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Domännamnsadministration

Finansiering

kundnytta

Internetutveckling

.SE (Stiftelsen för Internet-
infrastruktur) är en oberoende 
allmännyttig organisation 
som verkar för positiv utveck-
ling av Internet i Sverige. Vi 
ansvarar för Internets svenska 
toppdomän .se, med registre-
ring av domännamn samt  
administration och teknisk 
drift av det nationella 
domännamns registret.  
.SE är och ska vara Sveriges 
bästa adress på nätet.

Under 2007 registrerades  
188 652 .se-domäner och vid 
slutet av 2007 var antalet  
aktiva domännamn 702 199. 
Det motsvarar en ökning med 
24 procent jämfört med 2006.
.SE har genom urkunden  
ett uppdrag att främja god 
stabilitet i infrastrukturen för 
Internet i Sverige och främja 
forskning, utbildning och  
undervisning inom data- och 
telekommunikation, särskilt 
med inriktning på Internet. 
Överskottet från domänför-
säljningen finansierar initiativ 
som främjar Internetutveck-
lingen i Sverige. 

Under 2007 genomförde .SE 
bland annat följande Internet-
främjande projekt:

  Lanserade världens första 
kommersiella DNSSEC-
produkt.
  Lanserade Bredbands-
kollen, ett webbaserat  
användarvänligt verktyg  
för att mäta bredbands-
hastighet.
  Öppnade Internetfonden  
för ansökningar två gånger 
per år.
  Anordnade för åttonde  
året i rad Sveriges största 
Internetkonferens, Internet-
dagarna 2007.
  Genomförde en egen under-
sökning av nåbarheten i 
domännamns systemet 
(DNS) i .se-zonen.

Vid slutet av 2007 var vi  
38 anställda. 
Vd är Danny Aerts.  
Styrelseord förande är  
Rune Brandinger.

.SE i korthet
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Vision
.SE (Stiftelsen för Internet-
infrastruktur) är den själv-
klara vägen till Internet för 
alla med koppling till Sverige. 
Alla ska ha en unik, säker och 
personlig adress på Internet.

Passion
Vi brinner för Internet, som  
ett instrument för gränslöst 
informationsflöde, och det 
arbete som ligger bakom 
dess uppbyggnad. Vi kämpar 
för en positiv, långsiktig  
utveckling och användning  
av Internet.

Affärsidé
Vi levererar ett unikt och  
attraktivt domännamn som 
ger företag och privatkunder 
en egen identitet på nätet. 
Enkelt uttryckt, Sveriges bäs-
ta adress.
 Genom att arbeta kost-
nadsmedvetet och effektivt 
frigör vi resurser för forskning 
och utveckling. På så sätt 
skapar vi produkter och 
tjänster som breddar vår 
verksamhet samtidigt som  
de förenklar och förbättrar  
användandet av Internet. 
 Vi säljer enbart genom 
högkvalitativa och hög-
presterande ombud som  
paketerar domäner efter  
kundens behov.

Värderingar
.SE står för kvalitet. Vi värde-
sätter individens möjligheter 
på Internet. Fokus på kvalitet 
ger robusta och säkra pro-
cesser, perfekt fungerande 
teknik och kunniga ombud. 
Nöjda kunder är alltid slut-
målet och kvittot på våra  
ansträngningar. 

.SE står för kompetens  
och kunskap om Internet.  
Vi verkar för utveckling av 
produkter och tjänster som  
förbättrar och förenklar an-
vändandet av Internet. Vår 
centrala och tydliga roll inom 
Internetsamfundet har gett 
oss goda kontakter både i och 
utanför Sverige. Nationell och 
internationell samverkan är 
något vi sätter stort värde på.  

.SE står för nytänkande. Vi 
söker alltid efter nya kund-
anpassade lösningar och 
jämför oss med andra fram-
gångsrika organisationer för 
att ständigt utvecklas och bli 
bättre.  
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.SE är en stiftelse, Stiftelsen för Internetinfra-
struktur. De flesta människor förknippar  nog 
stiftelser med något som är lite högtidligt och 
som håller sig med en allmänt respektabel 
framtoning.

.SE är en dålig företrädare för denna veder-
tagna stiftelseprofil. Vi är allmänt framfusiga, 
vi vill tjäna pengar, vi dominerar marknaden 
och vill bli ännu större, vi ligger i den absoluta 
framkanten – även med internationella mått – 
när det gäller teknik, men nöjer oss inte med 
det heller. Ändå har vi anförtrotts en viktig 
samhällsfunktion, nämligen att se till så att 
den nationella toppdomänen .se alltid fungerar.

Hur hänger detta ihop?
Förklaringen ligger i vår urkund och våra 

stadgar, som ger oss två klart uttalade uppdrag, 
dels att förvalta toppdomänen .se så att alla 
användare ständigt är nöjda, dels främja forsk-
ning, utveckling och utbildning inom området 
Internetinfrastruktur i Sverige.

Det går inte att främja någonting om man inte 
har pengar. Det är därför vi vill få ännu fler nöj-
da användare. En betydande del av den årliga 
avgiften slussar vi nämligen vidare till precis 
den forskning som urkunden pekar ut. Från en 
blygsam start börjar det nu röra sig om ganska 
respektingivande summor, under 2008 cirka 20 
miljoner kronor, under 2009 blir det ännu mer. 
Målet är att alla vinstmedel ska föras vidare till 
denna forskning – resultaträkningen ska sluta 
med en nolla, när forskningen är betald.

För att bidra med så mycket pengar som 

möjligt till Internetutvecklingen behöver  
.SE dels få in intäkter, dels hålla kostnaderna  
i schack, med andra ord arbeta så effektivt som 
möjligt och samtidigt bibehålla samma höga 
nivå när det gäller antal nöjda kunder. På ett 
område har vi inte haft den mest effektiva  
lösningen. Det gäller distributionen av våra 
tjänster, där vi har haft en helt egen lösning.  
I början av nästa år övergår vi till en ny modell, 
som dock samtidigt är den internationellt mest 
etablerade.

Den nya lösningen – som brukar kallas Registry-
Registrar-modellen – innebär att stiftelsen  
(Registry) lägger ett mycket större ansvar för 
både försäljning och kundvård på våra ombud 
(Registrars). Som en följd av detta höjs också 
kraven på ombuden. Ett certifieringsförfarande 
införs, som ska garantera användaren att det 
ombud som sköter hans eller hennes Internet-
affärer är både tekniskt och ekonomiskt kvalifi-
cerad att göra det.

Det handlar om en stor förändring för både 
stiftelsen och ombuden och den kommer att 
kosta oss mycket arbete och pengar. Förbere-
delserna startade med ett styrelsebeslut – ett 
”inriktningsbeslut” – redan för ett år sedan. 
Det beslutet har sedan kompletterats med pre-
ciseringar av villkor, till exempel för certifie-
ring av ombud och priser. Arbetet kommer att 
kulminera i år. Men i slutändan får vi ett sys-
tem för betjäningen av slutanvändaren som är 
väsentligt bättre än i dag.

Vi är allmänt fram-
fusiga, vi vill tjäna 
pengar, vi dominerar 
marknaden och vill  
bli ännu större.
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Nöjda användare främjar utvecklingen  
av Internet Styrelseordföranden om framtiden

Rune Brandinger,  
styrelseordförande
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.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ska vara 
den självklara vägen till Internet. Det är den 
devis vi följer och jobbar hårt för. Verksamhe-
ten är fortsatt mycket expansiv, sett både till 
domänverksamheten och främjandet av Inter-
netutvecklingen i Sverige. Det gläder mig 
också att den starka tillväxten av domännamn 
under toppdomänen .se fortsätter. Även om 
 . se-domännamn har funnits i över 20 år, har 
tillströmningen av nya domännamn fortsatt 
under de senaste åren. Antalet nyregistreringar 
under 2007 uppgick till nästan 200 000 och 
vid 2007 års utgång fanns sammanlagt fler än 
700 000 registrerade .se-domännamn. 

Förutom ansvaret för en säker och väl fungerade 
toppdomän har .SE genom urkunden ett upp-
drag att främja god stabilitet i infrastrukturen 
för Internet i Sverige, samt att främja forskning, 
utbildning och undervisning inom data- och 
telekommunikation, med särskild inriktning 
på Internet.

Under 2007 har vi med framgång bedrivit ett 
utvecklingsarbete som ligger väl i linje med 
urkundens krav. Vi arrangerar sedan flera år 
konferensen Internetdagarna och administrerar 
och marknadsför Internetfonden. Nytt för i år 
är bland annat lanseringen av världens första 
kommersiella DNSSEC-produkt och gör-det-
själv-testverktyget Bredbandskollen.

Jag ser fram emot att fortsätta vidareutveckla 
.SE till den självklara plattformen för kunskap 
och dialog om Internet i Sverige. Vårt arbete 
med att Internet-frälsa alla har precis börjat! 

Jag ser fram emot  
att fortsätta 
vidare utveckla  
.SE till den själv-
klara platt formen 
för kunskap och 
dialog om Internet  
i Sverige.

Tillväxt och framgångsrikt  
utvecklingsarbete VD summerar 2007

danny aerts, vd
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 ICANN (Internet Corpo-
ration for Assigned Names 
and Numbers) håller för 
första gången möte i  
Sverige. Cirka 600 delega-
ter från hela världen  
kommer till ICANN-mötet 
som äger rum på Stock-
holmsmässan i Älvsjö.

 Den statliga domän-
namnsutredningen  
föreslår att alla ska kunna 
registrera domännamn 
under den svenska topp-
domänen .se.

 Antalet nyregistrerade  
.se-domäner under året är 
19 557.

 NIC-SE övertar hela 
ansvaret för den tekniska 
driften av .se-domänen från 
KTH och Björn Eriksen, 
som lämnar över rätten till 
.se till Stiftelsen för Inter-
netinfrastruktur 1997.

 De första domännamns-
reglerna för .se formuleras 
och införs den 1 januari.

 Den 50 000:e .se-domä-
nen registreras.

 Antalet nyregistrerade  
.se-domäner under året är 
13 559.

 Den 26 augusti bildas 
Stiftelsen för Internet-
infrastruktur. Stiftelsen 
ska främja ”god stabilitet  
i infrastrukturen för Inter-
net i Sverige samt främja 
forskning, utbildning, och 
undervisning inom data- 
och telekommunikation, 
särskilt med inriktning på 
Internet”.

 Björn Eriksen, som 1986 
registrerar landskoden .se 
för svenska domännamn 
och som i mitten av 
1980-talet får förtroendet 
att förvalta Internets 
svenska toppdomän,  
lämnar över ansvaret  
och databasen till den  
nybildade stiftelsen.

