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Förord 
Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i september 2004 fått i uppdrag att 
föreslå en strategi för ett säkrare Internet i Sverige, med fokus på Internets 
infrastruktur. Inom ramen för uppdraget har PTS samarbetat med ett stort antal 
operatörer, myndigheter, företag och organisationer. 
 
Uppdraget har genomförts med Kajsa Ritzén som projektledare och Anders 
Rafting, Björn Scharin och Christoffer Karsberg som projektdeltagare. Konsulter 
från AerotechTelub har deltagit i den riskbedömning som genomförts inom 
ramen för projektet.  
 
Stockholm i februari 2004 
 
 
Marianne Treschow 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag i september 2004 att 
föreslå en strategi för ett säkrare Internet i Sverige, bl.a. avseende störningar i 
domännamnssystemet och ett ökat skydd i kritiska Internetfunktioner mot 
manipulerad information. I arbetet ska PTS, där så är möjligt, utnyttja det arbete 
som redan gjorts på området. PTS ska inom ramen för uppdraget samarbeta med 
berörda myndigheter, företag, organisationer, kommittéer m.fl. inom området för 
att förankra sina förslag och en referensgrupp ska tillkallas för att ge synpunkter 
på strategin. 
 
En första delrapport med förslag för mål och inriktning av strategin redovisades 
den 29 oktober 2004. Föreliggande rapport är uppdragets slutrapport. 
 
Målet för strategin är att den ska bidra till att långsiktigt säkerställa kritiska 
funktioner i Internets infrastruktur som vid bortfall kan medföra omfattande 
störningar eller avbrott som försvårar eller förhindrar användning av Internet för 
stora grupper av enskilda användare eller för viktiga företag, myndigheter och 
organisationer.  
 
För att nå ett säkrare Internet i Sverige är det strategiskt viktigt för staten att 
kunna påverka kraven och följa upp kraven på tillhandahållare av de funktioner 
som är centrala för Internets funktion. Det är även viktigt att uppnå högre 
säkerhet för de två mest kritiska funktionerna för att Internet ska fungera, 
nämligen domännamnssystemet (DNS) och trafikutbytet mellan operatörer. 
Utöver detta arbete är det viktigt att planera för eventuella allvarliga störningar 
och katastrofer. 
 
Det är även viktigt att nå en högre kunskapsnivå och medvetenhet om säkerhet på 
Internet hos Internetanvändare för att kunna nå ett säkrare Internet. Medvetenhet 
är ett första steg mot att få till stånd en attityd- och kulturförändring i samhället 
när det gäller användarens skydd av sin miljö och sitt beteende vid 
Internetanvändning. 
 
För att nå ett säkrare Internet är det dessutom viktigt att förutsättningarna finns 
för ett samordnat svenskt agerande i internationella fora på 
Internetsäkerhetsområdet. Nationell och internationell samverkan är även viktigt 
för att kunna hantera kommande IT-incidenter.  
 
Att fortsätta det pågående arbetet för att öka motståndskraften mot störningar 
som påverkar de fysiska delarna av Internets infrastruktur är också av vikt. De 
investeringar som staten hittills genomfört har inneburit att många av de mest 
vitala delarna av Internets infrastruktur har ett gott fysiskt skydd. Slutligen är det 
viktigt att samordnade satsningar görs från statens sida när det gäller forskning 
inom informationssäkerhet med avseende på Internet för att få störst utväxling på 
satsade resurser.  
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Summary 
 
The National Post and Telecom Agency (PTS) was assigned by the Government 
in September 2004 to propose a strategy to improve the security of the Internet in 
Sweden, among other things regarding disruptions within the domain name 
system, and to enhance protection within critical Internet functions against 
manipulated information. When working with this assignment PTS will wherever 
possible make use of work that has already been conducted within the field. PTS 
shall, within the framework of this assignment, collaborate with the relevant 
authorities, businesses, organisations, committees and others affected within the 
field in order to attain broad-based support for its proposals, and a reference 
group will be convened to provide views on the strategy.  
  
A first preliminary report with proposals for objectives and orientation of the 
strategy was reported on 29 October 2004. This report is the final report on the 
assignment.  
  
The objective of the strategy is that it should contribute towards providing long-
term safeguards for critical functions within the Internet infrastructure that, in the 
event of a failure or collapse, may cause extensive disruption or interruption that 
impedes or prevents the use of the Internet for large groups of individual users or 
for important companies, authorities and organisations.  
 
In order to achieve a more secure Internet in Sweden, it is strategically important 
for the government to be able to influence requirements and monitor 
requirements imposed on providers of those functions that are vital for the 
function of the Internet. It is also important to achieve greater security for the 
two most critical functions for the Internet to operate, namely the domain name 
system (DNS) and the exchange of traffic between operators. Besides this work, it 
is important to plan for any serious disruptions and disasters. 
  
In order to achieve a more secure Internet, it is also important to enhance the 
level of user knowledge and awareness about security on the Internet. Awareness 
is a first step towards establishing a change of attitude and culture in society 
regarding user protection of their environment and their behaviour when using 
the Internet.  
 
In order to achieve a more secure Internet, it is also important that the 
preconditions exist for coordinated Swedish action within international fora in the 
field of Internet security. National and international collaboration are also 
important to be able to deal with future IT incidents. 
 
It is also important to continue the ongoing work to enhance resistance to 
disruptions that affect the physical parts of the Internet infrastructure. The 
investments implemented by the government have resulted in many of the most 
vital parts of the Internet infrastructure having good physical protection. Finally, it 
is important that coordinated initiatives are conducted on the part of the 
government regarding research within information security with reference to the 
Internet in order to achieve the optimum return on the resources invested. 
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1 Uppdrag och bakgrund 

1.1 Uppdrag från regeringen till PTS 
Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i september 2004 fått följande 
uppdrag (regeringsbeslut II 7, 2004-09-09): 
 
”Post- och telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att föreslå en strategi för ett säkrare Internet i 
Sverige, bl.a. avseende störningar i domännamnssystemet och ett ökat skydd i kritiska 
Internetfunktioner mot manipulerad information. 
 
I arbetet skall PTS, där så är möjligt, utnyttja det arbete som redan gjorts inom området, t.ex. 
avseende säkerhetsinformation till Internetanvändare och rikscentralen för IT-
incidentrapportering (Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic). 
 
Post- och telestyrelsen skall samarbeta med berörda myndigheter, företag, organisationer, 
kommittéer m.fl. inom området och förankra sina förslag. En referensgrupp skall tillkallas för 
att ge synpunkter på strategin. 
 
En första delrapport med förslag för mål och inriktning av strategin skall redovisas senast den 
29 oktober 2004. En slutredovisning skall ske senast den 15 februari 2005.” 
 
Föreliggande rapport är uppdragets slutrapport. 

1.2 Mål 
Uppdragets mål är att föreslå åtgärder för att långsiktigt säkerställa kritiska 
funktioner i Internets infrastruktur som vid bortfall kan medföra omfattande 
störningar eller avbrott som försvårar eller förhindrar användning av Internet för 
stora grupper av enskilda användare eller för viktiga företag, myndigheter och 
organisationer.  
 

1.3 Avgränsning 
Den föreslagna strategin är inriktad mot att säkerställa Internets infrastruktur. 
Strategin omfattar däremot inte åtgärder som användare måste vidta för att säkra 
information som skickas över Internet genom t.ex. kryptering, säker identifiering 
eller åtgärder mot störande verksamhet som inte direkt utgör hot mot Internets 
infrastruktur. Strategin kommer dock att omfatta åtgärder för att informera 
användarna så att dessa inte utsätter sig för onödiga risker och skyddar sin miljö 
för att inte utgöra ett hot mot Internets infrastruktur. 
 

1.4 Förankring 
Under utarbetandet av strategin har PTS inhämtat synpunkter och gett ett stort 
antal aktörer möjlighet att påverka innehållet. PTS har genomfört ett antal 
intervjuer med viktiga aktörer inom Internets infrastruktur, som t.ex. II-stiftelsen 
och Internetoperatörer, samt viktiga användare som t.ex. Skatteverket och 
representanter för viktiga användare som Bankföreningen och Svenskt Näringsliv. 
PTS har utöver intervjuerna hämtat in skriftliga synpunkter från ett antal aktörer 
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och inrättat en referensgrupp som träffats för att lämna synpunkter på strategin. 
Strategin har skickats ut på remiss till ett stort antal aktörer.  



STRATEGI FÖR ATT SÄKRA INTERNETS INFRASTRUKTUR 
 

 

Post- och telestyrelsen 9 
 

2 Internets infrastruktur 

2.1 Vad är Internet? 
Det första nätverket, som använde nätverkstekniken Internet Protocol (IP) för 
kommunikation mellan olika datorer, bildades 1969 mellan tre universitet och ett 
institut i USA och kan sägas vara Internets ursprung. Under senare delen av 1970-
talet och början av 1980-talet anslöts allt fler nätverk till det som vi idag kallar 
Internet. I och med att domännamnssystemet (DNS) introducerades under 1980-
talet för att underlätta adresseringen och WWW-tekniken (World Wide Web) i 
början på 1990-talet med användarvänligt gränssnitt, skedde en explosionsartad 
utveckling av antalet anslutna datorer. Idag består Internet av ett stort antal 
sammanlänkade nätverk världen över och används praktiskt taget i alla delar av 
samhället.  
 

2.2 Vad ingår i Internets infrastruktur? 
Med Internets infrastruktur avses alla fysiska komponenter och logiska system 
som tillsammans möjliggör överföring av information mellan användare, vilka kan 
utgöras av enskilda personer, företag, offentlig förvaltning, organisationer och 
tillhandahållare av tjänster. Den grundläggande uppgiften för Internets 
infrastruktur är att föra över olika former av information till nytta för användarna.  
 

2.2.1 Fysiska delar av infrastrukturen 

Den fysiska infrastrukturen, såsom kablar, radioutrustning, växlar och routrar, 
är exponerad för mekanisk påverkan och är av mer eller mindre statisk natur. 
De viktigaste komponenterna i den fysiska infrastrukturen är: 
 
• Förmedlingsmedia i form av trådbundna nät av t.ex. koppar och fiber 

samt utrustning för radiokommunikation. 
• Maskinvara för trafikutbyte mellan olika operatörer 
• Maskinvara för vägval inom och mellan operatörers nät, s.k. routrar. 
• Maskinvara för namnservrar och för domännamnsystemet (DNS), 

resolverservrar för uppslagningar i DNS. 
• Maskinvara för Whois funktionen. 
• Maskinvara för tidsdistribution. 
• Änd- och förmedlingsutrustning för elektriska impulser, laserljus eller 

radiovågor såsom dataväxlar (switchar), vägvalsutrustning (routrar), nätnav 
(hubbar), förstärkare (repeaters) och olika kontaktdon. 

• Maskinvara för utdelning av IP-adresser. 
• Maskinvara för olika tjänster (webb, TV, video, telefoni m.fl.). 
• Maskinvara för övervakning, brandväggar, analysinstrument, statistik, 

felsökning och loggar. 
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2.2.2 Logiska delar av infrastrukturen 

Den logiska infrastrukturen såsom protokoll, operativsystem och 
tillämpningar för växlar och routrar är exponerad för intrång, överbelastning 
och manipulation och är dynamisk till sin karaktär dvs. kan i många fall enkelt 
ändras även på avstånd via nätet. De viktigaste delarna i den logiska 
infrastrukturen är: 
  
• Regler eller protokoll med hjälp av vilka elektronisk kommunikation i 

Internet sker t.ex. routing- och växlingsfunktioner för styrning av trafik 
mellan operatörer och inom en operatörs nät. 

• Programvara för översättning av domännamn till IP-adresser och omvänt. 
• Programvara för Whois funktionen.  
• Programvara för lagring och distribution av spårbar tid. 
• Programvara i änd- och förmedlingsutrustning för elektriska impulser, 

laserljus eller radiovågor.  
• Programvara för utdelning av IP-adresser m.m. såsom DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol). 
• Programvara för drift, övervakning, planering, brandväggar, 

intrångsdetekteringssystem, loggar, analysinstrument, statistik och 
felsökning. 

• Personal och programvara för design, driftsättning, drift, underhåll, och 
övervakning. 

• Kundtjänstfunktioner inkl. personal. 
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3 Internet och samhället  

3.1 Beroendet av Internet ökar 
Samhället blir allt mer beroende av säker och fungerande kommunikation över 
Internet. I februari 2003 konstaterade PTS1, efter att ha intervjuat flera stora 
organisationer, att samhällets beroende av Internet inte var så stort att ett avbrott 
skulle få allvarliga konsekvenser, men att beroendet ökade. Sedan dess har två år 
gått och Internet är idag verksamhetskritiskt för näringslivet och en viktig motor 
för Sveriges tillväxt. Många företag baserar hela sin verksamhet på Internet, inte 
minst inom den finansiella sektorn, och Internet används dessutom bland annat 
som infrastruktur för styrning av processer inom industrin. Även den offentliga 
sektorn har tagit stora steg mot ett Internetberoende bland annat i och med 
satsningar på självbetjäningstjänster och 24-timmarsmyndigheter. En mycket stor 
del av de betalningar som allmänheten gör sker via Internet under de fem sista 
dagarna varje månad. För många svenskar utgör Internet en viktig 
informationskanal vid katastrofer, vilket är erfarenheter från terroristattentatet i 
New York den 11 september 2001, tsunamikatastrofen i Sydostasien den 26 
december 2004 och orkanen i södra Sverige början av januari 2005. 
Krisberedskapsmyndigheten bedömer 2004 att ”de flesta samhällskritiska 
verksamheter är beroende av ett fungerande Internet, varför Internet i sig borde 
klassificeras som en kritisk infrastruktur”.2 
 

3.2 Flera tillämpningar i samma nät 
En tydlig trend idag är att tjänster som telefoni, webb, radio och tv i allt högre 
grad konvergerar till att använda samma fysiska infrastruktur med trafiken baserad 
på IP. Konvergensen äger rum för såväl infrastruktur, tjänster som 
användarutrustning. Konvergerande fysiska nät ökar sårbarheten varför vissa 
kategorier av användare bör utvärdera de risker och sårbarheter som kan finnas 
och t.ex. ställa sig frågan vad som händer om den enda vägen ut inte fungerar och 
överväga att ha alternativ som t.ex. radiobaserad anslutning 
 
Internet har idag en stor mängd användare och de mest populära tillämpningarna 
är e-post, sökning och hämtning av information, interaktiva e-tjänster samt 
fildelning och interaktiva spel. Ytterligare en tillämpning, som är på frammarsch, 
är telefoni över Internet, dvs. möjligheten att koppla sin telefonterminal till valfri 
tillgänglig Internetanslutning. Detta ska inte förväxlas med IP-telefoni över fast 
uppkoppling, då man visserligen ansluter sin terminal över en 
bredbandsuppkoppling men denna är i form av en permanent 
nätanslutningspunkt. Vad gäller telefoni över Internet kan nämnas de två 
vanligaste varianterna, där den ena varianten bygger på ett 
abonnemangsförhållande med en tjänstetillhandahållare. Med en mjukvara till sin 
dator och ett telefonnummer kan man över Internet både ringa och ta emot 
samtal via den svenska och internationella nummerplanen. På grund av 
möjligheten att ta med sig sin terminal och ansluta den var som helst med 
Internetanslutning, kallas ofta denna variant för nomadisk IP-telefoni. Den andra 
                                                 
1 ”Är Internet i Sverige robust?” 
2 ”Samhällets informationssäkerhet – lägesbedömning 2004” 
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varianten, som håller på att få stor spridning, bygger på peer-to-peer-teknik. Med 
en gemensam applikation kan två datorer gratis kommunicera med varandra direkt 
över Internet utan någon koppling till det kretskopplade nätet. Vissa 
tillhandahållare erbjuder även möjligheten att mot en samtalskostnad ringa upp 
men inte ta emot samtal över nummerplanen. Telefoni över Internet konkurrerar 
framförallt med låga priser, men även med nya tilläggstjänster och för användarna 
viss rörlighet. De låga priserna kan motiveras av att de reglerings- och 
investeringsmässiga inträdesbarriärerna för tillhandahållarna är lägre än för 
tillhandahållare av fast telefoni. Då användningen av telefoni över Internet breder 
ut sig bland framförallt privatpersoner, även som ersättning för vanlig fast 
telefoni, ökar beroendet av ett fungerande Internet ytterligare, eftersom störningar 
och avbrott i telefonitjänsten kan för enskilda användare utgöra ett hot mot liv 
och hälsa. 
 

3.3 Viktigt att skydda infrastrukturen 
I takt med att vårt samhälle gjort sig alltmer beroende av ett fungerande Internet 
har även sårbarheter hos Internet och dess tillämpningar utnyttjats och exponerats 
vid bland annat överbelastnings- och intrångsattacker, fysiska avbrott och 
spridning av bland annat virus, maskar och trojaner. Många av dessa företeelser 
utgör idag hot mot användarnas tillit till Internet som effektivt kommunikations- 
och transaktionsmedium, men eftersom en fungerande infrastruktur är en 
förutsättning för tillämpningar som e-post, webb och IP-telefoni bör arbetet mot 
ett säkrare Internet utgå från infrastrukturen.  
 
Internet som sådant bedöms till sin natur vara en relativt feltolerant infrastruktur 
mot störningar avseende tillgänglighet genom mångfalden av förbindelser 
tillsammans med dynamiken i IP-protokollet. Det finns dock en risk att den 
generella skyddsnivån, särskilt hos hemanvändarna, inte ökar i samma takt som 
riskerna och de ökade kraven på säkerhet. Internet och dess tillämpningar är idag 
en viktig faktor i samhällsutvecklingen och eftersom vårt samhälle idag har gjort 
sig beroende av ett fungerande Internet kan utslagning av vitala delar av Internet 
få svåra konsekvenser för samhället.  
 
De leverantörer som ansvarar för driften av den grundläggande infrastrukturen 
har, tillsammans med de operatörer som tillhandahåller tjänster på nätet, ansvar 
för att skydda sina delar av infrastrukturen mot störande eller förstörande angrepp 
riktade mot infrastrukturen. Kvaliteten, säkerheten och kapaciteten för de för 
infrastrukturen gemensamma funktionerna avgörs utifrån operatörernas 
kommersiella överväganden, dvs. kundernas krav, på en konkurrerande marknad. 
 

3.4 Krav på säkerhet på en kommersiell marknad 
Många olika faktorer påverkar de krav som måste ställas på säkerheten i Internets 
infrastruktur. De frågor som aktörer inom Internets infrastruktur måste kunna 
besvara för att leverera efterfrågade tjänster med tillfredsställande tillgänglighet 
och kvalitet är till exempel: 
 

• Vilka är kraven på överföringen (volym, snabbhet, säkerhet, ekonomi)? 



