systemet.
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Deathping
Dödens ping utgörs av ett fel i Windows IP-stack som gör det
möjligt att skicka IP-paket som är större än vad standarden
tillåter. Reaktionen hos den mottagande datorn när den får ett
sådant paket är varierande. I en del system händer ingenting,
medan andra dör och måste omstartas.

Referenser:
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Bilaga 17

Säkerhetstjänster

Det finns huvudsakligen fem säkerhetstjänster som är intressan-
ta när vi talar om elektroniskt informationsutbyte, nämligen:

Riktighet (integrity), att informationen inte förvanskats under
överföringen utan att detta upptäcks av mottagaren.

Autentisering (authentication), verifiering av att sändare och mot-
tagare är de som de utger sig för att vara.

Konfidentialitet (confidentiality), att ingen obehörigt kan ta del av
informationsinnehållet som överförs.

Oavvislighet (non-repudiation), att varken sändare eller motta-
gare kan förneka att de har sänt eller tagit emot viss information.

Åtkomstskydd (access control), att kontrollera och reglera använ-
darnas åtkomst till ett informationssystems resurser.

För varje specifikt överföringstillfälle används en kombination av
dessa tjänster. Var och en av dessa säkerhetstjänster använder i
olika omfattning kryptografiska metoder för att uppnå säkerstäl-
landet av informationen. Mekanismen kryptering är alltså inte
synonymt med tjänsten konfidentialitet utan används för att rea-
lisera samtliga ovanstående säkerhetstjänster.

Standarder och produkter som stödjer säkerhetstjänsterna finns
realiserade i produkter som elektroniska postsystem, elektroniska
kataloger, servrar eller specifika programvaror.

Hur dessa säkerhetstjänster realiseras tekniskt beskrivs i avsnitt
17.3.

1 Säkerhetstekniker

Att på ett pedagogiskt sätt förklara de tekniska lösningar som ex-
isterar för att förverkliga olika säkerhetstjänster vid elektroniskt
datautbyte är, på grund av deras komplexitet, riktigt svårt.

Om kryptering

Ett sätt att förhindra obehöriga att läsa information är att för-
vanska texten så att den endast kan återskapas av den som är
behörig. Man krypterar klartext och erhåller en så kallad krypto-
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text. Vid kryptering behövs förutom själva ursprungsinforma-
tionen ytterligare två komponenter: en matematisk krypterings-
algoritm och en krypteringsnyckel.

En krypteringsalgoritm är en beskrivning av hur klartext skall
förvanskas till kryptotext. Det finns många olika krypterings-
algoritmer och för att två individer skall kunna kommunicera
måste de först komma överens om vilken algoritm som skall an-
vändas. Förutom algoritmen måste de också komma överens om
krypteringsnycklar. Först när en person vet både algoritm och
nyckel, kan denne återskapa klartext från kryptotext.

Kryptering görs genom att ursprungsinformationen behandlas av
både den matematiska krypteringsalgoritmen och krypterings-
nyckeln, varvid ursprungsinformationen erhåller ett nytt utseen-
de. Om samma ursprungsinformation bearbetas med samma
krypteringsalgoritm, men med en annan krypteringsnyckel får
ursprungsinformationen ytterligare ett annat utseende. När in-
formationen skall återställas i sitt ursprungliga skick genomförs
samma operation, fast i omvänd ordning, vilket brukar benämnas
dekryptering.

Om informationen skall överföras i krypterad form mellan sän-
dare och mottagare, förutsätter det alltså att sändare och motta-
gare använder samma krypteringsalgoritm och krypteringsnyckel
(symmetrisk kryptering), eller samma krypteringsalgoritm med
matchande nyckelpar (asymmetrisk kryptering). Symmetrisk och
asymmetrisk kryptering beskrivs översiktligt nedan.

Symmetrisk kryptering

Vid symmetrisk kryptering används samma krypteringsnyckel
vid kryptering och dekryptering. Detta innebär att mottagare och
avsändare på förhand måste ha erhållit samma krypterings-
nyckel.

Ofta använder två kommunicerande parter en för just deras bila-
terala förhållande specifik nyckel. När någon av parterna vill
kommunicera med en tredje part så används en annan bilateral
nyckel. I en sådan struktur behövs alltså en unik krypterings-
nyckel för varje kommunicerande par, varför behovet av unika
krypteringsnycklar kan bli väldigt stort vid användandet av sym-
metriska krypteringssystem. Detta ställer i sin tur stora krav på
rutiner för nyckeladministration när antalet kommunicerande
par är stort. Å andra sidan medför en sådan nyckelhantering att
krypteringen indirekt fungerar som autentisering av motparten.
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Kända symmetriska krypteringssystem är DES, Trippel DES,
IDEA och det svenska försvarets KM3 som även finns i en civil
variant.

Användare  A

Nyckel A

Klartext
Krypterad

text
Klartext

Nyckel A

Användare  B

Figur 1. Symmetrisk kryptering.

Flera symmetriska algoritmer är mycket snabba och kan därför
användas på stora mängder information. Det krävs alltså mindre
datorkapacitet att kryptera samma informationsmängd med ett
symmetriskt krypteringssystem än ett asymmetriskt, och därmed
kan de lättare göras snabba, även vid realisering i programvara.

En nackdel är att nyckeladministration och nyckelhantering blir
mycket omfattande, och kräver mycket arbete.

Asymmetrisk kryptering

Vid asymmetrisk kryptering används samma krypteringsalgoritm
men olika krypteringsnycklar vid kryptering respektive dekryp-
tering (se nedanstående bild). De asymmetriska krypterings-
algoritmerna är utformade så att det finns ett nyckelpar där den
ena nyckeln ofta är öppen (publik) och den andra är hemlig (pri-
vat). De asymmetriska krypteringsalgoritmerna har den egen-
skapen att då informationen krypteras med den ena av nycklarna
kan den endast dekrypteras till sin ursprungliga form med den
andra nyckeln och ingen annan. Informationen kan alltså inte
krypteras och dekrypteras med samma nyckel.

Användare  A

Nyckel

Klartext
Krypterad

text
Klartext

Nyckel

Användare  B

Öppen B Heml ig  B

Figur 2. Asymmetrisk kryptering.

Den öppna nyckeln är tillgänglig för vem som helst som önskar
använda den, medan den hemliga nyckeln är tillgänglig endast
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för nyckelinnehavaren. Detta innebär att i de fall krypterad infor-
mation skall överföras kan en godtycklig avsändare kryptera in-
formationen med mottagarens öppna nyckel som vem som helst
har tillgång till. Avsändaren vet då att endast den avsedda mot-
tagaren och ingen annan kan dekryptera informationen med sin
hemliga nyckel. Av detta kan vi då dra slutsatsen att vem som
helst kan ha tillgång till en användares öppna nyckel, medan
denna användare är den enda som får ha tillgång till den match-
ande hemliga nyckeln.

Den öppna delen av ett asymmetriskt nyckelpar tillförs ytterliga-
re information som t.ex. användarens identitet, giltighetstid, typ
av algoritm, utställare, och förses med en digital signatur från nå-
gon man litar på. I den processen skapas det en signerad bindning
mellan exempelvis en person och en nyckel. Det är denna signera-
de informationsmängd som brukar benämnas certifikat.

Certifikaten kan förvaras på olika sätt, t.ex. i en elektronisk kata-
log, i den egna datorn eller på ett aktivt kort, och delges dem som
behöver tillgång till aktuell öppen nyckel på ett enkelt sätt.

Fördelen med asymmetriska krypteringssystem är alltså att det
löser en del problem med överföring av nycklar. Sändare och mot-
tagare behöver inte på förhand ha fått tillgång till samma nyckel,
eftersom den som vill kommunicera med en specifik användare
kan hämta dennes öppna nyckel i en elektronisk katalog eller få
tillgång till den på annat sätt. Därigenom förenklas nyckeldistri-
butionen väsentligt.