 Antalet nyregistrerade  
.se-domäner under året är 
19 773.

Flugan som stannade kvar 
– 10 år på Internet

99 00

07

01
 Antalet nyregistrerade  

.se-domäner under året  
är 12 324.

97 98
 .SE (dåvarande II-stif-

telsen) tar tillsammans 
med Konsumentverket 
över ansvaret för bred-
bandstestet TPtest från 
IT-kommissionen och  
engagerar även PTS i  
det fortsatta utvecklings-
arbetet.

 Antalet nyregistrerade 
.se-domäner under året är 
15 708.

Computer Sweden, 28 november 1997
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 Den så kallade topp-
domänlagen träder i kraft 

den 1 juli. Där-
med är PTS till-

synsmyndighet för .SE.

 I mars öppnas dörren 
för registrering av nume-
riska domännamn, det vill 
säga domännamn bestå-
ende av enbart siffror eller 
siffror och bindestreck i 
kombination.

 Antalet Internetanvän-
dare i hela världen är 650 
miljoner. Antalet nyregist-
rerade .se-domäner under 
året är 99 281.

 I april införs nya liberala 
regler för registrering av  
.se-domännamn. För förs-
ta gången blir det möjligt 
för privatpersoner att 
skaffa en egen .se-do-
män. Över 50 000 ansök-
ningar tas emot av .SE 
(dåvarande NIC-SE)  
under övergångsperioden 
till nya regler. Tilldelningen 
av de mest populära do-
männamnen sker genom 
en dragning som direkt-
sänds över Internet. 

 Ett nytt förenklat tvist-
lösningsförfarande för  
domännamn, ATF, införs. 
De första tvisterna som 
avgörs gäller namnen 
svt24.se och google.se

 Från och med oktober 
erbjuder dåvarande NIC-
SE möjligheten att regist-
rera domännamn med 
tecknen å,ä,ö, ü, och é.

 För första gången blir 
det möjligt att deklarera 
via Internet.

 Antalet nyregistrerade 
.se-domäner under året är 
116 749.

 .SE ansvarar sedan 
2002 för den tekniska drif-
ten och driver tills vidare 
registreringsenheten för 
ENUM på uppdrag av 
PTS, som har ett rege-
ringsuppdrag att genom-
föra ett nationellt försök 
med ENUM i Sverige. 
ENUM är ett sätt att  
använda telefonnummer 
som domännamn. 

 Stiftelsen för Internet-
infrastruktur börjar verka 
under namnet .SE.

 Den 500 000:e .se- 
domänen – bygdegård.se 
– registreras. Den repre-
senterar en webbplats om 
Tyresö hembygdsgård. 

 Antalet nyregistrerade  
.se-domäner under året  
är 204 830.

02 03 04 05 06

07

 Den 100 000:e .se- 
domänen registreras i  
maj av företaget Innegolf  
i Växjö AB.

 Ett nytt fenomen upp-
står när de första blog-
garna dyker upp. 

 Antalet nyregistrerade 
.se-domäner under året är 
15 639.

 .SE driftsätter det nya produktionssystemet 
NICEasy. Det webbaserade administrations-
verktyget för domännamnsinnehavarna får 
namnet Domänhanteraren.

 I februari lanseras DNSSEC, den första 
kommersiella tjänsten för säkrare namnupp-
slagningar på Internet. 

 Sommaren 2007 blir det för första gången 
möjligt att registrera en .se-domän med  
tecken som förekommer i de officiella svens-

ka minoritetsspråken finska, meänkieli (tor-
nedalsfinska), samiska, romani och jiddish.

 I oktober lanseras Bredbandskollen, en 
användarvänlig web baserad version av det 
tidigare mätverktyget TPtest för att mäta 
surfhastighet. Verktyget blir snabbt en succé 
med en miljon mätningar under den första 
månaden.

 Antalet nyregistrerade .se-domäner under 
året är 188 652.

 I december 2005 går 
dotterbolagen NIC-SE och 
IIS Sverige Services upp i 
dåvarande II-stiftelsen. 

 Svenske Internetpion-
jären Björn Eriksen avlider. 
Det var Björn som i mitten 
av 80-talet fick förtroendet 
att förvalta Internets 
svenska toppdomän .se. 
Han skötte uppdraget  
ensam fram till 1997 då 
II-stiftelsen och NIC-SE 
bildades för att kunna 
överta och hantera det 
ökande intresset för  
domännamn.

 Antalet nyregistrerade 
.se-domäner under året är 
134 055.
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Tillväxten på den globala marknaden för domän
namn har varit stark och stabil under hela 
2000talet. Under 2007 mattades den globala 
marknaden för domännamn av något. Tillväxten 
var 27 procent, jämfört med 33 procent året 
innan. Vid årets slut fanns det 153 miljoner 
domännamn världen över. De så kallade gene
riska toppdomänerna (gTLD) – till exempel  
.com, .net, .org, .info, .biz – stod för den största 
tillväxten under början av 2000talet, men 
sedan har landsdomänerna (ccTLDdomäner) 
gått om och står idag för den största tillväxten 
(se figur). Antalet landsdomäner var 58 miljoner 
vid 2007 års slut. Antalet domännamn under 
den nationella tyska topdomänen .de var högst 
i världen i slutet av 2007, följt av den kinesiska 
landstoppdomänen .cn och Storbritanniens .uk. 
Tillsammans står de tre för närmare hälften av 
alla registreringar av nationella toppdomäner.

.SE ansvarar för .se

Sedan 1997 har .SE (Stiftelsen för Internet
infrastruktur) haft ansvar för Internets svenska 
toppdomän .se, med registrering av domän
namn och teknisk drift av det nationella  
domännamnsregistret. På senare år har antalet 
nyregisteringar ökat avsevärt. Det stora genom
brottet för .sedomäner kom 2003 med nya och 
öppnare regler för domännamnsregistrering. 
Kravet på att man skulle ha en rättighet till 
domännamnet (till exempel varumärke eller 
firma med giltighet i Sverige) släpptes, vilket 
gjorde det möjligt för betydligt fler svenskar 
att skaffa en egen .sedomän. Hälften av alla 

nyregistrerade domännamn det året registrera
des i samband med att regelverket ändrades.

.se vanligast i Sverige

Antalet .sedomäner var 702 199 vid 2007 års 
slut, vilket motsvarade en marknadsandel på 
55 procent. Domänen .se ökar mest i Sverige 
och .se är därför på god väg att uppfylla visio
nen om att vara den självklara vägen till Inter
net för alla med koppling till Sverige, såväl 
företag som privatpersoner. 

Den näst största toppdomänen i Sverige är  
.com, följd av .eu och .nu (se figur). 

Registrering via ombud 

Alla registreringar av .sedomäner sker via 
något av .SE:s cirka 200 ombud. Under förra 
året stod de tio största ombuden för 78 procent 
av alla registreringar. Största ombudet var Loo
pia med en marknadsandel på 27,5 procent, 
följd av One.com med 16,2 procent och Surf
town med 6,8 procent. Dessa tre aktörer stod 
tillsammans för mer än hälften av marknaden 
för .sedomäner i slutet av 2007.

Ny roll och större ansvar för ombuden

I juni 2007 fattade .SE:s styrelse beslut om en ny 
affärsmodell för .SE, som innebär att ombuden 
får en viktigare roll i relationen till domännamns
innehavarna. Slutkunderna kan välja att inte bara 
registrera domännamnet via ett ombud, utan även 
att stanna som kund och liksom idag nyttja kring
tjänster som webbhotell, anslutning och epost. 
Det ger en tydlig kundrelation och större val

En internationell bransch  
med många sidor Om marknaden, 
omvärlden och våra ombud

Marknadsandelar topp domäner 
i Sverige 2007.  
Källa: ZookNIC, bearbetning .SE

.biz 1%

.info 2%

.org 3%

.net 3%

.nu 7%

.eu 8%

.com 20%

.se 55%

.tv/mobi 1%

Toppdomänernas andel av  
ny registreringar i Sverige, 2007.  
Källa: ZookNIC, bearbetning .SE

.se 70%

.com 9%

.eu 4%

.nu 5%

.net 1%

.org 2%

.info 3%

.tv/mobi 5%

.biz 1%
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Antalet aktiva domännamns-
registreringar för de största 
generiska toppdomänerna 
den 27 mars 2008.
Källa: CENTR, bearbetning .SE
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frihet för kunderna, men ställer också högre krav 
på .SE:s ombud. Därför genomförs ackreditering 
av blivande ombud med certifieringsprogram i 
samband med övergången till en ny affärs modell.

De ombud som blir ackrediterade kallas 
registrar, en internationell term som anger att 
företaget är aktivt som domännamnsförvaltare. 
Övergången till den nya affärsmodellen är pla
nerad till första kvartalet 2009. .SE uppskattar 
att cirka hälften av dagens ombud väljer att 
inte ansöka om ackreditering, som en följd av 
bland annat högre krav från .SE:s sida. 

Domännamnsinnehav i Norden

När Internetanvändningen tog fart i Sverige, 
mellan 1995 och 2000, gick spridningen fort. 

Sedan 2000 har spridningstakten dämpats, men 
det tillkommer kontinuerligt nya användare. 
Under förra året använde 87 procent av svens
karna Internet varje dag, privat och i arbetet. 
84 procent hade samma år tillgång till Internet 
i hemmet. När det gäller att skaffa ett eget 
domännamn för till exempel webbplats eller 
epost, är Sverige jämförbart med länder som 
Norge, Belgien och Österrike. Danmark har 
högst antal domännamn per capita i Norden (se 
figur till höger).

Den värld vi verkar i  

.SE är verksam i en i allra högsta grad interna
tionell omvärld, där många aktörer bidrar med 
sin del till Internet och samverkar för att få 

87%84%

2007
Internetanvändning 

16–75 år

2007
Tillgång till Internet

16–75 år

generiska 62%generiska 74%

2006
120 miljoner domännamn

2007
153 miljoner domännamn

nationella 26% nationella 38%

Antalet landstoppdomäner i världen var 58 miljoner vid 
2007 års slut, en ökning motsvarande 33 procent jäm-
fört med 2006.  Källa: Verisign/ZookNIC, bearbetning .SE

Internetanvändningen i Sverige 2007. 

