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Internetutvecklingen styrs idag endast i begränsad utsträckning av samma aktörer som för fem eller tio år 
sedan. Anspråken på hur nätet ska kontrolleras kommer från flera håll samtidigt. Det blir allt svårare att 
överblicka försöken att påverka nätets utveckling. 
 
Därför vill .SE bidra till omvärldsbevakningen genom att i fortsättningen ge ut en månadsvis 
sammanställning av aktuella händelser. Sammanställningen gäller utvecklingen i Sverige, EU och globalt, 
och fokuserar i första hand på händelser som rör Internets styrning och hoten mot det öppna Internet. 
 
Läsaren bör inte vänta sig en fullständig genomgång av varje fråga. Brevet är en kortfattad 
inventering och pekare mot aktuella frågor. Den intresserade bör särskilt läsa artiklarna som 
fotnoterna pekar på. Tematiska fördjupningar, kommentarer och åsikter ligger i bilaga.  
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Globalt 

Förenta nationerna 

WCIT 
I bilaga. 

Internet Governance Forum (IGF) i Azerbadjan 
I början av oktober hölls Internet Governance Forum (IGF) i Azerbadjan. Som på alla 
tidigare IGF fanns även på denna konferens en hyllningskör till Multistakeholder model 
för Internets styrning, och att IGF är det rätta instrumentet för Internets utveckling. 
UNESCO, ICC-Basis, World Economic Forum, ICANN, Vint Cerf och andra institutioner 
gav konferensen och modellen sitt stöd.  
 
IT-ministern från Afghanistan levererade en uppfriskande påminnelse om den diversitet 
som gäller för tillhandahållande av Internet. För 10 år sedan styrdes landet av Talibaner, 
som hade ett måttligt intresse av Internet. Trots detta väntas 80% av Afghanistans 
befolkning ha Internetaccess 2014. Intresseorganisationen GSMA nämndes som tydlig 
möjliggörarare av denna utveckling.  
Den brittiska kulturministern (numer ansvarig också för Internet Governance-frågor) 
knorrade över avsaknaden av en struktur för regeringarna i IGF (Att den s.k. MAG 
saknade FN-finansiering).  
Den nye egyptiska IT-ministern betonade den pågående glidningen mot ett mobilt 
Internet, och dess betydelse för nästa miljard användare. Han poängterade därför 
särskilt ett internationaliserat (mångspråkigt) Internet. Som brukligt framhölls i första 
hand behovet av ytterligare infrastruktur för Internet, och först i andra hand säkerhet 
för nätet.  
Amelia Andersdotter (Europaparlamentet) kritiserade konferensen för bristen på 
gender- och åldersbalans bland inledningstalarna, samt att piratpartiet i Europa vill 
ändra förutsättningarna för Internet.  
ICANN:s nye VD Chehadé påpekade att ICANN nu lämnar Los Angeles, genom att 
decentralisera, och genom att etablera flera kontor utanför landet. Chehadè gjorde en 
särskild poäng i att ICANN är en aktör i ett (globalt) ekosystem av organisationer som 
tillsammans driver Internet. Han representerar därmed en mer blygsam syn på ICANN:s 
uppgift än sin företrädare. Se vidare bilaga. 
 
På IGF uppmärksammades särskilt också ett upprop med kritik av friheten på nätet i 
Azerbadjan. Spetsen riktades mot landets president.1 En kort summering av 
konferensen finns på IGF:s hemsida.2 
 

                                                        
1 http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-internet-is-not-free-in-azerbaijan-a-letter-to-
president-ilham-aliyev-8282022.html  
2 http://www.intgovforum.org/cms/2012/Book/Chairs.Summary.IGF.2012.pdf  

http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-internet-is-not-free-in-azerbaijan-a-letter-to-president-ilham-aliyev-8282022.html
http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-internet-is-not-free-in-azerbaijan-a-letter-to-president-ilham-aliyev-8282022.html
http://www.intgovforum.org/cms/2012/Book/Chairs.Summary.IGF.2012.pdf
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ICANN och nya toppdomäner 
ICANN har under pågående process för nya toppdomäner beslutat att ändra policyn för 
urval av vilka ansökningar till nya toppdomäner och i vilken ordning de ska bearbetas. 
Det påverkar troligtvis också i vilken ordning toppdomänerna sjösätts, något som kan ha 
stor effekt för de som sökt om ny toppdomän.  17 december kommer en 
slumpvis ’lottdragning’ hållas.3 Turordningen kommer att publiceras här:4 
 
I processen för nya toppdomäner för ICANN har regeringarnas rådgivande organ (GAC) 
tillsammans lämnat in 242 invändningar (s.k. early warnings) mot de föreslagna nya 
toppdomänerna. Exempelvis får flygbolaget Swiss’ planer på att registrera 
toppdomänen .SWISS invändningar från den Schweiziska regeringen, eftersom 
Schweizisk är ett allmängiltigt adverb för allt som kommer från landet, och eftersom dess 
regering därför inte vill ge bolaget ensamrätt på nätet för sådana beskrivningar.   
På liknande sätt har Australiens regering lämnat invändningar mot kosmetikabolaget 
L'Oréals planer på att registrera toppdomänerna .SKIN och .SALON. Arabiska 
Arabemiraten har lämnat invändning mot toppdomänen .ISLAM.5  

Indiskt initiativ till Internet Governance 
Häromåret rapporterades hur ett tidigare förslag att bilda den FN-ledda organisation 
CIRP skulle bli en ny institutionell plattform för att styra Internet politiskt. Förslaget lät 
åtminstone då som ett tydligt alternativ till dagens styrning av Internet. Indiska Mail 
online India rapporterar nyligen om spelet bakom detta indiska initiativ.6 
 
