Internet för Alla
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
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Vad är ISOC-SE?
ISOC-SE (Swedish 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 men den svenska föreningen ISOC-SE har en självständig ställning i
förhållande till den internationella organisationen och väljer egna funktionärer och organiserar
egna aktiviteter.
Flera medlemmar i den svenska föreningen har varit med sedan begynnelsen av Internet och har
därför stor kunskap och förståelse för Internets betydelse och utvecklingsmöjligheter. 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.
Du behövs.
ISOC-SE skapar kunskap och sprider kunskap om Internet bland annat genom att ge ut
publikationer som ”Vem gör vad i Internet-Sverige?”
Den internationella organisationen Internet Society, med 24 000 medlemmar i över 75 länder,
fungerar som huvudman för de internationella organisationerna Internet Engineering Task Force
(IETF) och Internet Architecture Board (IAB). IETF ansvarar för alla Internetstandarder och IAB
tar ansvar för arkitekturen inom Internet.

Vision
Vår vision är att människor i alla delar av världen ska kunna använda Internet och därigenom få
en ökad livskvalitet och att företag och myndigheters användning av standarder och teknik görs på
ett öppet och användarvänligt sätt.
ISOC-SE utgör ett Internet-samvete i Sverige och har organiserat och bildat viktiga organ för
den kritiska Internet-infrastrukturen i Sverige. Hit hör II-stiftelsen som ytterst ansvarar för alla
.se-domännamn samt Netnod som utvecklar och sköter drift av riksknutpunkter för Internet-trafik
i Sverige.

ISOC-SE tio år i Sverige.
Internet har upplevt en stor
utveckling i Sverige under de
senaste 10 åren t ex.
• År 1997 fanns det 23 000
.se-domäner, nu är det snart
700 000.
• Sedan 1997 har Internettrafiken i runda tal
fördubblats var nionde
månad.

2

Det här gör ISOC-SE
ISOC-SE tar ansvar för Internets tilltro och håller överblick över Internet i Sverige. Arbetet som
bedrivs inom ISOC-SE syftar till att beskriva och utveckla Internet i den riktning som bäst kan
möta samhällets krav samt verka för att det existerar en väl fungerande leverantörs-marknad av
Internettjänster i Sverige. Föreningen utser även ordförande samt ytterligare en ledamot i IIstiftelsen, som står för administrationen och driften av den nationella toppdomänen .se.
ISOC-SE arbetar också konstruktivt för att lägga fram lösningar på aktuella problem. Detta sker
ofta i samarbete med andra organisationer och intresseföreningar som till exempel Svenskt näringsliv, Post- och telestyrelsen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Statskontoret, SOF m fl.
En annan viktig uppgift för ISOC-SE är att uppmuntra Internetanvändare i Sverige att hävda sina
rättigheter och delta i de internationella organ som exempelvis IETF, ICANN, IGF samt andra
internationella organisationer som diskuterar och fattar beslut om viktiga regler och standarder
inom Internet och dess infrastuktur.
Allt fler frågor som berör Internet väcks idag inom de beslutsfattande organen i Europeiska
unionen och leder till direktiv som blir bestämmande för vår egen lagstiftning. ISOC-SE
samarbetar därför med Internetföreningar i andra länder i Europa för att redan på ett tidigt stadium
kunna påverka beslut i sådana frågor.
ISOC-SE strävar efter att påverka politiker, beslutsfattare och företag i rätt riktning genom att
samarbeta med svenska myndigheter när det gäller regler, styrning och organisationen av
infrastrukturen för Internet.
Konkret betyder det att ISOC-SE håller seminarier och anordnar aktiviteter som är viktiga för
Internets utveckling, användning och betydelse för det svenska samhället. Föreningen hjälper
även till med att hämta hem kunskap från det standardarbete som har fundamental betydelse för
Internets utveckling och som under ISOC:s regi bedrivs av IETF (Internet Engineering Task
Force).

