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En presentation av ISOC-SE 
ISOC-SE är en ideell förening som verkar för ett demokratiskt, sunt, lättanvänt och 

säkert Internet för alla – utan onödiga regleringar. 



ISOC-SE: En tung röst i utvecklingen av Internet 
Vill du påverka morgondagens Internet? I så fall är ISOC-SE en naturlig plats för dig. 
 
Detta är ISOC-SE  
ISOC-SE (The Sweden Chapter of the Internet Society) är en svensk ideell allmännyttig förening 
som verkar för ett demokratiskt, sunt, lättanvänt och säkert Internet för alla - utan onödiga 
regleringar.  
ISOC-SE ingår i den världsomspännande organisationen Internet Society (www.isoc.org) och 
delar dess värderingar. Den svenska föreningen ISOC-SE har en självständig ställning i 
förhållande till den internationella organisationen och väljer egna funktionärer och organiserar 
egna aktiviteter.  
 
De som grundade ISOC-SE i slutet av 90-talet hade själva varit med om att bygga upp det 
svenska Internet från grunden. Även idag finns många tunga ”nätveteraner” med i föreningen. 
Det finns även andra, vi är allt från tekniska specialister till vanliga användare. Vi har  
numera åtskilliga medlemmar som inte är tekniker, och fler behövs.  
 
Några av våra verksamheter: 

• Att påverka svenska myndigheter bland annat genom remissvar och opinionsbildning. 
• Att sprida information om viktiga Internet-relaterade frågor till beslutsfattare och 

allmänhet samt bland våra egna medlemmar. 
• Att delta i det internationella arbetet med Internets framtid, i organisationer som IETF, 

ICANN, IGF och naturligtvis vår moderorganisation Internet Society. 
• Att samarbeta med andra intressenter, till exempel Näringsdepartementet, Svenskt 

Näringsliv, PTS, IVA och Internet-operatörerna i Sverige. 
 
ISOC-SE utgör ett Internet-samvete i 
Sverige och har organiserat och bildat 
viktiga organ för Internet-infrastrukturen i 
Sverige. Hit hör II-stiftelsen som ansvarar 
för alla .se-domännamn samt Netnod som 
utvecklar och sköter drift av riks-
knutpunkter för svensk Internet-trafik. 
                    

Den internationella organisationen 
Internet Society, med mer än 24 000 
medlemmar i 80 länder, är huvudman för 
de internationella organisationerna 
Internet Engineering Task Force (IETF) 
och Internet Architecture Board (IAB). 
IETF ansvarar för Internet-standarder och 
IAB arbetar med Internets arkitektur. 
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Vår monter på Internetdagarna 2007. 



Detta är vad ISOC-SE gör 
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Ett av våra seminarier. 

Du är välkommen att delta i dessa aktiviteter. 
 
Seminarier där du får veta mer om hur Internet utvecklas. Några 
exempel på seminarier vi arrangerat eller varit medarrangör i: 
Internet governance, Korrekt tid med hjälp av Internet, Spam, 
Internet i mobilen, Internetdagarna. 
 
Arbetsgrupper som tar upp något specialområde. 
För närvarande finns följande arbetsgrupper: Säkerhet, Internet i 
mobilen, Spam och Användbarhet. 
 
Utredningar och projekt 
ISOC-SE deltar i utredningar och projekt för att beskriva eller ta fram fakta om Internet och dess 
möjligheter i framtiden. Du som medlem har möjlighet att delta i seminarier som hålls kring 
dessa utredningar samt erhålla material under projektens gång. Dessutom kan du delta med din 
kompetens i projekten.  
 
Exempel på projekt som ISOC-SE deltar i, eller deltagit i nyligen:  

• Internetframsyn, ett projekt med IVA. 
• Internet governance (IGF), ett internationellt fora under FN:s regi. 

 
Böcker och publikationer 
ISOC-SE tar fram böcker och publikationer: 

• Internet-historien, De byggde Internet i Sverige.  
Internets svenska historia. Skildringen bygger på intervjuer med de personer som var med 
från början. Boken finns i tryck samt kan laddas ner från www.isoc.se. 

• Vem gör vad i Internetsverige, Vem är det som bestämmer infrastrukturen för hur 
Internet ska se ut? Vilka organisationer är det som ställer krav på säkerhet, hanterar 
domännamn, fungerar som remissinstans till våra politiker m m. Även den kan laddas ner. 

 
Remisser: Här får du chansen att tycka till själv, och även möjlighet att diskutera fram remissvar 
tillsammans med mycket kunniga personer. Vi har bland annat svarat på remisser om hur .se-
domänen bör administreras, samt om upphovsrätt på Internet vad gäller musik och film. 
 
Få rabatt på Internetdagarna: medlemmar i ISOC-SE får 20 procent rabatt, på konferensavgiften.  
 
Du kan även prenumerera på föreningens nyhetsbrev Nytt på nätet. Det utkommer fyra gånger 
per år. 
 
Bli medlem du också 
Att vara medlem kostar 350 kr/år (150 kr för studerande och pensionärer). Pg 454 34 20-6 
Det finns medlemskap för företag och organisationer också, se www.isoc.se. 
  



 
 
 
 

 
ISOC-SE:s grundläggande värderingar:  

 
• Livskvalitet förbättras genom tillgång till ett öppet och 

globalt Internet  
• Öppet och globalt internetsamfund, med en informerad 

allmänhet  
• Decentraliserad uppbyggnad - välj det som är bäst för 

användarnas behov  
• Tekniska standarder skapas genom en öppen och synlig 

process  
• Överdriven reglering av Internet skall undvikas  
• Användare skall kunna lita på grundläggande tjänster som 

gör Internet säkert och tillgängligt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ISOC-SE 
Box 7559 

103 93 Stockholm 
info@isoc.se 
www.isoc.se 
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