 Källa: PTS
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Från och med 2009, när .SE 
byter affärsmodell, kan alla 
domännamnsinnehavare välja 
att  vara kund enbart hos ett 
ombud, istället för hos .SE.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Sverige Norge Finland Danmark

helheten – en stabil infrastruktur – att fungera. 
Själva domännamnssystemet är hierarkiskt där 
ICANN (Internet Corporation Assigned Names 
and Numbers) har det yttersta ansvaret. ICANN 
bildades 1988 och är en icke vinstdrivande sam
arbetsorganisation vars uppgift är att ansvara 
för den högsta nivån i domännamnssystemet, 
rotzonen. IANA (The Internet Assigned Num
bers Authority) är den del av icann som har 
det tekniska ansvaret för den globala tilldel
ningen av IPadresser och dnsrotzonen.  
I november 2007 formaliserade .SE och ICANN 
sitt samarbete genom en brevväxling. På det 
sättet vill .SE visa att den svenska toppdomänen 
stödjer ICANN:s arbete och gärna aktivt bidrar 
till organisationens oberoende av det ameri

Antalet domännamn per capita i de nordiska länderna 
2007.  Källa: World Factbook, bearbetning .SE.

kanska Department of Commerce.
Det operativa arbetet med respektive topp

domän sköter de olika organisationer och före
tag som har det utpekade ansvaret för respek
tive toppdomän.  För toppdomänen .se har  
.SE det ansvaret. PTS är tillsynsmyndighet för 
.SE och ska se till att toppdomänlagen – lag 
om nationell toppdomän för Sverige på Internet 
(sfs 1998:204) – efterlevs. Övriga aktörer 
som har en viktig roll när det gäller Internetin
frastrukturen i Sverige är ISOCSE (The Swe
dish Chapter of the Internet Society) som  är 
den svenska grenen av ISOC, Internet Society.  
ISOCSE är en ideell förening med syfte att 
utveckla Internet, som bland annat tog initia
tiv till att bilda Stiftelsen för Internetinfra
struktur. SOF (Svenska Operatörers Forum)  
är ett samarbetsorgan för de stora operatörerna 
på Internet i Sverige. 
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Domännamns
verksamheten

– Du syrran, har du hört 
att man kan skaffa en 
egen identitet på nätet?
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– Du syrran, har du hört 
att man kan skaffa en 
egen identitet på nätet?
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Tillväxten av nya domännamn har varit kraftig 
under hela 2000talet och beräknas fortsätta. 
Vid 2007 års slut var antalet aktiva .sedomäner 
702 199, en nettoökning motsvarande 24 pro
cent jämfört med föregående år. Antalet nyre
gistreringar var 188 652, en minskning mot
svarande åtta procent jämfört med 2006. En 
jämförelse mellan de två åren bör dock ta hän
syn till .SE:s kampanj i samband med att  
IDNdomännamn blev tillgängliga. Kampanjen 
resulterade i att cirka 50 000 domäner med 
bokstäverna å, ä, ö, é och ü registrerades 2006. 
IDN, Internationaliserade domännamn gör det 
möjligt att använda tecken utanför domän
namnssystemets teckenuppsättning, som inne
håller a–z, 0–9 och bindestreck.

Den självklara vägen till Internet

Tendensen håller i sig att .sedomäner ökar mest 
jämfört med övriga toppdomäner i Sverige.

För 2007 uppskattas .SE:s marknadsandel 
till 55 procent av den totala svenska domän
namnsmarknaden, mer än dubbelt så mycket 
som närmaste toppdomänen .com med 20 pro
cent. Styrkan i varumärket .SE märks också på 
hur stort antal domännamn som förnyas varje 
år. I januari 2008 var den genomsnittliga för
nyelsegraden 86,1 procent.

Våra kunder

.SE hade vid 2007 års slut cirka 370 000 un
der, som i snitt hade 1,9 domännamn var, jäm
fört med 1,6 året innan. Domännamnsinneha

varna var både företags och privatkunder – 71 
respektive 29 procent. De kunder som har störst 
antal domännamn kan delas in i två kategorier: 
Stora företag med omfattande varumärkesport
följer och innehavare som skaffar ett stort antal 
domäner i syfte att sälja dem på domännamns
marknaden. 

Färre äger många

Ett trendbrott under året är att antalet inne
havare med många domäner har börjat minska 
efter att tidigare ha ökat kraftigt. I april 2007 
fanns 169 .sedomännamnsinnehavare med 
100 eller fler domännamn och 24 med 500 
eller fler. Vid årets slut var motsvarande siffror 
124 respektive 13.

Vi växer utan att knaka Stark och 
stabil domäntillväxt

Tillströmningen av nya domän
namn under toppdomänen  
.se har varit kraftig under de 
senaste åren. Antalet aktiva 
domäner var 702 199 vid 2007 
års slut.

19
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Antal aktiva domäner

97 148

702 199

605

Privat 29%

Företag 71%

Både privatpersoner och företag fortsätter att  
registrera .sedomäner. 2007 var andelen privatkunder 
29 procent.
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Allt fler företag och privatpersoner i Sverige 
registrerar domännamn. Enligt en undersök
ning baserad på 1 000 telefonintervjuer, som  
.SE lät göra i december 2007, registrerar när
mare 60 procent domännamn i syfte att driva 
en webbplats, men det är också vanligt att man 
vill ha en personlig epostadress eller ha en 
domän för sin blogg.  Drygt 20 procent anger 
att domännamnet är registrerat i syfte att starta 
ett nytt företag. Sammanfattningsvis används 
domännamnet för att skapa en identitet på 
Internet, både vad gäller företag och privatper
soner. Antingen vill man skapa identitet på 
Nätet genom till exempel en blogg eller epost
adress kopplad till sitt eget personnamn alter
nativt göra sin eller sitt företags verksamhet 
tillgängligt via Nätet.

Personlig epost eftertraktat

En personlig epostadress som är oberoende av 
eposttjänst, Internetleverantör eller arbets
plats är en av anledningen för nästan en fjärde
del av domännamnsregistreringarna. Många 
vill självfallet också ha en epostadress kopplad 
till samma domän som den egna webbplatsen. 
Det genomsnittliga antalet epostadresser per 
person var två. Av de tillfrågade svarade 56 
procent att de hade en epostadress, 21 procent 
hade två och 15 procent hade tre eller fler, me
dan åtta procent inte hade någon epostadress.

Vanligare med egen domän bland bloggare

Antalet domäner kopplade till de senaste årens 
bloggvåg har ökat. I början av 2007 uppgav 

fem procent av domännamnsinnehavarna att  
de hade registrerat sin domän för att driva en 
blogg och i december samma år hade denna 
andel fördubblats. Tre gånger så många kvinnor 
som män uppgav att de använde sitt domän
namn för blogg. Av de tillfrågade som inte 
hade en domän angav 13 procent att om de 
skulle registrera en domän skulle det vara i 
syfte att ha en egen bloggdomän. 

Världens största nätverk blir  
personligt Så används domännamnen

De vanligaste skälen för privatpersoner att registrera 
en .sedomän. (De tillfrågade har kunnat ange flera 
skäl.)  Källa: Mistat, kundundersökning december 2007
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De vanligaste ärendena  
i kundtjänst
Frågor om avisering 
uppdatering av e-postadress 
Överlåtelse av domän
Byte av webbhotell
registrera domännamn
adressändring

I en undersökning med slumpmässigt utvalda 
kunder som genomfördes hösten 2007 upp
nådde .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) 
ett så kallat NKI (nöjd kundindex) på 80,7  
hos företagskunder och 81,8 hos privatpersoner. 
Stiftelsens mål, 80 på den hundragradiga NKI
skalan, överträffades alltså.

Det goda resultatet måste vi naturligtvis 
förvalta väl. Nöjda kunder är en förutsättning 
för att .SE ska förbli ett starkt varumärke. Här 
har kundtjänst en mycket viktig roll att spela.

Lätt att få hjälp 

Under 2007 förlängdes öppettiden i kund
tjänst med en timme. I en undersökning bland 
kunder som nyligen haft kontakt med kund
tjänst svarade en stor majoritet att det gick 
smidigt, eller utan större problem, att få kon
takt med .SE. Bara några få procent upplevde 
det som krångligt.

Bra betyg kan bli bättre

De allra flesta kunder i undersökningen var 
också tillfreds med den hjälp de fått av kund
tjänst. 

Bland företagskunder var 85 procent nöjda 
och bland privatkunder 96 procent. På en fem
gradig skala hamnade det allmänna omdömet 
för .SE:s kundtjänst på 3,84 hos företagskun
derna och 4,00 hos privatkunderna. 

Detta är bra, men kan förbättras ytterligare. 
Bara en knapp tredjedel av kunderna i under
sökningen tyckte att .SE:s var bättre än andra 
kundtjänster. Utgångspunkten är dock god. 

Stort kundförtroende

På frågan ”Hur sannolikt är det att du kommer 
att fortsätta vara kund till .SE under de när
maste åren?” svarade 96 procent av företags
kunderna och 94 procent av privatpersonerna 
att det var helt säkert, alternativt mycket eller 
ganska troligt.

Registervård minimerar risk för fel 

Under 2007 införde .SE också automatisk re
gistervård av domäninnehavares kontaktupp
gifter med hjälp av UC (Upplysningscentra
len), för att hålla god kvalitet på uppgifterna i 
domännamnsregistret. 

Att leva upp till Sveriges  
bästa adress Nöjda kunder ett mått 
på vår framgång

” Nöjda kunder är en 
förutsättning för att 
.SE ska förbli ett starkt 
varumärke.” 
anette hall, chef för .se:s  
domänavdelning och kundtjänst

Enligt en undersökning genomförd 2007 var 85 procent 
av företagskunderna respektive 96 procent av privat
kunderna nöjda med .SE:s kundtjänst.

Företag 85 % Privat 96 %
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 Den 1 januari 2008 sänktes 
priserna för ATF (alternativt 
tvistlösningsförfarande) med  
20 procent för att göra tvist-
lösningssystemet ännu mer  
tillgängligt. ett till fem domän-
namns  ärenden som behandlas 
vid samma tillfälle av en tvist-
lösare kostar nu 8 000 kronor, 
exklusive moms för företag och 
inklusive moms för privatperso-
ner. vinner parten framgång i 
atF-ärendet återbetalas halva 
beloppet. 

Under 2007 löstes 53 tvister om domännamn 
genom .SE:s (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) 
tvistlösningssystem ATF (Alternativt tvistlös
ningsförfarande). Det ska ställas i proportion 
till att närmare 200 000 nya .sedomännamn 
registrerades under året.

Snabbare och mindre kostsamt än domstol

ATF är ett alternativ till utdragna och kost
samma domstolsprocesser och har skapats för 
att hantera problem med domännamn som 
kränker rättigheterna till företags varumärken 
eller firmanamn. Kostnaderna är kraftigt sub
ventionerade av .SE och det tar ungefär en må
nad att lösa en tvist. 