Alla måste kunna verifiera certifikatuställarens, dvs. den som sig-
nerar någons nycklar, digitala signatur för att bindningen mellan
den öppna nyckeln och dess innehavare skall kunna säkerställas.
Detta kan åstadkommas genom att den öppna nyckeln för certifi-
katutställaren i förväg delges alla på ett säkert sätt.

Det stora problemet är inte att finna den öppna nyckeln, det be-
hövs bara en gång. Däremot kan det uppstå problem med att veri-
fiera en nyckel varje gång den används dvs. att den är äkta och
att den är giltig, vilket ställer stora krav på infrastrukturen.

Nackdelen med asymmetriska krypteringssystem är att de är be-
räkningsintensiva. Det krävs mer datorkapacitet att kryptera en
informationsmängd med ett asymmetriskt krypteringssystem än
med ett symmetriskt. Det är därför inte sannolikt att den
asymmetriska metoden används för hela informationsmängden
om den är av någon storlek, utan enbart för att skydda överfö-
ringen av en symmetrisk nyckel. Med hjälp av den öppna nyckeln
kan en för kommunikationen skapad symmetrisk sessionsnyckel
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krypteras och därmed ges en säker överföring. Detta förfarande
kombinerar fördelarna hos den symmetriska och den asymmet-
riska tekniken.

Exempel på asymmetriska kryptoalgoritmer är RSA, Diffie-
Hellman/ElGamal och elliptiska kurvbaserade system.

2 Elektroniska ID-kort

Förtroende skapas inte med hjälp av förkortningar (TTP, CA etc.)
och inte heller med lagstiftning. Det krävs att det finns aktörer,
inom den offentliga eller privata sektorn, som kan skapa förtroen-
de genom sin ställning, sitt oberoende eller ett tydligt affärsin-
tresse. Ett exempel på det senare är den traditionella utgivningen
av ID-kort via affärsbankerna och Posten. Den "svenska model-
len" bygger därför på att utnyttja den befintliga infrastrukturen
för utgivning av traditionella SIS-godkända visuella ID-kort.

Genom att kombinera dessa rutiner med ett regelverk utarbetat
genom intresseorganisationen SEIS (Säkrad elektronisk informa-
tion i samhället), finns ett dokumenterat sätt att utfärda elektro-
niska ID-kort på ett mycket tillförlitligt och trovärdigt sätt. Den
CA-funktion som följer av SEIS dokument har det yttersta an-
svaret för hela processen vid utfärdandet av ID-kortet, från kon-
troll av chip, operativsystem och nyckelkvalitet till administra-
tion av certifikat och identitetskontroll.

I detta sammanhang finns det skäl att understryka vikten av att
de elektroniska säkerhetstjänsterna kopplas samman med tradi-
tionella ID-kort. Det sociala tryck som skapas (oviljan att ge bort
sitt ID-kort till någon annan) är en lika betydelsefull faktor som
krypteringsnyckelns längd.

Eftersom nyckelparen för identifiering och signering av digitala
dokument är generella till sin natur i ett sådant elektroniskt ID-
kort, kan nya certifikat skapas av andra organisationer än den
ursprungliga "utfärdande" CA-organisationen. Rent praktiskt
innebär detta att alla organisationer som har behov av att knyta
"egna" regler till en viss tjänst, eller ett anställningsförhållande,
kan skapa egna certifikat för sådana öppna nycklar som stöds av
kortet. Det innebär i sin tur att inga extra nycklar behöver ska-
pas för att använda t.ex. kreditkortsföretagens tjänster, den egna
organisationens inpasseringssystem eller behörighetskontroll-
system.

Framtidens säkerhetsadministration kan inriktas mot effektiv
certifikatshantering i stället för att som i dag skapa nya rutiner
för varje separat tjänst.



Bilaga 17

221

Man kan inte räkna med att bankerna tar ett ansvar för mjuka
nycklar. Redan i det av Swedifact Finans utfärdade dokumentet
"Om säkerhet vid elektronisk utväxling av betaldata" (1993-01-
20) slås fast att om kravet på en underskriven utanordning eller
order skall ersättas med en elektronisk signatur, krävs att
nödvändiga krypteringsnycklar skall administreras med hjälp av
aktivt kort eller motsvarande "token" som dessutom skall vara
utfärdat med innehavarens namn utanpå. Något utrymme för
mjuka nycklar ges alltså inte där när det gäller personidenti-
fiering i banktjänster.

Sammanfattningsvis kan sägas att mjuka nycklar kan fungera i
ett partsförhållande där det enda intresset är att skydda sig mot
utomstående, men om en signatur skall användas som ett allmänt
accepterat hjälpmedel i samhället, krävs att någon oberoende, för-
troendeskapande part tagit ett stort ansvar för hanteringen av
krypteringsnyckeln. Ett minimum i detta sammanhang är att den
privata nyckeln inte kan kopieras. I vissa sammanhang kan man
kräva ytterligare kontroller som t.ex. säkerhetsfunktioner i kort-
läsare och kontroller vid checksummeberäkningar för framställ-
ning av digitala dokument.

Utvecklingen under det senaste året visar också på ett starkt in-
tresse för nyckellagring på aktiva kort. Det gäller främst i USA
där man tidigare inte deltagit i utvecklingen med något större en-
gagemang. Arbetet med standarder för operativsystem till aktiva
kort och gränssnitt för att underlätta arbetet att bygga in kort-
läsare direkt i PC-utrustningen, gör att det om några år sannolikt
också kommer att finnas en infrastruktur för användningen av
aktiva kort.

3 Säkerhetstjänster för elektroniskt 
informationsutbyte

I det följande beskrivs de säkerhetstjänster som är förknippade
med elektroniskt informationsutbyte.

Integritet och autenticitet

Tjänsterna integritet och autenticitet brukar realiseras samtidigt
genom att ursprungsinformationen som inte får förvanskas och
vars autenticitet (äkthet) skall knytas till en specifik användare
förses med en digital signatur i enlighet med nedanstående bild.
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Klartext

Checksumma

Checksumme-
beräkning

Krypterad checksumma

Klartext

Heml ig
nyckel

Signatur

Integritet, autenticitet

Krypte-
ring

Figur 3. Digital signatur.

I detta exempel skall ett elektroniskt meddelande överföras från
en avsändare till en mottagare med säkerhetstjänsterna integri-
tet och autenticitet aktiverade. Följaktligen kan mottagaren ta
reda på att informationen är korrekt, d v s oförvanskad, och att
den kommer från den som sändaren utger sig för att vara (auten-
ticitet).

Meddelandet bearbetas av en s.k. hashalgoritm vars utfall är en
checksumma (ett hashvärde). Storleken på checksumman är obe-
roende av meddelandets storlek. Algoritmen fungerar så att om
en enda av meddelandets ettor och nollor förvanskas så blir den
beräknade checksumman felaktig vid en kontroll. Därefter kryp-
teras checksumman med avsändarens hemliga nyckel, varvid ur-
sprungsinformationen överförs i klartext till mottagaren tillsam-
mans med den krypterade checksumman.

Mottagaren verifierar den krypterade checksumman  med an-
vändning av avsändarens öppna nyckel. Därefter beräknas check-
summan på det överförda meddelandet. Om denna checksumma
är identisk med den överförda checksumman vet mottagaren att
informationen inte har förvanskats på vägen och att det kommer
från korrekt avsändare eftersom checksumman  kan verifieras
med den öppna nyckeln.

Oavvislighet

Tjänsten oavvislighet har en mycket nära relation till tjänsten
meddelandeautentisering, och realiseras genom att meddelandet
med den digitala signaturen förses med loggningsinformation i
form av en specifik meddelandeidentitet och tidsstämpel. Denna
information kan antingen läggas till själva meddelandet eller spa-
ras i kommunikationssystemen. Därmed går det att genom den
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digitala signaturen, den unika meddelandeidentiteten och tids-
stämpeln att verifiera att en specifik användare har överfört ett
specifikt meddelande vid en specifik tidpunkt. Avsändaren kan
alltså inte förneka att informationen har skickats. Vidare kan en
kvittens framställas automatiskt med samma loggningsförfaran-
de, men åt andra hållet, vilket innebär att inte heller mottagaren
kan förneka att informationen har mottagits. Loggningen utförs i
transportsystemet, inte i säkerhetssystemet.