STRATEGI FÖR ATT SÄKRA INTERNETS INFRASTRUKTUR 
 

 

Post- och telestyrelsen 13 
 

• Vilken reservkapacitet för bandbredd och processorkraft krävs? 
• Vilka alternativa förbindelser eller transmissionsmetoder finns? 
• Vad kostar ett kortare respektive ett längre avbrott i nätet? 
• Vilka andra konsekvenser får ett avbrott? 
• Hur långa avbrott kan accepteras? 
• Hur uppfyller olika alternativ de ställda kraven? 
• Vilka standarder ska följas? 
• Vilka är riskerna för störningar i det valda alternativet? 
• Vilka typer av proaktiva eller reaktiva åtgärder ska man vidta för att möta 

störningar? 
• Hur ska katastrof- och kontinuitetsplaneringen utformas och övas? 

 
Det är av stor vikt att säkra den fysiska överföringen (i nät, kopplingspunkter och 
annan utrustning) så att den hela tiden fungerar i enlighet med ställda krav. 
Dessutom måste också åtgärder vidtas mot att obehöriga personer får möjlighet 
att störa funktioner i infrastrukturen såsom DNS-tjänsten och routing samt att 
avlyssna eller förändra information under överföring. För att kunna bedöma 
behovet av åtgärder måste först preciserade krav ställas på driftsäkerhet, 
framkomlighet, tillgänglighet, äkthet, förändringsskydd och i förekommande fall 
sekretess. 
 

3.5 Användarnas och ansvar 
Med användare i rapporten avses enskilda personer, juridiska personer och 
offentlig förvaltning.  
 
Ansvaret för säkerheten är delat mellan flera olika aktörer och även användarna 
har ett ansvar för säkerheten i sin miljö och sitt beteende på Internet. Om det är 
lämpligt att en så stor del av säkerhetsansvaret idag läggs på hemanvändare kan 
dock ifrågasättas, men det kan konstateras att ett av de riktigt stora hoten mot 
Internets säkerhet är hemanvändares bristande säkerhetsinsikt.  
 
Idag erbjuds allt snabbare anslutningar till Internet vilket kan innebära att 
användare med mycket bristande kunskap om de risker som finns på Internet har 
tillgång till allt kraftfullare plattformar som en angripare kan utgå från när det 
gäller attacker, spridning av spam m.m. Problemet här är att det inte är enbart 
användarens integritet eller säkerhet som påverkas utan hela nätverket. Enstaka 
kapade hemanvändare kanske inte utgör någon stor risk för Internet, men när 
antalet kapade hemanvändare ökar tusenfalt och var och en av dessa har tillgång 
till en mångdubbelt snabbare Internetanslutning jämfört med för bara något eller 
några år sedan är säkerhetsrisken inte längre begränsad till att den enskilde 
hemanvändaren drabbas. 
 
Marknadens utveckling mot att tillhandahålla allt snabbare Internetanslutningar 
och samtidigt helt och fullt överlåta ansvaret på användaren för att dessa 
plattformar inte utnyttjas illvilligt, är ur ett säkerhetsperspektiv en olycklig 
utveckling. Informationsbehovet till hemanvändare är stort och det finns även 
anledning att ifrågasätta om dagens uppdelning av ansvaret verkligen är lämplig. 



STRATEGI FÖR ATT SÄKRA INTERNETS INFRASTRUKTUR 
 

 

Post- och telestyrelsen 14 
 

Det kan förvisso argumenteras att operatörer endast ska se till att 
kommunikationen flyter på ett effektivt sätt och att det faller på hemanvändarna 
att se till att deras personliga system på olika sätt är skyddade mot angrepp, men 
mot bakgrund av den utveckling som sker på Internet idag bör operatörerna ges 
såväl en större möjlighet som en större skyldighet att på olika sätt vidta 
förebyggande åtgärder för att begränsa omfattande risker för 
kommunikationsnätets säkerhet. Sådana möjligheter och ansvar kan omfatta bland 
annat möjlighet att begränsa spridning av skadlig kod och möjlighet att påverka 
sina hemanvändares nyttjande av säkerhetsanordningar. Man kan enligt PTS 
bedömning ifrågasätta om staten endast ska informera hemanvändare om risker 
eller om staten även bör påverka den idag föreliggande ansvarfördelningen.  
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4 Hot och konsekvenser för Internets infrastruktur 
Nedan beskrivs de hot och konsekvenser som brister i fysiskt- och logisk skydd, 
medvetenheten hos användare och beställare, samordningen av forskning, 
nationell- och internationell samverkan och statlig insyn och uppföljning kan 
medföra för Internets infrastruktur. 

4.1 Bristande fysiskt skydd 
Med fysiskt skydd avses skydd av infrastrukturens alla fysiska delar såsom 
kabelförbindelser, radioutrustning, kopplingspunkter och centrala resurser. Att 
fysiskt skydda hela nätet är en näst intill omöjlig uppgift, främst på grund av nätets 
omfattning. Dock måste antalet svaga punkter minimeras, genom noggrann analys 
och åtgärder vid utbyggnad och utveckling. 
 
Lokaler och system är utsatta för ett antal externa och interna hot och risker. 
Externa hot innebär t.ex. avbrott i elförsörjningen, kabelavbrott, inbrott, brand, 
översvämning och sabotage. Interna hot innebär t.ex. stöld, sabotage, brand, 
värme och läckage från VVS-system. Framförallt är Internet mycket sårbart för 
avbrott i elförsörjningen, men även för avbrott i försörjningen av värme och kyla 
då utrustning kan sluta fungera om denna fallerar. Därutöver är kablar och andra 
fysiska delar av Internets infrastruktur sårbara för yttre påverkan, medveten eller 
omedveten, t.ex. sabotage eller att kablar grävs av.  
 
Kopplingspunkter, dvs. punkter där flera operatörers nät kopplas samman, är 
sårbara för t.ex. fysisk åverkan med omfattande konsekvenser vid avbrott så till 
vida att utbyte av trafik mellan operatörer inte kan ske och därmed resulterar i 
minskad tillgänglighet till stora delar av Internet. Att utrustningen befinner sig i en 
gränszon mellan olika leverantörers ansvarsområden kan också leda till att det 
uppstår oklarheter eller missförstånd om vem som ska upprätta ett 
tillfredsställande skydd för utrustningen. För de publika nationella knutpunkterna 
är detta ett mindre problem då dessa hanteras av en särskild operatör som 
ansvarar för funktionen. 
 
Ett vanligt problem är att kablar skadas vid grävning eller annan åverkan. Om en 
sådan skada drabbar regionala eller nationella delar av nätet ska omkopplingar i 
idealfallet kunna ske så snabbt att endast en mindre andel användare berörs. 
Avbrott i lokala förbindelser där redundans ofta saknas, får ofta konsekvenser för 
en mindre andel abonnenter.  
 
Eftersom möjligheterna att skydda nätets alla delar mot fysiska angrepp är 
begränsade bör det, i så stor utsträckning som möjligt, finnas redundans för 
utrustning och förbindelser. För att öka redundansen på nationell nivå bör det 
framförallt undvikas att dra kabel längs samma stråk som andra större nätägare. 
Möjligheterna för en tjänsteoperatör att erhålla faktisk redundans i den egna 
trafiken måste kunna säkerställas. 
 
Fysiskt skydd av lokaler kan uppnås genom att det skapas flera fysiska hinder runt 
lokalen där kritiska resurser placerats. Varje fysisk spärr utgör ett skalskydd som 
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vart och ett ökar det totala skyddet. Skalskydd bör användas för att skydda 
utrymmen där vital utrustning finns. Ett skalskydd är något som skapar en spärr 
mot obehörigt tillträde, t.ex. lokaliteter insprängda i berg under jord, rum med 
stabil konstruktion, en kortstyrd entré eller bemannad reception.  
 
Skydd mot avbrott och störningar i elförsörjningen är ett måste. Beroende på hur 
känslig utrustningen är kan ett elavbrott som bara varar någon minut förorsaka 
flera timmars driftavbrott. Kritiska noder i systemet har som regel tillgång till 
oavbruten reservkraftsförsörjning under en längre tid varför de vitala delarna av 
näten klarar elavbrott under en längre period. Det är viktigt att arbetet med att 
säkerställa tillgången till reservel även längre ut i näten fortsätter med oförminskad 
styrka.  
 
De fysiska skyddsåtgärder som hittills vidtagits med anledning av samhällets 
behov vid svåra påfrestningar och höjd beredskap har främst varit inriktade mot 
telekommunikationer men eftersom även Internet nyttjar dessa förbindelser har 
satsningarna även inneburit förbättrat skydd för delar av Internets infrastruktur. 
Under de senaste tio åren har staten genomfört stora investeringar för att förlägga 
viktiga växlar och centrala delar av transmissionsnät och styrsystem i skyddade 
utrymmen i form av bergrum. Detta gällde inledningsvis främst Telias nät för fast 
telefoni men har efterhand utvidgats till att omfatta även andra operatörer och 
system för mobiltelefoni. I dag finns ett stort antal tele- och Internetoperatörer i 
de bergrum som staten investerat i. Även andra åtgärder har vidtagits för att 
minska sårbarheten och öka robustheten bl.a. förstärkning av reservkraften och 
utbyggnad av redundanta linjer för att minska bredbandsnätens sårbarhet.  
 
Delar av utrustningen som är kritisk för Internets infrastruktur, såsom de 
nationella knutpunkterna för utbyte av Internettrafik mellan operatörer, är 
förlagda i bergrum med ett gott fysiskt skydd med reservkraft för långvarig drift.  
 

4.2 Bristande logiskt skydd 

4.2.1 Domännamnssystemet (DNS) 

 
Utan tillgång till domännamnssystemet (DNS)3 försvåras eller omöjliggörs 
användningen av Internet. Utan DNS kan inte en angiven webbadress i 
webbläsarens URL-fält översättas till de IP-adresser som Internet använder för att 
styra trafiken till rätt ställe. Falsk DNS-information kan orsaka att trafik styrs fel 
vilket kan påverka användarna så att t.ex. e-post och e-handelstransaktioner inte 
fungerar. Det är således viktigt att säkerställa att informationen i DNS kommer 
från rätt källa. Det har hittills inte funnits något sätt i DNS att verifiera vem som 
har registrerat DNS-information, vilket leder till att det är lätt att registrera falsk 
information och t.ex. utge sig för att vara någon annan än den man egentligen är. 
Med nuvarande tekniska lösningar kan inte DNS-information, som överförs vid 
exempelvis DNS-förfrågan, garanteras vara till fullo korrekt och äkta dvs. med 
säkerhet sägas komma från den källa som man tror att den kommer ifrån. När det 

                                                 
3 För mer information om domännmansystemet se bilaga 3 
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gäller överföringar av zonfiler mellan namnservrar används vanligen en teknik 
som kallas TSIG för att uppnå någorlunda säkerhet. TSIG saknar dock lämplig 
metod för nyckeldistribution och använder sig av en hemlig och delad nyckel, 
vilket gör att metoden mest lämpar sig i filöverföringar mellan ett fåtal 
namnservrar. Detta förhållande gör TSIG praktiskt oanvändbar för vanliga DNS-
frågor. Vidare säkerställs inte varje objekt i filen och en antagonist som kommer 
över nyckeln kan agera falsk namnserver och överföra manipulerad 
zonfilsinformation. 
 
Det finns nu en standardiserad teknik för säkrare hantering av DNS-information 
med hjälp av Secure DNS (DNSSEC). DNSSEC ger användaren möjlighet att 
kryptografiskt verifiera om DNS-uppslagningen är korrekt och på så vis kunna 
detektera och avvisa en attack. Denna förstärkning av grundfunktionen i DNS 
kommer troligtvis att öka avsevärt framöver. Ett tänkbart användningsområde är 
distribution av godtyckliga nycklar, signaturer och certifikat. För detta 
användningsområde kan DNSSEC användas för att skapa en infrastruktur för 
distribution av kryptografiska nycklar för olika tillämpningar. 
 
Under 2002 genomförde PTS tillsammans med II-stiftelsen prov av 
tillgängligheten till DNS. Resultaten visade bl.a. att IP-adressen till en efterfrågad 
webbadress kan levereras till frågeställaren trots att giltighetstiden för information 
om ovanliggande zoner har gått ut. Detta innebär att en obehörig person kan 
inplantera en falsk IP-adress för t.ex. www.butiken.se med en livslängd på t.ex. 30 
dagar, utan att den kan påverkas av livslängden på ovanliggande zoner. Detta är 
olyckligt, för det betyder att för att få bort den falska uppgiften från DNS, måste 
varje resolver och namnserver, som har den lagrad, rensa adressinformation som 
finns lagrad i cache, vilket oftast innebär att servern måste startas om, med 
driftsavbrott som konsekvens. I nyare versioner av DNS-programvara, kan man 
plocka bort en enskild adresspost i cachen. PTS rekommenderar att DNS-
operatörer ser över sina DNS-servrar och uppgraderar till versioner som klarar 
detta. 
 
Onormal belastning på DNS som orsakas av att frågeställare ställer upprepade 
frågor i stor mängd i illvilligt syfte till DNS, kan göra att normal DNS-tjänst inte 
kan upprätthållas. Detta är ett exempel på en överbelastningsattack. Det finns 
olika sätt på vilka DNS-tjänsten kan bli angripen, t.ex. genom att angripa själva 
överföringen av DNS-informationen som namnservrarna är beroende av eller 
angrepp mot namnservrarna i sig. Om attacken riktar sig mot att slå ut 
namnservrarnas kapacitet att besvara frågor, måste angriparen slå ut all kapacitet 
för att nå fullständig framgång. Det är därför av vikt att namnservrarna för en zon 
har överkapacitet för att kunna stå emot attacker, samtidigt som det finns ett 
behov av att aktivt kunna filtrera bort denna typ av attacker. 
Överbelastningsattacker förväntas bli vanligare och mer sofistikerade varför även 
skyddet mot dessa måste vidareutvecklas. Detta beror bl.a. på användarnas ökade 
bandbredd och på att mängden exponerade användare har ökat. 
 
Attacker mot programvara med säkerhetshål sker i ökande takt. Detta kan 
medföra belastningsattacker från olika håll ute i nätets periferi mot den 
infrastruktur som finns i en namnservers omedelbara närhet, vilket kan innebära 
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att DNS-information inte kan ges. Viktiga namnservrar bör därför se till att ha 
alternativa vägar genom att ha fler olika anslutningar mot Internet och mot olika 
operatörer.  
 

4.2.2 Routing mellan Autonoma System  

 
Det som gör att Internet överhuvudtaget är det globala nätverk det är, är att trafik 
kan flyta mellan olika Internetoperatörers nät4. Detta realiseras i knutpunkter 
genom ett protokoll som kallas Border Gateway Protocol (BGP). Den version 
som för närvarande är förhärskande är version 4. I dagens Internettopologi, där 
mängder av operatörer genom BGP förenas i ett komplicerat logiskt nätverk, 
krävs också mycket information för att göra bra vägval. Protokollet BGP har 
utvecklats för att stödja routing genom en kedja av autonoma system (AS), där ett 
AS kan utgöras av en operatörs nät eller ett större företags nät. Samtidigt måste 
man förhindra att IP-paketen börjar gå i cirkel. BGP-system utbyter därför 
information om hela kedjan av AS som måste passeras på vägen till ett visst 
nätverk.  
 
Om routinginformationen genom avsiktligt eller oavsiktligt agerande blir felaktig, 
kan mycket svåra konsekvenser uppstå. Genom felaktig BGP-routinginformation 
kan trafik exempelvis styras till ett nät som inte har de påstådda nätadresserna 
bakom sig, vilket medför att användare inte når fram till sökt webbplats eller att e-
post inte kommer fram. Trafik kan genom illvilligt agerande styras till ett något 
som liknar ett s.k. svart hål och bara helt enkelt försvinna, vilket medför liknande 
konsekvenser för användare.  
 
De svagheter som finns i BGP är främst att informationen inte autenticeras på ett 
säkert sätt. Vidare finns viss risk för att falska routrar ansluts för att styra trafiken 
till fel mottagare. En annan svaghet är att BGP använder Transmission Control 
Protocol (TCP) som bärare ovanpå IP. Ett BGP-system börjar med att öppna en 
TCP-anslutning till en BGP-granne. Öppningsmeddelandena identifierar 
avsändarens AS- och BGP-identifierare och kan även innehålla 
autentiseringsinformation för att säkert avgöra att informationen kommer från det 
AS som det utger sig för att vara. När förbindelsen väl öppnats utväxlas 
routinginformation. Förbindelsen förblir öppen, och uppdateringar sänds vid 
behov. Om en angripare genom angrepp mot en router sänder ett 
omstartsmeddelande för TCP (TCP RST), bryts BGP-sessionen och får startas 
om på nytt vilket tar tid och gör att ett avbrott uppstår. Om detta upprepas med 
korta mellanrum kan ett helt AS stängas ute från Internet. Alternativt kan ett 
synkroniseringskommando för TCP sändas (TCP SYN) till routern, vilket gör att 
routern måste ta hand om detta. Vid tätt upprepade SYN-kommandon har en 
överbelastningssituation uppstått och routern hinner inte göra den nytta den ska, 
med följden att vissa delar av Internet inte går att nå för användare.   
 
Sannolikheten för att hot ska realiseras mot BGP-routrar bedöms som relativt 
liten, men konsekvenserna kan bli mycket svåra i särskilda fall och medföra att 

                                                 
4 För mer information om trafikutbyte mellan operatörer se bilaga 2 
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Internet blir mer eller mindre otillgängligt. BGP är komplext och få har 
kompetens att i illvilligt syfte störa BGP-trafiken. Däremot kan misstag och 
insiders orsaka omfattande störningar. 
 
För att göra utbytet av den kritiska routinginformationen mellan AS säkrare kan 
exempelvis en metod som tagits fram av BBN-technologies användas, Secure 
Border Gateway Protocol (S-BGP). Genom S-BGP kan avsändaren av BGP-
information valideras samtidigt som obehörig ändring av informationen inte kan 
ske utan att det upptäcks. Liknande problem, som finns när det gäller hantering av 
signeringsnycklar för DNSSEC, finns även för säker BGP.  
 