Tydliga regler

Om en registrering inte följer .SE:s uppställda 
regler riskerar innehavaren att förlora domän
namnet till den som har ansökt om en tvistlös
ning. Det är för närvarande 13 jurister som åtar 
sig att agera som oberoende tvistlösare, vilket 
innebär att de avgör tvisterna helt självstän
digt. I de flesta fall används en tvistlösare, men 
om någon av parterna kräver och betalar extra 
för det kan ärendet avgöras av tre tvistlösare. 
För att sökanden ska nå framgång och inneha
varen förlora rätten till det omtvistade domän
namnet måste sökanden:

  inneha en rättighet (till exempel varumärke 
eller firma) med giltighet i Sverige; 
  visa att innehavaren av domännamnet  
handlat i ond tro när han/hon registrerade 
eller använde domännamnet; 
  visa att innehavaren inte har någon rätt eller 
ett berättigat intresse till domännamnet. 

Felstavningar vanligaste orsaken

Under 2007 dominerades tvister kring domän
namn av felstavade varumärken. Även om så
dana intrång kan tyckas uppenbara, får båda 
sidor genom ATF föra fram sina argument, 
vilket skapar rättssäkerhet i systemet. Tvistlös
ningssystemen kritiseras ibland för att vara för 
varumärkesvänliga. Men att varumärkesägarna 
ofta vinner – till exempel slutade 36 av fjolår
ets 53 ATFärenden så – hänger snarare ihop 
med att de vet vad som krävs i en tvistlösning.  
Intrånget måste vara tillräckligt tydligt för att 
ett ATFförfarande ska initieras.

Mitt domännamn – eller ditt?  
Enkelt att överklaga med ATF

2003 2004 2005 2006 2007

32
28

31

44

53

Tvister kring domännamn hos .SE ökar inte i sam
ma takt som domännamnsregistreringarna. Bland 
de hundratusentals domänerna går bara några 
tiotal om året till tvistlösning.
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Stabilt system ger snabb respons  
Vi hanterar 388 miljoner DNS-frågor per dygn

Varje gång du söker en webb eller epostadress 
som slutar med .se förväntar du dig att få ett 
snabbt och korrekt svar. Det får du också tack 
vare vårt system som tar emot och hanterar upp 
till 4 500 frågor i domännamnssystemet varje 
sekund. Vid trafiktoppar kan systemet behöva 
hantera så mycket som 20 000 frågor per se
kund. Detta är förutsättningarna för att drygt 
700 000 registrerade .sedomännamn fungerar 
som förväntat.

Allt ska alltid fungera

.SE:s (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) mål
sättning är att DNSdriften alltid ska ha full 
tillgänglighet och kortast möjliga svarstider på 
DNSfrågor. För att klara det har .SE cirka 100 
sekundära servrar, så kallade slavservrar, utlo
kaliserade över hela världen. Dygnet runt, året 
om, finns personal på plats som övervakar att  
.sezonen är tillgänglig på Internet. DNSdrif
ten bygger på en kombination av unicast och 

anycastteknik för ökad kapacitet, större mot
ståndskraft mot överbelastningsattacker och 
bättre redundans. Principen är enkel. Om en 
del i flödet sätts ur spel finns det alltid en  
annan del som kan ersätta. 

Tekniken i korthet

I korthet fungerar dns på följande sätt: Varje 
gång du knappar in en adress i din webbläsare 
eller skickar ett epostmeddelande, skickar 
datorn en DNSfråga till din lokala namnserver, 
vilken för de allra flesta privatanvändare finns hos 
Internetleverantören. Namnservern skickar i sin 
tur frågan vidare till den relevanta toppdomänen 
för att hitta den namnserver som har informa
tion om den domän du söker kontakt med.

Driften reglerad i svensk lag

Den tekniska driften av .sedomänen och dess 
stabilitet regleras sedan 1 juli 2006 av lagen om 
nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

Unicast
Alla användare når samma server. Enklare felsök
ning är en fördel, men kapaciteten blir lidande och 
systemet är känsligt för ddosattacker.

Anycast
En IPadress finns som flera servrar i olika länder, och 
användaren når bara den närmaste. Bättre prestanda 
och säkerhet, men felsökningen blir svårare.

20 .se år sr e dovisn i ng 2007
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Toppdomänen .se är en kritisk resurs för Inter
netanvändare både i och utanför Sverige, med 
stor betydelse också för det svenska samhället 
och den svenska ekonomin ur ett större per
spektiv. .SE:s (Stiftelsen för Internetinfrastruk
tur) ambition är att kontinuerligt förbättra vår 
verksamhet och våra tjänster genom satsning 
på kvalitet och säkerhet, till nytta för Internets 
användare. 

Snabbt, korrekt, säkert

Det är .SE:s ansvar att alla uppslagningar av 
exempelvis webb eller epostadresser som 
slutar med .se pekar på rätt ställe. Systemet 
måste kunna svara både snabbt och korrekt  
på mer än 388 miljoner frågor per dygn för att 
våra drygt 700 000 .sedomännamn ska vara 
åtkomliga för Internetanvändare världen över. 
Vi bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete som 
ansluter till standarden ISO/IEC 27001, Led
ningssytemet för Informationssäkerhet.

Höga krav från oss själva och användarna 

Kvalitet utgör en av .SE:s grundläggande vär
deringar. Utan säkerhet är det svårt att hålla 
kvalitet och vise versa. Vår ambition är att 
minimera antalet fel genom att göra rätt från 
början. Våra kunder ska kunna ställa höga krav 
på god service och tillförlitlighet. Vår målsätt
ning är att snabbt fånga upp kundernas syn
punkter och tillgodose deras behov avseende 
utveckling av produkter och tjänster som för
bättrar och förenklar användandet av Internet.

Slutkundens bästa är ledstjärnan

.SE:s ledning känner starkt ansvar och går i 
täten för kvalitetsarbetet. Vi har engagerade, 
kompetenta, ansvarsfulla medarbetare som 
kontinuerligt får information och utbildning  
i kvalitetstänkande inom ramen för vårt kvali
tetsprogram, .SEUpp! Allas delaktighet är 
viktig. Slutkundens intressen är vår starkaste 
ledstjärna.

Toppdomän av toppkvalitet  
Höga krav på drift och säkerhet 

lokal 
resolver

root

a.ns.se

iis.se

Domännamnsystemet 
(DNS) översätter ett 
domännamn till en form 
som datorerna kan 
kommunicera med. Varje 
gång en adress (URL) 
knappas in i en webblä
sare skickar din dator en 
DNSfråga vidare, för att 
ta reda på vilket IPnum
mer webbplatsen har.

1. Adress för www.iis.se?

2. Adress för www.iis.se?

6. Adress för www.iis.se?

7. Adressen är 212.247.7.229

4. Adress för www.iis.se?

3. ”.se” adm av a.ns.se

5. ”iis.se” adm av ns.iis.se8. Adressen är 212.247.7.229
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Iv la duv åvddål vuojnnám? Dig har jag inte  
sett förut? Talar du samiska, finska, meänkieli, 
romani eller jiddish kan du numera använda  
rätt skrivtecken i domännamnet.

Produkter och tjänster
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En viktig del i .SE:s arbete med en långsiktig 
positiv Internetutveckling ligger i produkt
utvecklingen. 

IDN Öppnar för domännamn med krumelurer

Internationaliserade domännamn (IDN) gör 
det möjligt att använda domännamn med tecken 
som ligger utanför domännamnssystemets 
teckenuppsättning som endast innehåller a–z, 
0–9 och bindestreck. 

Fler skrivtecken, fler möjligheter 

Redan 2003 blev det möjligt att registrera .se
domäner med tecknen å, ä, ö, é och ü. Sommaren 
2007 tillkom även tecknen i de officiella svenska 
minoritetsspråken finska, meänkieli (tornedals
finska), samiska, romani och jiddish. Samtidigt 
blev också skrivtecknen för de övriga nordiska 
språken möjliga att använda i .sedomäner. 
Idag innehåller cirka 44 000 .sedomännamn 
”tecken med krumelurer”. 

Omkodning krävs

Rent tekniskt kan domännamnssystemet en
dast hantera tecknen a–z, 0–9 och bindestreck. 
Därför används ett system med omkodning för 
att visa internationaliserade domännamn. Det 
går att använda IDN i de flesta nyare webblä
sare, men däremot finns ännu ingen färdig 
lösning för att hantera dessa tecken i epost.

Till för alla 

Vi vill att .SE ska vara det självklara valet på 
Internet för alla med koppling till Sverige. 

Därför är det viktigt att kunna skriva till exem
pel ”Åre” istället för ”Are”, eller att uttrycka  
sin identitet hos oss också på de officiella mino
ritetsspråken. Införandet av IDN är ett viktigt 
steg för att öka mångfalden på Internet.

DNSSEC .SE först med kommersiell tjänst

I februari 2007 lanserade .SE som första topp
domän i världen en kommersiell tjänst med 
DNSSEC (DNS Security Extensions) för kryp
tografiskt signerade namnuppslagningar i do
männamnssystemet (DNS). Bakom lanserin
gen låg flera års förberedelser. 

Säkrare domänhantering 

DNSSEC ger säkrare uppslagningar på Inter
netadresser. Möjligheterna att säkerställa att  
de kommer från rätt avsändare och att innehål
let inte ändrats under överföringen blir större. 
DNSSEC är en tilläggstjänst till .sedomän
namn, och riktar sig till alla som driver väl
besökta webbplatser. Den som köper tjänsten 
får möjlighet att administrera och publicera 
sina DNSSECnycklar i .sezonen och .SE age
rar med sina nycklar startpunkt i förtroende
kedjan för DNSSEC.

Minskar risken för nätskojeri

För gemene man innebär DNSSEC att risken 
för att bli lurad vid till exempel bankaffärer 
och ehandel minskar, eftersom det blir lättare 
för användaren att fastställa att man verkligen 
kommunicerar med rätt bank eller butik, sna
rare än med en bedragare. DNSSEC stoppar 

För ökad nytta på Internet Våra 
produkter och tjänster 

” När jag även kunde 
registrera den ’riktiga’ 
skrivningen av namnet 
Åre tvekade jag inte en 
sekund att göra det” 
mårten Johansson,  
åre lavincenter

IDN står för internationaliserade 
domännamn och refererar till 
domännamn med tecken som 
ligger utanför domännamnssys-
temets teckenuppsättning, som 
endast omfattar tecknen a–z, 
0–9 och bindestreck.