Konfidentialitet

Konfidentialitet är den säkerhetstjänst som de flesta rent intui-
tivt brukar förknippa med säker informationsöverföring. Eftersom
syftet med tjänsten oftast är att kryptera stora informationsvoly-
mer används nästan alltid symmetriska krypteringsmetoder. In-
nebörden är att en informationsmängd krypteras så att ingen obe-
hörig kan ta del av den. Problematiken ligger dock i själva nyckel-
distributionen som tidigare nämnts. Detta kan emellertid lösas
enligt följande förfarande.

Användare A (avsändare) skall överföra ett krypterat meddelande
till användare B (mottagare). Då användare A skall kryptera
meddelandet skapas en sessionsspecifik symmetrisk krypterings-
nyckel. Denna genereras slumpmässigt.

Efter att användare A har erhållit en sessionsspecifik symmetrisk
nyckel krypteras meddelandet med denna nyckel (Se figur 4).
Därefter använder användare A användare B:s asymmetriska
öppna nyckel och krypterar den sessionsspecifika symmetriska
nyckeln (Nyckel X), med användare B:s öppna nyckel. Det kryp-
terade meddelandet överförs tillsammans med den krypterade
sessionsspecifika symmetriska nyckeln. Därmed vet användare A
att det endast är användare B och ingen annan som kan dekryp-
tera den symmetriska sessionsspecifika nyckeln, för att med hjälp
av denna kunna dekryptera meddelandet.

Användare  A

Nyckel X

Klartext
Krypterad

text
Klartext

Nyckel X
(Sessionsspeci f ik)

Nyckel X
(Krypterad med
användare B:s

öppna nyckel )

Figur 4. Konfidentialitetstjänsten.



Bilaga 17

224

När användare B erhåller det krypterade meddelandet tillsam-
mans med den krypterade sessionsspecifika symmetriska nyckeln
dekrypterar användare B denna nyckel, med sin hemliga asym-
metriska nyckel. Efter denna operation har användare B erhållit
den symmetriska nyckel med vars hjälp meddelandet dekrypte-
ras.

4 Rättsliga aspekter, pågående och
tidigare arbeten

Bakgrund

De rättsliga problemen avseende elektroniska dokument och
elektroniska betalningar grundar sig på att nuvarande lagstift-
ning i huvudsak avser fysiska föremål och objekt. Lagtolkningen
kan bli ett problem i IT-miljön eftersom IT vanligen inte har för-
utsatts när lagstiftningen kom till och rättspraxis inom området
är mycket begränsad.

Traditionella begrepp som egendom, föremål, dokument, handling
och urkund är svåra att tillämpa i IT-miljö. Problemen kan ex-
emplifieras med handlingsbegreppet där en traditionell handling
är ett fysiskt föremål, och objekt, där sambandet mellan den fy-
siska bäraren, texten och utställare är självklart men där dess
motsvarighet i IT-miljön inte har dessa samband lika självklara
och där textinnehållet inte nödvändigtvis måste komma från en
mänsklig tanke utan kan komma från en automatisk process.

De rättsliga problemen återfinns både inom den processuella och
straffrättsliga delen av lagstiftningen. En rad olika utredningar
har försökt kartlägga problemen och kommit med förslag till lag-
stiftning. Även internationellt har kartläggningar och förslag
lagts fram och vissa rekommendationer har antagits. Vissa på-
gående och tidigare arbeten, både nationella och internationella,
redovisas nedan.

Pågående och tidigare arbeten, nationellt

Datastraffrättsutredningen, Information och den nya Informa-
tionsTeknologin (SOU 1992:110, Justitiedep.), har gjort en myck-
et djupgående analys av problemen och kommit med långt gående
förslag till förändringar och tillägg till både den processuella och
straffrättsliga delen av vår lagstiftning. Förslagen har dock varit
så omfattande att man av olika anledningar, fram till dags dato, i
huvudsak inte vidare hanterat Datastraffrättsutredningen.
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Ett par områden som berördes av Datastraffrättsutredningen har
dock givit upphov till nya utredningar som t.ex. utredningen Elek-
tronisk dokumenthantering (SOU 1996:40, Justitiedepartementet)
i vilken förslag rörande ”elektroniska förmedlingstjänster” och
”elektronisk dokumenthantering i offentlig förvaltning” lagts
fram. När det gäller myndigheternas dokumenthantering bygger
förslagen på det synsätt som legat till grund för införandet av
elektroniska dokument på bl.a. tull- och skatteområdet. Grund-
läggande är ett förslag till begreppsdefinition i förvaltningslagen
av begreppen elektronisk handling, digitalt dokument, digital
signatur och digital stämpel. När det gäller näringslivets använd-
ning av digitala dokument anser man i denna utredning att nuva-
rande civilrättsliga regler i huvudsak bör kunna fungera också
med avseende på elektronisk handel och man föreslår endast en
ändring i avtalslagen med avseende på vem som står risken vid
en eventuell förvanskning, under befordran, av ett digitalt doku-
ment.

När det gäller elektroniska förmedlingstjänster föreslår man bl.a.
en reglering som tvingar den som tillhandahåller tjänsten att
upplysa om vem som tillhandahåller tjänsten och att det är den
som lägger in information som är ansvarig för innehållet. Den
som tillhandahåller tjänsten skall ha sådan uppsikt över tjänsten
som är nödvändig med hänsyn till omfattning och inriktning av
verksamheten.  Man föreslår även att den som tillhandahåller
tjänsten skall förhindra fortsatt spridning av ett meddelande om
det är uppenbart att en användare genom att sända ett medde-
lande gör sig skyldig till brott eller intrång i upphovsrättslagen
eller att innehållet i ett meddelande är ägnat att användas vid
brott. Detta skall dock inte gälla om meddelandet är avsett bara
för viss eller vissa mottagare (elektronsik post). Här kan givetvis
svåra tolkningsproblem uppstå med avseende på om det är
”elektronisk post” eller annan form av elektroniskt meddelande.

I förslaget avseende elektroniska förmedlingstjänster undantas
de som endast tillhandahåller nät eller andra förbindelser för
överföring av meddelanden. Likaså undantas förmedlingen av
meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller
inom ett företag eller en koncern och sådana tjänster som omfat-
tas av reglering i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets-
grundlagen.

Denna utredning har resulterat i en lagrådsremiss med förslag
till en särskild lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor. I
lagen slås fast att den som tillhandahåller en elektronisk an-
slagstavla skall ha uppsikt över en sådan tjänst. Den som till-
handahåller en elektronisk anslagstavla skall vidare vara skyldig
att ge användare av tjänsten viss information och förhindra sprid-
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ning av vissa slag av meddelanden. Den som inte lämnar före-
skriven information eller underlåter att förhindra spridning av
vissa meddelanden föreslås kunna bli straffad. Datorer och annan
utrustning som använts vid brott mot lagen skall i vissa fall kun-
na förverkas. Lagen förslås träda i kraft den 1 april 1998.

Grundläggande är att bestämmelserna i rättegångsbalken avse-
ende hemlig teleavlyssning/övervakning numera gäller ”telemed-
delande” och i princip avser alla telenät som erbjuds allmänheten.
Telemeddelande innefattar ”ljud, text, bild, data eller information
i övrigt som förmedlas med hjälp av radio eller genom ljus eller
elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt anordnad
ledare”. I telelagen finns bestämmelser om hemlig teleavlyssning
och hemlig teleövervakning som gäller alla som har tillstånd att
driva televerksamhet. Det finns dock en skillnad mellan dem som
innehar tillstånd att bedriva teleoperatörsverksamhet och övriga
som tillhandahåller telekommunikation. Vem som skall stå för
kostnaderna för att inrätta den teknik som krävs för att kunna
möjliggöra teleövervakning/avlyssning på ett sådant sett som
beskrivs i lagen finns endast angivet i telelagen för dem som har
tillstånd att bedriva teleoperatörsverksamhet.