För att undvika att routingtabellerna växer sig för stora används en teknik som 
kallas aggregering dvs. sammanslagning av vägar. Det innebär att en 
Internetoperatör kan annonsera alla sina kunders nät- och vägvalsinformation i ett 
block ut mot omvärlden. Detta är ett kraftfullt sätt att sprida information på och 
som sparar kapacitet, men blir samtidigt till en potentiell sårbarhet eftersom en 
angripares manipulering då kan få svårare konsekvenser. 
 

4.2.3 IPv6 

Med nästa generation av Internet Protocol, IPv6, blir adressutbudet mycket stort 
och IP-paketen som skickas kan förses med inbyggd säkerhet. Genom att en 
färdig standard för säker IP-kommunikation (IPSEC) integrerats i protokollet, 
finns möjlighet att kryptera informationen och säkerställa att informationen inte, 
utan att det kan upptäckas, kan förvanskas eller ha falsk avsändare. Det finns dock 
inget omedelbart behov av fler adresser eftersom det för nuvarande versionen, 
IPv4, alltjämt finns drygt en tredjedel kvar av de drygt fyra miljarder teoretiska 
adresserna kvar. 
 
Testverksamhet för IPv6 är igång hos många operatörer och framför allt i Japan 
har IPv6 ersatt föregångaren IPv4 i mycket stor utsträckning. I Sverige 
marknadsförs IPv6 mycket svagt och det finns inte heller någon efterfrågan att 
tala om. Beredskapen hos operatörerna är emellertid god för att kunna erbjuda 
IPv6-kommunikation. Administratören för den svenska nationella toppdomänen 
(NIC-SE) har genomfört tester för IPv6-stöd på en av sina slavnamnservrar under 
2003. Även för rotservrarna finns stöd för IPv6 vid kommunikation mellan 
rotservrar för överföring av förändringar i zonfilen. Denna åtgärd har vidtagits för 
att kunna erbjuda användare IPv6 för sin DNS-kommunikation. Ur 
säkerhetssynpunkt är IPv6 i DNS-sammanhang ointressant eftersom DNSSEC 
åtgärdar problemen. 
 
Det finns från operatörshåll få incitament att införa IPv6 eftersom det inte på 
något sätt underlättar driften av Internets infrastruktur eller gör den säkrare. 
Tvärtom innebär IPv6 mer komplexitet, t.ex. mer belastning på routrarna. I viss 
mån kan även problem uppstå i tillgängligheten på grund av att den tidigare 
versionen, IPv4, kommer att samexistera med IPv6 med hjälp av komplexa 
lösningar under lång tid framöver, vilket kan komma att påverka Internets 
stabilitet. Under alla omständigheter kommer infrastrukturen att påverkas av IPv6 
eftersom det redan börjat införas och användas.  
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4.2.4 Robust tid med hög precision 

Att tid (Universial Time Coordinated, UTC) är tillgänglig och sprids på ett stabilt 
sätt i Sverige är ytterst viktigt. Funktionaliteten i elektroniska kommunikationsnät 
och moderna lösningar i elektroniska IT-system är beroende av tillgång till korrekt 
och säker tid. Ofta krävs att olika delar av dessa kommunikationsnät och IT-
system är inbördes synkroniserade. I annat fall kan ett informationsutbyte gå fel, 
avbrytas eller inte tas om hand på ett korrekt sätt. Det kan också vara av stor vikt 
att alla inblandade system har tillgång till samma tidsangivelse. För att garantera att 
tiden inte är förfalskad bör den skyddas med säkerhetsfunktionerna som finns 
senare versioner av Network Time Protocol (NTP). Detta gäller t.ex. vid 
tidsstämpling av olika typer av information, från skrivdatum i filer till elektroniska 
signaturer, krypteringsnycklar och poster i loggdatabaser för uppföljning, t.ex. vid 
spårning av IT-incidenter. Tidssignalens kvalitet och noggrannhet har således ett 
stort värde i säkerhetshänseende. 
 
Robust tid är även en förutsättning för att informationshantering i olika former 
ska kunna upprätthållas och utvecklas. Behovet av spårbarhet i 
informationstransaktioner kommer att öka i framtiden, som exempel kan nämnas 
ankomststämpling av handlingar vid myndigheter och organisationer som kan 
utvecklas genom att införa nya metoder, s.k. certifierad tid.  
 
I propositionen Ett informationssamhälle för alla (prop.1999/2000:86) uttalade 
regeringen att  den svenska delen av Internet ska kunna drivas oberoende av 
funktioner utomlands. Tillgång till en säker och internationellt spårbar tidhållning 
i Sverige med mycket hög och väl dokumenterad kvalitet är därvid en viktig 
gemensam resurs som staten bör tillhandahålla (i likhet med vad som gäller för 
tillhandahållande av mätnormaler och distribution av andra fysikaliska 
mätstorheter, t.ex. massa, längd, volym, tryck, el, temperatur och strålning).  
 
I propositionen föreslogs att tidhållningen för den svenska delen av Internet bör 
tillhandahållas med spårbarhet från riksmätplatsen för tid och frekvens vid 
helstatliga AB Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) i Borås och i deras 
regi. Den internationella spårbarheten vad gäller tidhållningen i Sverige är SPs 
representation av UTC benämnd UTC (SP).  
 
Med stöd från KK Stiftelsen och i samverkan med företaget Svensk 
TeleUtveckling & ProduktInnovation AB ( STUPI AB) har SP i slutet av 
nittiotalet byggt upp kompetens och system inom området. SP har bland annat 
byggt tidhållningssystem och ansvarar för tidhållningen i en infrastruktur där de 
nationella knutpunkterna för Internet, i Stockholm, Göteborg och Malmö är 
försedda med gruppklocksystem och därtill hörande tidsservrar, s.k. NTP-servrar. 
 
Inom ramarna för regeringens uppdrag att öka robustheten i de elektroniska 
kommunikationsnäten har PTS beslutat om ett antal åtgärder vid riksmätplatsen 
för tid och frekvens vid SP. Tidigare existerande atomur av Cesiumtyp har kunnat 
kompletteras med korttidsstabila väteatomur, utrustning för tidsjämförelser med 
hjälp av geostationära kommunikationssatelliter har införskaffats och vidare har 
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forskning startat med målsättningen att minska beroendet av utomlands placerade 
funktioner såväl som radiomottagning som kan störas. Vidare har seminarier 
arrangerats i syfte att öka samverkan mellan organisationer inom stat och 
näringsliv som exempelvis förfogar över atomklockor. 
 
Ofta hämtar användare tid från utländska gratistjänster på Internet, alternativt från 
GPS-systemet eller andra internationella källor. Sådana källor finns i stor mångfald 
ofta med okänd robusthet mot störningar men gemensamt för dessa är att 
förhållandet till UTC(SP) är mer eller mindre okänt, dvs. kopplingen eller 
spårbarheten till UTC är inte säkerställd.  
 

4.3 Bristande medvetenhet hos användare och beställare 
Alla som använder Internet på något sätt är en del av Internet och utgör därmed 
en del av säkerheten på Internet. Internetanvändarna i Sverige är en mycket stor 
och heterogen grupp som inkluderar allt från hemanvändaren till det stora 
företaget eller myndigheten.  

4.3.1 Användares beteende på Internet 

Att förvara sitt bankomatkort i plånboken och inte avslöja kortets kod är för de 
flesta en självklarhet. Men att använda, t.ex. brandvägg och antivirusprogram och 
inte klicka på länkar i skräppost är det inte. 
 
Ett av de största hoten mot Internet idag är bristande säkerhet i användares 
miljöer. Datorer som inte är skyddade kan kapas och utnyttjas som plattformar 
för överbelastnings- och störningsattacker mot bland annat kritiska delar av 
Internets infrastruktur. Detta innebär inte enbart en risk för den enskilde 
användarens integritet eller egendom, utan även för Internets funktion i stort. En 
överbelastningsattack mot kritiska delar i Internets infrastruktur kan få 
konsekvenser för Internetanvändare världen över. Det är därför viktigt att alla 
Internetanvändare tar ansvar för sitt beteende på Internet och säkerheten i sin 
egen miljö. Men de säkerhetsproblem som finns idag är komplexa och för att 
användarna inte ska utsätta sig för onödiga risker och för att de ska kunna säkra 
sin egen miljö krävs ofta en omfattande förståelse och kunskap. 
 
För att nå ett säkrare Internet måste användares medvetande om och attityd till 
säkerhet på Internet förbättras. För att nå användare på ett tidigt stadium bör 
säkerhet särskilt uppmärksammas inom skolan och vara en naturlig del i den 
utbildningsrelaterade Internetanvändningen. 

4.3.2 Kravställare på Internettjänster 

Idag efterfrågar kravställare av Internettjänster det lägsta priset och tar inte i så 
stor utsträckning hänsyn till faktorer som kvalitet och säkerhet. Eftersom 
Internetoperatörer idag inte kan konkurrera med säkerhet på grund av bristande 
efterfrågan kan operatörernas kostnader för satsningar på säkerhet bli svåra att 
räkna hem. 
 
Internet kan drabbas av många problem som gör att användare i form av företag 
och myndigheter som erbjuder tjänster via Internet kan bli isolerade från Internet. 
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Det kan röra sig om bland annat kabelbrott, störningar i elkraftsförsörjningen och 
problem hos olika operatörer på såväl fysisk som logisk nivå. Förutom sin roll 
som användare har företag och myndigheter som erbjuder tjänster till 
hemanvändare via Internet en viktig roll som kravställare vid upphandling av 
Internetanslutning och system.  
 
Om en bank eller en större myndighet blir avskuren från Internet kan detta få 
konsekvenser för en stor mängd hemanvändare. Större myndigheter och företag 
kan därför ha behov av exempelvis anslutningar från flera olika operatörer och det 
är då som beställare viktigt att bl.a. säkerställa att dessa anslutningar använder 
olika fysiska ledningar dragna i olika kanalisationer beroende på organisationens 
krav på tillgänglighet till Internet. För att efterfrågad skyddsnivå ska uppnås är det 
väsentligt att större företag och myndigheter har beställarkompetens, vilket är 
avgörande för att organisationen i sin avtalssituation med operatörer vet vilka krav 
som ska ställas.  
 
Staten är en stor användare av Internet. Dels erbjuds tjänster, dels används 
Internet som en kanal för att automatiskt lämna och hämta information till och 
från centrala register och system. Dessutom används e-post som ett 
huvudkommunikationsmedium mellan medborgare och myndigheter och mellan 
myndigheter i Sverige och internationellt. Staten är en stor inköpare av olika 
produkter och tjänster för sin Internetanvändning och har sedan en tid med 
framgång ställt miljökrav i samband med upphandling. Staten borde i större 
utsträckning utnyttja sin starka position i samband med upphandlingar till att 
påverka marknaden gällande säkerhet och kvalitet i hårdvara, mjukvara och 
tjänster. 
 

4.4 Bristande samordning av forskning 
Den forskning som idag pågår inom informationssäkerhetsområdet i Sverige är i 
huvudsak koncentrerad till akademiska aktörer eller aktörer med tätt samarbete 
med universitet och högskolor. Samarbete mellan näringsliv och universitet och 
högskolor sker t.ex. genom gemensamma projekt eller deltidsanställda forskare. I 
Sverige finns även exempel på framstående kommersiella aktörer som arbetar med 
avancerad forskning och utveckling inom informationssäkerhetsområdet. 
Finansieringen av informationssäkerhetsforskningen i Sverige är spridd över ett 
antal olika finansiärer, inkluderande myndigheter, stiftelser, företag och utländska 
aktörer. 
 
Idag saknas samordning och helhetssyn inom informationssäkerhetsforskningen i 
Sverige samt gemensamma nationella mål. Detta kan innebära en risk för att 
forskningsresultaten inte inriktas på efterfrågade områden eller når ut till rätt 
mottagare. Dessa risker kan medföra att resultatet av forskningen inte efterfrågas 
och kommersialiseras i så stor utsträckning. En annan risk är att de 
forskningsprojekt som pågår riskerar att bli kortsiktiga då de saknar långsiktig 
finansiering eftersom tillämpad forskning framförallt finansieras via olika stiftelser.  
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4.5 Bristande samverkan nationellt och internationellt  
Internets funktion ligger i högre utsträckning utanför Sveriges kontroll än vad 
som är fallet för andra infrastrukturer och ansvaret är fördelat på många olika 
aktörer såväl nationellt som internationellt. Dessa omständigheter kräver 
samverkan, såväl nationellt som internationellt, för att ett säkerhetsarbete gällande 
Internet ska bli framgångsrikt. 
 
Ett arbete som är mycket väsentligt för Internets säkerhet är den internationella 
förvaltningen av Internet. De viktigaste gemensamma resurserna som förvaltas för 
ett fungerande Internet är namnrymden för de nationella och de s.k. generiska 
toppdomänerna i det globala domännamnssystemet, rotzonens innehåll och 
spridning, IP-adresser samt olika nummer och parametrar som används i Internets 
logiska infrastruktur.  
 
Arbete med Internetsäkerhet sker inom ramen för flera olika organ, bland annat 
ICANN, IETF, FN5, ITU, EU och OECD. Flera olika svenska aktörer 
representerar Sverige och svenska ståndpunkter i dessa olika organ och fora vilket 
medför att det ibland saknas samordning av svenska positioner och deltagande i 
arbetet med ett säkrare Internet. Konsekvensen av den bristande samordningen är 
att svenska positioner uppfattas som splittrade vilket kan leda till att de inte tas i 
beaktande. 
 
Samverkan krävs även för att kunna möta IT-incidenter som sker inom och utom 
landet. Det är viktigt att det finns internationellt samarbete som möjliggör att 
samordnade aktiviteter kan vidtas i samband med pågående störningar, t.ex. i 
samband med överbelastningsattacker. Här har Sveriges IT-incidentcuntrum 
(Sitic) en viktig roll att samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder 
och med svenska operatörer för att spåra källan till olika attacker. 
 
Utöver en internationell samverkan behövs även en omfattande nationell 
samverkan. Mycket arbete sker idag genom samverkan mellan de olika aktörerna i 
Internet-Sverige. En viktig kategori aktörer i denna samverkan är 
Internetoperatörerna. För att denna samverkan ska bli effektiv kan det krävas att 
en extern part visar intresse för säkerhetsfrågorna och pekar på vad det kan 
innebära om operatörerna inte tar problemen på allvar. Ett exempel på problem 
som finns för närvarande är att Internetoperatörerna saknar incitament var och en 
för sig att stänga av hemanvändare som medvetet eller omedvetet handlar i 
brottsligt syfte via den Internetanslutning som operatören levererar. 
Konsekvensen för Internetoperatören om dessa kunder stängs av kan vara att 
operatören får negativ publicitet, kan bli stämd samt att kunden väljer att ansluta 
sig till Internet via en annan operatör.  
 

4.6 Bristande möjlighet till insyn och uppföljning 
De olika aktörerna som ansvarar för kritiska delar av Internets infrastruktur 
ansvarar även för att säkra dessa. Staten har idag begränsad möjlighet till insyn i 
detta säkerhetsarbete och saknar för närvarande möjlighet att påverka och till viss 
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del styra och följa upp säkerhetsarbetet. Denna brist på insyn och möjlighet att 
påverka utvecklingen får som konsekvens att staten saknar ett viktigt instrument 
för att påverka utvecklingen av Internets infrastruktur och den säkerhet som 
erbjuds. Detta samtidigt som Internet allt mer blir en infrastruktur som samhället 
är beroende av. 
 
Av 1 kap 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (EkomL) framgår 
att lagens mål bl.a. är att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och 
effektiva elektroniska kommunikationer. Med säkra kommunikationer avses att 
kommunikationer ska vara driftsäkra. De bestämmelser i EkomL som i praktiken 
kan användas för att ställa krav på förebyggande åtgärder som kan bidra till en 
långsiktigt hållbar infrastruktur är dock få och relativt begränsade. 
 
De flesta möjligheter för staten att genom tillsynsmyndigheten verka för säkrare 
och stabilare elektroniska kommunikationer är kopplade till möjligheter för 
tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter eller beslut i enskilda fall. 
Skyldigheter som följer direkt av lag är betydligt färre och avser främst 
traditionella telefonitjänster. 

4.6.1 Konsekvenser av skyldigheter som följer direkt av lag jämfört med 
skyldigheter meddelade i beslut  

Operatörer har skyldighet att följa sådana åligganden som anges i lag. 
Tillsynsmyndigheten kan genom tillsyn kontrollera att skyldigheterna uppfylls. När 
det istället gäller skyldigheter som meddelas genom beslut eller föreskrifter 
uppstår ansvaret för operatören först då beslutet eller föreskriften har meddelats. 
Ansvaret ligger då inte i grunden på operatörer. Det saknas därmed också 
incitament för operatörer att uppfylla vissa säkerhetsmässiga åtgärder, som kostar 
mer än vad man kan förvänta sig att ekonomiskt kunna bli kompenserad för.  
 
Det finns även möjlighet för PTS att enligt EkomL upphandla tjänster eller 
förstärkningar av kommunikationsnät som fyller behov vid svåra påfrestningar 
och höjd beredskap. Detta är förvisso en viktig funktion eftersom den kan 
användas för att åstadkomma förändringar som operatörer av ekonomiska skäl är 
ovilliga att bidra till och inte har någon skyldighet att utföra. Detta förhållande kan 
dock på sikt leda till att operatörer inte vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, 
eftersom skyldigheten och därmed ansvaret att vidta åtgärden följer först efter att 
tillsynsmyndigheten fattat beslut om detta eller alternativt väljer att upphandla 
åtgärden.  
 
Det ter sig rimligt att det direkt av lag följer grundläggande skyldigheter med 
innebörd att en operatörs verksamhet ska bedrivas med säkra, stabila och robusta 
metoder snarare än att invänta tillsynsmyndighetens eventuella reaktioner på att 
någon lösning är alltför osäker. Denna synpunkt kan ha särskild betydelse på 
Internetmarknaden, som inte präglas av den fasta telefonimarknadens ursprung 
från en statligt uppbyggd och styrd verksamhet och där fokus på säkerhet varit 
primär. 
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4.6.2 Krav på tillgänglighet och teknisk säkerhet i EkomL 

Det finns möjlighet för tillsynsmyndigheten att med stöd av 1 kap 8 § EkomL 
meddela föreskrifter för den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av 
elektroniska kommunikationer. Denna föreskriftsrätt gäller endast totalförsvarets 
behov av fredstida planering för krigssituationer, inte någon allmän planering av 
stabila och hållbara infrastrukturlösningar, även om detta naturligtvis kan generera 
synergieffekter för den fredstida planeringen. 
 