Samtidigt finns inom landet andra tongångar. Indiens telekomminister Mr Kapil Sibal 
har uppvaktats av näringslivsorganisationer och representanter för civilt samhälle. Där 
har bl.a. framförts synpunkter på att Indiens förslag till WCIT bör revideras.  
Särskilt har förslaget att ITU skulle styra upp SPAM pekats ut som ett första steg på det 
sluttande planet mot reglering också av Internets innehåll. Enligt Artikeln har Sibal tagit 
intryck av synpunkterna, och öppnat för revision av den indiska ståndpunkten. Enligt 
artikeln söker han en nationell konsensus också utanför regeringskvarteren för den 
indiska linjen i WCIT.7  

                                                        
3 http://newgtlds.icann.org/en/applicants/prioritization-draw  
4 http://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus  
5 https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings  
6 http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2220692/How-India-helped-bunch-
bureaucrats-custodians-Internet.html  
7 http://www.thehindu.com/news/national/sibal-snowed-in-with-issues-of-free-
speech/article4140969.ece   
http://www.thehindu.com/news/national/itu-cant-be-allowed-to-regulate-content-and-free-speech-
says-sibal/article4124045.ece   
http://www.scoop.it/t/wcit/p/3193462309/kapil-sibal-to-engage-global-leaders-on-multistakeholder-
governance-of-internet  

 

http://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/prioritization-draw
http://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2220692/How-India-helped-bunch-bureaucrats-custodians-Internet.html
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2220692/How-India-helped-bunch-bureaucrats-custodians-Internet.html
http://www.thehindu.com/news/national/sibal-snowed-in-with-issues-of-free-speech/article4140969.ece
http://www.thehindu.com/news/national/sibal-snowed-in-with-issues-of-free-speech/article4140969.ece
http://www.thehindu.com/news/national/itu-cant-be-allowed-to-regulate-content-and-free-speech-says-sibal/article4124045.ece
http://www.thehindu.com/news/national/itu-cant-be-allowed-to-regulate-content-and-free-speech-says-sibal/article4124045.ece
http://www.scoop.it/t/wcit/p/3193462309/kapil-sibal-to-engage-global-leaders-on-multistakeholder-governance-of-internet
http://www.scoop.it/t/wcit/p/3193462309/kapil-sibal-to-engage-global-leaders-on-multistakeholder-governance-of-internet
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Möjligtvis finns ett samband mellan Minister Sibals vilja att skapa nationell 
multistakeholder konsensus och den ITU-resolution om ett inkluderande 
informationssamhället som beslutades på WTSA-12 i slutet av november.8  

Länder som spärrar oönskat innehåll på nätet 
Så var det dags för Egypten att sälla sig till listan över stater som filtrera innehåll på 
nätet. I november aviserade statsåklagaren i Egypten att en sajt med pornografiskt 
innehåll skulle spärras. Åtgärden stammar från ett domstolsutslag från 2009, som 
fastställde att pornografi är skadligt för ’Egyptiska sociala värderingar’.9  

Google.com blockerat i Kina 
Flera källor rapporterar att den s.k. Kinesiska brandväggen (great firewall of China) haft 
stor påverkan på Googles tjänster i november. Det är bl.a. e-posttjänsten, google 
analytics, karttjänst, dokument med mera som blivit ompekade till Korea, och därför 
blivit obrukbara.10 

Internationaliserade domännamn 
Det Europeiska Registryt Eurid(.EU) har tillsammans med FN-organet UNESCO skrivit  
en rapport om processen att frambringa internationaliserade domännamn (IDN). ICANN 
har godkänt 31 internationaliserade toppdomäner, och omkring 20 finns idag i 
fungerande användning. Dessa hittas i slutet av tabellen här. 11 

Ny knytpunkt i Kongo 
Internet Society  har tillsammans med ISP-föreningen i Kongo startat en ny knytpunkt 
för Internet i Kinshasa. The Kinshasa IXP (KINIX) finansierades bl.a. genom 
samfinansiering från ISP:er i regionen.  
En knytpunkt för Internet är del av den fysiska infrastrukturen för nätet, där 
Internetleverantörer (ISP) utbyter trafik mellan sina autonoma nät. Fler knytpunkter för 
Internet bidrar till att göra nätet ’mer finmaskigt’ vilket i förlängningen gör att trafiken 
via nätet kan färdas kortare sträcka för att nå sin mottagare.12  

                                                        
8 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/87.aspx#.ULc0iULmpgM  
9 http://english.ahram.org.eg/News/57471.aspx  OCH 
https://netzpolitik.org/2012/agypten-sperrt-webseiten-mit-pornographischen-inhalten/   
10 https://en.greatfire.org/blog/2012/nov/googlecom-blocked-china   
http://whois.domaintools.com/59.24.3.173   
11 http://www.iana.org/domains/root/db/ OCH   
http://www.icann.org/en/resources/idn/eurid-unesco-deployment-08nov12-en   
12 http://www.internetsociety.org/news/new-internet-exchange-point-launched-16-november-
kinshasa-democratic-republic-congo   
http://www.iburstafrica.com/?c=cd&lang=english&content=ourcompany   
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_exchange_point   

http://www.iana.org/domains/root/db/
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/87.aspx#.ULc0iULmpgM
http://english.ahram.org.eg/News/57471.aspx
https://netzpolitik.org/2012/agypten-sperrt-webseiten-mit-pornographischen-inhalten/
https://en.greatfire.org/blog/2012/nov/googlecom-blocked-china
http://whois.domaintools.com/59.24.3.173
http://www.iana.org/domains/root/db/
http://www.icann.org/en/resources/idn/eurid-unesco-deployment-08nov12-en
http://www.internetsociety.org/news/new-internet-exchange-point-launched-16-november-kinshasa-democratic-republic-congo
http://www.internetsociety.org/news/new-internet-exchange-point-launched-16-november-kinshasa-democratic-republic-congo
http://www.iburstafrica.com/?c=cd&lang=english&content=ourcompany
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_exchange_point
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Begränsningar av Internets innehåll  
TeliaSoneras bolag Tcell har efter påstötning från reglerande myndighet i Tajikistan 
begränsat åtkomsten till Facebook. Att bolaget på eget initiativ går ut med detta i 
pressmeddelande kan tolkas som en ändrad policy i företaget, med ett ökat fokus på 
sociala aspekter av verksamheten (s.k. Corporate Social Responsibility-aspekter, CSR).13  

Syrien offline 
Efter det utdragna kriget i Syrien försvann landet så häromdagen också från Internet. 
Trafiken har senare kommit igång delvis. Möjligtvis är det ett symptom som innebär 
början på slutet av kriget.14  

Regionala Internetforum – det första arabiska IGF 
I raden av regionala Internetforum har turen nu kommit till det första arab Internet 
governance forum i Kuwait. Det var i oktober som Kuwait Information Technology 
Society (KITS), tillsammans med Arabförbundet (LAS), FN-organet Economic and social 
commission for Western Asia (ESCWA) och Arab Internet Governance Forum 
(http://igfarab.org).15 Mötet innebar en föreberedelse till WCIT. 
 