Vad beträffar Elektroniska pengar finns en pågående utredning
(Finansdepartementet, Fi 97:01) under ledning av lagman Anders
Nordström.

Användningen av kryptering berör många intressen i samhället
och för att klargöra dessa och för att få fram underlag för en
svensk politik på området inleddes i början av 1996 arbetet med
att ta fram ståndpunkter i frågor som rör kryptering. Regerings-
kansliets referensgrupp i krypteringsfrågor med ledamöter repre-
senterande Justitie-, Utrikes-, Försvars-, Finans-, Kommunika-
tions-, Närings- och Handelsdepartementen. Gruppen leds av am-
bassadör Magnus Faxén, med en representant från Statskontoret
och en representant från  Försvarets Radioanstalt som medhjäl-
pare. Rapporten är ännu inte klar (september 1997) men kan
väntas få betydelse i frågan om huruvida krypteringstekniken på
något sätt, förutom gällande exportrestriktioner, skall regleras.
Nyckeldeponering är också en huvudfråga i rapporten.

Sverige deltar i det arbete som pågår vid bl.a. EG-kommissionen,
Europarådet, FN, UNCTAD, OECD och WIPO. Det finns en stor
mängd genomförda och pågående arbeten av vilka några redovi-
sas nedan.

Sverige har undertecknat Europarådets rekommendation R95(13)
”Concerning problems of criminal procedural law connected with
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information technology” från den 11 september 1995. Rekommen-
dationen innehåller 18 punkter uppdelade på 7 huvudområden:

• husrannsakan och beslag
• tekniska övervakningsmetoder
• förpliktelser att samarbeta med rättsvårdande myndigheter
• procedurer och metoder för hantering av elektroniska bevis
• kryptering
• forskning, statistik och utbildning
• internationellt samarbete.

Europarådet har även inlett ett arbete ”Crime in cyberspace”. En
representant från Sverige deltar i detta arbete.

Frågor rörande IT och lagstiftning berörs i princip inom alla EU:s
tre pelare men det är främst inom andra och tredje pelaren som
beslut inom detta område antagits. Inom andra pelaren rör det
bl.a. exportkontrollen och inom tredje pelaren teleoperatörernas
ansvar inom teleövervaknings- och teleavlyssningsområdet. Inom
det senare området arbetar man för närvarande med TTP-frågan.

I mars 1997 antog ministerrådet ”OECD Cryptography Policy
Guidelines” som anger principer och vägledning för medlems-
länderna i arbetet med att ta fram policy inom krypterings-
teknikområdet. I dokumentets principavsnitt anges 8 punkter
(fritt översatt):

• förtroendeskapande åtgärder inom krypteringsteknikområdet
• rätten att välja krypteringsmetod inom gränsen för gällande

lagstiftning
• marknadsdriven utveckling av krypteringsmetoder
• standarder för krypteringsmetoder
• skydd av personlig integritet skall beaktas i nationell policy
• rättsväsendets åtkomstmöjlighet till klartext, nycklar etc.

skall sättas i relation till andra krav i övriga punkter 
• ansvar för de som tillhandahåller tjänster inom krypterings-

området skall klart uttryckas
• internationellt samarbete för att förhindra eller minska risken

för handelshinder

Man betonar särskilt att ingen av punkterna skall tas isolerat
från övriga utan att det rör sig om ett helt ”paket”.
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Bilaga 18

Bredbandsaccess med användning av xDSL-
tekniken

I denna bilaga beskrivs kort den s.k. xDSL-tekniken och de prov
som genomförs i Sverige med användning av ADSL-tekniken.

xDSL – x Digital Subscriber Line

Som bakgrund kan nämnas att DSL i xDSL kommer från namnet
på det modem som används för ISDN basaccess (Basic Rate
ISDN). Överföringskapaciteten är 160 kbit/s full duplex och
avståndet mellan modemen är maximalt 5,5 km.

Begreppet xDSL är en definition på en teknik som används för ett
modem (modempar), utan tillhörande linje. Generellt för alla
xDSL-modem är att de som bärare av signalen kan använda tvin-
nad koppartråd.

X i xDSL kan bytas ut mot H, S, A eller V, t.ex. ADSL.

Nedan beskrivs egenskaper för aktuella typer av xDSL-modem.
Bandbredd och avstånd är dagens maximala värden men utveck-
ling pågår för att öka dessa maximigränser.

HDSL – High data rate Digital Subscriber Line

HDSL-modem togs fram som ett bättre sätt att överföra T1 (ame-
rikansk standard för 1,544 Mbit/s full duplex) och E1 (europeisk
standard för 2,048 Mbit/s full duplex) över tvinnad koppartråd.
Överföringshastigheten är 2,048 Mbit/s full duplex och maximal
avståndet är 4,5 km mellan modemen.

För T1 krävs två par tvinnad koppartråd och för E1 två eller tre
par tvinnad koppartråd (beroende på vilken teknik som används).

SDSL – Singel line Digital Subscriber Line

Skillnaden mellan HDSL och SDSL är att SDSL behöver bara ett
par tvinnad koppartråd, men har då ett begränsat avstånd på tre
km mellan modemen.
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ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line

Som framgår av namnet så sänder ADSL-modemen en asym-
metrisk dataström med högre kapacitet åt ena hållet (till abon-
nenten). Modemet togs fram speciellt med tanke på kommunika-
tion mellan telefonstation och abonnent. Mellan modemen skapas
tre informationskanaler: en höghastighetskanal (från telefonsta-
tionen till abonnent), en medelhastighetskanal med full duplex
och en telefonkanal.

Höghastighetskanalens överföringshastighet (från telefonstation
till abonnent) är avståndsberoende:

Maximalt avstånd
mellan modem

Maximal hastighet

3 km 8 Mbit/s
4 km 6,312 Mbit/s
5,3 km 2,048 Mbit/s
6 km 1,544 Mbit/s

Medelhastighetskanalen har överföringskapacitet 640 kbit/s full
duplex och maximalt 6 km mellan modemen.

Telefonikanalen har samma karakteristik som för vanlig telefoni.

VDSL – Very high data rate Digital Subscriber Line

Forskningen och standardiseringsarbete pågår för närvarande
kring VDSL. Några riktvärden finns dock med avseende på has-
tighet och maximalt avstånd. VDSL-tekniken kan användas för
överföring av data både asymmetriskt och symmetrisk.

Följande riktvärden gäller:

Överföringstyp Maximalt avstånd
mellan modem

Riktning Maximal hastighet

Symmetrisk 0,3 km 55,2 Mbit/s
1 km 27,6 Mbit/s
1,5 km 13,8 Mbit/s
6 km 1,544 Mbit/s

Asymmetrisk 1 km från abonnent 19,2 Mbit/s
till abonnent 27,6 Mbit/s

1,5 km från abonnent 2,3 Mbit/s
till abonnent 13,8 Mbit/s

Prov med ADSL-tekniken i Sverige

Telia genomför under 1997 tester i Sundsvall, Stockholm och Gö-
teborg av ADSL-tekniken. Paketeringstekniken varierar dock i de
olika testerna. I Sundsvall används samma paketering som på In-
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ternet (IP), medan man i Göteborg och Stockholm utnyttjar annan
paketering (ATM).

ADSL-tekniken beräknas kunna utnyttjas av merparten av de
svenska telefonabonnenterna om ADSL-modem byggs in i telefon-
stationerna. Begränsande faktorer vid en utbyggnad kommer tro-
ligen inledningsvis att vara höga priser på abonnentmodem (ca
5 000 kr i dag), begränsad hastighet mot Internetservrar (64 kbit/s
vanlig hastighet i dag) och dyra abonnemangspriser.