ISOC-SE vill:
• Att Internet skall synas - och bli bättre förstått av alla.
• Se till att fakta om Internet finns och sprids.
• Förenkla regler och göra det lättare för alla att använda elektronisk kommunikation på olika sätt
och även informera om Internet Society.
• Skapa debatt och ökad uppmärksamhet kring Internet.
• Skapa en samverkansstruktur för de organisationer och intressen som på olika sätt är
engagerade i Interners utveckling.
• Vinna större gehör för svenska och europeiska synpunkter inom den internationella ISOCorganisationen.
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Seminarier
Seminarier är en av föreningens huvudverksamheter för att sprida information om viktiga
sakförhållanden kring Internet. ISOC-SE har arrangerat ungefär sex till åtta egna seminarier per år
under de senaste tio åren, varit medarrangör till tre samt förmedlat inbjudningar till sex seminarier
per år.
Exempel på seminarier i ISOC-SE:s regi:
• Internet i mobilen
• Internet governance
• Informationsdag om det nya .SE
• Spam
• Information från senaste IETF-mötet
• Domänlagar i realiteten
Seminarier som medarrangör:
• Internetdagarna
• IVA Internetframsyn
• Förmedlat samt deltagit som talare/panel.

Vår monter på Internetdagarna 2007.

Foto: Erik Geijer
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ISOC-SE:s medlemsarbete och verksamheter
ISOC-SE bygger på att föreningen medlemmar känner sig delaktiga i det arbete som bedrivs för
att övertyga myndigheter, lagstiftare, operatörer och andra berörda om hur Internetfrågor bör
behandlas på bästa sätt så att det gynnar alla användare av Internet. Därför syftar föreningsarbetet
till att verka för att alla medlemmar ska attraheras av både innehåll och kvalitet i de frågor som
föreningen driver för att vilja engagera sig i en arbetsgrupp, eller starta nya aktiviteter inom
föreningen.
Arbetsgrupper
En arbetsgrupp där flera medlemmar samlas kring ett visst ämne eller sakfråga är en bärande del i
föreningens verksamhet. Medlemmar som vill starta en arbetsgrupp samlas och skriver en
specifikation om vilket mål, tid, ämne, och med vilka resurser man vill åstadkomma något – en
förändring eller belysning av en viss fråga. ISOC-SE:s styrelse tar sedan ställning till
förslaget/specifikationen och allokerar sedan en mindre summa pengar samt uppmuntrar till att
arrangera ett seminarium, för att nå ut med resultatet. Exempel på arbetsgrupper som ISOC-SE
har drivit är :
• ISOC-SE Group Internet Security (arbetar för ett säkrare Internet)
• Spamgruppen
• Internet i mobilen
• 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.
Alla medlemmar har möjlighet att delta i seminarier som hålls
kring dessa utredningar samt erhålla material under projektets
gång. Exempel på projekt som ISOC-SE deltagit i är: IVAInternethistorien i Sverige, Vem gör vad, Internetframsyn, och
Internets styrelsesätt.
Remisshantering
Flera myndigheter och organisationer ber expertorgan som
ISOC-SE om utlåtanden i många frågor som är väsäntliga för
Internet.
Exempel på remisser som ISOC-SE tagit ställning till:
• Yttrande över Remiss avseende kontinuitet i sedomänen (N2006/1282/ITFoU)
• Tid och frekvens (N2007/5409/FIN)
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ISOC-SE Böcker & publikationer
De byggde Internet i Sverige
Internets svenska historia har tidigare aldrig skildrats,
och eftersom de historiska personer som byggde Internet fortfarande finns ibland oss och ställt
upp på intervjuer har författarna haft tillgång till bästa tänkbara källor.

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 mm?

Nytt på Nätet - ISOC-SEs nyhetsbrev
I Nytt på Nätet sammanfattas den senaste tidens viktigaste
Internethändelser i Sverige och internationellt. Nytt på Nätet vänder sig till alla som intresserar sig
för Internets utveckling. Nyhetsbrevet går att beställa från 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
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Bli medlem i ISOC-SE!
Man kan välja att bli medlem i ISOC-SE på tre olika sätt:
1. Individuell medlem i både ISOC-SE och moderorganisation ISOC.
2. Organisationsmedlem i enbart den svenska organisationen ISOC-SE.
3. Organisationsmedlem i både ISOC-SE och moderorganisationen ISOC.
Mer information om medlemskap, medlemsavgifter för individer, företag och organisationer samt
ISOC-SE:s Integritetspolicy finns att läsa på ISOC-SE:s hemsida: www.isoc.se
Frågor om medlemskap besvaras av ISOC-SE:s medlemsservice på: medlemsservice@isoc.se

Ett av de seminarier som ISOC-SE höll i nyligen.
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ISOC-SE
Box 7559
10393 STOCKHOLM
E-post: info@isoc.se
www.isoc.se
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