Senare bekräftade Reuters att anonym mobil Internetaccess inte ska tillåtas i 
Saudiarabien. Den aktuella operatören ska av regulatören i landet tvingats införa 
personliga identitetsnummer hos användarna för att få köpa Internetaccess via mobila 
s.k. pre-payed-kort.16 

Ingen Bill of Rights i Brasilien 
I Brasilien har planerna på att reglera fram grundläggande rättigheter på Internet 
stannat av utan framgång. Förslaget till lagstiftning innehöll också åtgärder för att 
garantera nätneutralitet. Det är det s.k. Marco Civil-regelverket som inte nådde ända 
fram i den Brasilianska Kongressens behandling.17  
 
  

                                                        
13 http://www.teliasonera.com/en/newsroom/news/2012/tcell-restricts-access-to-facebook-after-legal-
request/  
14 http://www.renesys.com/blog/2012/11/syria-off-the-air.shtml   
https://twitter.com/akamai_soti/status/274163048263057408   
http://www.google.com/transparencyreport/traffic/   
http://tech.slashdot.org/story/12/11/29/1753219/  
http://paritynews.com/web-news/item/497-syria-off-the-internet-grid   
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/29/syria-blocks-internet   
 
15 http://arabigf.kits.org.kw/livestream/  
16 http://updatednews.ca/2012/11/25/saudi-telco-regulator-suspends-mobily-prepaid-sim-sales/  
17 http://www.article19.org/resources.php/resource/3389/en/brazil:-civil-rights-framework-for-the-
internet   
http://uncut.indexoncensorship.org/2012/11/brazil-internet-marco-civil/   
http://www.techdirt.com/articles/20111004/04402516196/brazil-drafts-anti-acta-civil-rights-based-
framework-internet.shtml   

http://www.lasportal.org/
http://www.teliasonera.com/en/newsroom/news/2012/tcell-restricts-access-to-facebook-after-legal-request/
http://www.teliasonera.com/en/newsroom/news/2012/tcell-restricts-access-to-facebook-after-legal-request/
http://www.renesys.com/blog/2012/11/syria-off-the-air.shtml
https://twitter.com/akamai_soti/status/274163048263057408
http://www.google.com/transparencyreport/traffic/
http://tech.slashdot.org/story/12/11/29/1753219/
http://paritynews.com/web-news/item/497-syria-off-the-internet-grid
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/29/syria-blocks-internet
http://arabigf.kits.org.kw/livestream/
http://updatednews.ca/2012/11/25/saudi-telco-regulator-suspends-mobily-prepaid-sim-sales/
http://www.article19.org/resources.php/resource/3389/en/brazil:-civil-rights-framework-for-the-internet
http://www.article19.org/resources.php/resource/3389/en/brazil:-civil-rights-framework-for-the-internet
http://uncut.indexoncensorship.org/2012/11/brazil-internet-marco-civil/
http://www.techdirt.com/articles/20111004/04402516196/brazil-drafts-anti-acta-civil-rights-based-framework-internet.shtml
http://www.techdirt.com/articles/20111004/04402516196/brazil-drafts-anti-acta-civil-rights-based-framework-internet.shtml
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Europa 

Blockerat spelande på nätet 
EU-kommissionen föreslår i en pågående utredning att Internetleverantörer ska tvingas 
blockera olaglig gambling, (s. 60-61 i hänvisat dokument), samt att föräldrar ska tvingas 
installera särskild programvara för att förhindra att underåriga spelar via Internet.  
Kommissionen söker också ett mer integrerat samarbete mellan nationella regulatörer. 
Målet är att utveckla en rekommendation till medlemsstaterna. Rekommendationen är 
en begränsning som bl.a. ska inbegripa s.k. konsumentskydd, dvs. tvång på 
åldersverifiering vid e-handel etc. via Internet.  Rekommendationen ska gälla från 
2013.18      

EU-kommissionen om kollektiv rättighetsförvaltning 
EU-kommissionen har i november publicerat förslag till direktiv om s.k. kollektiv 
rättighetsförvaltning.  
Bakgrunden är den europeiska digitala agendan, och särskilt viljan att harmonisera de 
27 medlemsländers nationella marknader till en enhetlig inre marknad när det gäller 
immateriella rättigheter (intellectual property rights), som exempelvis film och musik.19  

En brittisk e-förvaltningsreform 
Den brittiska regeringen har utfärdat en digital strategi för sin nationella e-förvaltning. 
Enligt planerna ska reformen medföra årliga besparingar på £1,7 miljarder.  Planen ska 
ses mot bakgrund av tidigare beslut om kraftiga besparingar i offentlig sektor i landet. 
Budgetåret 2010-2011 beslutades t.ex. ett sparbeting för offentlig sektor med 40  
procent.20 

Brittisk ödmjukhet 
Amerikanska The Wall street Journal rapporterar att Storbritanniens regerings Digitala 
agenda (att jämföra med den svenska e-förvaltningsstrategin) kan jämföras med en 
bibel på området. Det är en av grundarna till strategin, Tim O’Reilly, som förklarar att 
agendan i själva verket är så klok att alla i världen borde följa den (“Everyone around 
the world should be following this…” ).   