IDN hos .SE:
  å, ä, ö , é och ü

…och skrivtecken för:
  Finska
  meänkieli (tornedalsfinska)
  samiska
  romani 
  Jiddish
  Övriga nordiska språk
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En viktig del i .SE:s arbete med 
långsiktig positiv Internetut
veckling är produktutveckling
en. Under 2007 tog .SE flera 
viktiga kliv framåt, bland annat 
lanserades DNSSEC som 
kommersiell tjänst och Bred
bandskollen.

bedrägeriförsök som är kopplade till domän
namnssystemet (DNS).

Välkommet initiativ 

.SE:s initiativ möts med stort intresse både i 
Sverige och internationellt. De svenska erfaren
heterna av DNSSEC har diskuterats vid flera 
internationella Internetsammankomster. PTS, 
som enligt toppdomänlagen är tillsynsmyndig
het för .SE, välkomnade också den nya tjänsten 
i samband med lanseringen.

Bredbandskollen Nu för alla 

I oktober 2007 lanserade vi Bredbandskollen  
– Sveriges enda oberoende konsumenttjänst för 
kontroll av bredbandsuppkoppling direkt i 
webbläsaren. Bredbandskollen är resultatet av 
ett flerårigt utvecklingsarbete finansierat av  
.SE, PTS och Konsumentverket. Tjänsten byg
ger på TPtest, en nedladdningsbar program
vara som .SE tidigare utvecklat för mer erfarna 
ITanvändare. Bredbandskollen har ett enklare 
gränssnitt och mäter uppkopplingshastigheten 
direkt i webbläsaren för att motsvara behoven 
hos fler och mindre erfarna konsumenter.

Användarvänlig hastighetskontroll 

Bredbandskollen mäter med vilken hastighet 
användarens webbläsare kan skicka och ta emot 
data, det vill säga den verkliga hastighet som 
konsumenten kan utnyttja för ändamålet. Mät
värdet tar hänsyn till exempelvis kvalitet på 
telefonledningar och användarens egen utrust
ning

Innan Bredbandskollen fanns var det svårt för 
vanliga konsumenter att genomföra en mät
ning. Med Bredbandskollen vill .SE ge alla 
bredbandskunder i Sverige en lättanvänd och 
lättillgänglig tjänst.

Produkt som påverkar

Redan en månad efter lanseringen hade antalet 
mätningar uppnått en miljon och vid årsskiftet 

hade fler än två miljoner mätningar gjorts. 
Bredbandskollen fick under årets sista tre må
nader stor uppmärksamhet, inte minst i media. 
Det har även lett till att svenska operatörer har 
börjat diskutera nya former för produktbeskriv
ning av bredbandstjänster. 

DNSCheck Förbättrar  .sedomänens kvalitet

DNSCheck är en tjänst som verifierar kvalite
ten av delegeringar i domännamnssystemet 
(DNS), det vill säga kontrollerar DNSdata för 
domäner. Enkelt uttryckt är det ett sätt att ta 
reda på hälsoläget dels för den egna domänen,  
dels alla domäner i .se som helhet. Under 2007 
påbörjades utvecklingen av en ny version av 
DNSCheck. Den nya tjänsten är anpassad till 
såväl domäninnehavares som DNSoperatörers 
behov och lanseras under 2008.

ENUM – försök med ny teknisk standard

ENUM är en teknisk standard som antagits av 
IETF (Internet Engineering Task Force) och 
som använder domännamnssystemet (DNS) för 
att koppla telefonnummer till webbadresser. 
PTS ska enligt ett regeringsuppdrag genom
föra ett nationellt försök med ENUM i Sverige. 
Under försöken verkar PTS som administratör. 
.SE ansvarar sedan 2002 för den tekniska drif
ten och driver tills vidare registreringsenheten 
för ENUM på uppdrag av PTS. I försöket med
verkar 17 så kallade ENUMombud, som 
ansvarar för att registrera ENUMdomännamn, 
och 12 teleoperatörer, vars telefonnummer kan 
ingå i ENUMtestet. Totalt finns ett 30tal 
ENUMdomäner registrerade.
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Vi tar svenska 
Internet till nya 
höjder.

Internetutveckling
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.SE:s (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) verk
samhet står på två ben: domännamnsverksam
het och Internetutveckling. Överskottet från 
registreringen av domännamn finansierar ini
tiativ som främjar Internetutvecklingen i Sve
rige.  Målet med .SE:s forsknings och utveck
lingsarbete är att skapa nytta för Internets 
slutanvändare och se till att de får större möjlig
heter att ta tillvara Internets alla möjligheter. 

.SE:s Internetutveckling består av verksam
heter inom områdena: Informationsspridning, 
insatser för speciella målgrupper, vård av Inter
nets allmänning, teknikspridning, evenemang 
samt Internetfonden. 

Publikationer 

Som en del i arbetet med Internetutveckling 
producerar .SE ett antal skrifter, under produkt
namnet .SE:s Internetguider. Guiderna be
handlar olika Internetrelaterade områden och 
riktar sig i första hand till en intresserad all
mänhet.  Exempel på redan utgivna guider är 
Yttrandefriheten på nätet och Introduktion till ip 
(Internet Protocol). 

Under 2008 kommer fler guider, bland annat 
en skrift om hur man skyddar sin onlineidenti
tet genom registrering av rätt domännamn och 
hur man undviker att bli lurad av oseriösa före
tag i branschen. Andra skrifter är Ungas identi-
tet på nätet – om ungas liv och villkor på Inter
net, och om hur man som förälder ska förhålla 
sig till detta. Vad säger Internetstatistiken – en 
jämförelse av olika statistikproducenters mät
ningar av svenska folkets Internetvanor. Hur 

mycket surfar vi egentligen? Hemma nätverk – 
om att bygga nätverk hemma så smart och 
billigt som möjligt.

.SE gav även ut rapporten Nåbarhet på Nätet. 
Hälsoläget i .se 2007 i november förra året, där 
man gjorde en analys av Internets kvalitet och 
användning i .se. En uppföljning är planerad och 
resultatet kommer att publiceras  hösten 2008.

Internet och statistik 

.SE tog under 2007 dessutom initiativ till flera 
samarbeten kring statistik och fakta inom In
ternetområdet. Det resulterade bland annat i 
den tryckta rapporten Svenskarna och Internet 
2007, som släpptes i samband med Internet
dagarna, i samarbete med World Internet Insti
tute. .SE kommer att fortsätta arbetet med att 
sprida statistik och fakta inom Internetområdet. 

Internet i skolan

Under 2007 inledde .SE ett förberedande arbete 
för en satsning på Internet i skolan. Syftet är att 

Sveriges bästa adress ger Sveriges  
bästa Internet Överskott från domän försäljningen 
finansierar utvecklingen av Internet i Sverige

Under 2007 påbörjade .SE 
arbetet med att ta fram publi
kationer inom olika Internet
relaterade områden.

Domännamns-
administration

Finansiering

Kundnytta

Internet-
utveckling

Överskottet från domännamnsverksamheten finansie
rar projekt som bidrar till Internets utveckling, vilket 
gynar domännamnsinnehavarna.
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få publicering av elevernas arbete på webben 
att bli en naturlig del i skolarbetet samt att 
utveckla användningen av Internet i skolan. 
Under läsåret 20082009 anordnar .SE därför 
Webbstjärnan 2009, som är en tävling i webb
publicering för gymnasieelever i Sverige. Upp
draget är att bygga en webbplats kring ett 
valfritt skolarbete. Inga förkunskaper i webb
publicering behövs. Verktygen är enkla, och  
.SE kommer vid behov tillhandahålla webb
hotell via avtal med ett antal webbhotell, gratis 
support och utbildningsmaterial. Fokus ligger 
på innehåll, inte tekniska lösningar, och att lära 
eleverna att bli producenter av information på 
Internet, inte bara konsumenter.

Internet för alla

Internet kan erbjuda stora möjligheter för oss 
alla, att leva mer självständigt, få en enklare 
vardag, bedriva studier, arbeta och kommuni
cera med andra människor. Stora grupper har 
dock svårt att ta del av Internet och dess appli
kationer. Under 2008 ska .SE undersöka vad 
som kan göras för att ytterligare förbättra till
gängligheten till Internet för dessa grupper.

Säkrare epost 

Cirka 70 – 80 procent av all eposttrafik är 
skräppost, vilket minskar människors förtro
ende för epost. Mot bakgrund av det beslutade 
.SE under 2007 att stiftelsen ska etablera en 
verksamhet mot spam, phishing och andra 
närliggande problem som minskar tilliten till 
Internet. Målet är att öka förtroendet för epost 
som kommunikationsverktyg för både företag 
och privatpersoner. 

Två viktiga teknikprojekt

DNS Security Extensions (DNSSEC) och IPv6 
är två projekt som båda syftar till att säkerställa 
den svenska delen av Internets infrastruktur, 
och att den även i fortsättningen fungerar säkert 
och stabilt, samt är möjligt att vidareutveckla. 

DNSSEC

I september 2005 var .SE den första toppdomä
nen i världen att skydda sin zonfil genom sig

nering och DNSSEC. I februari 2007 
lanserade .SE som första toppdomän i 
världen en kommersiell tjänst med 

DNSSEC till slutkunder och erbjöd möjlighet 
att tillhandahålla kryptografiskt signerade 
namnuppslagningar i domännamnssystemet 
(DNS). I föregående kapitel om våra produkter 
och tjänster finns mer att läsa om DNSSEC.  
.SE drev under hela 2006 en testgrupp för  
att testa  DNSSEC inför lanseringen, samt för 
löpande dialog med myndigheter, banker och 
universitet om behovet av säkrare domäner. 
Utvecklingen av nya DNSSECbaserade säker
hetslösningar fortsätter under 2008.

IPv6 

Dagens Internet bygger på protokollet IPv4, 
vars adressrymd är begränsad. Man räknar med 
att inom några år har alla IPv4adresser delats 
ut. För att tillgodose Internets framtida behov 
av adresser har det nya protokollet IPv6 tagits 
fram.  Ett införande av IPv6 är dock inte opro
blematisk. För att övergången ska kunna ske 
krävs samordning och anpassning. Forsknings 
och utvecklingsavdelning har påbörjat en ut
redning av hur en anpassning till IPv6 av  
.SE:s tjänster ska kunna genomföras och hur 
samordningen på marknaden ska ske.