Sammanfattning

Till abonnentFrån abonnent

0 2 4 6 82468Mbit/s

HDSL 4,5 km

SDSL 3 km

ADSL 3 km

ADSL 4 km

ADSL 5,3 km

ADSL 6 km

VDSL symm 0,3 km

VDSL symm 1 km

VDSL symm 1,5 km

VDSL asymm 1 km

VDSL asymm 1,5 km

Mbit/s

1012 10 12

102030405060 10 20 30 40 50 60
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Bilaga 19

Bredbandsaccess över kabel-TV-nät

I denna bilaga beskrivs kort tekniken för kabel-TV-nät och de
prov som genomförs i Sverige för access till Internet.

Översikt

Produkter för datakommunikation över kabel-TV-nät och koaxial-
kabelanslutning i hemmen har funnits sedan början på 1990-ta-
let. Först under de senaste åren, i och med att behovet av högre
hastigheter för kommunikation till Internet uppstått, har dock
användningen av denna teknik tagit fart.

En faktor som kraftigt bromsat utvecklingen har varit bristfällig
kvalitet och en allt för liten bandbredd hos kabelnät. Många ka-
belnät byggdes slarvigt med dåliga kabelinstallationer, tvivel-
aktig kabelkvalitet och utan hänsyn till störningskällor etc. Fram
till 1996 hade dessutom få kabelnät möjlighet till dubbelriktad
datakommunikation (mindre än 10 % av kabelnäten i USA). Re-
dan under 1997 räknar man dock med att mer än hälften av ka-
belnäten i USA skall ha uppgraderats till modern hybrid fiber/
koax-struktur (HFC) med möjlighet till högre transmissions-
kvalitet och framförallt dubbelriktad trafik.

En stor brist i dagens lösningar har varit avsaknaden av enhetlig
standard. Varje leverantör har egna tekniska lösningar och ingen
utrustningsblandning är möjlig.

Modemtyper

Två huvudtyper finns i dag, 2-vägs respektive 1-vägs kabel-
modem.

2-vägs modem ger möjlighet till dubbelriktad trafik genom an-
vändning av ”aktiv retur”. 1-vägs modem utan möjlighet till dub-
belriktad trafik används i dag framförallt i äldre kabelnät. En för-
del med 1-vägs modem, trots begränsad funktion, är att det inte
krävs någon ombyggnad av gamla kabelnät, vilket i regel krävs
vid en övergång till 2-vägs modem.

Man skiljer vidare mellan symmetriska och osymmetriska kabel-
modem. Symmetriska kallas modem som sänder och tar emot med
samma hastighet. Typiska hastighetsklasser för symmetriska
modem är 0,5; 4 och 10 Mbit/s.
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Osymmetriskt modem kan i USA ha en hastighet upp till 30 Mbit/s i
riktning till användaren och ca 1 Mbit/s från denna. I Europa kan
hastigheten till användaren sträcka sig ända upp till 40 Mbit/s till
följd av större frekvensutrymme (7-8 MHz i Europa mot 6 MHz i
USA).

Osymmetriska kabelmodem har enbart funnits på marknaden
under de senaste åren.

Standardisering av kabelmodem

Arbete pågår inom flera organisationer att standardisera ka-
belmodem. Större leverantörer såsom Motorola försöker även
etablera egna s.k. defacto-standarder för kabelmodem. Risk finns
därför att det dröjer innan en mer enhetlig standard existerar.

Prov med kabel-TV-teknik i Sverige

På nedanstående orter genomförs prov där kabel-TV-nät används
för datakommunikation. På många av dessa platser har man, för-
utom koppling till Internet, byggt generella LAN-till-LAN
tillämpningar:

Ängelholm Sjöbo Skurup Köping
Södertälje Ljusdal Kramfors Sandviken
Falun Västerås Piteå

Största antalet anslutningar har Ängelholm och Köping (200-250
kabelmodem per ort). Förutom ovan angivna orter pågår prov-
verksamheter hos Telia Infomedia Kabel-TV i Sundsvall och
Kabelvision/Tele2 på Kungsholmen i Stockholm.
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Bilaga 20

Telefoni över Internet

1 Principiella skillnaden mellan 
telefonnätet och Internet

Det allmänna telefonnätet (PSTN) och Internet är båda världs-
omspännande nät, det ena avsett för teletrafik, det andra för
datatrafik.

PSTN (Public Switched Telephony Network), telefonnätet, är ett
kretskopplat nät som använder telefonväxlar för uppkopplingen
mellan terminal A (uppringande användare) och terminal B (sva-
rande användare). Uppkopplingen garanterar alltid den band-
bredd som krävs för tal. Det förekommer ingen konkurrerande
trafik på den uppkopplade talkanalen. Således kan samma kapa-
citet garanteras under hela uppkopplingstiden. Unika telefon-
nummer används för att identifiera slutanvändare.

Internet är ett paketförmedlande nät som använder IP-proto-
kollet (Internet Protocol) för förmedlingen. Det innebär att de da-
ta som skall sändas delas upp i ett antal datapaket. Noder i nätet
(routrar) bestämmer vid varje förgreningspunkt vägen för ett pa-
ket. IP-protokollet är förbindelsefritt vilket bl.a. innebär att pake-
ten kan dirigeras olika väg genom nätet och således komma fram
i ”fel” ordning. Med hjälp av TCP-protokollet sker dock kontroll
mellan ändsystemen (sändare och mottagare). Routrarna är sam-
mankopplade med fasta förbindelser. Dessa förbindelser kan ha
olika kapacitet och varierande belastning, dvs. det är inte möjligt
att förutsäga hur stor bandbredd som finns tillgänglig för respek-
tive användare. Detta innebär i sin tur att man inte vet när ett
datapaket kommer fram. Unika IP-adresser för datorsystem och
logiska portnummer inom datorsystemet används för att identi-
fiera slutanvändare.

Likheterna mellan Internet och PSTN är främst den globala till-
gängligheten samt den långt drivna standardiseringen. Telefon-
nätet har dock mer av en nationell prägel, dels finns nationella
olikheter avseende anslutning, ringsignaler etc., dels är olika tele-
tjänster oftast endast tillgängliga på nationell basis, ibland också
beroende av vem som är operatör. En tjänst på Internet, som t.ex.
e-postkatalog, blir automatiskt tillgänglig globalt.
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I följande tabell jämför Internet och telefonnätet (PSTN):

Internet PSTN
Tillgänglighet Överallt Överallt
Standardiserat Överallt Överallt/nationellt
Transport Paketförmedlande Kretskopplat
Tjänster Globala Nationella
Talöverföring Under utveckling Utmärkt
Dataöverföring Utmärkt Långsamt
Debitering Bandbredd Avstånd, tid,

bandbredd
Kostnad Fast Rörlig
Användning Mångfacetterad Enkel
Användar-
gränssnitt

Grafiskt Knappar

Sättet att debitera användarna skiljer sig också. I dag debiteras i
allmänhet anslutning till Internet med en fast (månads)kostnad
oberoende av utnyttjande. Teleoperatörerna tar därutöver betalt
för varje samtal, baserat på avstånd och tid.

Den avgörande skillnaden är dock själva transporten i nätet. Te-
lefonnätet är ett kretskopplat nät. Internet är ett paketförmed-
lande nät och förbindelsefritt på IP-nivån, dvs. det finns inte
någon bestämd fysisk eller logisk kanal mellan ändsystemen.

2 Förbättrade förutsättningar för telefoni 
över Internet

2.1 RSVP

RSVP (Resource ReSerVation Protocol) är ett protokoll som an-
vänds för att reservera bandbredd för en viss tillämpning. Genom
att använda RSVP går det således att garantera en viss service-
nivå. Via RSVP kontrolleras om användaren har behörighet till
den begärda servicenivån och om resurserna finns tillgängliga.
Om så är fallet etableras en förbindelse.