                                                        
18 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/comm_121023_onlinegambling_en.pdf  
19 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_en.pdf  
20 http://publications.cabinetoffice.gov.uk/digital/ OCH  
http://www.civilservice.gov.uk/news/a-more-digital-civil-service  

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/gambling/comm_121023_onlinegambling_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_en.pdf
http://publications.cabinetoffice.gov.uk/digital/
http://www.civilservice.gov.uk/news/a-more-digital-civil-service
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Vad som gör agendan så revolutionerande? - Jo, den ska dels kunna spara pengar åt 
regeringen för samväldet, och dels ska tjänsterna baseras på distribuerad information, 
och öppen standard.21 

Irländska registryt hackat - 2 
Som konstaterades i oktober har det irländska registryt blivit hackat, dvs. olovlig 
ompekning av exempelvis adresserna google.ie har skett. Registryt IEDR har nu 
analyserat händelsen och lämnat en rapport.22 

Norska PT håller nationellt IGF 
Norska motsvarigheten till svenska PTS höll 15 november ett nationellt Internet 
Governance Forum (IGF).   

Norska Internet Society förnyar sig 
Den norska avdelningen av Internet Society har haft ett möte för förnyelse av 
verksamheten (s.k. rejuvenation).  

Finland – polis gör husrannsakan hos nioåring för olaglig fildelning 
Finska Hufvudstadsbladet rapporterar att finsk polis gjort husrannsakan och beslagtagit 
en nioårings dator. Detta efter att flickans pappa vägrat betala €600 till Upphovsrättens 
informations- och övervakningscentral (TTVK) för olovlig nedladdning av musik.23  
  

                                                        
21 http://goo.gl/Y2w6r  
22 http://www.iedr.ie/docs/IEDR_Statement_F_issued_9_November_2012.pdf  
23 http://hbl.fi/lokalt/2012-11-21/nioaring-misstanks-piratism OCH  
http://torrentfreak.com/police-raid-9-year-old-pirate-bay-girl-confiscate-winnie-the-pooh-laptop-
121122/  

 

http://goo.gl/Y2w6r
http://www.iedr.ie/docs/IEDR_Statement_F_issued_9_November_2012.pdf
http://hbl.fi/lokalt/2012-11-21/nioaring-misstanks-piratism
http://torrentfreak.com/police-raid-9-year-old-pirate-bay-girl-confiscate-winnie-the-pooh-laptop-121122/
http://torrentfreak.com/police-raid-9-year-old-pirate-bay-girl-confiscate-winnie-the-pooh-laptop-121122/
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Sverige 

Integritet i Sverige – SÄPO och Rikskrim lyssnar i näten 
 
Riksdagen har i oktober och november 2012 antagit24 den lagändring25 som också ger 
SÄPO och Rikskriminalen rätt att begära signalspaning enligt den s.k. FRA-lagen. 
Lagändringen gäller från 1 januari 2013.26 
 
Centrum för rättvisa (CFR) gick i juli 2008 till Europadomstolen med anledning av den 
då förestående FRA-lagen.27 Domstolen har beslutat att ta upp ärendet, och ställde 
därför i november 2011 ett antal frågor till en svenska regeringen, bl.a. om i vilken 
utsträckning Centrum för Rättvisa (CFR) riskerar att bli avlyssnade.28 
 
Regeringen svarade29 Europadomstolen att risken för att CFR blir/blivit avlyssnade i 
princip är obefintlig. Regeringen menade också att det finns en rad kontrollmekanismer 
i Sverige som skyddar enskilda mot missbruk av möjligheten till avlyssning enligt FRA-
lagen.  Regeringen bad därför Europadomstolen att bortse från  målet (declare the 
case ’inadmissible’).30 

PTS om föreskrifter  
Nu har PTS publicerat föreskrifter och råd i samband med datalagring. Föreskrifterna 
träder i kraft 1 december 2012.31  

Vinnova ger 9 mkr för utveckling av öppna datakällor 
Vinnoa har inom utlysningen ”Öppna datakällor 2” lovat nio miljoner kronor till för att ta 
fram skalbara lösningar för att öppna upp stora mängder datakällor.32  

                                                        
24 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Foredragningslistor/Mandagen-den-15-
oktober-2012_H00I9/ punkt 30 
25 prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet  
26 https://www.iis.se/blogg/sakerhet-for-vem/  
27 http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/files/Klagomål_Europadomstolen_FRAlagen.pdf  
28 http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/03/31/centrum-for-rattvisa-tar-fra-lagen-till-
europadomstolen/  
29 http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2012/09/Regeringens-svar-FRA.pdf  
30 http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/03/31/centrum-for-rattvisa-tar-fra-lagen-till-
europadomstolen/ OCH http://www.dn.se/nyheter/sverige/europadomstolen-vill-ha-svar-om-fra OCH  
http://www.dagensjuridik.se/2012/09/i-denna-svenska-domstol-ar-malens  
31 http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-20124---foreskrifter-och-allmanna-rad-
om-skyddsatgarder-i-samband-med-lagring-och-annan-behandling-av-uppgifter-for-brottsbekampande-
andamal/ OCH 
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2012/Remiss-av-forslag-till-PTS-foreskrifter-och-allmanna-
rad-kring-lagring-av-uppgifter/  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Foredragningslistor/Mandagen-den-15-oktober-2012_H00I9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Foredragningslistor/Mandagen-den-15-oktober-2012_H00I9/
https://www.iis.se/blogg/sakerhet-for-vem/
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/files/Klagomål_Europadomstolen_FRAlagen.pdf
http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/03/31/centrum-for-rattvisa-tar-fra-lagen-till-europadomstolen/
http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/03/31/centrum-for-rattvisa-tar-fra-lagen-till-europadomstolen/
http://centrumforrattvisa.se/wp-content/uploads/2012/09/Regeringens-svar-FRA.pdf
http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/03/31/centrum-for-rattvisa-tar-fra-lagen-till-europadomstolen/
http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/03/31/centrum-for-rattvisa-tar-fra-lagen-till-europadomstolen/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/europadomstolen-vill-ha-svar-om-fra
http://www.dagensjuridik.se/2012/09/i-denna-svenska-domstol-ar-malens
http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-20124---foreskrifter-och-allmanna-rad-om-skyddsatgarder-i-samband-med-lagring-och-annan-behandling-av-uppgifter-for-brottsbekampande-andamal/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-20124---foreskrifter-och-allmanna-rad-om-skyddsatgarder-i-samband-med-lagring-och-annan-behandling-av-uppgifter-for-brottsbekampande-andamal/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-20124---foreskrifter-och-allmanna-rad-om-skyddsatgarder-i-samband-med-lagring-och-annan-behandling-av-uppgifter-for-brottsbekampande-andamal/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2012/Remiss-av-forslag-till-PTS-foreskrifter-och-allmanna-rad-kring-lagring-av-uppgifter/
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2012/Remiss-av-forslag-till-PTS-foreskrifter-och-allmanna-rad-kring-lagring-av-uppgifter/
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Lars Lundgren ordförande i Internet Societys svenska avdelning 
På en extra föreningsstämma den 7 november valde Internet Society (ISOC) Lars 
Lundgren till ny ordförande till svenska avdelningen av föreningen. Lars satt redan 
sedan tidigare i föreningens styrelse.  
 