Internetfonden

.SE:s Internetfond är ett av flera sätt att finan
siera Internetutvecklingen genom att finansiera 
fristående projekt. Bland mottagarna märks 
organisationer, privatpersoner och akademiska 
institutioner. Projekten syftar till kunskaps
spridning, nya tjänster, tillämpad forskning 
och teknisk utveckling. Under 2007 finansie
rade Internetfonden 22 projekt motsvarande 
fem miljoner kronor. Under 2008 tar .SE emot 
ansökningar i två omgångar och finansieringen 

”Under 2007  
utarbetades en ny plan 
för .SE:s satsning på 
Internetutveckling. 
Arbetet ska fokuseras 
på satsningsområdena 
information, mål-
gruppsinriktad 
verksamhet, teknik-
spridning och vård av 
allmänningen.” 
staffan hagnell, forsknings-  
och utvecklingschef, .se
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kommer att motsvara förra årets nivå. Internet
fonden startades 2004 och har sedan starten 
totalt finansierat ett 50tal projekt. Projektidé
erna lämnas till .SE från allmänheten via det 
publika ansökningsförfarandet och utvärderas 
av en fristående bedömningskommitté utifrån 
givna kriterier.

Internetdagarna

Internetdagarna är .SE:s årligen återkommande 
konferens om Internet, och dessutom Sveriges 

största konferens på sitt område. 
Konferensens attraktionskraft ligger 
inte minst i dess bredd. Under två 

dagar arrangeras seminarier inom så vitt skilda 
ämnen som den politiska styrningen av Inter
net, hur man får rätt tid på nätet och säker 
epost.

2007 års konferens var den åttonde i ord
ningen och den hölls 5–6 november på Folkets 
Hus i Stockholm, en magnifik lokal som vi har 
använt förr och som vi vet är mycket uppskattad 
av besökarna. Inte minst för sitt centrala läge 
mitt i city. På ett trettiotal seminarier mötte 
publiken talare som Ulf Dahlsten, eukom
missionen; Johan Lindgren, Telenor; Dave Oran, 
Cisco samt infrastrukturminister Åsa Torstens
son, Patrik Fältström, Cisco; Peter Löthberg, 
stupi och .SE:s kvalitets och säkerhetschef 

AnneMarie Eklund Löwinder – av Computer 
Sweden utsedd till Sveriges främsta säkerhets
expert 2007.

Huvudsyftet med Internetdagarna är att 
erbjuda en mötesplats där branschen kan um
gås med det offentliga InternetSverige och i 
det avseendet var årets konferens lyckad. Bland 
besökarna fanns såväl operatörer som användare 
och myndigheter representerade och det disku
terades flitigt både på seminarierna och under 
pauserna. Ingen annanstans i Sverige möts 
politiska beslutsfattare, användare och tekniska 
experter i samma utsträckning för att tala om 
och forma Internets användning och utveck
ling.

Hösten 2008 återvänder .SE till Folkets Hus 
för den nionde upplagan av Internetdagarna, 
och året därpå blir det tioårsjubileum.

”...Evenemang som det 
här stärker vårt öppna 
samhälle och vår 
demokrati, och det är 
precis det som driver 
mig som politiker. 
Därför är jag tacksam 
för att jag fick komma 
hit idag, och jag ser 
fram emot fler tillfäl-
len att träffas!” 
infrastrukturminister  
åsa torstensson i sitt tal på  
internetdagarna 2007.

” stiftelsen skall ha till ändamål att främja en god  
stabilitet i infrastrukturen för internet i sverige samt 
främja forskning, utbildning och undervisning inom 
data- och telekommunikation, särskilt med inriktning  
på internet […]” 

Ur stiftelseurkunden för  
Stiftelsen för Internetinfrastruktur
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Människorna
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Under 2007 genomförde .SE (Stiftelsen för 
Inter netinfrastruktur) ett omfattande arbete 
med HRprocesserna som ett led i vårt konti
nuerliga förbättringsarbete. Nya anställnings
avtal utformades och befattningsbeskrivning
arna uppdaterades och fick en enhetlig form. 
Flera viktiga policydokument och riktlinjer 
formulerades och beslutades för att göra vår 
företagskultur med förhållningssätt och rutiner 
tydligare. Vi uppdaterade och kompletterade 
även personalhandboken. 

Kompentensinventering

Under hösten 2007 inleddes en större kompe
tensinventering av all personal som ligger till 
grund för individuella utvecklingsplaner. Som 
en del av arbetet genomfördes MyersBriggs
tester med all personal under 2007 och början 
av 2008. Personalen fick vid dessa tillfällen 
individuell återkoppling från legitimerad psy
kolog och testresultaten presenterades avdel
ningsvis. Testerna och testgenomgångarna fick 
mycket positiv respons och gav personalen 
större förståelse för varandras olikheter. En 
genomgång av hela företagets resultat är inpla
nerad under 2008.

.SEdagar

För att uppmuntra och stimulera delaktigheten 
i .SE:s strategier och mål anordnas regelbundna 
möten med all personal, så kallade .SEdagar. 
Under dessa dagar diskuteras bland annat .SE:s 
vision, mål och policys samt aktuella ämnen 
som rör verksamheten.

Platt organisation

.SE:s anställda fördelas på avdelningarna forsk
ning och utveckling, DNSdrift, domänavdel
ningen, IT och systemutveckling, samt mark
nadsavdelningen. Därtill finns en stab där VD, 
kvalitets och säkerhetschef, chefsjurist, VD
assistent/HRansvarig, informationschef och 
ekonomiavdelningen ingår. .SE:s organisation 
är platt och har få beslutsnivåer. Ambitionen är 
att ansvar och befogenheter ska flyttas allt när
mare medarbetarna. .SE ledningsgrupp består 
av cheferna för varje avdelning samt represen
tanter för de olika stabsfunktionerna. Könsför
delningen i ledningsgruppen är jämn; sex 
kvinnor och sex män.

Fler anställda

Antalet anställda var vid 2007 års slut 38, vil
ket innebär en ökning med fem personer sedan 
föregående år. Rekryteringarna skedde främst 
på avdelningen för IT och systemutveckling 
samt forsknings och utvecklingsavdelningen. 
Ökade krav på säker teknisk drift och utökad 
forsknings och utvecklingsverksamhet var 
anledningen till de genomförda rekrytering
arna. Personalomsättningen är låg, även om 
den ökade något under 2007.

Människorna bakom  
maskineriet Om Human Resources  
och personalpolitik

Nöjda medarbetare
 under december 2007 genom-

fördes uppföljning av en tidigare 
medarbetarenkät. den samlade 
bedömningen av hur medarbe-
tarna trivs med att arbeta inom  
.se gick upp från 3,67 till 4,06 på 
en femgradig skala. inställningen 
till hela .se som företag ökade 
från 3,87 till 3,97. en fråga hand-
lade om stolthet över att arbeta 
på .se. resultatet blev 4,23 (3,9 
vid tidigare undersökning) vilket 
får ses som ett mycket bra resul-
tat. 

Könsfördelning vid 2007 års 
slut
antal kvinnor 14
antal män 24

Sjukfrånvaro
sjukfrånvaro totalt under året  
(i procent av ordinarie arbetstid):
män 1,4 %
kvinnor 2,5 %
samtliga anställda 1,8 %
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Styrelse

Rune Brandinger
styrelseordförande 
utsedd av ISOCSE

Mikael Abrahamsson
utsedd av SOF, Sveriges  
Internetoperatörers forum

Marzena Doberhof Platin
sekreterare sedan mars 2007

Amar Andersson
suppleant, utsedd av SOF, Sve
riges Internetoperatörers forum, 
mars 2008

Lars Lindgren
utsedd av Svenska  
Bankföreningen, mars 2008

Robert Malmgren
utsedd av ISOCSE

Andreas Hedlund
utsedd av Svensk Handel, 
mars 2008

Ove Ivarsen
utsedd av LO

Mikael von Otter
utsedd av  
Svenskt Näringsliv

Bred representation från  
Internetsverige i styrelsen
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) styrs utifrån 
sin stiftelseurkund och sina stadgar. Stiftelsen leds 
av en styrelse med bred representation från Internet
Sverige. Styrelseordförande Rune Brandinger till
trädde 2006.



 

Ledningsgrupp

Marzena Doberhof Platin
VDassistent, HRansvarig

Danny Aerts
VD

Maria Ekelund
PR och informationschef

Saknas på bild:
Elisabeth Ekstrand
chefsjurist

PerOlof Josefsson
försäljningschef

Staffan Hagnell
forsknings och  
utvecklingschef

Monica Åhl
ekonomichef

Torbjörn Carlsson
chef domänprodukt  
och DNSdrift

Stefan Lindqvist
chef IT och system utveckling

Anette Hall
chef domänavdelningen

AnnaMarie Eklund Löwinder
kvalitets och säkerhetschef

Lika många  
kvinnor som män  
i ledningen
.SE:s (Stiftelsen för Internet
infrastruktur) 38 medarbetare 
fördelas på fem avdelningar 
samt en stab. Ledningen rep
resenteras av avdelningarna 
och de olika stabsfunktionerna. 
Ledningen består av sex kvin
nor och sex män. VD Danny 
Aerts tillträdde 2006.

33styr e lse och le dn i ng

Matias Vangsnes
t.f. marknadschef



Ekonomisk redovisning



Mot en  
lovande  
framtid.
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Verksamheten

Verksamheten inom .SE (Stiftelsen för Internet
infrastruktur) är fortsatt mycket expansiv. Stif
telsens verksamhet står på två ben, å ena sidan 
finns administrationen och driften av Sveriges 
toppdomän .se, å andra sidan flera initiativ som 
främjar Internetutvecklingen i Sverige. Det 
finns sedan flera år en konstaterad direkt relation 
mellan Internets ökade popularitet och an
vändning av domännamn.

Domänadministrationen

Under 2007 har den starka tillväxten av domän
namn under toppdomänen .se fortsatt. Även 
om .sedomännamn har funnits i över 20 år, har 
tillströmningen av nya domännamn under 
toppdomänen .se varit väldigt expansiv de 
senaste åren. (Se figur till vänster.)

De viktigaste bidragande orsakerna till den 
starka tillväxten är fortsatt popularitet av tjäns
ter som www, epost och blogg bland företag 
och numera också privatkunder, samt en änd
ring av regelverket (2003) som gör det möjligt 
att registrera ett domännamn utan förpröv
ning. En annan företeelse som bidrar till till
växten är domännamnets betydelse för att kun
na tjäna pengar på Internetannonsering och 
sökmotoroptimering.

.SE har i år utökat den tillåtna teckenmäng
den för registrering. Därmed stödjer vi numera 
samtliga officiella minoritetsspråk i Sverige 
och alla nordiska språk. I samband med lanse
ringen i september 2007 gjordes PR och 
marknadsaktiviteter. Registrering av åäö 
domännamn har ökat stadigt under 2007. 