RSVP innebär en mycket viktig utveckling av Internet, inte bara
genom att möjliggöra en bättre kvalitet på Internettelefoni, utan
också genom att det är en förutsättning för att en operatör skall
kunna prissätta en tjänst baserad på en viss garanterad tillgäng-
lighet.
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RSVP kan dock inte användas direkt mellan ändsystemen (dvs.
förbindelsen end-till-end), eftersom detta skulle betyda att hela
nätet skulle behöva göra motsvarigheten till att koppla upp en
förbindelse (logisk kanal). Detta strider mot grundprincipen i
TCP/IP-arkitekturen, som på IP-nivån är förbindelselös.

RSVP kommer troligen att användas mellan stamnät och distri-
butör samt mellan distributör och slutkund, dvs. inte dynamiskt
inom hela nätet.

RSVP version 1 är föreslagen som en standard (RFC 1821) av
Internet Engineering Task Force (IETF).

2.2 RTP

RTP (Real-Time Transport Protocol) är ett protokoll på tillämp-
ningsnivån för att erbjuda realtidsöverföring för tillämpningar
som telefoni över Internet och videokonferenser. RTP kan använ-
da RSVP för att reservera nödvändiga resurser.

Konferenstillämpningar kan använda RTP för att sända samma
bild till flera mottagare samtidigt, s.k. multicast. Exempel på
andra användningsområden för multicast är utbildning och före-
läsningar.

RTP ingår i rekommendationen H.323 som beskrivs nedan. Både
Microsoft Netmeeting och Netscape Conference kan använda
RTP.

2.3 Bandbredd och kompression

Bandbredd är ett mått på mängden information som kan skickas
elektroniskt genom t.ex. en kabel per tidsenhet. Bandbredd anges
ofta i antal bit per sekund (bit/s). I det publika telefonnätet
(PSTN) används oftast 64 kbit/s för transport av tal (jämför
ISDN:s B-kanal). 30 talkanaler kräver normalt 2 Mbit/s (inklu-
sive signalering).

Många Internetanvändare har tillgång till 28 kbit/s via ett van-
ligt modem. Företag med fast anslutning har ofta större kapa-
citet. För att telefoni över Internet skall vara användbart för mo-
demanslutna Internetanvändare måste talet således komprime-
ras med minst en faktor 4 (16 kbit/s) så att tal och overhead skall
kunna överföras inom 28 kbit/s.

En vanlig komprimeringsstandard som används i dag är GSM
som komprimerar talet till 9,6 kbit/s för överföring av tal till och
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från mobiltelefoner. Sedan GSM-standarden introducerades har
mycket hänt för att förbättra ljudkvaliteten på komprimerat tal.
G.729 är en rekommendation som använder 8 kbit/s och G.723 är
en annan rekommendation som använder 5,3/6,3 kbit/s. Båda
dessa komprimeringsrekommendationer ingår i specifikationen
för H.323 (se nedan).

G.723 är den rekommendation som ser ut att bli dominerande,
mycket beroende på att branschens giganter - Intel, Microsoft och
Netscape - stöder denna. Både Microsoft och Netscape bygger in
stöd för denna komprimering i sina webbläsare. G.723 har en
avancerad algoritm vilket gör att den kräver en relativt ny och
kraftfull dator (100 MHz Pentium) för att fungera.

Nya algoritmer för komprimering utvecklas ständigt. Eftersom
”telefonen” är programvara och ofta inbyggd i webbläsaren an-
passas den utan större problem till nya algoritmer vartefter de
blir accepterade inom branschen.

2.4 H.323 - video och tal över Internet

Rekommendationen H.323 har etablerats som standard för real-
tidsöverföring av video och tal mellan olika produkter över Inter-
net. H.323 är framtagen av International Telecommunications
Union (ITU) och är i dag accepterad av de flesta aktörer såsom
Cisco, IBM, Intel, Microsoft och Netscape. I denna standard ingår
alla komponenter för att koppla upp och genomföra en videokon-
ferens eller ett telefonsamtal.

Nya komponenter som t.ex. komprimeringsalgoritmer kan imple-
menteras i H.323 vilket gör att den är framtidssäker. Vidare-
utveckling av H.323 sker i en intressegrupp med deltagare från
de större företagen i branschen.

3 Video över Internet

Det är fullt möjligt att överföra video över Internet redan i dag,
men den bandbredd det stora flertalet användare av Internet har
tillgång till gör bilden liten och ryckig. Även ljudet blir av dålig
kvalitet. Detta beror inte på att IP är en dålig teknik för att över-
föra video utan på att det krävs en större bandbredd än vad da-
gens modemteknik erbjuder. För att överföra en videofilm med
samma kvalitet som en TV-sändning i realtid krävs 3 Mbit/s (med
MPEG-standard) vilket är 100 gånger mer än vad ett vanligt mo-
dem klarar av.

I intranät där ofta stor bandbredd finns att tillgå kan video visas
med god kvalitet.



Bilaga 20

237

Videokonferenser
Videokonferenser kräver oftast inte samma bandbredd som fil-
mer. Det är lättare att komprimera bilder från videokonferenser
eftersom bakgrund och andra bildelement inte skiftar så ofta.
Mottagaren ställer inte heller samma kvalitetskrav på video-
konferenser som på film. Speciellt gäller detta för persondator-
baserade system som snarast kan liknas vid bildtelefoner. Tidi-
gare har dessa krävt ISDN (64 eller 128 kbit/s) för såväl sändare
som mottagare. Internet kan ge betydligt högre överföringskapa-
citet.

För användaren kan det innebära ett mervärde att förutom tal
även kunna överföra videobilder - om än inte av högsta kvalitet -
samt utbyta dokument under samtalet, s.k. gemensam desktop.
Denna typ av tillämpning kommer troligen att öka i omfattning
då videokamera kommer att bli allt vanligare som standard-
tillbehör till persondatorn. För att genomföra en videokonferens
över Internet krävs inte mer bandbredd än vad ett vanligt modem
(28,8 kbit/s) kan hantera om kvalitetskravet är lågt, men bilden
blir då liten och ”ryckig”. För lika bra kvalitet som ISDN-base-
rade system krävs också motsvarande bandbredd över Internet,
dvs. 64 - 128 kbit/s.

I Microsoft Internet Explorer version 3.0 erbjuds Microsoft
Netmeeting som en integrerad del i webbläsaren utan kostnad.
Netmeeting innehåller Internettelefoni, delad desktop (flera par-
ter kan använda samma programvara samtidigt och göra änd-
ringar som samtliga deltagare ser samtidigt) flera samt fil-
överföring. Version 2.0 av Netmeeting hanterar även video-
överföring. Netscape levererar motsvarande funktioner i sin
version 4.0 av Netscape Communicator.

4 Fax över Internet

Världsmarknaden för nyförsäljning av faxmaskiner var 1995 12
miljoner enheter och prognoser visar på en ökning till cirka 20
miljoner enheter under 1999. Dessa faxar genererar en avsevärd
samtalsvolym i telefonnätet. Överföringen av faxtrafik är inte
realtidsberoende på samma sätt som tal. Om ett fax levereras en
eller två minuter efter sändning spelar mindre roll. Huvudsaken
är att faxet kommer fram och att en bekräftelse på detta kan fås
av avsändaren. Internet kan med fördel användas för internatio-
nella faxöverföringar där stora besparingar kan ske. För att flytta
faxtrafik från telefonnätet till Internet kan en s.k. Internet-fax-
gateway användas som konverterar faxet till en datafil som trans-
porteras via Internet till den fax-gateway som finns närmast mot-
tagaren.
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I de fall man kombinerar en säkerhetsarkitektur baserad på
asymmetrisk krypto och certifikat lagrat i DNS-databaser med
faxfunktionen direktansluten till Internet kan man åstadkomma
signerad, autentiserad och krypterad faxöverföring.