Svenska ISOC genomför f.n. en enkät för återkoppling från medlemmarna vad ISOC-SE 
borde vara, samt en möjlighet för medlemskap. Medlemmar som betalat avgift 2012 får 
direktadresserad länk till enkäten. Även potentiella medlemmar kan senast 15 
december fylla i enkäten här: http://goo.gl/9HUig   

Tele2 medlem i tankesmedja för mjuka värden 
Tele2 meddelade i november att man blivit medlem i The Global e-Sustainability 
Initiative (GeSI). GeSI är enligt utsago en ledande källa till opartisk information, till hjälp 
och som det goda exemplet till en socialt och miljömässig hållbar utveckling genom IT. 
Enligt organisationens egen grafik står verksamheten på tre ben, nämligen IT- och 
tjänsteutbud, klimatförändring och mänskliga rättigheter.  
Organisationens mål är att 2014 vara en erkänd ledare (recognised thought leader) bl.a. 
för hållbarhetsagendan.    
I GeSI:s styrelse sitter representanter för Deutsche Telekom, Nokia, Telecom Italia, 
Motorola, ITU, Microsoft, Verizon, Ericsson och Swisscom. Bland nya medlemmar märks 
också Telenor och kinesiska ZTE.33  
 

Summering av sommarens Eurodig 
PTS har summerat händelser kring Eurodig i Stockholm i juni 2012.34  
 
I ett tal på Södertörns Högskola i november bekräftade Anna-Karin Hatt regeringens 
ståndpunkt då det gäller synpunkerna på Internets styrning, t.ex. då det gälller 
nätneutralitet, Quality of Service etc.35 

Nystart för elektronisk identifiering i det offentliga 
Näringsdepartementet har publicerat en promemoria om myndigheters tillgång till 
tjänster för elektronisk identifiering. I PM:an lämnas förslag som ska underlätta för 
statliga myndigheter, kommuner och landsting att få tillgång till tjänster för elektronisk 
identifiering signering i deras elektroniska tjänster.  
PM:an innebär ett förslag till lagändring, som i sådana fall ska träda i kraft 1 juli 2013.36 
 

                                                                                                                                                                             
32 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2012/2012-11-30-17-projekt-
delar-pa-9-miljoner-for-att-skala-upp-antalet-oppna-datakallor/  
33 http://gesi.org/About_ICT_sustainability OCH http://www.tele2.com/news-article.html?id=480   

 
34http://www.guarder.net/eurodig/2012/EuroDIG%202012_short_messages_to%20the%20IGF_final.pd
f  
35 http://www.regeringen.se/sb/d/15728/a/203611  
36  http://www.regeringen.se/sb/d/15699/a/203936    

http://goo.gl/9HUig
http://gesi.org/assets/js/lib/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/uploaded/GeSI%20Organogram.pdf
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2012/2012-11-30-17-projekt-delar-pa-9-miljoner-for-att-skala-upp-antalet-oppna-datakallor/
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2012/2012-11-30-17-projekt-delar-pa-9-miljoner-for-att-skala-upp-antalet-oppna-datakallor/
http://gesi.org/About_ICT_sustainability
http://www.tele2.com/news-article.html?id=480
http://www.guarder.net/eurodig/2012/EuroDIG%202012_short_messages_to%20the%20IGF_final.pdf
http://www.guarder.net/eurodig/2012/EuroDIG%202012_short_messages_to%20the%20IGF_final.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/15728/a/203611
http://www.regeringen.se/sb/d/15699/a/203936
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Precis som i tidigare förslag på området avgränsas statens ambition till de offentliga 
institutionernas behov av att kunna identifiera medborgaren, dvs. ett ’koncerninternt’ 
förvaltningsperspektiv för staten.  
Hur exempelvis privaträttsliga institutioner eller enskilda sinsemellan initierar en säker 
elektronisk kommunikation ingår inte heller denna gång i ambitionen. Det finns därmed 
inte en av staten sanktionerad infrastruktur (standard) för enskilda att sluta avtal 
genom elektronisk kommunikation. Nyckeln till institutionaliserad e-handel (B2B) 
saknas fortfarande. Det betyder också att exempelvis små företag eller privatpersoner i 
sin inbördes kommunikation fortfarande är hänvisade till Ad hoc-lösningar, och 
pappersbaserade avtal.  
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Kalendarium 

 

 
WCIT 3-14 december 2012  
WSIS +10 online consultation, december 2012 
IGF consultation, februari 2013 
ICANN 46 i Beijing: 8-12 april 2013 
ITU WTPF, maj, 2013  
WSIS +10 review, Maj 2013, Genève 
WSIS Forum, Genève, 13-17 maj 
Stockholm Internet Forum 2013, 22-23 maj 2013 
IGF 2013, Indonesien, oktober/november 
ICANN 47 i Afrika, 14-19 juni 2013 
ICANN 48 17-22 november 2013, Latinamerika 
High level WSIS +10 Review, 2014 Kairo 
IGF 2014, TBC 
ITU Plenipotentiary 2014 
WSIS +10,  2015? 
 