Enligt 1 kap 9 § EkomL får tillsynsmyndigheten förpliktiga den som 
tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska 
kommunikationstjänster av särskild betydelse från allmän synpunkt att på visst sätt 
beakta totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation under höjd beredskap. 
Denna skyldighet gäller därmed endast nät och tjänster av särskild betydelse och 
inträder först efter ett beslut från tillsynsmyndigheten. Eftersom den eventuella 
skyldigheten ska beakta totalförsvarets behov torde mer allmänna åtgärder för att 
förbättra infrastrukturen eller stabiliteten bland ett flertal nät eller tjänster vara 
svåra att genomföra med stöd av bestämmelsen.  
 
De grundläggande krav som finns på god funktion och teknisk säkerhet i EkomL 
återfinns i 5 kap. 7 § 1 st. p.1. Här framgår att den som tillhandahåller en allmänt 
tillgänglig telefonitjänst ska se till att tjänsten och det allmänna telefonnätet till fast 
nätanslutningspunkt uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet 
samt på uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid. Denna 
skyldighet gäller som synes dock endast telefonitjänster och allmänna telefonnät. 
 



STRATEGI FÖR ATT SÄKRA INTERNETS INFRASTRUKTUR 
 

 

Post- och telestyrelsen 26 
 

5 Strategiska åtgärder för Internets infrastruktur 
Målet med nedanstående åtgärder är att långsiktigt säkerställa kritiska funktioner i 
Internets infrastruktur som vid bortfall kan medföra omfattande störningar eller 
avbrott som försvårar eller förhindrar användning av Internet för stora grupper av 
enskilda användare eller för viktiga företag, myndigheter och organisationer. 
 

5.1 Fysiska skyddsåtgärder 
 
Målet för åtgärdsområdet är att de fysiska delarna av Internets infrastruktur ska ha 
ett gott skydd. 
 
Det är viktigt att fortsätta det pågående arbetet med att öka motståndskraften mot 
störningar som påverkar de fysiska delarna av Internets infrastruktur. De 
investeringar som staten hittills genomfört har inneburit att många av de mest 
vitala delarna av Internets infrastruktur har ett gott fysiskt skydd. Allt eftersom 
samhällets beroende av Internet har ökat blir det allt viktigare för verksamheter att 
skydda sin utrustning mot störningar i t.ex. elförsörjningen. 
 
PTS kommer att 
 

• fortsätta att verka för att utveckla det samarbete som sker med elsektorn 
för att minska konsekvenser av beroendet vid omfattande störningar t.ex.  

 
o genom informationsinsatser riktade till företag och offentlig 

förvaltning för att få dem att se över sin reservkraftsförsörjning 
med avseende på Internetanvändningen. 

 
PTS anser att de aktörer som ansvarar för olika fysiska delar av Internets 
infrastruktur ska ta ansvar för att  
 

• komponenter i de fysiska delarna av Internets infrastruktur har ett 
tillräckligt fysiskt skydd. Exempel på detta är fysiskt skydd av lokala noder 
i enlighet med Svenska stadsnätsföreningens rekommendationer. 
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5.2 Logiska skyddsåtgärder  
 
Målet för åtgärdsområdet är att de logiska delarna av Internets infrastruktur ska ha 
ett gott skydd. 
 
Den är viktigt att skyddsåtgärder vidtas för de logiska delarna av Internets 
infrastruktur för att uppnå högre säkerhet för de två mest kritiska funktionerna 
för att Internet ska fungera, nämligen domännamnssystemet (DNS) och 
trafikutbytet mellan operatörer. Vidare är det viktigt att tillgången till spårbar 
världstid (UTC) från svenska källor säkerställs för ökad redundans och minskat 
utlandsberoende. Utöver detta arbete är det av vikt att planera för eventuella 
allvarliga störningar och katastrofer som drabbar de logiska delarna av Internets 
infrastruktur. 
 

5.2.1 Domännamnssystemet (DNS) 

 
PTS kommer att 
 

• främja användningen av DNSSEC genom att 
 

o delta i de projekt som branschen driver avseende försök med 
DNSSEC. 

 
o delta i internationellt samarbete för att driva på användandet av 

DNSSEC. 
 

o påverka administratörer av toppdomäner som används i Sverige så 
att de erbjuder DNSSEC.  

 
o påverka namnserveroperatörerna så att de erbjuder DNSSEC till 

sina kunder. 
 
PTS anser att domännamnsadministratörna ska ta ansvar för att 
 

• ta fram praktiskt fungerande lösningar för hur hantering av nycklar och 
certifikat för krypteringen i DNSSEC ska ske. 

 

5.2.2 Säkert trafikutbyte mellan operatörer 

 
PTS kommer att 
 

• delta i och verka för att öka samarbetet och koordineringen såväl 
nationellt som internationellt i arbetet med att finna lösningar för ökad 
säkerhet vid trafikutbyte mellan operatörer, bl.a. routing.  
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5.2.3 IPv6 

 
PTS kommer att 
 

• bevaka det internationella arbetet och införandet av IPv6 och dess 
påverkan på infrastrukturen. 

 
PTS anser att ansvariga aktörer ansvarar för att 
 

• ha en beredskap och planer för att hantera IPv6 och den komplexitet som 
IPv6 medför bl.a. genom samexistensen med IPv4.  

 

5.2.4 Spårbar tid och frekvens 

 
PTS kommer i samarbete med AB Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
(SP) 
 

• fortsätta arbetet med att göra spårbar världstid (UTC) från svensk källa 
tillgänglig via Internet för att öka tillgängligheten och oberoendet av 
utlandet. 

 
• samordna insatser och resurser genom att inrätta en central arbetsgrupp 

inom området som främst ska behandla frågor som berör behov hos 
användare med höga krav. 

 
• utöka informationen till användare om att spårbar världstid kan hämtas 

över Internet med tekniken Network Time Protocol (NTP) från atomur 
med hög robusthet och uthållighet i de större nationella knutpunkterna för 
Internet. 

 
PTS kommer att 
 

• informera om säkerhetsfunktioner som finns i NTP som möjliggör 
kontroll av att tid hämtats från förväntad NTP-server och att manipulerad 
tidsinformation kan upptäckas.  

 
PTS anser att större eller samhällsviktiga användare ska undvika att  
 

• hantera tid och frekvens på ett sådant sätt som medför ett ensidigt 
beroende av GPS såväl som andra utomlands placerade källor för tid och 
frekvens. 
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5.2.5 Katastrofplan för Internet 

 
PTS avser att 
 

• verka för att en katastrofplan kommer till stånd för hur Internet i Sverige 
ska kunna fortsätta att fungera vid omfattande störning avseende de 
logiska delarna av Internets infrastruktur. PTS är beredd att 

o tillsammans med berörda aktörer utarbeta rutiner i syfte att 
bibehålla tillgängligheten till Internet för Internetanvändare i 
Sverige i en situation om t.ex. kritiska DNS-zonfiler har förfalskats 
eller manipulerats. 
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5.3 Information för ökat säkerhetsmedvetande 
 
Målet för åtgärdsområdet är att Internetanvändarna ska vara medvetna om de 
risker de utsätter sig för samt hur dessa risker kan minimeras. 
 
För att nå ett säkrare Internet är det viktigt att nå en högre kunskapsnivå och 
medvetenhet om säkerhet på Internet hos Internetanvändare. Medvetenhet är ett 
första steg mot att få till stånd en attityd- och kulturförändring i samhället när det 
gäller användarens skydd av sin miljö och sitt beteende vid Internetanvändning. 
 

5.3.1 Användares beteende på Internet 

 
PTS kommer att 
 

• fortsätta de påbörjade informationsinsatserna och nå ut i fler kanaler till 
fler målgrupper genom bl.a. en webbkampanj. 

 
• erbjuda interaktiva tjänster såsom ett verktyg för Internetanvändare att 

testa sin datorsäkerhet och en webbaserad hjälpreda som kan svara på 
frågor om Internetsäkerhet. 

 
• delta i en nationell informationskampanj för säkrare användning av 

Internet genomförd i samarbete mellan myndigheter, operatörer, 
leverantörer och intresseorganisationer. 

 
• genom Sitic hålla aktuell information tillgänglig om kända sårbarheter i 

mjukvara etc. samt information om hur man skyddar sig mot dessa.  
 
PTS föreslår att regeringen 

• ger PTS möjlighet att fortsätta att utveckla och marknadsföra den 
webbplats som erbjuds med information om Internetsäkerhet.  

• ser till att PTS nuvarande informationsuppdrag kan utvecklas genom att 
ge fortsatta medel till följande aktiviteter: 

 
o Genomföra en större kampanj för att nå ut med information om 

Internetsäkerhet till konsumenter i hela landet. 
 
o  Ta fram fler målgruppsanpassade interaktiva verktyg och tjänster, 

såsom en utbildning och diagnostiskt kunskapstest för 
småföretagare och interaktiva kunskapsspel för konsumenter. 

 
o Utveckla övergripande produktoberoende lathundar och 

checklistor för Internetsäkerhet för småföretagare och 
professionella användare. 
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• lägger fokus på att Internetsäkerhet även uppmärksammas inom 
lärarutbildningen och skolan och blir en naturlig del i den 
utbildningsrelaterade Internetanvändningen. 

• utökar Sitics uppdrag inom följande områden: 

o Nätmonitorering 

o Externt processtöd 

o Informationsspridning  

 
PTS anser att ansvariga aktörer, t.ex. operatörer och andra leverantörer, ansvarar 
för att 
 

• informera sina användare om säkerhet på Internet. 
 
PTS anser att myndigheter och företag ansvarar för att 
 

• höja kompetensen hos sin personal i ett säkrare beteende på Internet och 
bör därför satsa på utbildning inom området. 

 

5.3.2 Kravställare på Internettjänster 

 
PTS är beredd att 
 

• bidra i det arbete som II-stiftelsen påbörjat avseende modernisering och 
anpassning av de rekommendationer som togs fram av IT-kommissionen 
”Generell specifikation av Internettjänst”. Specifikationen är tänkt att 
utgöra ett stöd för beställare i deras kravställande i samband med 
upphandling och upprättandet av servicenivåavtal mellan 
tjänstetillhandahållare och dennes kunder. 

 
PTS tar i samarbete med myndigheter, operatörer och branschorganisationer fram 
 

• råd för kravställande i samband med upphandling av elektroniska 
kommunikationer för t.ex. kommuner och mindre företag 

 
PTS anser att det är nödvändigt att regeringen  
 

• uppmanar upphandlingsansvariga myndigheter att i större utsträckning än 
idag beakta säkerhetskrav. Det gäller särskilt de myndigheter som 
genomför ramavtalsupphandlingar för flera offentliga förvaltningars 
räkning. Säkerhetskrav behöver ställas för att få säkrare produkter och 
tjänster i stort på den svenska marknaden. Behovet är särskilt stort i 
samband med upphandling av produkter och tjänster som används, eller 
kan påverka säkerheten, vid Internetanvändning. Det gäller hårdvara, t.ex. 
persondatorer, servrar och routrar; mjukvara, t.ex. operativsystem, 
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kontorsstödsprogram, e-post och webbläsare; datakommunikationstjänster 
och Internetanslutningar. 

 
PTS anser att företag och andra organisationer ansvarar för att 
 

• beakta säkerhetskrav i samband med den upphandling och de inköp 
organisationerna gör på området. 
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5.4 Samordnad forskning 
 
Målet med åtgärdsområdet är att forskningen i högre utsträckning än idag bidra till 
ett säkrare Internet. 
 
Det är viktigt att samordnade satsningar görs från statens sida när det gäller 
forskning inom informationssäkerhet med avseende på Internets infrastruktur för 
att få störst utväxling på satsade resurser.  
 
PTS föreslår att regeringen 
 

• inrättar ett nationellt forskningsprogram inom 
informationssäkerhetsområdet med avseende på Internet med bl.a. 
följande områden: 

 
o Forskning kring hur allmänheten kan fås att ändra attityd och 

beteende gällande Internetsäkerhet. 
 

o Forskning kring hur överbelastningsattacker ska förhindras eller 
mildras. 

 
o Forskning och utveckling avseende logiskt skydd av Internets 

infrastruktur. 
 

• verkar för att få med Internetsäkerhet i EU:s forskningsprogram och då 
inte enbart som idag avseende skadligt innehåll.  
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5.5 Internationell och nationell samverkan 
 
Målet med åtgärdsområdet är ett globalt sett säkrare Internet samt att IT-
incidenter som uppstår kan hanteras utan oacceptabla störningar i samhället. 
 
Det är viktigt att förutsättningarna finns för ett samordnat svenskt agerande i 
internationella fora på Internetsäkerhetsområdet. Den internationella samverkan 
är av vikt då delar av Internets infrastruktur, som Sverige är beroende av, inte 
omfattas av svenska beslutade säkerhetsåtgärder och eventuell svensk reglering. 
Nationell och internationell samverkan är även viktigt för att kunna hantera 
kommande IT-incidenter. Det är viktigt att det finns en fungerande nationell 
samverkan mellan aktörer för att kunna hantera gemensamma säkerhetsproblem. 
 
PTS kommer att 
 

• fortsätta bevaka det internationella standardiserings- och policyarbetet 
avseende Internetsäkerhet inom ramen för bl.a. ITUs och IETFs arbete. 

 
• samverka med Internetoperatörer för att hitta gemensamma lösningar på 

problem som kan vara svåra att lösa för varje operatör var för sig på en 
konkurrerande marknad. Bl.a. genom att  

 
o bidra till utvecklingen av samverkan mellan operatörer i samband 

med överbelastningsattacker och attacker mot BGP. Väsentliga 
åtgärder på detta område kan vara kontaktlistor och samövningar. 

 
• genom Sitic upprätthålla ett operativt internationellt nätverk med syfte att 

kunna vidta aktiva åtgärder i samband med att IT-incidenter. 
 
PTS föreslår att regeringen 
 

• utser en samordnande funktion inom regeringskansliet så att gemensamma 
riktlinjer utarbetas för svenska positioner i strategiskt viktiga frågor för 
Internets säkerhet vilka ska gälla såväl nationellt som internationellt. Den 
samordnande funktionen bör också få mandat att arbeta fram en 
samordnad svensk strategi i frågor som rör den internationella 
förvaltningen av Internet. Med detta som grund ges förutsättningar för de 
myndigheter som deltar på de olika departementens uppdrag att 
genomföra sina uppdrag och därigenom driva igenom de svenska 
positionerna. 
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5.6 Reglering 
 
Målet med åtgärdsområdet är att skapa möjligheter för staten att vid behov ställa 
krav på säkerheten för Internets infrastruktur samt att följa upp det 
säkerhetsarbete som bedrivs.  
 
Det är viktigt för staten att kunna påverka och följa upp kraven på tillhandahållare 
av de funktioner som är centrala för Internets funktion. Detta för att kunna ställa 
krav på marknadens aktörer i de fall då den säkerheten som sätts utifrån 
kommersiella grunder inte är tillräcklig. 
 
PTS föreslår förändringar i lagen om elektronisk kommunikation 
 

• för att stärka möjligheten att ställa krav på god funktion och teknisk 
säkerhet även för Internet. För detaljerade förslag till förändringar i lagen 
om elektronisk kommunikation, se bilaga 1. En ändring av lagen möjliggör 
för PTS att genomföra uppföljning av säkerheten på Internet. 
Uppföljningen skulle då kunna omfatta aktörernas säkerhetsarbete, 
incidenter och sårbarheter. Förutom denna uppföljning ger en lagändring 
möjlighet att ställa krav på att de aktörer som ansvarar för de kritiska 
funktionerna har kontinuitets- eller katastrofplaner för att kunna hantera 
omfattande störningar utan att oacceptabla avbrott för samhället uppstår. 

 
• för att ge operatörer legal möjlighet att vidta akuta åtgärder såsom 

filtrering av elektroniska meddelanden som äventyrar tjänsten eller nätets 
funktion. För detaljerade förslag till förändringar i lagen om elektronisk 
kommunikation, se bilaga 1. 

 
PTS föreslår att regeringen 
 
• vidtar en översyn om föreliggande strafflagstiftning avseende störande och 

förstörande verksamhet är tillämplig när dessa gärningar utförs över 
elektroniska kommunikationsnät t.ex. överbelastningsattacker. 

 
• utreder behovet av reglering av hemanvändarnas ansvar för sin säkerhet 

på Internet. En reglering skulle kunna avse t.ex. krav på leverantörer av 
utrustning och Internetoperatörer att leverera säkerhetsfunktioner 
tillsammans med utrustning och tjänster.  
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6 Prioritering av åtgärdsområden 
Nedanstående prioritering mellan olika åtgärdsområden visar graden av 
angelägenhet utan beaktande av kronologisk ordning. Prioriteringen bygger på en 
övergripande bedömning av hot, konsekvens och sannolikhet. Varje åtgärd följs 
av en kortfattad motivering till dess placering i listan.  
 

1. Reglering. Att reglering för Internets infrastruktur, som för staten 
möjliggör insyn, kravställande och tillsyn, idag saknas bedöms ha stora 
konsekvenser för säkerheten på Internet. Åtgärdsområdet utgör grunden 
för delar av de övriga åtgärderna och bör ges högsta prioritet. 

 
2. Logiska skyddsåtgärder. De möjliga konsekvenserna av attacker riktade 

mot kritiska logiska funktioner, t.ex. domännamnsystemet och 
knutpunktsfunktioner, bedöms kunna bli omfattande. Bristerna kan 
medföra att den logiska infrastrukturen och därmed Internet inte är 
tillgängligt eller att Internet är tillgängligt men adresseringsinformationen 
är förfalskad eller omedvetet felaktig. Sannolikheten att större störningar 
ska inträffa bedöms vara betydande. Åtgärdsområdet, som bland annat 
omfattar framtagning av en katastrofplan för de logiska delarna av 
Internets infrastruktur, bör ges en hög prioritet. 

 
3. Information för ökat säkerhetsmedvetande. Användarnas bristande 

säkerhetsmedvetande kan leda till störningar för Internets infrastruktur. 
Området bör prioriteras eftersom användarnas säkerhetsmedvetande är 
avgörande för säkerheten på Internet. 

 
4. Nationell och internationell samverkan. Det inträffar redan nu IT-

incidenter som kräver samverkan. Internationell samverkan är nödvändig 
för att kunna hantera allvarliga IT-incidenter och undvika omfattande 
störningar. 

 
5. Fysiska skyddsåtgärder. Realiserade hot mot den fysiska infrastrukturen 

bedöms kunna ge förödande konsekvenser. Den redundanta 
uppbyggnaden och det säkerhetsarbete som bedrivits tillsammans med IP-
arkitekturens inneboende förmåga att hitta nya vägar gör det mindre 
troligt att realiserade hot medför omfattande störningar. Därför prioriteras 
detta område något lägre. 