5 Nya teleoperatörer?

Marknaden för telefoni över IP enligt BusinessWire, 14 april 1997

Kommer ökade möjligheter till telefoni över Internet att ge oss
nya Internetbaserade teleoperatörer? Ja, helt klart kommer Inter-
nettelefoni att ge möjligheter för nya aktörer att etablera sig. Det
finns stora förväntningar på marknadens tillväxt vilket bl.a. dia-
grammet ovan från BussinessWire visar. En förutsättning för en
operatör är att ha avtal med ett antal nätoperatörer för att kunna
garantera bandbredd (Quality of Service). En annan förutsättning
är att ha tillgång till ett system för debitering som användarna
accepterar.

Redan i dag arbetar ett antal företag med att etablera egna glo-
bala nät där bandbredd kan garanteras. Förutom stora teleope-
ratörer som MCI och AT&T arbetar också flera nu mindre kända
företag med detta.

6 Utvecklingstrender

Utvecklingen av multimedietillämpningar med Internet som
transport medel sker snabbt. Microsoft, Netscape, Intel och över
100 andra företag har accepterat H.323 som standard. Detta bor-
gar för en stor spridning av programvara som kan användas för
Internettelefoni. Modem med överföringshastigheten 56 kbit/s blir
allt vanligare. I dag säljs dessa modem över disk. Användningen
av sådana modem ger god talkvalitet.

År 2005 transporteras 34% av samtalsvolymen på paketförmed-
lande nät (enligt prognos av Probe Research, 1996).
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Bl.a. nedanstående fyra faktorer kommer att driva på utveck-
lingen av Internettelefoni:

• Ekonomi
Det finns en mycket stor grupp privatpersoner med släktingar
och vänner i andra världsdelar. För dessa är kvaliteten ofta un-
derordnad ekonomin - valet är att ringa över Internet eller att
inte ringa alls. Ekonomin är också anledningen för organisa-
tioner att använda Internet för bärare av fax.

• Global närvaro
Företag och organisationer med webbsidor på Internet når en
global publik. Många av mottagarna av denna information är
inte beredda att ringa ett internationellt samtal för att etablera
kontakt om så önskas. Däremot kan de lätt med Internettele-
foni kontakta det företag som står bakom en webbsida.

• Globala tjänster
Företag kan erbjuda Internet som ett alternativ till uppring-
ning via företagsväxeln och därigenom ge anställda som är på
resa samma tjänster som om de satt på kontoret. Med Internet-
telefoni kan också fax och röstbrevlådor göras tillgängliga glo-
balt oberoende av dess placering.

• Multimedia
Det publika telenätet är helt inriktat på taltrafik. För dem som
vill komplettera tal med video och dataöverföring är Internet
ett naturligt val.

Telefonnätet och Internet
Med dagens prissättning på telefonitjänster kommer Internet att
inrikta sig mot internationell trafik och multimedietjänster, me-
dan telefonnätet kommer att erbjuda enbart lokala taltjänster.
Den tekniska utvecklingen med större bandbredd till lägre kost-
nad samt ökad konkurrens gör att priset för själva samtalet sjun-
ker och intäkterna för telefonioperatören blir mer relaterade till
tjänster än själva samtalen.

Internet och telefonnätet utvecklas mot ”ett kommunikationsnät”
där all typ av kommunikation kommer att ske. Intelligenta nät-
tjänster (kösystem, röstbrevlådor, plustjänster m.m.) i telefon-
nätet får kopplingar mot Internet. Internet och telefonnätet kom-
mer att integreras. Detta kommer att ske långsamt och stegvis
utan stora förändringar för användaren, nya tjänster erbjuds kon-
tinuerligt som suddar ut gränserna mellan Internet och telefon-
nätet.
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Bilaga 21

Transmissionsnät i Sverige

I Sverige finns fyra rikstäckande operatörer samt flera lokala ope-
ratörer som tillhandahåller "fysiska" elektriska förbindelser –
transmissionsnät. Dessa fysiska förbindelser nyttjas sedan för att
skapa s.k. logiska nät med telefoni, datakommunikation, mobil-
telefoni och andra tjänster.

1 Rikstäckande transmissionsnät

De fyra rikstäckande operatörerna har transmissionsnät som är
mycket olika beträffande täckning och överföringskapacitet. Det
tjänsteutbud som operatörerna erbjuder varierar även stort. För-
utom de befintliga rikstäckande näten har närmare hälften av
landets kommuner planer på att bygga egna nät i någon form i
den mån man inte reda har gjort detta.

Ägare till de rikstäckande fysiska näten är staten genom Telia
AB, Banverket, Svenska Kraftnät och Teracom AB.

Transmissionsnäten byggs i huvudsak med hjälp av fiberoptisk
kabel och radiolänkar mellan de platser som skall förbindas. Ban-
verkets, Svenska Kraftnäts och Telias nät är i huvudsak baserade
på fiberoptisk kabel medan Teracoms nät är baserat på radiolänk-
teknik. För att överföra information i de fiberoptiska kablarna
krävs att kabeln ansluts till elektronisk utrustning för omvand-
ling av den elektroniska informationen till optiska signaler. Är
kabelsträckan lång krävs dessutom förstärkningsutrustning på
jämna avstånd. Den moderna transmissionstekniken som an-
vänds för att överföra signaler i näten är SDH (Synkron Digital
Hierarki) och denna teknik används i alla nya nät som byggs.
Telia, som är den enda operatören som har äldre nät, inför grad-
vis denna teknik i de äldre näten. SDH-tekniken innebär högre
nätkvalitet genom att den möjliggör fjärrstyrning, övervakning
och felsökning på ett mycket effektivare sätt än vad som kunde
uppnås med den äldre tekniken. SDH-tekniken ger förbättrade
möjligheter till automatisk omkoppling till alternativ väg vid
kabelfel, vilket ökar driftsäkerheten. Tekniken ger möjlighet till
högre överföringskapacitet än tidigare teknik och bidrar till ett
effektivare utnyttjande av transmissionsnäten.

Den ursprungliga användningen av transmissionsnäten i Sverige
var överföring av telefoni, men denna andel minskar kraftigt och i
dag står telefonin för mindre än 25 % av utnyttjandet. I övrigt
utnyttjas förbindelserna huvudsakligen för dataöverföring.
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De fyra svenska rikstäckande operatörerna Telia, Banverket,
Teracom och Svenska Kraftnät har mycket olika affärsidéer och
omfattning av verksamheten. Tjänsteutbudet varierar mellan
"fullsortiment" och att tillhandahålla fiberoptisk kabel mellan två
punkter utan tillhörande ändutrustning. Det senare brukar be-
nämnas "svart fiber". I korthet bedriver de större operatörerna
verksamhet enligt följande:

1.1 Telia AB

Telia är ett av staten helägt aktiebolag där det tidigare affärs-
drivande televerkets verksamhet bildat stomme. Telia har av
naturliga skäl det mest utbyggda nätet och har den bästa täck-
ningen.

SDH-tekniken finns i dag etablerad över nästan hela Telias nät.
Detta innebär att en enskild kund i dag kan erbjudas SDH på
100-tals orter i Sverige (bl.a. alla tätorter). Äldre nätteknik kom-
mer under en övergångsperiod att finnas kvar parallellt med den
nya SDH-tekniken, men en fortsatt övergång till SDH-teknik fort-
går. Avvecklingen av det äldre nätet görs utifrån marknadsmäs-
siga och ekonomiska bedömningar men all nyinstallation görs
med SDH. När det gäller överföringshastighet varierar denna i
nätet och kan kontinuerligt korrigeras beroende på efterfrågan
hos kunder. Telia indelar transmissionsnätet i nivåerna fjärrnät
(nätet mellan 26 regionnoder), närnät (nätet mellan 200 lokal-
noder och regionnoder) och anslutningsnät (nätet under lokal-
noderna). Den högsta hastigheten i fjärrnätet är f n 2.5 Gbit/s per
fiberpar men denna hastighet avses höjas till 20 Gbit/s under
1998. Den lägsta hastigheten i det SDH-baserade anslutnings-
nätet är 155 Mbit/s.