  

http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx
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Bilaga 

Bilaga 1 -  Inför WCIT 
 
Inför upptakten till WCIT vittnar ytterligare körer i artiklar, pressmeddelanden, 
twitterbudskap eller artiklar om ställningstagande av internationella organisationer i 
frågan om WCIT.  
Många stora engelskspråkiga tidningar som exempelvis The New York Times, Economist, 
och Wired skriver artiklar om mötet. Att konferensen nått de riktigt stora 
nyhetsredaktionerna kan tolkas som ett symptom på att händelsen ger eko även utanför 
det snävt avgränsade Internetsamfundet. Sajten .nxt rapporterar också att 
organisationer som exempelvis Greenpeace och den internationella federationen för 
fackföreningar (ITUC) engagerat sig i WCIT.37 

Europa 
Europaparlamentet38 ordnade i november fram mandat till EU-Kommissionen att 
företräda unionen på WCIT. Beslutet blev som väntat att EU inte anser ITU vara rätt 
forum för att diskutera reglering av Internet. Beslutet innebar också en uppmaning till 
medlemsländerna att inte acceptera radikala ändringar av det internationella 
telekomreglementet (ITR). I slutet av månaden offentliggjorde också Kommissionen sina 
ståndpunkter, nu också med löfte att unionen ska tala med en mun.39 40 
  
Även De Europeiska regulatörernas samarbetsorgan BEREC hade redan innan mötet 
sablat ner ETNO:s förslag till ändring av internationella telekomreglementet.41 

                                                        
37 http://www.ituc-csi.org/?lang=en    
http://news.dot-nxt.com/content/greenpeace-letter-re-wcit-un-s   
http://www.wired.com/opinion/2012/11/head-of-itu-un-should-internet-regulation-effort/   
http://www.ituc-csi.org/itu-refuses-proposals-for-open.html?lang=en   
38http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html;jsessionid=BD859D630D83F0863EAEF7CE8E
E1EE26.node2 OCH 
 http://www.marietjeschaake.eu/2012/11/request-for-comments-draft-parliamentary-resolution-on-
wcit-2012/  
39 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-922_en.htm  
40http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2881%28
RSP%29   
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/video?debate=1353439328608   
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-
0499&format=XML&language=EN   
41 ” However, BEREC believes that the elevation of these approaches (however ETNO may label them) by 
explicit reference in a (high-level) international treaty runs the real risk shifting the balance of          
negotiating leverage between market participants and inducing an abuse of market power by telecoms 
carriers in relation to terminating traffic (much as occurred historically in traditional telephony). The 
resulting shifts in market power would increase the need for regulatory oversight and potentially require 
regulatory intervention, in accordance with the EU regulatory framework.” 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-922_en.htm
http://www.ituc-csi.org/?lang=en
http://news.dot-nxt.com/content/greenpeace-letter-re-wcit-un-s
http://www.wired.com/opinion/2012/11/head-of-itu-un-should-internet-regulation-effort/
http://www.ituc-csi.org/itu-refuses-proposals-for-open.html?lang=en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html;jsessionid=BD859D630D83F0863EAEF7CE8EE1EE26.node2
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html;jsessionid=BD859D630D83F0863EAEF7CE8EE1EE26.node2
http://www.marietjeschaake.eu/2012/11/request-for-comments-draft-parliamentary-resolution-on-wcit-2012/
http://www.marietjeschaake.eu/2012/11/request-for-comments-draft-parliamentary-resolution-on-wcit-2012/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-922_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2881%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2881%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/video?debate=1353439328608
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0499&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0499&format=XML&language=EN
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BEREC uttryckte särskilt oro för att ETNO:s förslag kommer att innebära störningar i 
balanserna på marknaderna, och att det kan komma att medföra ett missbruk av 
dominerande marknadskrafter. En sådan instabilitet riskerar i nästa steg medföra 
behovet av ökad reglering, vilket alltså BEREC inte är angelägna att få.42  

Aktörer utanför Europa 
Utanför Europa har Ryssland tydligt aviserat sin vilja att revidera hela det 
internationella regelverket för Telefoni (ITR). Man argumenterar för att kontrollen över 
Internets s.k. strategiska resurser43 ska inkorporeras under FN-regi och styras utifrån 
nationalstaterna.44 Det betyder att hela den ’gamla’ geopolitiska dragkampen om 
Internet styrning som kom att accentueras i WSIS 2003 och 2005, aktualiseras också på 
WCIT. ITU:s möten har av hävd diskuterat tekniska frågor, men med Rysslands inspel 
kommer åtminstone mötet i december att politiseras betydligt.  
 
Kina tycks hittills inte ha offentliggjort en tydlig nationell linje inför mötet, något som 
tolkats som att landet redan lämnat walk-over då det gäller den geopolitiska 
dragkampen från WSIS dagar.  
Andra har resonerat om inte Kinas tystnad betyder att man lämnar förhandlingsbordet i 
Genève-baserade ITU:s regi, för att i stället satsa krutet i New York, i FN:s CSTD, ECOSOC, 
och andra undergrupper.  
Om Kina lämnar förhandlingsbordet är det i sig en stor förlust för ekonomisk och social 
utveckling, eftersom man då ytterligare splittrar internet i flera mer isolerade delar. De 
delar av Internet som fysiskt finns i Kina är troligtvis redan exkluderade från 
internationell praxis, bland annat p.g.a. den omfattande filtreringen av nätets innehålls 
som sker där.  
Som rapporterats ovan har koordinering också skett i den arabiska världen, och ett 
gemensamt förslag från de arabiska ländernas lokala IGF läggs troligtvis fram under 
dagen.  
Där kommer också uppgifter om att Kenya, och troligtvis också Nairobi, kommer att 
motsätta sig en revision av ITR. Många i den globala skaran av Internetkramare45 
motsätter sig som bekant revision av telekomreglementet över huvud taget.46  