 
6. Samordnad forskning. Samordnad forskning kring olika aspekter 

avseende säkerheten på Internet bedöms nödvändig för att finna proaktiva 
lösningar för säkerheten på Internet.  
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Bilaga 1 - Förslag till ändringar i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation 

 
Post- och telestyrelsen   2005-02-08 
Avdelningen för Nätsäkerhet 
Helén Lindqvist 
 
1. Inledning 
Det IT-politiska målet är att Sverige som första land ska bli ett 
informationssamhälle för alla. I syfte att uppnå målet prioriterar staten bl.a. att öka 
tillgängligheten till informationssamhällets tjänster. I takt med att elektronisk 
kommunikation, och då framförallt sådan som sker över Internet, används i allt 
högre utsträckning för såväl transaktioner av affärsmässig karaktär som allt mer 
samhällsviktiga tjänster för konsumenter, företag och myndigheter, ökar också 
exponeringen mot och konsekvenserna av haverier och brottslighet.  

För att bibehålla och stimulera en fortsatt framväxt av olika tekniska lösningar 
och ett varierat tjänsteutbud krävs att användarna av dessa har ett fortsatt 
förtroende för att de allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationerna är säkra 
och fungerar effektivt samt att deras integritet skyddas på ett godtagbart sätt. En 
av förutsättningarna för att den politiska inriktningen för IT-området ska få den 
genomslagskraft som statsmakterna har tänkt är att frågor rörande sårbarheter, 
skyddsåtgärder och säkert beteende visavi de allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationerna har en fortsatt hög prioritet på den politiska agendan, hos 
statsförvaltningen, näringsidkare i form av tillhandahållare och andra som på olika 
sätt drar nytta av det som informationssamhället kan erbjuda.         
 
Då enskilda användare i allt högre utsträckning är beroende av sammankopplade 
lokala och globala informationssystem och nät är ansvaret för säkerheten i dessa 
av central betydelse.  

Detta ansvar bör delas mellan samtliga aktörer i värdekedjan – lagstiftaren bör 
tillhandahålla reglering som täcker in olika företeelser oberoende av tekniskt 
medium för kommunikationen, den som utvecklar och tillhandahåller produkter 
och tjänster bör rimligen även ansvara för säkerheten i de levererade systemen 
eller näten och den enskilde användaren måste besitta så pass mycket kunskap att 
dennes beteende inte i sig orsakar svåra problem i samband med kommunikation 
över allmänt tillgängliga nät. Operatören av näten och tjänsterna måste å sin sida 
såväl enskilt som i samarbete med andra förhindra, upptäcka och reagera på icke 
acceptabla beteenden, icke avsiktliga avbrott eller andra störningar i 
kommunikationen.          
 
På IT-säkerhetsområdet finns ett flertal lagar som avser att skydda användarna 
från bl.a. de oönskade företeelser och konsekvenserna av dessa som bl.a. intrång, 
integritetsbrott eller ekonomisk brottslighet över allmänna kommunikationsnät 
medför.  

Skyddsbestämmelser finns bl.a. i lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation, EkomL, och personuppgiftslagen, PuL. Bestämmelser i 
brottsbalken täcker även viss del av den IT-relaterade brottsligheten. Ett praktiskt 
problem i dessa sammanhang är att man har att göra med företeelser som sker 
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över internationella allmänna kommunikationsnät som i de flesta fall inte känner 
av några nationsgränser. I vissa fall är det därför mycket svårt att på något 
effektivt sätt utöva tillsyn över en viss bestämmelse.  

Vad gäller EkomL ser Post- och telestyrelsen, PTS, behov av vissa ändringar 
när det gäller nätsäkerhetsrelaterade frågor. Ändringarna är föranledda av vad PTS 
har iakttagit i samband med dels bevakning av marknadsutvecklingen6 och vad 
som framkommit inom ramen för SITICs omvärldsbevakning, dels 
tillsynsverksamheten. De nu föreslagna ändringarna kan behöva kompletteras med 
följdändringar i andra författningar på området. Nedan följer PTS förslag till 
ändringar med motivering. PTS vill också peka på en konflikt mellan å ena sidan 
EkomL:s bestämmelser vad gäller tillsyn av abonnentupplysningsföretagen och 
yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, å andra sidan. En konsekvens av detta är att 
YGL:s regler möjligen kan anses stå i strid med EG-direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation (2002/58/EG).  

           
 

2. Förstärkta möjligheter att tillgodose krav på god funktion och 
teknisk säkerhet 
 
PTS föreslår att bestämmelsen i 5 kap 7 § p1 tas bort och att en ny bestämmelse i 
5 kap 7a § i stället införs i EkomL med följande lydelse: 
 
7 a § Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster skall se till att verksamheten uppfyller rimliga krav på 
god funktion och teknisk säkerhet samt på uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära 
händelser i fredstid. 
 
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om krav 
enligt första stycket.  
 
 
 

2.1. Bakgrund 

Ett av målen för IT- och telepolitiken är att alla ska ha tillgång till en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur och därtill 
hörande samhällstjänster. Bland de prioriterade uppgifterna för staten hör att öka 
tilliten till den nya tekniken vilket är viktigt för att uppnå en ökad användning. 
Regeringens insatser på informationssäkerhetsområdet har inriktats på att öka 
förtroendet för den nya tekniken genom att bidra till bättre generella 
förutsättningar för informationssäkerhetsarbetet. Regeringen har agerat för att 
främja och utveckla användningen av Internet och prioriterar särskilt frågan om 
ett säkrare Internet. Allt fler funktioner i samhället är beroende av elektroniska 
kommunikationer och Internet. Internet stöder allt fler viktiga infrastrukturer, 
såsom energi-, transport-, och finanssektorerna. Internet är också betydelsefullt 
för företagens affärstransaktioner och för statens möjligheter att tillhandahålla 

                                                 
6 Frågan har utvecklats i PTS delrapport till regeringen ”Strategi för ett säkrare Internet”, PTS-ER-
2004:37, avsnitt 4.6. 
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tjänster till medborgarna och för enskilda medborgare som önskar kommunicera 
och utbyta information. Antalet varianter av accessutrustningar har mångdubblats 
och omfattar såväl fasta, trådlösa som mobila utrustningar. Allt fler anslutningar 
medger dessutom ständig uppkoppling mot Internet. Tjänster som helt förlitar sig 
på Internet införs, såsom t.ex. IP-telefoni och chat-tjänster som förmedlas genom 
abonnentens Internetanslutna dator. Den ökade komplexiteten medför såväl ett 
ökat antal som en större mångfald av hot och sårbarheter.     
 
Av 1 kap 1 § EkomL framgår att lagens mål är bl.a. att enskilda och myndigheter 
ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. Med säkra 
kommunikationer avses att kommunikationer ska vara driftsäkra.7  
 
Regeringen har bedömt att robusta telekommunikationer bör åstadkommas 
genom ett långsiktigt och metodiskt arbete och det är väsentligt att fortlöpande 
vidta åtgärder för att säkerställa att infrastrukturen blir robust och säker. 
Sårbarhets- och säkerhetsutredningen påpekar i sitt betänkande, SOU 2001:41, att 
för telekommunikationer, som är en del av den tekniska infrastrukturen, kan 
avreglering och ökad konkurrens medföra ökad sårbarhet om den genomförs utan 
att tillräckligt långtgående säkerhetskrav ställs i lagstiftningen och följs upp genom 
en aktiv tillsynsverksamhet.   
  

2.2. Begränsningar i EkomL 

EkomL innehåller vissa allmänna skyldigheter som den som tillhandahåller en 
allmänt tillgänglig telefonitjänst har att uppfylla. Bland annat ska denne se till att 
tjänsten och det allmänna telefonnätet till fast nätanslutningspunkt uppfyller 
rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet samt på uthållighet och 
tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid. Tillsynsmyndigheten (PTS) har 
möjlighet att meddela närmare föreskrifter om på vilket sätt dessa skyldigheter ska 
uppfyllas. Vidare finns en skyldighet för den som tillhandahåller en allmänt 
tillgänglig telefonitjänst att medverka till att nödsamtal utan avbrott kan 
förmedlas. Även här har PTS en föreskriftsrätt.  
 
Under 2004 har Sverige drabbats av ett fåtal men relativt omfattande och 
uppmärksammade avbrott i mobiltelefonitrafiken. PTS har inlett tillsyn i ett antal 
ärenden, men denna tillsyn har huvudsakligen avsett omständigheter som är 
kopplade till skyldigheter som har med nödsamtalsfunktionerna att göra eftersom 
den gällande lagstiftningen inte medger krav på god funktion m.m. avseende annat 
än telefoni till fast nätanslutningspunkt. Mot bakgrund av den alltmer ökade 
användningen av Internet för viktiga ändamål och med beaktande av att 
användningen av mobiltelefoner också ökar på bekostnad av användningen av fast 
telefoni samt det förhållande att nya tjänster i form av IP-telefoni lanseras anser 
PTS att det finns ett behov av att utvidga bestämmelsens omfattning. För 
abonnenterna av tjänster såsom bredband och 3g kan det också framstå som svårt 
att förstå att lagstiftningen inte medger att tillsynsmyndigheten inom området 
agerar annat än i begränsad omfattning vid stora avbrott som påverkar Internet 
och mobiltelefonin. Regeringen uppmuntrar införandet av 24-
                                                 
7 I prop. 2002/03:110 sid. 354 anges att kommunikationerna ska vara säkra, med vilket avses såväl 
driftsäkra som att de ska tillgodose ett gott integritetsskydd.  
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timmarsmyndighetstjänster och bedömer att IT spelar en viktig roll när det gäller 
möjligheter till bland annat demokratiutveckling. Dessutom kan ett antal nya 
tjänster via Internet medföra en ökad livskvalité för funktionshindrade. Mot 
bakgrund av dessa omständigheter får det anses önskvärt att vissa rimliga krav 
avseende god funktion och teknisk säkerhet ställs även på de som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster. 
 
För att bestämmelsen ska kunna tillförsäkra säkra kommunikationer på ett 
effektivare sätt bör bestämmelsen således omfatta alla som tillhandahåller 
allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster.   

2.3. Europeiska unionen  

 
Inom EU är handlingsplanen för eEurope aktuell fram till slutet av år 2005. I syfte 
att få till stånd en bred debatt om EU:s strategi för informationssamhället efter år 
2005 har Kommissionen publicerat ett meddelande.8  
Kommissionen konstaterar i meddelandet bl.a. att det allt större beroendet av 
öppna nät och IT-system innebär att dessa systems svagheter utgör allvarliga hot. 
Internetsäkerheten kommer enligt kommissionen att fortsätta att vara en 
prioriterad fråga, och åtgärder måste vidtas för att stärka Internets stabilitet och 
robusthet, t.ex. riskberedskap och riskhantering, och även åtgärder som rör hur 
Internet används och styrs.  
 
I meddelandet lyfts även frågor för informationssamhällets politik efter 2005 fram 
under rubrikerna innehåll och tjänster, e-integrering och medborgarskap, 
offentliga tjänster, kompetens och arbete, IT som central näringslivssektor, 
interoperabilitet, tillit och tillförlitlighet samt företagens användning av 
informationsteknik. I fråga om tillit och tillförlitlighet anför kommissionen bl.a. 
följande (sid. 9 f). ”Internetanvändningen börjar bli en del av medborgarnas 
vardagsliv. En förutsättning för dess spridning är att den visar sig förtjäna vår tillit. 
Säkerhet, skydd av personlig integritet, skydd av äganderätt och de allmänna 
styrelseformerna för sektorn har en avgörande betydelse om medborgarnas tillit 
till informationssamhället ska kunna byggas upp. Detta är särskilt viktigt när det 
gäller konsumenternas oro för hot mot den personliga integriteten, otillbörliga 
eller olagliga affärsmetoder och icke begärd kommunikation samt när det gäller 
olagligt eller skadligt material och skyddet av minderåriga. Många ansträngningar 
görs för att upprätta tilliten till Internet, t.ex. insatser för att göra Internet säkrare 
för barn, system för riskhantering och förebyggande av incidenter samt åtgärder 
mot skräppost. En annan dimension rör systemens och nätens tillförlitlighet. Det 
moderna livets infrastrukturer, t.ex. inom bank- och finansväsende, hälso- och 
sjukvård, energi och transport och andra sektorer bygger i hög grad på IKT och 
har ett stort ömsesidigt beroende. Därmed kan fel få långtgående konsekvenser.”  
 

                                                 
8 Viktiga frågor för det europeiska informationssamhället efter 2005, Meddelande från 
kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén, Bryssel den 19.11.2004, COM (2004) 757 slutlig 
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Av ramdirektivet framgår att medlemsstaterna har möjligheter att vidta 
nödvändiga åtgärder för att skydda allmän ordning och säkerhet i form av krav på 
operatörerna utöver de som framgår direkt av särdirektiven.   
 
Mot bakgrund av det allt större beroende som finns i samhället såväl när det gäller 
mobila telefonitjänster som kommunikation över Internet är det nödvändigt att 
rimliga och proportionella krav kan ställas på de operatörer som tillhandahåller 
tjänster och nät. Såsom ett exempel på en medlemsstat där sådan lagstiftning 
införts kan nämnas Finland. I den finska kommunikationsmarknadslagen 
(23.5.2003/393) återfinns i 128 § krav gentemot tillhandahållare av såväl allmänna 
kommunikationsnät som allmänna kommunikationstjänster. Bland annat ställs 
krav på att nät och tjänster skall tåla normala klimatrelaterade störningar och att 
telekommunikationernas tekniska standard skall vara god. Vidare finns krav på att 
teleföretag skall underrätta tillsynsmyndigheten om fel eller störningar i 
kommunikationsnäten eller kommunikationstjänsterna.   
 

2.4. Grundläggande skyldigheter och föreskrifter  

Det ter sig rimligt att det direkt av lag följer grundläggande skyldigheter med 
innebörd att en operatörs verksamhet ska bedrivas med säkra, stabila och robusta 
metoder för ett kommunikationsnät/tjänst av sådan spridning och vikt som 
Internet. Eventuella reaktioner från statens sida på att någon lösning är alltför 
osäker kräver i annat fall först en ändring i lag med den tidsutdräkt detta medför. 
Om reaktionen kommer först då betydelsefulla brister uppmärksammas till följd 
av avbrott i kommunikation kan en sådan tidsutdräkt vara allvarlig. Denna 
synpunkt kan ha särskild betydelse på Internetmarknaden, som inte präglas av den 
fasta telefonimarknadens ursprung från en statligt uppbyggd och styrd verksamhet 
och där fokus på säkerhet varit primär. 
 
När det gäller föreskrifter skulle sådana bland annat kunna reglera skyldighet för 
dem som berörs av bestämmelserna att till tillsynsmyndigheten rapportera in 
avbrott av större omfattning och orsaker därtill. En sådan rapporteringsskyldighet 
skulle då gälla såväl fasta som mobila telefonitjänster men även vissa avbrott i den 
kommunikation som utgör bärare av Internettjänster. Så skulle t.ex. omfattande 
incidenter som innebär att servrar och nätkapacitet slås ut på grund av s.k. 
överbelastningsattacker inrapporteras. Det saknas i dag möjligheter för staten att 
få insyn i och kunna påverka säkerheten när det gäller Internets infrastruktur. Det 
saknas möjlighet att ställa krav på och följa upp säkerheten och det 
säkerhetsarbete som bedrivs av operatörer och andra viktiga aktörer. Detta leder 
till brist på insyn och möjlighet att påverka utvecklingen av Internets infrastruktur 
och dess funktionalitet och säkerhet. PTS bedömer att särskild uppmärksamhet 
exempelvis skulle kunna ägnas åt de olika aktörernas katastrof- och 
kontinuitetsplanering.  
 
 
När det gäller s.k. Internetoperatörer kan konstateras att PTS i rapporten 
"Telelagen och Internet" (1999-10-08) pekat på möjligheten att med stöd av 18 § 
telelagen, som innehöll ett krav på ”god funktion och teknisk säkerhet”, meddela 
föreskrifter avseende krav på aktörernas säkerhet och säkerhetsarbete för att 
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möjliggöra en uppföljning av detta. Skulle myndigheten uppmärksamma allvarliga 
brister kommer möjligheten att utfärda föreskrifter för att åtgärda dessa kunna bli 
av stor betydelse.  
 
 
3. Filtreringsfrågor 
Mot bakgrund av den ökande andelen virus och elakartad kod som sprids medelst 
elektroniska kommunikationstjänster över elektroniska kommunikationsnät är det 
lämpligt att tillhandahållare av tjänster och nät ges viss möjlighet att behandla 
sådan kommunikation utan att riskera bryta mot förbudet mot avlyssning i 
6 kap 17 § EkomL. Därför föreslås undantagen i nämnda lagrum kompletteras 
med följande: 
 
Förslag på tillägg till undantagen; 
4. sådan behandling som är nödvändig för att upptäcka och förhindra spridandet 
av elektroniska meddelanden som äventyrar den elektroniska 
kommunikationstjänstens eller kommunikationsnätets funktion. 
 
 

3.1. Bakgrund 

År 2004 har varit en mycket expansiv period avseende andelen skadlig kod och 
andra liknande företeelser som kommunicerats över Internet.9 Denna expansion 
har bestått bland annat av nya maskar som sprids automatiskt över nätverken och 
infekterar dåligt skyddade system samt maskar och virus som sprids via e-post. 
Det har även blivit ett ökat fokus på så kallad ”phishing” vilket innebär att aktörer 
på olika sätt försöker lura till sig uppgifter om användares kreditkort, 
bankinformation, personuppgifter m.m.10  Det är inte ovanligt att vanliga 
användares datorer används som utgångspunkt eller språngbräda för såväl mer 
omfattande attacker som serverplats för phishingbedrägerier. Ett av de stora 
hoten mot Internet idag torde vara denna expansiva utveckling av skadlig kod, 
spam, phishing, trojaner och andra företeelser som utnyttjar Internet för att på 
kort tid få en mycket stor spridning. Att detta sker under en period där allt fler 
samhällsviktiga funktioner allt mer övergår till datorkommunikation via Internet 
är särskilt anmärkningsvärt. Följderna av detta är bl.a. den kostnad som uppstår 
för såväl operatörer som användare när information och system förstörs genom 
olika former av virus eller annan elakartad kod eller bedrägerier genomförs med 
hjälp av phishing. Andra följder är att oönskad kommunikation ökar över näten 
genom en allt större mängd spam och spridningsvägar för virus genom t.ex. s.k. 
maskar. En av de allvarligaste följderna torde dock vara att tilliten för 
kommunikationssättet som sådant riskerar att minska om användare, såväl privata 
som näringsliv, upplever att dessa olika former av attacker gör att viljan och 
motivationen att använda sig av kommunikationsvägen minskar eller till och med 
helt uteblir. Mot bakgrund av dessa farhågor torde det vara av vikt att ge 

                                                 
9 Se bland annat artikel på www.mi2g.net <Artikel från mi2g.net> samt artikel i Säkerhet och 
sekretess <artikel från säkerhet och sekretess> 
10 Så kallad ”phishing” har förekommit under en längre tid men i november 2004 kom det första 
omfattande phishing försöket författat på svenska och därmed riktat mot svenska medborgare 
<artikel CS ang eurocard > 
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tillhandahållare av tjänster och nät större möjligheter att bekämpa dessa former av 
elakartad kod och den oönskade kommunikation de medför. 
 