I början av 2007 genomförde vår tillsyns
myndighet Post och Telestyrelsen (PTS)   
en planerad tillsyn på .SE:s verksamhet. Resul
tatet var godkänt och betryggande. Verksam
heten bedömdes vara i gott skick, stabil och 
robust.

På väg mot en ny affärsmodell

I juni 2007 tog styrelsen ett viktigt beslut att 
ändra den befintliga affärsmodellen. Just nu 
har .SE direktavtal med samtliga innehavare av 
.sedomännamn och säljer domännamn genom 
ombud. Från och med andra året efter registre
ringen av ett domännamn fakturerar .SE van
ligtvis själv. 

Den nya affärsmodellen innebär att .SE i 
större utsträckning antar rollen av en grossist 
och slutkundsavtalet kommer att ligga mellan 
innehavaren och .SE:s ombud (som brukar 
kallas för registrar i domänvärlden). Den nya 
affärsmodellen, som förväntas träda i kraft 
under 2009, brukar därför kallas för registry
registrarmodellen och är den mest förekom
mande i Europa.

Sjösättningen av det nya produktionssyste
met NICeasy, som skedde februari 2007, under
lättar övergången till den nya affärsmodellen.

Utvecklingsverksamhet

.SE har genom urkunden ett uppdrag att  främ
ja god stabilitet i infrastrukturen för Internet i 
Sverige och främja forskning, utbildning och 
undervisning inom data och telekommunika
tion, särskilt med inriktning på Internet.

Under 2007 har organisationen med fram
gång bedrivit ett utvecklingsarbete som ligger 
väl i linje med urkundens krav. Utgångspunk
ten för våra satsningar är att de utvecklingsini
tiativ som vi tar ska leda till kundnytta för 
befintliga och kommande Internetanvändare  
i Sverige, direkt eller indirekt stimulera till 
Internetanvändning och öka efterfrågan av .se
domännamn. Vi har under året satsat 4 888 tkr 
i direkta kostnader för utvecklingsverksamheten.

Antalet nyregistreringar under 
2007 uppgick till 188 652. Vid 
2007 års utgång fanns 702 199 
aktiva .se-domännamn. Det 
motsvarar en ökning med 24 
procent jämfört med förra 
året.

19
93

20
01

20
07

Antal aktiva domäner

97 148

702 199

605

Förvaltningsberättelse
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Viktiga aktiviteter 2007

Vi lanserade den första kommersiella DNSSEC
produkten i världen. Här är .SE pionjär och har 
fått mycket beröm och uppmärksamhet för sitt 
nytänkande och kompetens inom området 
säkrare domännamn. 

Lansering av Bredbandskollen i oktober 
2007 var en uppföljare av TPtest som erbjuder 
ett enkelt och snabbt sätt att mäta surfhastighet. 
Bredbandskollen har blivit en stor succé.

Under 2007 utökade vi möjligheten att få 
uppdrag genom Internetfonden. Numera öpp
nar vi två gånger om året för ansökningar.

Internetdagarna, som .SE anordnade för 
åttonde året i rad, har blivit en stor och viktig 
mötesplats för alla som jobbar professionellt 
med Internet.  

Vi genomförde en egen undersökning av 
nåbarheten i domännamnssystemet (DNS) i  
.sezonen, vilket resulterade i skriften Nåbarhet 
på nätet – hälsoläget i .SE. .SE deltog också i ett 
samarbete gällande publikation av skriften 
Svenskarna och Internet 2007.

Dotterbolag

Stiftelsen äger 100 procent av dotterbolaget 
NICSE Network Information Centre Sweden 
AB.  Bolaget bedriver vid räkenskapsårets ut
gång inte någon verksamhet och har ingen 
anställd personal. 

Framtida utveckling  

De närmaste åren förväntar vi oss en stabil och 
stark ökning av antal registrerade .sedomän
namn. Med nuvarande trend kan antalet regist
rerade .sedomännamn överstiga en miljon före 
slutet av 2010. 

Nästa år präglas av förberedelserna inför den 
planerade ändringen av affärsmodellen. Vi 
kommer att ha ett nära samarbete med våra 
ombud för att klara uppgiften att tydliggöra 
för våra slutkunder vilka valmöjligheter som 
finns. Det är viktigt att säkerställa att vi kan 
bibehålla den höga befintliga kundnöjdheten. 

De första framgångarna av våra Internetsats
ningar gör oss väldigt motiverade att fortsätta 
på den inslagna vägen. Nästa år förväntas 
spridningen av DNSSEC i Sverige öka kraftigt. 

Bredbandskollen kommer att byggas ut och 
förbättras. Vi ser Bredbandskollen som ett 
första steg till varudeklaration av bredbands
tjänster i Sverige.

Både Internetfonden och Internetdag arna 
har nu funnits i några år och har blivit väleta
blerade i InternetSverige. Nytt för nästa år är 
satsningarna inom antispambekämpning och 
koordination av IPv6. Här kan .SE bedriva 
betydelsefullt arbete för Internet i Sverige.

Sist men inte minst, är projektet Internet i 
skolan ett ambitiöst initiativ med syftet att 
förbättra undervisningen i och användningen 
av Internet hos gymnasieskolor.

Övrigt

Styrelseledamöterna har utöver styrelsearvode 
debiterat .SE 41 000 kr för konsulttjänster, i 
första hand avseende FoUverksamheten.
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Resultaträkning för koncernen

belopp i kr not  2007-12-31  2006-12-31

Rörelsens intäkter
nettoomsättning 1 74 913 724 63 535 787

övriga rörelseintäkter 122 614 739 206

75 036 338 64 274 993

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 2 –37 733 604 –32 398 240

Personalkostnader 3 –27 095 479 –20 937 331

förlust utrangering inventarier –9 083 –

avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8,9 –569 527 –528 848

–65 407 693 –53 864 419

Rörelseresultat 9 628 645 10 410 574

Resultat från finansiella poster

resultat från andelar i koncernföretag 4 – –23 219

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 2 105 336 939 907

räntekostnader och liknande resultatposter 6 –564 557 –101 262

1 540 779 815 426

Resultat efter finansiella poster 11 169 425 11 226 000

Resultat före skatt 11 169 425 11 226 000

skatt på årets resultat 7 –3 467 984 –3 429 870

Årets resultat 7 701 441 7 796 130
 



39e konom isk r e dovisn i ng

Balansräkning för koncernen: Tillgångar

belopp i kr not 2007-12-31 2006-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

nedlagda kostnader på annans fastighet 8 1 682 216 1 896 152

1 682 216 1 896 152

Materiella anläggningstillgångar

inventarier, verktyg och installationer 9 1 304 118 1 063 263

1 304 118 1 063 263

Finansiella anläggningstillgångar

depositioner – 5 000

– 5 000

Summa anläggningstillgångar 2 986 334 2 964 415

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

kundfordringar 1 485 796 1 869 406

övriga fordringar 11 3 891 805 3 893 638

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 327 309 1 327 580

6 704 910 7 090 624

Kortfristiga placeringar

övriga kortfristiga placeringar 13 82 318 148 70 829 529

82 318 148 70 829 529

Kassa och bank 8 197 410 5 696 785

Summa omsättningstillgångar 97 220 468 83 616 938

Summa tillgångar 100 206 802 86 581 353
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

belopp i kr 2007-12-31 2006-12-31

Ställda säkerheter
Pantförskrivna bankmedel för hyresgaranti 1 107 000 1 107 000

Summa ställda säkerheter 1 107 000 1 107 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning för koncernen: Eget kapital och skulder

belopp i kr not 2007-12-31 2006-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

stiftelsekapital 14 200 000 200 000

bundna reserver – 150 000

200 000 350 000

Fritt eget kapital

disponibla medel 41 586 530 35 836 854

årets resultat 7 701 441 7 796 130

49 287 970 43 632 984

Summa eget kapital 49 487 970 43 982 984

Avsättningar

övriga avsättningar – 250 000

– 250 000

Summa långfristiga skulder – 250 000

Kortfristiga skulder

depositioner från kunder 1 720 791 1 684 760

leverantörskulder 3 544 039 3 454 156

skatteskulder – 684 311

övriga skulder 3 699 293 3 524 390

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 41 754 708 33 000 753

Summa kortfristiga skulder 50 718 831 42 348 369

Summa eget kapital och skulder 100 206 802 86 581 353
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Kassaflödesanalys, koncernen

belopp i kr  2007-12-31  2006-12-31

Den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster 11 169 425 11 226 000

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 578 610 552 067

11 748 035 11 778 067

betald skatt –3 467 984 –3 429 870

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 8 280 051 8 348 197

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 2 455 613 –36 255

ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 6 050 565 973 020

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 786 229 9 284 962

Investeringsverksamheten

förvärv av materiella anläggningstillgångar –629 529 –2 681 740

försäljning av materiella anläggningstillgångar 24 000 1 628 893

förvärv av finansiella tillgångar –25 371 438 –33 090 433

försäljning av finansiella tillgångar 13 887 818 21 959 544

försäljning av dotterbolag – –43 028

Kassaflöde från investeringsverksamheten –12 089 149 –12 226 765

Anslag

lämnade anslag –2 196 454 –1 700 300

Kassaflöde från lämnade anslag –2 196 454 –1 700 300

Årets kassaflöde 2 500 625 –4 642 103

Likvida medel vid årets början 5 696 785 10 338 888

Likvida medel vid årets slut 8 197 410 5 696 785
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

belopp i kr  2007-12-31  2006-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

av- och nedskrivningar av tillgångar 569 527 528 848

rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag – 23 219

förlust vid försäljning anläggningstillgångar 9 083 –

578 610 552 067
Likvida medel 8 197 410 5 696 785

2006 års finansieringsanalys har justerats vad gäller finansiella tillgångar från rörelsefordringar till försäljning och förvärv av 
finansiella tillgångar.