                                                        
42 http://berec.europa.eu/files/document_register_store/2012/11/BoR_(12)_120_BEREC_on_ITR.pdf   
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2012/Berec-kritisk-till-ETNO-forslag/   
43 Internet strategiska resurser är en nyckelformulering för kontrollen över de s.k. IANA-funktionerna, dvs. 
bl.a. annat domännamnssystemet DNS och IP-adress-allokeringen. Särskilt i WSIS-möten 2003 och 2005 
kom de strategiska resurserna att bli symbolen för en kontroll över Internet som Infrastruktur.  
44 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2163165/The-battle-internet-freedom-Russia-tells-U-
N-wants-able-censor-web-repress-political-opposition.html  
45 Med Internetkramare menas här nationella delegationer som föredrar Status Quo då det gäller revision 
av telekomreglementet. Denna åsikt försvaras typiskt av USA, EU, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Mexico, 
med fler.   
46 http://www.biztechafrica.com/article/kenya-oppose-review-internet-rules/4822/  

http://berec.europa.eu/files/document_register_store/2012/11/BoR_(12)_120_BEREC_on_ITR.pdf
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2012/Berec-kritisk-till-ETNO-forslag/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2163165/The-battle-internet-freedom-Russia-tells-U-N-wants-able-censor-web-repress-political-opposition.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2163165/The-battle-internet-freedom-Russia-tells-U-N-wants-able-censor-web-repress-political-opposition.html
http://www.biztechafrica.com/article/kenya-oppose-review-internet-rules/4822/
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Näringslivsorganisationer och akademia 
Även Google gav sig till känna i utåtriktade påverkansinsatser inför WCIT. Bland annat 
har en kampanjsajt skapats, med syfte att koordinera och ge en röst till en global 
opinionsyttring emot betydande ändringar av det internationella telekomreglementet.47  
WITSA är en paraplyorganisation för nationella intresseorganisationer i IT-industrin 
med bred bas.48 I månadsskiftet oktober-november hölls ett förberedande möte där 
medlemmarna motsatte sig ett utökat mandat för ITR då det gäller Internet. Även 
Svenska Netnod har författat ett särskilt yttrande med anledning av konferensen.49 
 
I slutet av november publicerade den akademiska organisationen European Centre for 
international political economy (ECIPE) en rapport om sambandet mellan WCIT och 
internationell handel. Rapporten argumenterar för att  WCIT strider just mot nationella 
åtaganden i World Trade organization (WTO)  och GATS. Där finns med andra ord ännu 
fler krokar som kan användas för att bromsa upp en FN-styrning av nätet.  

Sakfrågorna: 
Det har tidigare redogjorts översiktligt för utvecklingen av sakfrågorna i WCIT.  
Det är emellertid praktiskt omöjligt att täcka all utveckling på området. Inför WCIT har 
ISOC kontinuerligt följt och uppdaterat den kanske mest relevanta matrisen för 
utestående frågor inför WCIT:50 Även betalsajten dot nxt51 publicerar i detalj texterna 
för mötet. 

WTSA 
I november hölls också World Telecom Standardization Assembly (WTSA)52, i Dubai, den 
del av ITU som förbereder kommande period av analys i ITU-T. 53  
 
 
  

                                                        
47 https://www.google.com/takeaction/  
48 Organisationen har 84 medlemsorganisationer, ofta branschorganisationer för IT-industriföretag. Ett 
exempel på en enskild medlem är http://ikt-norge.no. De Svenska IT-företagen är inte medlem. 
49 http://www.witsa.org/v2/media_center/pdf/IG_paperPR_final.pdf  OCH  
http://www.netnod.se/netnod-statement-wcit   
50https://fileshare.tools.isoc.org/wentworth/public/WCIT%20issues%20matrix/WCITMATRIX_13%20N
ovember%202012.pdf  
51 http://news.dot-nxt.com/itu/wcit/itr/all  
52 Inte att blandas samman med (WITSA) som beskrivits ovan! 
53 http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/default.aspx  och http://www.itu.int/en/ITU-
T/wtsa12/Pages/gss/default.aspx   
 

http://www.witsa.org/v2/membership/membersdirectory.htm
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201212b.pdf
http://news.dot-nxt.com/itu/wcit/itr/all
https://www.google.com/takeaction/
http://www.witsa.org/v2/media_center/pdf/IG_paperPR_final.pdf
http://www.netnod.se/netnod-statement-wcit
https://fileshare.tools.isoc.org/wentworth/public/WCIT%20issues%20matrix/WCITMATRIX_13%20November%202012.pdf
https://fileshare.tools.isoc.org/wentworth/public/WCIT%20issues%20matrix/WCITMATRIX_13%20November%202012.pdf
http://news.dot-nxt.com/itu/wcit/itr/all
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa12/Pages/gss/default.aspx
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Bilaga 2: Ny kurs för ICANN 
 
Härom veckan hölls för sjunde året i rad det globala mötet Internet Governance Forum 
(IGF) i Baku. Som namnet antyder är det ett flera dagars möte där långt över 80 olika 
sessioner vanligtvis hålls. Allt relaterande till hur Internet styrs. 
  
En av konferensens mer oväntade bubblare kom från en organisation som i vanliga fall 
håller en låg profil på dessa tillställningar. Det var ICANN:s nytillträdde VD, Fadi 
Chehadé som berättade om det ICANN han vill se framöver.  
 
Chehadé har visserligen tidigare beskrivit sina planer för organisationen. Han har lovat 
en internationalisering av ICANN och domännamnssystemet, en omstrukturering av 
organisationens interna arbete, och andra viktiga reformer av organisationen.   
 
Så det nya och något oväntade draget av Chehadé är i stället vem han vill samarbeta med. 
För samarbete och internationalisering är de nya honnörsorden för organisationen. Om 
ICANN tidigare såg sig själv som kronan i Internet, dess epicentrum och naturliga 
mittpunkt, så har Chehadé vänt på steken. Han betonar i stället att ICANN är en av 
många i ett affärsmässigt globalt ekosystem av aktörer som får Internet att fungera. 
Borta tycks också de tidigare planerna vara på att göra ICANN till Den enda Globala 
Säkerhetsnoden (Cert) för Internet. Han ger i stället organisationen en måttlig roll, och 
tillsammans med ambitionen att internationalisera ICANN framstår hans planer nästan 
som ödmjuka.  
 