3.2. Nuvarande lagstiftning 

Så som lagstiftningen ser ut idag så regleras elektronisk kommunikation och det 
sätt tjänstetillhandahållare får förfoga över denna kommunikation som sker i 
EkomL. I 6 kap EkomL regleras det sätt tjänstetillhandahållare får behandla 
kommunikationen utifrån integritetsaspekter. Till att börja med kan dock 
konstateras att EkomL inte är tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (1 kap 4 § EkomL). Däremot 
återfinns i EkomL ett flertal bestämmelser som reglerar hur en 
tjänstetillhandahållare av en kommunikationstjänst eller kommunikationsnät får 
förfara med meddelanden som transporteras via tjänsten eller över nätet. 
 
Den centrala bestämmelsen avseende sådan kontroll och behandling återfinns i 6 
kap 17 § EkomL förbud mot avlyssning m.m. Bestämmelsen innebär att inte 
någon annan än berörda användare får ta del av eller på annat sätt behandla 
uppgifter i ett elektroniskt meddelande som överförs i ett elektroniskt 
kommunikationsnät eller med en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst. Detta förbud gäller utöver vad som angivits i 6 kap 5-8 §§ 
EkomL angående trafikuppgifter och vad som anges i 6 kap 20 § EkomL 
angående tystnadsplikt. I förarbetena till bestämmelsen anges att undantag från 
förbudet mot att behandla uppgifter bör göras för reglerna om undantag från 
tystnadsplikt i vissa fall.11 Uttrycket behandla ska enligt 6 kap 1 § EkomL ha samma 
betydelse som i PuL. Enligt 1 § PuL utgör behandling varje åtgärd eller serie av 
åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter vare sig det sker på automatisk väg 
eller inte, som exempel på åtgärder anges utplåning eller förstörning. Det finns tre 
undantag från bestämmelserna om förbud mot avlyssning, dessa gäller främst 
olika former av automatisk lagring av meddelanden för transport av meddelandet 
(för att möjliggöra s.k. cachning och mellanlagring av meddelanden under deras 
transportsträcka). Det ska även slutligen tilläggas att förbudet inte gäller om minst 
en av användarna har samtyckt till behandlingen. Begreppet samtycke ska ges 
samma betydelse som i PuL. 
 

3.3. Förslag till ny lagstiftning 

Efter denna genomgång av förbudet mot avlyssning m.m. kan konstateras att 
bestämmelsen omfattar all elektronisk kommunikation som sker i ett allmänt 
kommunikationsnät eller med en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst. Förbudet innebär också att endast berörda användare får 
ta del av kommunikationen vilket innebär att den som förfogar över 
kommunikationstjänsten eller kommunikationsnätet inte utan berörda användares 
samtycke kan vidta några åtgärder som faller inom bestämmelsens förbud. Således 
är en operatör begränsad till de åtgärder som omfattas av antingen undantagen 
från bestämmelsen eller omfattningen av det samtycke operatören inhämtat från 
berörda användare. Vid en bedömning av de undantag som anges i bestämmelsen 

                                                 
11 Prop 2002/03:110, sid 254 
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kan konstateras att inget av dessa undantag omfattar en analys av kommunikation 
och/eller borttagande av eventuell skadlig information. Det kan därmed 
konstateras att operatörer, så som lagstiftningen är utformad idag inte utan 
användares samtycke (som ska vara informerat och frivilligt) kan vidta åtgärder för 
att begränsa spridning av skadlig kod. 
 
Mot bakgrund av den nuvarande ökningen av spridning av olika former av skadlig 
kod är PTS av uppfattningen att den föreliggande lagstiftningen förefaller alltför 
strikt i sitt förbud avseende sådana åtgärder som är motiverade utifrån ett allmänt 
säkerhetsperspektiv. Det kan förvisso argumenteras att operatörer endast ska se 
till att kommunikationen förflyter på ett effektivt sätt och att det faller på 
slutanvändarna att se till att deras system på olika sätt är skyddade mot angrepp. 
Historiskt sett torde detta vara ett accepterat synsätt, men mot bakgrund av den 
utveckling som sker på Internet bör operatörerna ges en större möjlighet att vidta 
förebyggande åtgärder för att begränsa omfattande spridning av skadlig kod. 
 
Sådana åtgärder måste naturligtvis vägas mot de integritetsaspekter som finns och 
huvudregeln måste fortfarande vara att det inte är tillåtet för någon annan än 
berörda att ta del av innehållet i en kommunikation. Dessa argument torde dock 
inte omöjliggöra en öppning för operatörer att vidta nödvändiga åtgärder för att 
begränsa spridning av t.ex. virus som sprids via e-post. Sådana åtgärder skulle 
också kunna kombineras med ett informationskrav på sagda tjänstetillhandahållare 
att redovisa de åtgärder som vidtagits och som kan komma att vidtas. Ett 
informationskrav ter sig lämpligare, i vart fall inom detta begränsade område, än 
ett krav på samtycke eftersom det är olyckligt om en användares brist på insikt i 
problematiken eller ett tidigare ingånget samtyckes otydlighet potentiellt kan 
innebär att operatören måste bidra till att elakartad kod, som i sig kan vara 
integritetskränkande, sprids till en stor mängd användare. Spridningen av elakartad 
kod sker inte sällan i vågor med särskilt stor spridning i samband med att ett nytt 
virus eller en ny mask utnyttjar ett tidigare okänt säkerhetshål. Vid sådana 
situationer vore det betjänligt med en möjlighet för tjänstetillhandahållare att 
kunna vidta omedelbara åtgärder att vidta i vart fall grundläggande filtrering under 
en kortare tid. Ett krav på samtycke även under dessa omständigheter skulle 
potentiellt fördröja dessa viktiga åtgärder. 
 

3.4. Närmare om informationsplikt 

Det bör avslutningsvis även påpekas att tjänstetillhandahållare har en generell 
skyldighet att informera om deras tjänsters kvalité etc. enligt 5 kap 15 § EkomL. 
Enligt 6 kap 4 § EkomL ska tjänstetillhandahållare vidare informera om särskilda 
risker vid användandet av en tjänst. Ingen av dessa bestämmelser innehåller en 
uttrycklig informationsplikt för tjänstetillhandahållarna att informera om på vilket 
sätt de filtrerar sin trafik. Vid införandet av den bestämmelsen som föreslås kan 
därför lagstiftaren också överväga att uttryckligen lägga en sådan informationsplikt 
på tjänstetillhandahållaren. 
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3.5. Närmare avseende vilka åtgärder tjänstetillhandahållare kan vidta 

Det är i sammanhanget viktigt att skilja mellan olika åtgärder som kan tänkas 
vidtas. När det gäller virus och annan elakartad kod som sprids automatiskt över 
nätverken torde någon slags filtrering, dvs. en automatisk radering av konstaterade 
fall av elakartad kod, vara lämpligast. Det kan dock också tänkas att 
tillhandahållaren av tjänsten bör ges möjlighet att tillfälligt eller permanent avbryta 
tjänsten för användare vars anslutning, medvetet eller omedvetet, används som 
plattform för olika former av angrepp. Denna senare metod berör dock i hög grad 
villkoren för tillhandahållandet av den elektroniska kommunikationstjänsten och 
begränsning av samt uppsägning av densamma. Redan nu finns en möjlighet för 
operatörer att behandla trafikuppgifter i syfte att avslöja obehörig användning av 
ett elektroniskt kommunikationsnät eller tjänst. EkomL innehåller inte några 
bestämmelser avseende begräsning eller uppsägning av elektroniska 
kommunikationstjänster (däremot regleras uppsägning av telefonitjänst till fast 
nätanslutningspunkt i 5 kap 19 §). Mot bakgrund av ovanstående torde det idag 
inte finnas någon anledning att i EkomL reglera på vilket sätt och under vilka 
omständigheter en tjänst får begränsas då den nyttjas för spridning av elakartad 
kod. Sådana förhållanden bör istället regleras genom avtal mellan tillhandahållare 
av tjänsten och användarna. För det fall sådana avtal av olika anledningar ses som 
alltför ingripande mot slutanvändare får dessa frågor tas upp i sedvanlig ordning, 
dvs. genom tillsyn av EkomL i den mån förhållandet regleras där eller tillsyn enligt 
konsumentreglerande lagstiftning. 
 

3.6. Möjlighet eller tvång? 

Som konstaterat ovan finns idag små möjligheter för operatörer att vidta aktiva 
åtgärder såsom filtrering av kommunikation med mindre än att de inhämtat 
samtycke från samtliga berörda användare. Det föreslås ovan att 
tjänstetillhandahållare ska ges en möjlighet att vidta sådana åtgärder. Det kan dock 
vidare diskuteras om detta verkligen enbart ska vara en möjlighet eller om, i vart 
fall en viss mininivå av säkerhet, istället ska utgöra en skyldighet. Med avseende på 
generella åtgärder som krävs för att tjänsterna och näten ska uppfylla rimliga krav 
på funktion och säkerhet kan sådana krav regleras genom allmänna skyldigheter, 
jfr avsnitt 2.2 och 2.4. När det gäller mer specifika och aktiva åtgärder såsom 
filtrering av trafik kan det förvisso anses att tillhandahållare bör ha en skyldighet 
att vidta åtgärder eftersom ett effektivt förhindrande av spridning kräver att flera 
tillhandahållare vidtar liknande åtgärder. För närvarande anser dock PTS att en 
sådan skyldighet är att gå alltför långt i lagstiftningen, det torde nu vara tillräckligt 
att ge tillhandahållare en möjlighet att vidta åtgärder. En senare genomgång och 
analys av såväl aktörernas handlande som den allmänna säkerhetsnivån kan ge 
myndigheten anledning att återkomma till dessa avvägningar. 
 

3.7. Författningskommentar till föreslagen lagstiftning 

Av kommentaren till den föreslagna bestämmelsen bör framgå att undantaget 
gäller endast för sådan behandling som verkligen är nödvändig och att ingrepp 
endast får ske om det verkligen finns skäl att misstänka att det elektroniska 
meddelandet innehåller ett program som på ett reellt sätt äventyrar 
kommunikationstjänsten. I praktiken torde detta främst innebära en möjlighet att 
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förhindra s.k. maskar som sprider sig mellan användare antingen automatiskt eller 
via e-post. Det är mer tveksamt om bestämmelsen skulle kunna innebära 
möjlighet att filtrera program eller meddelanden som endast påverkar den 
mottagande terminalen (som t.ex. ”phishing” försök eller virus som inte innehåller 
någon funktion som sprider dem över elektroniska kommunikationsnät). Det är 
helt klart att undantaget inte kan användas för att generellt filtrera trafik som antas 
vara s.k. spam eftersom varje enskilt spam inte hotar kommunikationstjänsten 
eller nätet utan det är själva mängden spam som möjligen gör det. Däremot torde 
program som genererar spam, eller program som används för fjärrstyrning av en 
terminal kunna sägas äventyra själva tjänsten eftersom programmet i sig kan skapa 
en stor mängd oönskad trafik. Ett enskilt spam-meddelande kan dock inte i sig 
anses äventyra kommunikationstjänsten. I den utsträckning tillhandahållare är i 
behov av att begränsa trafik avseende spam och virus som inte äventyrar 
kommunikationstjänsten får detta lösas genom att berörda användare samtycker 
till behandlingen. Redan av att uttrycket nödvändig anges i bestämmelsen torde 
innebära att de åtgärder som vidtas måste vara proportionerliga ur 
integritetssynpunkt. Detta bör dock understrykas i kommentaren till 
bestämmelsen och likaledes bör understrykas att tillägget utgör ett undantag från 
en huvudregel och att det därigenom ska användas restriktivt. 
 

3.8. Jämförelse med andra länder 

Det kan jämförelsevis nämnas att lagstiftning införts i Finland som ger 
tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster (”teleföretag”) möjlighet 
att vidta olika former av åtgärder för att upprätthålla ett dataskydd.12 
Tillsynsmyndigheten i Finland har givits befogenhet att meddela närmare 
föreskrifter om dataskyddet. 
 
 
20 § (Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation 16.6.2004/516) 
 
Åtgärder för att genomföra dataskyddet 

För att avvärja kränkningar och eliminera störningar av dataskyddet har ett teleföretag, den 
som tillhandahåller mervärdestjänster eller en sammanslutningsabonnent samt de som verkar 
för dessas räkning rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att säkra i 19 § avsett dataskydd 
genom att 

1) hindra förmedling och mottagande av elektronisk post, textmeddelanden och andra 
motsvarande meddelanden, 

2) ur meddelandena avlägsna skadliga program som äventyrar dataskyddet, samt genom att 

3) vidta andra jämförbara åtgärder av teknisk natur. 

De åtgärder som avses i 1 mom. får vidtas endast om de är nödvändiga för att trygga nät- eller 
kommunikationstjänsterna, eller kommunikationsmöjligheterna för den som mottar ett 
meddelande. 

Ingrepp får göras i meddelandets innehåll endast med tekniska medel för att kontrollera och 
avlägsna meddelandet, om det finns sannolika skäl att misstänka att meddelandet innehåller ett 
sådant dataprogram eller en sådan serie av programinstruktioner som avses i 34 kap. 9 a § 1 

                                                 
12 Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation 16.6.2004/516, 20 § 
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punkten i strafflagen (39/1889) eller att meddelandet används för sådant störande av post- och 
teletrafik som avses i 38 kap. 5 § i strafflagen. 

Åtgärderna ska utföras omsorgsfullt och anpassas till den störning som ska avvärjas. 
Åtgärderna ska utföras utan att yttrandefriheten eller skyddet av konfidentiella meddelanden 
eller integritetsskyddet begränsas mer än nödvändigt med tanke på säkerställandet av 
nättjänsterna eller kommunikationstjänsterna eller kommunikationsmöjligheterna för 
mottagaren av ett meddelande. Åtgärderna ska avbrytas så snart det inte längre finns i denna 
paragraf nämnda förutsättningar för att vidta dem. 

Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om det tekniska förfarandet för att 
avvärja i denna paragraf avsedda kränkningar av dataskyddet samt för att eliminera 
störningar av dataskyddet. 

 
 
4. Abonnentuppgifter  

4.1. Inledning 

I takt med att användningen av Internet och annan elektronisk kommunikation 
ökar, ökar också vårt beroende av sådan kommunikation. Det är då viktigt att 
säkerställa att skyddet för den personliga integriteten upprätthålls. Den tilltagande 
hanteringen av uppgifter över Internet gör att det idag är än mer angeläget med ett 
reellt och inte bara teoretiskt skydd för den personliga integriteten.  

4.2. Slutsatser 

Det kan finnas en konflikt mellan EG-rätt och svensk grundlag. EkomL som 
bygger på ett EG-direktiv innehåller bestämmelser om behandling av 
personuppgifter i abonnentförteckningar. Problem uppstår i samband med 
tillämpningen av dessa bestämmelser eftersom abonnentupplysningsföretagen kan 
ha skydd av yttrandefrihetsgrundlagen – YGL.     
Eftersom grundlagskydd har givits åt personregister som abonnentförteckningar 
är det osäkert om hur långt PTS möjlighet sträcker sig att utöva tillsyn över 
EkomL:s regler om hur personuppgifter får behandlas i  abonnentförteckningar. 
PTS kan vara begränsad till att endast kunna utöva tillsyn över operatörernas 
rutiner vid utlämnande av abonnentuppgifter till abonnentupplysningsföretagen. I 
de fall de nu avsedda bestämmelserna i YGL är tillämpliga synes dessa ha inverkan 
på den enskildes möjlighet att göra sin rätt till information om ändamålet med 
förteckningen enligt EkomL gällande. Detsamma gäller för möjligheten för den 
enskilde att avgöra om han eller hon överhuvudtaget vill få sina personuppgifter 
publicerade på Internet eller rätten att kostnadsfritt få uppgifterna rättade eller 
borttagna. Eftersom det inte finns något krav på information och samtycke i YGL 
innan personuppgifter publiceras är abonnenten ofta omedveten om att hans eller 
hennes uppgifter finns tillgängliga på Internet. Denna potentiella konflikt mellan å 
ena sidan EG-rätt och å andra sidan svensk grundlag skulle, enligt PTS mening, 
möjligen kunna utredas inom ramen för pågående utredningar på det tryck- och 
yttrandefrihetsrättsliga området, se vidare avsnitt 4.8 nedan.  
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4.3. Bakgrund 

Teleoperatörerna har en allmän skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter till den 
som bedriver abonnentupplysning13. Denna skyldighet gäller både för fast- och 
mobil telefoni. Uppgifter som är skyddade av sekretess eller tystnadsplikt enligt 
lag eller uppgifter som abonnenten inte lämnat samtycke till utlämnande för får 
däremot inte lämnas ut. Om det inte finns något samtycke råder det tystnadsplikt 
för uppgifter om abonnemang14 (avtalet med operatören innehåller i regel en 
skrivning om att abonnenten lämnar sitt samtycke till att hans eller hennes 
abonnentuppgifter får lämnas ut av operatören). I EkomL finns också 
bestämmelser om abonnentförteckningar. Av dessa framgår bland annat att det 
krävs samtycke från en abonnent som är en fysisk person för att dennes 
personuppgifter ska få behandlas i en abonnentförteckning. Bestämmelserna är 
avsedda att skydda enskilda personers integritet. Samtidigt är vissa 
abonnentupplysningsföretags söktjänster på Internet skyddade genom YGL. 
Detta innebär att det är osäkert i vilken utsträckning de regler som finns i EkomL 
kan tillämpas på dessa företag. Detta innebär att den som inte önskar finnas med i 
den tryckta katalogen, på Internet eller i annan abonnentförteckning måste begära 
hemligt nummer eller på annat sätt klargöra att han eller hon inte samtycker till att 
teleoperatören i fråga lämnar ut hans eller hennes abonnentuppgifter. 