I det rikstäckande SDH-nätet kan kunderna välja vilken grad av
tillgänglighet de önskar och är villiga att betala för. Telia har ex-
empelvis s.k. skyddade förbindelser som har automatisk omkopp-
ling till annan fysisk förbindelse om den ordinarie förbindelsen
skadas. I många fall leder "skyddade" förbindelser till att upp-
kopplade dataförbindelser ej behöver störas av t. ex. kabelbrott.

Totalt har Telia ca 45 000 km optokabel i sitt nät.

1.2 Banverket

Banverket Telenät (BVN) är en resultatenhet inom den statliga
myndigheten Banverket. I grunden är BVN:s uppgift att erbjuda
tågoperatörer och Banverket telekommunikationstjänster för att
tågtrafiken skall kunna bedrivas säkert och effektivt. Därtill skall
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BVN kunna tillfredsställa SJ:s och andra järnvägsoperatörers be-
hov av administrativa kommunikationstjänster. BVN har ca
30 000 abonnenter. Den överkapacitet som finns i nätet hyrs ut
till externa kunder. BVN säljer inte ”svart kabel” utan endast ka-
pacitetsutnyttjande i det egna nätet. Genom att SDH används i
hela nätet kan de flesta kunderna få skyddade förbindelser som
standard. Ett fåtal orter saknar dubbla förbindelser.

Kundkretsen omfattar ett tiotal kunder utanför järnvägssfären.
Tele2, Telecom Finland, Global One och Telenordia kan nämnas
som exempel. Den totala omsättningen är ca 240 miljoner kr per
år.

De optokablar som dras förläggs längs järnvägsnätet. Ibland före-
kommer samförläggning av kablar i samma schakt med Telia. To-
talt består BVN:s nät av ca 8 000 km optokabel.

Överföringshastigheten i nätet är 2,5 Gbit/s mellan de flesta stör-
re orterna. Mellan Stockholm, Göteborg och Malmö gäller 3 x 2,5
Gbit/s. Övriga delar har kapaciteten 622 Mbit/s.

1.3 Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät (SvK) är ett affärsdrivande verk och är den
minsta av operatörerna. Anledningen till att SvK har ett eget
optokabelnät är att man av driftstekniska skäl behöver kontroll
över det nät som användas för styrning och driftövervakning av
kraftnätet.

Förutom optokabel används både bärfrekvenssignalering (dvs.
själva elkraftkablarna används även för signalöverföring) och
radiolänkar. Optokabelnätet följer vissa större kraftledningar och
bildar en triangel med Stockholm, Göteborg och Malmö som
hörnpunkter. Optokablarna förläggs på topplinan. Antingen
installeras en ny lina med inspunnen optokabel eller så lindas en
särskild optokabel runt befintlig topplina.

Optokablarna har en stor kapacitet utöver vad SvK behöver för
eget bruk. Denna överkapacitet hyrs ut till några få kunder varav
Tele2 är den helt dominerande. Stokab och norska Statnett är de
andra kunderna. De hyr kortare sträckor. All tillgänglig över-
kapacitet är i dag uthyrd. SvK:s affärsidé är att ta liten affärs-
mässig risk, få bidrag till den kabelutbyggnad man behöver för
eget bruk samt att endast sälja ”svart fiber”. Repeterare och
ändutrustning får externa köpare av kapacitet själv stå för. I den
delen av nätet som används för eget bruk tar man dock också
ansvar för dessa utrustningar. Genomgående används modern
teknik baserad på SDH.
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Ekonomiskt omsätter optokabelverksamheten ca 20 milj kr
årligen.

De utbyggnadsplaner som finns avser eventuellt en ny ”parallell”
triangel till den befintliga Stockholm, Göteborg, Malmö för att
höja kapaciteten och därmed möjligheten att sälja kapacitet till
andra intressenter. F n finns troligen inte kundunderlag för att i
stor skala bygga ut optokabelnätet i andra delar av landet.

Totalt består Svenska Kraftnäts optokabelnät av ca 1 800 km
kabel.

1.4 Teracom AB

Teracom har som huvuduppgift att distribuera radio- och TV-
sändningar över Sverige. För detta ändamål disponerar Teracom
ett omfattande radiolänknät och satellitlänkkapacitet. I radio-
länknätet finns viss överkapacitet av SDH-tjänster som hyrs ut
till kunder utanför kretsen av rundradioföretag. Teracom omsät-
ter totalt ca 1 200 milj kr per år varav försäljning av SDH-tjäns-
ter svara för ca 20 miljoner kr. Stamnätet har en längd av 6 200
km vari överföringshastigheten är 155 Mbit/s eller större. Till
detta kommer ett anslutningsnät med lägre kapacitet med en
längd av mer än 2 600 km.

Teracom är i en uppbyggnadsfas avseende transmissionsnätet och
marknadsföring av de ”rundradioexterna” tjänsterna. Teracom
har f.n. endast ett 10-tal kunder för dessa tjänster men har för
avsikt att om möjligt expandera denna verksamhetsgren.

Teracom har även en organisation för tillfälliga överföringar av
nyheter samt sport och andra evenemang, utrustad med mobil
radiolänk- och satellitteknik. Denna organisation kan även
användas för snabbinsatser för teletrafik t.ex. vid kabelfel.

2 Kommunala transmissionsnät

2.1 Stokab

AB Stokab är Stockholms stads och Stockholms läns Landstings
bolag med huvuduppdrag att bygga ett öppet fiberoptiskt nät i
Stockholmsområdet. Avsikten är att nätet skall vara allmänt
tillgängligt för alla intresserade operatörer. Stokab har dessutom
ansvar för drift av Stockholms stads s.k. stadsnät. Detta nät an-
vänds för att täcka kommunens eget behov av datakommunika-
tion och telefoni och avsikten är att samtliga förvaltningar och
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skolor skall knytas samman via Stokabs nät. Stokab är i detta
sammanhang ansvarig operatör för datakommunikation medan
Telia har ansvar för telefonifunktioner. Stadsnätet använder dock
en förhållandevis liten del av nätets totala kapacitet. Huvudsakli-
gen används därför nätet av kunder utanför den kommunala sek-
torn.. Kapaciteten tillhandahålls endast som "svart fiber", dvs.
Stokab tillhandahåller fiberoptisk kabel utan ändutrustning.
Stadsnätet använder PDH- och SDH-teknik och det fiberoptiska
nätets totala längd är ca 700 km. Utbyggnad av nätet pågår i
Stockholms skärgård där Stokab redan nu har ca 40 km kabel
dragen.

Kunder utöver Stockholms kommun är bl.a. Banverket, Svenska
Kraftnät, Teracom, Vägverket, polisen, försvaret och räddnings-
tjänsten. Därtill kommer ett antal företag med stora kommunika-
tionsbehov som försäkringsbolag och Internet/multimedieföretag.

2.2 Göteborg Energi

Göteborg Energi har byggt upp ett fiberoptiskt nät i den kanalisa-
tion bolaget har för att distribuera energi i Göteborgsregionen. Syf-
tet med nätet är i första hand att förse kommunens förvaltningar
och bolag med ett effektivt data- och telefonnät. Ca 60 % av det egna
utnyttjandet är datatrafik och 40 % telefonitrafik. Nätets totala
längd är ca 130 km. Den överskottskapacitet som finns säljs till
externa kunder. Försäljningen sker endast som transportkapacitet
med överföringshastigheterna 2 Mbit/s, 10 Mbit/s och 155 Mbit/s
men inte som svart fiber.

2.3 Malmö kommun

Kommunen har inte byggt ett eget kommunalt fiberoptiskt tele-
och datanät utan köper en motsvarande tjänst från Telia. Nätets
längd är ca 150 km och sammanbinder ca 10 förvaltningar och 40
skolor. Kommunen har tagit ett strategiskt beslut att inte bygga
nät i egen regi.
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