Varför? 
Det finns några grundläggande förändringar av det globala Internet som kanske kan 
förklara Chehadés förändring av ICANN. Internet står (som vanligt) inför en hastig 
förändring:  

 Ökat antal användare: Internetanvändandet kan väntas expandera kraftigt i 
världen. Någon bedömare har gissat på en ökning till 3,7 miljarder 
Internetanvändare till år 2020 (från dagens 2,2 miljarder). 

 Genomslag för Internet of Things: Internetanvändandet kan antas bli mer 
maskinellt, dvs. det länge emotsedda ’machine-to-machine-Internet’, eller ’Internet 
of Things’,  kan antas få ett globalt genomslag snart. 

 Molntjänster driver upp trafikvolymen: Internetanvändandet kan antas bli mer 
intensivt, dvs. de ofta omtalade molntjänsterna bidrar till ökad Internet-trafik.  

 Ett mer mobilt Internetanvändande: Internetanvändandet kan antas bli mer 
mobilt, dvs. baserat på handhelds (handhållna Internetterminaler), snarare än 
traditionella datorer.  
 
Till detta kommer alltfler handhållna eller maskinhållna terminaler, ansluter till 
Internet med Wi-Fi eller telekomoperatörernas tekniker 2G-, 3G- eller 4G/LTE. 
Många telekomoperatörer vittnar om att antalet talade minuter i traditionell 
telefoni stadigt minskar, och att antalet förmedlade Mb data lika stadigt ökar. När 
telekomoperatörerna gradvis skiftar till ny teknik (4G/LTE) försvinner också den 
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gamla skillnaden mellan tjänsten ’röst’ å ena sidan, och tjänsten förmedlad data, å 
andra sidan. Det är därför troligt att Telcos så småningom kommer att skaffa sig 
en självbild som Internet-leverantörer, snarare än teleoperatörer. vattendelare 
mellan ’Telco-världen’ å ena sidan och ’Internetvärlden’ å andra sidan kan antas 
ånga bort.  

 
Expansionen av nya toppdomäner kan tidigare i stor utsträckning antas ha drivits av 
globalt stora teknikbolag som Verisign, Neustar, och registrarer som exempelvis 
Godaddy.  Med Chehadés internationalisering av ICANN bjuder han automatiskt också in 
representanter för tusentals ’telcos’ utanför USA.  
Med andra ord kan ICANN sägas skifta fokus från relativt få och stora amerikanska bolag 
som levererar infrastruktur (backbone), till att också inkludera många 
internationella ’telcos’ som levererar anslutning till slutlig Internetanvändare.  
 
Men varför samarbeta med den internationella Handelskammaren, då? En förklaring 
kan vara att handelskammaren befolkas av aktörer högre upp i den affärsmässiga 
kedjan än den infrastruktur som ICANN representerar. I handelskammaren finns en 
naturlig partner i innehållsleverantörerna, t.ex. företag som lever på 
upphovsrättsskyddat material, som sök- och annonstjänster, och som e-handlare.  
 
Det finns med andra ord en lång rad förändringar av det globala affärsklimatet för 
Internet som en förklaring. Men det handlar troligtvis också om taktik inför konferenser 
som WCIT och dess fortsättning, dvs. internationella krav på en annan styrning av nätet. 
Genom att bjuda in till ett mer systematiskt samarbete med ETNO kan Chehadé 
möjligtvis öppna för att förmå ETNO att byta arena. ETNO har som bekant försökt 
påverka förutsättningarna för sina telco-medlemmar genom reglering i ITU. Om ETNO i 
stället kommer ombord ICANN, och för dialogen direkt, finns också möjlighet att ETNO 
flytta sin regleringsiver från ITU till ICANN. 
 
Det här sättet att tolka Chehadés agerande stämmer också överens med hans tidigare 
uttalanden att ICANN är en organisation av många, en aktör i ett affärsmässigt 
ekosystem av aktörer. Hans expansion till ETNO och Internationella handelskammaren 
kan därför alltså tolkas som en breddning., men också en flytt närmare Internet-
användarna. Chehadés anförande på IGF:54 
 
Fram till nu har processen att ta fram nya toppdomäner och dess affärsmässiga 
överväganden i ICANN gjorts med fel personer i rummet, och därmed fel personer i 
ICANN:s styrelse styrelse. Det är ett relativt fåtal företag  som haft ett mycket starkt 
inflytande i arbetet.  
Om Chehadé kan få till ett aktivt deltagande av telcos också i ICANN, kommer de 
inbördes att behöva göra upp vid sidan av. Och någonstans är det också detta som är 
fördelen för ICANN. Genom att låta stora globala Internetbolag (både telcos och 
innehållsleverantörer) göra upp utanför ICANN, finns en möjlighet att snabbare komma 
framåt i arbetet.  

                                                        
54 http://www.icann.org/en/news/press/kits/video-chehade-igf-06nov12-en.htm  

http://www.icann.org/en/news/press/kits/video-chehade-igf-06nov12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/press/kits/video-chehade-igf-06nov12-en.htm
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Så när allt är sagt och gjort kan man lika väl dra slutsatsen att Chehadé faktiskt 
avgränsar och renodlar ICANN:s roll. Genom samarbete, eller om man vill kalla det 
arbetsdelning, tillämpar hans ICANN faktiskt i större utsträckning än tidigare 
just ”Multistakeholder Representation” när det gäller Internets styrning. Samarbetet med 
ETNO och ICC kan betraktas som ett sätt att flytta den affärsmässiga förhandlingen till 
andra arenor än tidigare.  
 
Att Chehadé bjuder in såväl ETNO som ICC till samarbete betyder däremot inte 
nödvändigtvis det är det bästa för ett öppet eller neutralt Internet. Men det är helt 
logiskt utifrån hans uppgift.  

 