4.4. EkomL:s bestämmelser om abonnentuppgifter 

I kapitel 6 EkomL finns bestämmelser om integritetsskydd samlade. 
I fråga om behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster samt vid 
abonnentupplysning gäller PuL, om inte annat följer av EkomL (6 kap. 2 § 
EkomL).  
EkomL har egna bestämmelser som rör abonnentförteckningar. 
Enligt 6 kap. 15 § ska en abonnent som är en fysisk person kostnadsfritt få 
information om ändamålen med en allmänt tillgänglig abonnentförteckning eller 
en förteckning ur vilken uppgifter kan erhållas genom abonnentupplysning, innan 
personuppgifter om abonnenten tas in i den. Om förteckningen ska finnas i 
elektronisk form, ska abonnenten informeras om de sökfunktioner som en sådan 
tjänst möjliggör.  
I 6 kap. 16 § stadgas följande: För att behandla personuppgifter om en abonnent 
som är en fysisk person i en förteckning som avses i 15 § fordras samtycke från 
denne. Abonnenten ska ha möjlighet att utan kostnad kontrollera uppgifterna och 
få felaktiga uppgifter rättade samt få uppgifter borttagna ur förteckningen så snart 
det är möjligt.  
Enligt 6 kap. 20 § råder det tystnadsplikt för uppgift om abonnemang.  
I EkomL:s 6:e kapitel har begreppen behandling och samtycke samma innebörd 
som i PuL 3 §.  
PTS har tillsyn över EkomL (7 kap. 1 § EkomL och 2 § Förordning (2003:396) 
om elektronisk kommunikation). 

                                                 
13 5 kap. 7 § 4 lag (2003:389) om elektronisk kommunikation  
14 6 kap. 20 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation  
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4.5. Syftet med bestämmelserna 

Bestämmelserna i EkomL om integritetsskydd bygger på EG-direktivet om 
integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG). Syftet med direktivet är 
enligt dess artikel 1 att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser för att 
säkerställa ett likvärdigt skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna, i 
synnerhet rätten till integritet, när det gäller bland annat behandling av 
personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation.  

4.6. Bestämmelserna i EkomL och förhållandet till YGL 

Sedan den 1 januari 2003 kan den som har en webbplats anmäla en ansvarig 
utgivare och skaffa utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § YGL. Då skyddas 
webbplatsen av YGL och därmed är det osäkert i vilken utsträckning EkomL:s 
regler om behandling av personuppgifter kan tillämpas. De två stora 
nummerupplysningarna på Internet är båda skyddade av YGL. Enligt uppgift från 
Radio- och TV-verket har Eniro anmält utgivare för databas enligt första stycket i 
1 kap 9 § YGL för "Privatpersoner A-Ö, http://privatpersoner.gulasidorna.se", 
dvs. de hävdar att de är ett s.k. massmedieföretag (troligen "redaktion för tryckt 
periodisk skrift") och att de därför har ett automatiskt gällande grundlagsskydd. 
Radio- och TV-verket gör vid sådan anmälan ingen prövning av grundlagsskyddet. 
TA Teleadress Information AB har sökt och fått utgivningsbevis för databasen 
www.hitta.se (enligt andra stycket i 1 kap 9 § YGL) vilket innebär att Radio- och 
TV-verket har prövat och funnit att kraven för grundlagsskydd är uppfyllda. 

4.7. Vilka blir konsekvenserna? 

En konsekvens av YGL:s regler om utgivningsbevis är att 
abonnentupplysningsföretagen kan lägga ut personuppgifter på Internet utan att 
beakta EkomL:s regler om att information ska ges och samtycke inhämtas innan 
publicering. I många fall blir abonnenten hänvisad till att begära hemligt nummer 
hos operatören för att slippa få sina uppgifter publicerade på Internet. Detta 
måste göras för varje abonnemang abonnenten har. Ett annat alternativ är att 
begära Internetspärr hos abonnentupplysningsföretaget (ofta sedan publicering 
redan skett) som då bara gäller hos det företag man begärt spärren hos.  
PTS har tagit emot klagomål från enskilda abonnenter som gäller: 

• Att deras personuppgifter mot deras vilja och vetskap publicerats i 
abonnentförteckningar på Internet 

• Att hemliga och skyddade uppgifter finns på Internet. Hemligt nummer 
måste begäras för varje abonnemang (även för mobiltelefon som 
arbetsgivaren tillhandahåller). 

• Att de måste ha s.k. hemligt nummer för att slippa finnas på Internet, 
detta trots att de önskar vara sökbara i tryckt katalog och via 
nummerupplysning via telefon och vill att deras nummer ska synas vid 
nummerpresentation.  

• Att uppgifterna är felaktiga och inte kan rättas av 
abonnentupplysningsföretaget. I dagsläget kan i vart fall ett av de stora 
abonnentupplysningsföretagen inte ändra i informationen som kommer 
från de mobila operatörerna. Abonnenten uppmanas istället att kontakta 
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sin operatör för att få en rättelse till stånd. Däremot går det att göra en 
Internetspärr men informationen blir då endast spärrad hos det aktuella 
företaget.   

4.8. Pågående utredningar 

Det finns en pågående utredning (JU 2003:04 En beredning på det tryck- och 
yttrandefrihetsrättsliga området (Dir. 2003:58)). Enligt direktivet ska beredningen 
analysera om det frivilliga grundlagsskyddet enligt 1 kap. 9 § YGL kan komma i 
konflikt med bestämmelser som har till syfte att skydda den personliga 
integriteten. Konstitutionsutskottet har i (2001/02:KU21 s. 32) framfört att om en 
person på sin hemsida för register över sådana personuppgifter som inte skulle 
vara tillåtet att göra enligt personuppgiftslagen kan han eller hon undgå ansvar 
genom att ha ansökt om och beviljats utgivningsbevis. Grundlagsskyddet kan 
således komma att omfatta databaser som utgör rena personregister. Enligt 7 § 
första stycket PuL är lagen nämligen inte tillämplig om det strider mot 
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Skyddet enligt PuL  när 
det gäller registrering av personuppgifter kan således göras beroende av om 
utgivningsbevis finns. Det skydd som den enskilde fått genom EG-direktivet och 
PuL kan då inte upprätthållas. 
Enligt direktivet till utredningen, JU 2004:05 Skyddet för den personliga 
integriteten (Dir. 2004:51), ska däremot inte dessa frågor behandlas. 
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Bilaga 2 - Samtrafik för Internet 

Denna bilaga beskriver översiktligt hur trafiken på Internet hanteras. Vägval 
mellan olika autonoma system för trafikutbyte mellan operatörer tas upp samt 
beskrivning av knutpunkter. 

Routing mellan Autonoma System  

 
I dagens Internettopologi, där mängder av operatörer förenas i ett komplicerat 
nätverk av anslutningar, krävs också mycket information för att göra bra vägval. 
Protokollet BGP (Border Gateway Protocol) har utvecklats för att stödja routing 
genom en kedja av s.k autonoma system (AS) som är en benämning på 
administrativa domäner. De routrar som hanterar trafikutbytet mellan olika AS 
med hjälp av protokollet BGP kallas gränsroutrar. För att förhindra att IP-paketen 
börjar gå i cirkel utbyter BGP-systemen information om hela kedjan av autonoma 
system som måste passeras på vägen till ett visst nätverk.  
 
Ett BGP-system börjar med att öppna en TCP-anslutning till en BGP-granne. 
Öppningsmeddelandena identifierar avsändarens AS- och BGP-identifierare och 
kan även innehålla autentiseringsinformation för att säkert avgöra att 
informationen kommer från det AS som det utger sig för att vara. När 
förbindelsen väl öppnats utväxlas routinginformation. Förbindelsen förblir öppen, 
och uppdateringar sänds vid behov. För att säkerställa kontakten utväxlas 
periodiska keep-alive meddelanden, vanligtvis var 30:e sekund.  
De i systemet ingående routrarna annonserar kontinuerligt vägvalsinformation till 
sina grannar. En gränsrouter i AS 100 kan exempelvis få veta att vägen till en viss 
destination går via AS 555, AS 430 och AS 22. När sedan AS 100 rapporterar 
vidare till sina grannar, lägger den till sitt eget nummer först i kedjan: AS 100, AS 
555, AS 430, AS 22 etc. Denna teknik gör det enkelt att upptäcka loopar. Om en 
router mottar en annonsering där dess eget ID-nummer ingår ignoreras helt enkelt 
annonseringen.  
 
För att undvika att routingtabellerna växer sig för stora används en teknik som 
kallas aggregering dvs. sammanslagning av vägar. Det innebär att en 
internetoperatör kan annonsera alla sina kunders nät- och vägvalsinformation i ett 
block ut mot omvärlden. Trafik från externa AS sänds till operatörens 
aggregerande router som vidarebefordrar den till kundernas nät baserat på sina 
egna routingtabeller. Vid utgående trafik informerar kundens AS operatören om 
rutterna till de interna nätverken. Operatören aggregerar sedan rutterna under ett 
prefix, innan de vidareannonseras till världen utanför.  
 
En etablerad rutt återkallas om den förekommer i listan över återkallade rutter i en 
uppdatering. Samma sak gäller om en uppdatering innehåller en ersättningsrutt 
eller om ett BGP-system stänger sin förbindelse. Då annulleras samtliga rutter 
från detta system.  
 

Peering och transit 
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Fysisk och logisk sammankoppling av autonoma system (AS) t.ex. 
Internetoperatörers nät och större företag, möjliggör att tjänster som tillhandahålls 
i nätet fungerar mellan alla användares nätanslutningspunkter på de berörda näten. 
Sammankopplingen görs med två metoder - peering eller transit, för vilket 
formella eller informella avtal tecknas mellan parterna. 
 
Ett transitavtal innebär att den ena parten tar på sig att förmedla den andres och 
dennes kunders trafik till tredje operatör, och oftast gäller sådana avtal global 
trafik. En liten operatör, som behöver nå hela världen för att hans tjänster skall 
vara konkurrenskraftiga, kan uppnå detta genom sådant avtal med någon stor 
operatör som redan har globala förbindelser. Transitavtal förekommer oftast 
mellan operatörer av olika storlek och är ofta förknippade med någon form av 
avgift till den som tillhandahåller transitfunktionen, vilket oftast är den större 
operatören. Avgiften kan vara i form av en rörlig eller en fast avgift per månad. 
Den rörliga avgiften är inte distansberoende utan beräknas endast utifrån använd 
kapacitet. 
 
Ett peeringavtal mellan två operatörer innebär att de kommer överens om att ha 
samtrafik mellan sig och sina kunder, men att de inte bär trafik till/från varandra 
från tredje operatör. Peeringavtal förekommer oftast mellan operatörer av 
jämförbar storlek, och är oftast utan trafikavgift mellan parterna. Det finns även 
fall då avräkning sker för samtrafiken, vilket benämns betald peering. 
 

Knutpunkter 

 
Internet i Sverige består av en mängd olika nät som ägs och administreras av såväl 
inhemska som utländska operatörer. Förmedlingen av trafik mellan två 
operatörers nät kan göras på följande sätt: 

• operatörerna förmedlar trafik mellan sig via en egen länk (s.k. 
direktpeering eller privatpeering) 

• operatörerna förmedlar trafik via knutpunkter i Sverige eller i utlandet 
• en av operatörerna kan vara ansluten som kund till den andra. 

 
I Sverige finns särskilda nationella knutpunkter. Dessa drivs av Netnod i nära 
samarbete med Svenska Internetoperatörers Forum (SOF). Netnod ägs av 
Stiftelsen för Telematikens Utveckling (TU-stiftelsen). Knutpunkter finns idag på 
fyra platser i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Säkerheten 
kring knutpunkterna är hög. De är placerade i bergrum och är utformade för hög 
driftssäkerhet och tillgänglighet, med bland annat dubblerad utrustning och 
redundanta förbindelser. 
Netnod samråder med Internetoperatörerna genom medverkan i SOF. 
Verksamheten omfattar bland annat följande aktiviteter: 

• köpa in, installera och testa kommunikationsutrustning 
• hyra lokaler 
• hyra fiberförbindelser 
• teckna driftavtal 
• driva andra operatörsgemensamma och konkurrensneutrala funktioner. 
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En knutpunkt fungerar bara tillfredsställande om alla som ansluter sig själva får 
bestämma med vem de vill utbyta trafik och med vem de inte vill. Det viktiga är 
att ”knutpunkten” inte sätter någon policy för vem som skall byta trafik med vem. 
För att få ansluta sig till de gemensamma knutpunkterna kräver Netnod att 
operatören kan leva upp till Netnods definition av vad en operatör är, dvs. "den 
som driver verksamhet inom Internet-området och har eget AS-nummer och ej 
använder 'defaultrouting'" samt accepterar ett antal regler fastställda av Netnod, 
bl.a.: 

• operatör ska offentliggöra sin routingpolicy, om möjligt genom att 
registrera den i en särskild databas hos RIPE NCC. 

• routing får ej utbytas över knutpunkten med routingprotokoll som 
utnyttjar multicast eller broadcast. 

• statisk routing får ej användas för att styra trafik över knutpunkten. 
• AS-nummer får endast användas i en knutpunkt om de koordinerats och 

godkänts av Netnod. 
• Routinginformation som exporteras ut till andra destinationer i Internet 

får ej innehålla privata AS-nummer. 
• Trafik får endast skickas till destination med vilken operatören i förväg har 

överenskommit om trafikutbyte. 
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Bilaga 3 - Domännamnssystemet (DNS) 

I denna bilaga beskrivs grundläggande begrepp och funktioner hos 
domännamnsystemet (DNS) som är relevanta för denna rapport.  
 
Definition av DNS-tjänsten 
Grunderna för DNS finns specificerade i RFC 1034 “Domain names - concepts 
and facilities” och RFC 1035 “Domain names - implementation and 
specification”. I de två RFC:erna definieras inte begreppet DNS-tjänst. Däremot 
sägs i RFC 1034, att DNS kan ses från olika perspektiv, där användarens 
perspektiv beskrivs enligt följande: 
”From the user's point of view, the domain system is accessed through a simple procedure or OS 
call to a local resolver. The domain space consists of a single tree and the user can request 
information from any section of the tree.” 
 
Figur 1 - DNS ur ett användarperspektiv 

 
 
I denna rapport definieras DNS-tjänsten som en tjänst som tillhandahåller 
information från domännamnsträdet på begäran av användaren. Specifikt 
förutsätts DNS-tjänsten kunna besvara användarens frågor om: 
1. Adress - Vilken IP-adress som motsvarar ett efterfrågat domännamn 
2. E-postserver  - Till vilken dator e-post ska levereras 
3. Domännamnspekare - Vilket domännamn som motsvarar en efterfrågad IP-

adress 
I framtiden kan användare mycket väl komma att efterfråga annan information 
från DNS. Ett exempel är ENUM där användare kan lagra kontaktuppgifter och 
andra uppgifter knutna till ett telefonnummer. Det har även talats om att lagra 
krypteringsnycklar, ISBN-information m.m. i DNS. 
 
Domännamn och IP-adresser 
Alla datorer på Internet identifieras med hjälp av en unik IP-adress (se Bilaga 3) 
vilken används för att förmedla datapaketen på Internet till rätt dator. En IP-
adress i den version av IP som är förhärskande idag, består av ett 32-bitars binärt 
tal, som skrivs i form av fyra grupper av decimala tal åtskiljda av punkter. För att 
inte behöva komma ihåg långa sifferkombinationer använder vi oss av 
domännamn, då vi t.ex. önskar koppla upp oss mot webbsidor eller sända 
elektronisk post, se figur 2. 

frågeställare 

fråga 
svar resolver 

. (roten) 
.se . com … 
.pts … 

.www 

Domännamnsträdet 
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Figur 2 - Översättning mellan domännamn och IP-adress. 

Domännamn
www.regeringen.se

www.aftonbladet.se

mail.pts.se
.
.
.

IP-adress
194.52.220.132

212.112.162.20

192.121.211.220
.
.
.

 
 
Hierarkin i DNS 
Domännamnsystemet är hierarkiskt uppbyggt och organiserat i en upp och 
nervänd trädstruktur, vilken kallas domännamnsträdet, se figur 3. På högsta nivån 
hålls trädet samman av dess rot. Ansvarig för rotnivån är idag organisationen 
ICANN. Rotnivån kontrollerar vilka toppdomäner som tillåts ingå i 
domännamnsträdet. Roten har inget namn men representeras av en punkt sist i 
IP-adressen som dock inte behöver skrivas.  
Under rotnivån återfinns idag 258 olika toppdomäner. De är: 
• 243 st nationella toppdomäner vilka motsvarar ISO:s landskoder, t.ex. .se, 

.no, .uk, .de, .jp, osv. Tanken är att en användare därmed skulle ha en 
möjlighet att registrera sitt eget domännamn under sin respektive landskod. 
II-stiftelsen och dess driftsbolag NIC-SE ansvarar för och driver den svenska 
domänen .se.  

 
• generiska toppdomäner, vilka idag är .aero, .biz, .com, .coop, .edu, .gov, .info, 

.int, .mil, .museum, .name, .net, .org, och .pro. Dessa är tänkta att erbjudas 
globalt oberoende av land. 

 
• domänen .arpa som är tänkt att användas för domäner vars uppgift är att 

bygga upp Internets infrastruktur, t.ex. domänen e164.arpa, under vilken det 
är tänkt att lagra telefonnummer. 

 
Nivån under toppdomän kallas ofta för huvuddomän. Reglerna för vem som har 
rätt att registrera huvuddomäner varierar mellan toppdomänerna. Registrering av 
enskilda kunder tillåts inte direkt under exempelvis .uk (United Kingdom), varför 
kommersiella organisationer är hänvisade till att registrera sig under 
huvuddomänen co.uk och personnamn är hänvisade till me.uk. För .se:s del är det 
vanligast att användare registrerar sig direkt under .se, t.ex. pts.se. Det förekommer 
dock att användare registrerar sig i någon av de huvuddomäner som tillhandahålls 
av NIC-SE, t.ex. .pp.se (för privatpersoner). När väl en organisation eller 
privatperson har registrerat sitt domännamn, ansvarar denna för tilldelningen av 
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domännamn under sin huvuddomän. T.ex. avgör PTS vilken IP-adress som ska 
knytas till www.pts.se. 
 
Figur 3 - Domnännamnsträdet 
Exempel:

www.pts.se

.se .com
…

.pts …

.www

.Rot

.iis

TLD

Huvuddomän

 
 
Den översättning som behöver göras mellan domännamn och IP-adresser sköts 
alltså av DNS. DNS är ett distribuerat databassystem, där namnservrar (datorer 
med namnserver-programvara) över hela Internet hjälps åt att sköta 
översättningarna mellan domännamn och IP-adresser. Den hierarkiska 
organisationen för domännamnsystemet återspeglas också i dess tekniska 
uppbyggnad. Domännamnsträdet rot betjänas av tretton så kallade 
rotnamnservrar, eller kort och gott rotservrar, se figur 4. Rotservrarnas uppgift är 
att svara på frågor och ange vilka namnservrar som betjänar en efterfrågad 
toppdomän. De namnservrar som ansvarar för en TLD har på motsvarande sätt 
till uppgift att ange vilka servrar som betjänar en huvuddomän, osv. Den 
organisation eller privatperson som har ett eget domännamn registrerat, t.ex. pts.se, 
ansvarar för att det finns namnservrar som kan besvara frågor om sina egna 
domnännamn. I detta exempel www.pts.se. 
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Figur 4 - Namnservrar och domännamnsträdet 

.se .com
…

.pts …

.www

…
Rot-servrar

…
.SE-servrar

…
Namnservrar
För PTS

 
 
Domäner och zoner 
I DNS används både begreppen domän och zon för att ange ett område i 
domännamnsträdet.  

Domän 

En domän är ett delträd i det stora domännamnsträdet och identifieras med 
domännamnet för delträdets rot. Domänen består av alla resurser som finns i 
delträdet. T.ex. i figur 5 så omfattar domänen .se: .se, e1.se, www.e1.se, mail.e1.se, 
e2.se och www.e2.se. Medan domänen e1.se omfattar: e1.se, www.e1.se och 
mail.e1.se. 
 
Figur 5 – Domäner och domännamn 

.SE

rot

E1.SE E2.SE

WWW.E1.SE MAIL.E1.SE

.NO

Domän: .SE

Domän: E1.SE

WWW.E2.SE
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Zon 

Begreppet zon används för att beskriva hur det administrativa ansvaret för 
domännamnsträdet delas upp mellan olika organisationer. En zon utgörs av en 
sammanhängande del av domännamnsträdet som administreras av en organisation 
och lagras på dess namnservrar. I exemplet i figur 6 har tre zoner markerats. De är 
zonerna .se, e1.se och e2.se. Observera att e1.se och e2.se inte tillhör .se -zonen 
men väl .se -domänen. Var och en av de tre zonerna förutsätts administreras av 
olika organisationer som lagrar sin information på namnservrar de själva ansvar 
för. 
 
I verkligheten är administrationen av .se-domänen uppdelad på ett stort antal 
organisationer som ansvarar för sina respektive zoner. Det är idag NIC-SE som 
ansvarar för att administrera .se-zonen och se till att den distribueras ut på 
namnservrar. Som regel administreras huvuddomänerna under .se av andra 
organisationer, varför dessa inte ingår .se-zonen, t.ex. ingår inte pts.se i .se-zonen.  
 
Figur 6 – Zoner 

.SE

rot

E1.SE E2.SE

WWW.E1.SE MAIL.E1.SE

.NO

ZON: .SE

ZON: E1.SE

WWW.E2.SE

ZON: E2.SE

 
 
Officiella namnservrar för en zon 
De system som lagrar och distribuerar information om domännamnsträdet kallas 
för namnservrar. På en namnserver lagras information om en eller flera zoner. För 
att erbjuda en robust tjänst ut mot Internet används typiskt två eller flera 
namnservar för en zon. En av namnservrarna för zonen, är masterserver. Den 
hämtar in zonens information från en lokal fil. De övriga namnservarna hämtar 
informationen från masterservern och kallas därför för slavservrar. Överföringen 
till slavservrarna kallas för zonöverföring (eng. zone transfer) och kan antingen 
initieras av slav- eller masterservern, se figur 7. 
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Figur 7 - Master- och slavservrar 

Masterserver

Slavserver 1 Slavserver 2 Slavserver 3

Datafil för zonen

zonöverföring

 
 
Det är även möjligt att ha zonöverföringar i flera steg, dvs. den slavserver som har 
gjort en zonöverföring kan i sin tur bli masterserver då zonen distribueras vidare 
till ytterligare slavservrar. Ur användarens perspektiv är det ingen skillnad mellan 
en master- eller slavserver. Alla kan besvara frågor för zonen. Man säger därför att 
både masterservern och slavnamnservrarna är officiell namnserver (eng. 
authoritative) för en zon, då de ska ha samma uppgifter lagrade om zonen. 
 
Poster 
I DNS sparas namninformationen i poster (eng. resource records). Posterna är 
knutna till domännamn då de lagras i DNS, där det för varje domännamn kan 
finnas flera olika poster lagrade. Det finns olika typer av poster, där de viktigaste 
för denna rapport återfinns i figur 8 och beskrivs utförligare nedan. 
 
Figur 8 - Information som DNS-tjänsten kan tillhandahålla 

- Start of a zone of authoritySOAParametrar för och information om 
zonen

- Name ServerNSSpecificerar en officiell namnserver för 
en zon

- DomännamnspekarePTRVilket domännamn som motsvarar en 
efterfrågad IP-adress.

- Mail ExchangeMXTill vilken host e-post ska levereras.

- Adress (datoradress)AVilken IP-adress det är som motsvarar 
ett efterfrågat domännamn.

betydelsePosttypFråga avseende

- Start of a zone of authoritySOAParametrar för och information om 
zonen

- Name ServerNSSpecificerar en officiell namnserver för 
en zon

- DomännamnspekarePTRVilket domännamn som motsvarar en 
efterfrågad IP-adress.

- Mail ExchangeMXTill vilken host e-post ska levereras.

- Adress (datoradress)AVilken IP-adress det är som motsvarar 
ett efterfrågat domännamn.

betydelsePosttypFråga avseende
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Address (A-post) 

Den av användaren vanligast efterfrågade posten, är den som lagrar vilken IP-
adress som motsvarar ett visst domännamn. Den efterfrågas t.ex. av en 
webbläsare efter det att användaren har angivit en Uniform Resource Locator 
(URL), t.ex. en webb-adress, i sin webbläsare eller då en mailserver ska leverera 
elektronisk post. I DNS lagras informationen om IP-adresser i så kallade A-
poster. 

Mail Exchange (MX-post) 

När en mailserver ska leverera e-post, frågar den vanligtvis först DNS-tjänsten om 
vilken dator (domännamn) posten ska levereras till. T.ex. så innehåller inte e-
postadressen shl@iis.se information om vilken mailserver som ska ta emot post. 
Men genom att fråga DNS om var post till iis.se ska levereras, erhålls besked om 
att den ska sändas till datorn med domännamnet mail.iis.se. I DNS lagras 
informationen om hur e-post ska levereras i så kallade MX-poster. 

Domännamnspekare (PTR-post) 

I DNS-tjänsten ingår även att besvara frågor om - vilket domännamn som 
motsvarar en viss IP-adress. Tjänsten används inte av den vanliga ”surfaren”, 
utan t.ex. i följande fall: 
• För att göra en översättning av IP-adresserna i logginformation till 

domännamn. Ett exempel är en webbserver som för statistik över vilka 
domäner användarna kommer från. 

• För nätövervakningsprogram som presenterar nätkartor med domännamn.  
• Det enkla programmet ”traceroute” som finns på de flesta datorer och med 

vars hjälp man kan följa, vilken väg trafiken tar för att nå olika destinationer 
och översätter samtidigt routrarnas IP-adresser till domännamn. 

• För att kunna spåra källan för oönskad trafik. 
I DNS lagras domännamnspekare i så kallade PTR-poster. 
 

Name server (NS-post) 

I NS-posten anges domännamnet för en namnserver som är ansvarig för en zon. 
Då flera namnservrar vanligtvis betjänar en zon, finns det flera NS-poster för 
zonen. NS-posterna för en zon lagras både i den egna zonen och i den 
ovanliggande zonen. Orsaken till att de även lagras i den ovanliggande zonen är 
att den ska klara av att hänvisa frågor till den underliggande zonens namnservrar. 
 

Start of a zone of authority (SOA–post) 

För varje zon finns en SOA-post. Den innehåller följande uppgifter om zonen: 
 
Email: Adress till ansvarig instans för zonen. 
 
Serial: Versionsnummer för zonfilen. Detta används av slavarna för att 

se om zonfilen har uppdaterats. 
 
Refresh:  Med vilket intervall slaven ska kontrollera ifall zonen har 

uppdaterats. 
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Retry:  Hur länge slaven ska vänta efter ett misslyckat försök innan nytt 

försök görs att kontakta master. 
 
Expire:  Hur länge data är giltigt i det fall slaven inte når master, dvs 

under hur lång tid får slavservern fortfarande svara på frågor 
även om masterservern inte är nåbar. 

 
TTL:  Hur länge svar från för zonen officiell namnserver ska sparas av 

resolvrar.  
 
Server: Domännamn för zonens masterserver. Dess 

användningsområde är dock tveksam i dagsläget. 
 
Resolver  
De flesta vanliga datorer är inte konfigurerade för att själva genomsöka 
domännamnsträdet för att finna svaret på DNS-frågor från frågeställare som 
exempelvis kan vara en användares persondator. Det vanligaste är att DNS-frågor 
ställs till en fristående server med DNS-programvara. En sådan DNS-server, vars 
syfte är att vara ombud för andra datorers DNS-frågor, kallas i detta dokument 
fortsättningsvis för resolver. En resolver söker på frågeställarens uppdrag igenom 
domännamnsträdet genom att fråga olika namnservrar. När den har funnit svaret 
så sänds det till frågeställaren. DNS-stödet hos frågeställaren kan därigenom göras 
enkelt, då frågeställaren endast behöver sända en fråga till en resolver och därefter 
invänta svaret. 
 
En resolver kan vara ombud för allt från en enkel hem-PC till en avancerad 
server. En dator måste dock känna till vilken resolver den ska använda. Detta görs 
genom att IP-adressen till en eller flera lämpliga resolvrar anges, antingen 
automatiskt via dynamisk adressering (DHCP) eller manuellt, se figur 9. 
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Figur 9 - Manuell konfiguration i klient av IP-adress till resolver 

 
 
Resolvern är som regel inte en allmänt tillgänglig resurs, utan var och en förutsätts 
ha sina egen resolver. Mindre avancerade användare har ofta ingen egen, utan 
använder någon av de resolvrar som internetoperatören tillhandahåller åt sina 
kunder, se figur 10. 
 
Figur 10 - Mindre avancerade användare utan egen Resolver 

 
 
I mer avancerade nätverk kan anrop passera genom flera led av resolvrar. T.ex. är 
det vanligt att man i större nätverk tillhandahåller en intern DNS-tjänst för 
resurser i organisationens intranät. Användarna ställer då sina DNS-frågor mot en 
intern namnserver. Den interna namnservern ser till att frågor avseende den egna 
domänen besvaras lokalt medan frågor avseende externa resurser sänds vidare 

   

Resolver 
 

Frågeställare 

Internet 

Namnservrar på  Internet 
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mot Internet. För att isolera det interna DNS-systemet sänds frågorna mot 
Internet genom ett brandväggssystem som kan innehålla en separat namnserver 
och som då fungerar som resolver mot Internet. På detta sätt passerar 
användarnas DNS-frågor två resolvrar innan frågan når Internets publika DNS-
infrastruktur, se figur 11. 
 
Figur 11 - Brandväggslösning med separat intern och extern DNS 

 
 
En resolverfunktion ingår normalt i en namnserver. Med denna konfiguration kan 
namnserverfunktionen svara på frågor avseende annat än bara sina officiella 
zoner. När namnservern får en fråga som den inte vet svaret på ställer den frågan 
vidare mot andra namnservar. 
 
En komplett domännamnsuppslagning 
Om en resolver inte har någon information cachad (sparad) från tidigare 
uppslagningar, tas följande steg när en frågeställare frågar efter den IP-adress som 
motsvarar domännamnet www.pts.se, se figur 12 
 
1. Frågeställaren sänder en fråga till sin resolver, i vilken A-posten för www.pts.se 

efterfrågas. 
2. Resolvern sänder frågan vidare till en av rotnamnservrarna. 
3. Rotnamnservern besvarar frågan genom att returnera en lista över .se:s 

namnservrar med IP-adresser. 
4. Resolvern ställer nu frågan till en av .se:s namnservrar. 
5. .se:s namnserver returnerar en lista över PTS (pts.se) namnservrar med IP-

adresser. 
6. Resolvern ställer frågan till en av PTS (pts.se) namnservrar. 
7. PTS (pts.se) namnserver returnerar IP-adressen för www.pts.se till resolvern. 
8. Resolvern returnerar svaret till frågeställaren. 
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Figur 12- Uppslagning av ett domännamn 

 
 
Cachning 
För att undvika att behöva upprepa frågor, sparar tillfälligt (cachar) resolvern 
svaren från tidigare domännamnsuppslagningar. I figur 13 ges exempel på hur 
trafiken mot domännamnsträdet påverkas av resolverns sparade information. I fall 
A har resolvern ingen sparad information, varvid resolvern kommer att ställa 
frågor i tur och ordning mot namnservrarna för rot, för .se och för pts.se. I fall B 
har resolvern tidigare frågat efter information från en annan domän än pts.se, där 
den andra domänen också finns under .se. Resolvern har då redan mottagit och 
sparat information från rotnamnservrarna om vilka som är namnservrar för .se 
och behöver därför inte upprepa frågan till rot. Resolvern behöver endast ställa 
frågor mot namnservrarna för zonerna .se och pts.se. I fall C har resolvern tidigare 
frågat efter någon annan information från pts.se, t.ex. kan mail.pts.se.ha efterfrågats. 
Resolvern vet då vilka namnservrar pts.se har, varför resolvern direkt kommer att 
fråga en namnserver för pts.se. 
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Figur 13 - Trafikminskning till följd av sparad information 

 
 
I fall D har resolvern ett sparat svar från en tidigare förfrågan avseende www.pts.se. 
När nästa fråga erhålls om www.pts.se svarar den direkt, utan att ställa frågor mot 
domännamnsträdet. 
 
TTL 
För att förhindra att de poster som cachas av namnservrar blir gammal och 
ogiltig, får posten en giltighetstid med parametern TTL (Time to Live). Varje post 
har sitt eget TTL-värde, som anger hur länge posten får sparas av t.ex. en resolver. 
TTL-värdet sätts av den som konfigurerar zonen och returneras med varje post i 
svarsmeddelandet, se figur 14. 
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Figur 14 - Cachning av NS-poster för en TLD 

 
 
I detta exempel returnerar en namnserver för rot en lista över de officiella 
namnservrarna för .se på frågan adressen för z110.se. Varje namnserver för .se-
zonen har ett TTL-värde om 2 dygn. Det gör att resolvern inte behöver fråga 
rotnamnservrarna mer under denna tid, då frågorna avser domännamn i .se-
domänen, utan kan i stället direkt fråga .se:s namnservrar. Ett högt TTL-värde gör 
att mycket information kommer att cachas av resolvern, varigenom trafiklasten 
minskar, uppslagningarna blir snabbare och högre robusthet mot bortfall av 
namnservrar uppnås. Nackdelen är att det tar längre tid för 
konfigurationsförändringar att slå igenom.  
 
Cachning som skydd mot driftstörningar 
Tack vare att resolvrarna cachar poster, kan driftstörningarna till följd av 
otillgängliga namnservrar minskas. Eftersom TTL för den cachade informationen 
successivt löper ut, har cachningen bara effekt under begränsad tid, varefter den 
cachade informationen blir ogiltig och måste förnyas. Antag att alla 
rotnamnservrar samtidigt blir otillgängliga. Detta är naturligtvis ett hypotetiskt 
antagande, men oavsett detta kan följande förväntas hända: 
De resolvrar som just hämtat uppdaterade NS-poster för en viss TLD hos rot 
med TTL-värde på 48 timmar har långa TTL-värden kvar på dessa, varför de inte 
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behöver kontakta rotnamnservrarna i detta ärende på ett bra tag igen. Den mindre 
lyckligt lottade resolvern fick sin uppdatering för 47 timmar och 59 minuter sedan 
och behöver redan en minut efter kraschen få en ny uppdaterad information om 
den aktuella TLD:ns NS-poster från rotnamnservrarna. Olika resolvrar kommer 
därmed att drabbas olika snabbt av förlorad tillgång till rot. I en större population 
kan man förvänta sig att resolvrarnas TTL-värden är någorlunda jämnt fördelade 
(frånsett dygnsvariationer) och att de löper ut enligt den i figur 15 beskrivna 
kurvan. Efter en timme drabbas 1/48 av resolverpopulationen av driftstörningen, 
efter ett dygn 50% osv. 
 
Förutsättningar för detta är bl.a.:  

• omstarter görs inte 
• TLD:er för vilket ett stort antal frågor görs, varför svaret ” alltid” finns 

cachat i resolvern (gäller ej för ovanliga TLD:er) 
• TTL för TLD:ns namnservrar är 48 timmar 

 
Figur 15 - Cachning fördröjer skadan då alla namnservrar är otillgängliga 

Otillgänglighet
(ej svar på TLD-frågan)

100%

48 tim

50%

10%

24 tim4 tim 48 min
 

 
Det finns dock det som både talar för att den av användarna upplevda skadan kan 
komma snabbare och att det kan ta längre tid. Det som talar för att skadan 
kommer att märkas snabbare är: 
• Både sändarens och mottagarens resolvrar måste fungera för att leverera e-

post.  
• T.ex. för webb, är användaren ofta beroende av domännamn från olika 

domäner, för vilka TTL har löpt olika långt. 
• T.ex. har .se i sin zon satt sina NS-posters TTL till 1 dygn och även denna 

information når resolvern. 
• Rot kan behöva nås p.g.a. att TTL för NS-posterna för rotzonen i sig har löpt 

ut. 
• Användarna blir nervösa när ”nätet” börjar uppträda konstigt och startar då 

om sina resolvrar, varefter inget finns cachat. 
 
Det som talar för att det kan ta längre tid är att den eftersökta A-posten finns 
cachad. Att ge en mer exakt bild av hur snabbt DNS-tjänsten försämras kräver 
således betydligt noggrannare förutsättningar. Dock kan man slå fast att cachning 
inte undanröjer behovet av tillgängliga namnservrar. Endast under en begränsad 
tid kan den uppkomna skadan minskas. 