Resultaträkning för moderstiftelsen

belopp i kr not  2007-12-31 - 2006-12-31
Rörelsens intäkter

nettoomsättning 1 74 913 724 61 405 448

övriga rörelseintäkter 122 614 483 203

75 036 338 61 888 651

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 2 –37 716 304 –30 161 707

Personalkostnader 3 –27 095 479 –20 923 944

förlust utrangering inventarier –9 083 –

avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8,9 –569 527 –435 096

Rörelseresultat 9 645 945 10 367 904

Resultat från finansiella poster

resultat från andelar i koncernföretag 4 14 397 048 –19 700

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 227 301 335 158

räntekostnader och liknande resultatposter 6 –534 283 –84 892

Resultat efter finansiella poster 24 736 011 10 598 470

Resultat före skatt 24 736 011 10 598 470

skatt på årets resultat 7 –3 221 887 –3 394 625

Årets resultat 21 514 124 7 203 845
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Balansräkning för moderstiftelsen: Tillgångar

belopp i kr not  2007-12-31 2006-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

nedlagda kostnader på annans fastighet 8 1 682 216 1 896 152

1 682 216 1 896 152

Materiella anläggningstillgångar

inventarier, verktyg och installationer 9 1 304 118 1 063 263

1 304 118 1 063 263

Finansiella anläggningstillgångar

andelar i koncernföretag 10 100 000 100 000

depositioner – 5 000

100 000 105 000

Summa anläggningstillgångar 3 086 334 3 064 415

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

kundfordringar 1 485 796 1 869 406

övriga fordringar 11 4 064 589 3 886 703

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 327 309 1 327 580

6 877 694 7 083 689

Kortfristiga placeringar

övriga kortfristiga placeringar 13 81 461 871 56 090 433

81 461 871 56 090 433

Kassa och bank 7 635 313 4 840 628

Summa omsättningstillgångar 95 974 878 68 014 750

Summa tillgångar 99 061 212 71 079 165
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Balansräkning för moderstiftelsen: Eget kapital och skulder

belopp i kr not 2007-12-31 2006-12-31

Eget kapital 14
Bundet eget kapital

stiftelsekapital 200 000 200 000

200 000 200 000

Fritt eget kapital

disponibla medel 26 639 483 21 632 092

årets resultat 21 514 124 7 203 845

48 153 607 28 835 937

Summa eget kapital 48 353 607 29 035 937

Avsättningar

övriga avsättningar – 250 000

– 250 000

Summa långfristiga skulder – 250 000

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 3 544 039 3 454 156

depositioner från kunder 1 720 790 1 684 760

skatteskulder – 681 266

övriga skulder 3 688 067 2 972 294

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 41 754 708 33 000 753

Summa kortfristiga skulder 50 707 606 41 793 228
Summa eget kapital och skulder 99 061 212 71 079 165

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

belopp i kr 2007-12-31 2006-12-31

Ställda säkerheter
Pantförskrivna bankmedel för hyresgaranti 1 107 000 1 107 000

Summa ställda säkerheter 1 107 000 1 107 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys, moderstiftelsen

belopp i kr  2007-12-31  2006-12-31

Den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster 24 736 012 10 598 470

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 578 610 454 796

25 314 622 11 053 266

betald skatt -3 221 888 -3 394 626

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 22 092 734 7 658 640

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 2 465 990 -3 760 315

ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 6 404 381 34 196 191

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 963 105 38 094 516

Investeringsverksamheten

förvärv av materiella anläggningstillgångar -629 529 -2 498 230

försäljning av materiella anläggningstillgångar 24 000 –

förvärv av finansiella tillgångar -25 371 438 -33 090 433

försäljning av finansiella tillgångar 5 000 –

försäljning av dotterbolag – 580 300

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 971 967 -35 008 363

Anslag

lämnade anslag -2 196 454 -1 700 300

Kassaflöde från lämnade anslag -2 196 454 -1 700 300

Årets kassaflöde 2 794 684 1 385 853

Likvida medel vid årets början 4 840 628 3 454 775

Likvida medel vid årets slut 7 635 313 4 840 628
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

belopp i kr  2007-12-31  2006-12-31
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

av- och nedskrivningar av tillgångar 569 527 435 096

rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag – 19 700

förlust vid försäljning anläggningstillg 9 083 –

578 610 454 796

Likvida medel 7 635 313 4 840 628
2006 års finansieringsanalys har justerats vad gäller finansiella tillgångar från rörelsefordringar till försäljning och förvärv av 
finansiella tillgångar.

Redovisningsprinciper

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och bokföringsnämndens allmänna rekommen-
dationer. koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med rr 1:00

stiftelsens tillgångar upptas till anskaffningsvärde.

fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs.

lämnade anslag redovisas direkt mot eget kapital.

finansiella instrument värderas enligt portföljmetoden och 
redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och mark-
nadsvärdet.

rörelsens intäkter utgörs i huvudsak av domännamnsintäk-
ter och redovisas i den period betalning inkommer och 
periodiseras tolv månader framåt.

materiella anläggningstillgångar skrivs av enligt plan samt 
nedlagda kostnader i annans fastighet.  
nedlagda kostnader i annans fastighet 10% 
inventarier  20% 
datorer 33,3%

Tilläggsupplysningar
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NOt 1 RÖRELSENS NEttOOMSättNINg

 2007-12-31  2006-12-31
Koncernen och moderstiftelsen
koncernens nettoomsättning 74 913 724 63 535 787

NOt 2 UPPLySNINgAR OM REVISORNS ARVODE

 2007-12-31  2006-12-31
Koncernen
kPmg bohlins ab
revisionsuppdrag 110 000 93 300
andra uppdrag 108 000 528 050
 218 000 621 350

Moderstiftelsen
kPmg bohlins ab
revisionsuppdrag 100 000 75 000
andra uppdrag 108 000 528 050
 208 000 603 050

NOt 3 ANStäLLDA Och PERSONALKOStNAD

 2007-12-31  2006-12-31
Koncernen och moderstiftelsen
medelantalet anställda
män 24 20
kvinnor 17 13
totalt  41 33

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
styrelse och vd 1 755 221 1 837 599
övriga anställda 15 822 968 11 914 276
Summa 17 578 189 13 751 875

sociala kostnader 8 369 888 6 911 818
(varav pensionskostnader) –(2 168 521) –(1 820 534)

av koncernens pensionskostnader avser 392 105 kronor  
(168 652 kronor) gruppen styrelse och vd.  
löner och ersättningar avser endast personal i sverige.

Redovisning sjukfrånvaro i % av de anställdas  
sammanlagda ordinarie arbetstid
män 1,4% 1,2%
kvinnor 2,5% 1,7%
Samtliga anställda 1,8% 1,4%

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori
29 år eller yngre – –
30–49 år 2,0% 1,4%
50 år eller äldre – –

Antal styrelseledamot och verkställande direktör  
med fördelning kvinnor och män
kvinnor 0 0
män 9 9
totalt  9 9

Övriga ledande befattningshavare  
med fördelning kvinnor och män
kvinnor 3 3
män 4 4
totalt  7 7
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NOt 4 RESULtAt FRÅN ANDELAR I 
KONcERNFÖREtAg

 2007-12-31  2006-12-31
Koncernen
realisationsresultat vid  
avyttring av andelar – –23 219
 – –23 219
Moderstiftelsen
Utdelning från
helägt dotterbolag 14 397 047 –
realisationsresultat
vid avyttring av andelar – –19 700
 14 397 047 –19 700

NOt 5 ÖVRIgA RäNtEINtäKtER Och LIKNANDE 
RESULtAtPOStER

 2007-12-31  2006-12-31
Koncernen
ränteintäkter, övriga 268 076 318 352
valutakursvinster – 6 892
realisationsvinster 1 837 260 607 894
Utdelning aktier och andelar – 6 768
 2 105 336 939 907

Moderstiftelse
ränteintäkter, övriga 277 274 226 225
realisationsvinster 950 027 102 165
Utdelning aktier och andelar – 6 768
 1 227 301 335 158

NOt 6 RäNtEKOStNADER Och LIKNANDE 
RESULtAtPOStER

 2007-12-31  2006-12-31
  
Koncernen
räntekostnader, övriga 75 690 25 867
valutakursförluster 1 047 75 395
nedskrivning av aktier 487 819 –
 564 557 101 262

Moderstiftelse
räntekostnader, övriga 45 417 10 579
valutakursförluster 1 047 74 313
nedskrivning av aktier 487 819 –
 534 283 84 892

NOt 7 SKAtt PÅ ÅREtS RESULtAt

 2007-12-31  2006-12-31 
Koncernen
aktuell skatt 
skillnad mellan skattekostnad och skattekostnad  
baserad på gällande skattesats.

redovisat resultat före skatt 11 169 425 
skatt enligt gällande 
skattesats 28 % 3 127 439  

ej avdragsgilla kostnader 1 226 574 
ej skattepliktiga intäkter –10 337 
skattefri utdelning – 
totalt 1 216 237 

redovisat resultat före skatt 11 169 425 
Justering enligt ovan 1 216 237 
skatteunderlag 12 385 662 

Redovisad skatt  3 467 984 3 429 870

Moderstiftelsen
aktuell skatt 
skillnad mellan skattekostnad och skattekostnad  
baserad på gällande skattesats.

redovisat resultat före skatt 24 736 011 
skatt enligt  
gällande skattesats 28 % 6 926 083 

ej avdragsgilla kostnader 1 178 113 
ej skattepliktiga intäkter –10 337 
skattefri utdelning –14 397 047 
totalt –13 229 271 

redovisat resultat före skatt 24 736 011
Justering enligt ovan –13 229 271

skatteunderlag 11 506 740 

redovisad skatt  3 221 887 3 394 625
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NOt 8 NEDLAgDA KOStNADER PÅ ANNANS 
FAStIghEt

 2007-12-31 2006-12-31
Koncernen och moderstiftelsen
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början och slut 2 139 357 1 478 767
nyanskaffningar – 660 590
 2 139 357 2 139 357

ackumulerade avskrivningar  
enligt plan
vid årets början –243 205 –123 778
årets avskrivning enligt plan –213 936 –119 427
 –457 141 –243 205
  
Planenligt restvärde 
vid årets slut 1 682 216 1 896 152

NOt 9 INVENtARIER, VERKtyg Och 
INStALLAtIONER

 2007-12-31 2006-12-31
Koncernen och moderstiftelsen
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 1 350 139 1 850 084
nyanskaffningar 629 529 1 081 841
avyttringar och utrangeringar –61 981 –1 581 786
 1 917 687 1 350 139

ackumulerade avskrivningar  
enligt plan
vid årets början –286 876 –769 659
avyttringar och utrangeringar 28 899 800 969
årets avskrivning enligt plan –355 592 –318 186
 –613 569 –286 876
  
Planenligt restvärde 
vid årets slut 1 304 118 1 063 263

Koncernen och moderstiftelsen
kostnader för leasing av inventarier uppgick till 515 969 kronor

NOt 10 ANDELAR I KONcERNFÖREtAg

 2007-12-31 2006-12-31
Moderstiftelsen
ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början 100 000 700 000
försäljning av dotterbolag – –600 000
Bokfört värde vid årets slut 100 000 100 000

Specifikation av stiftelsens innehav av aktier och andelar i 
koncernföretag

 Antal Andel Bokfört
Dotterföretag/Org nr/Säte andelar i % värde 
network information 
Centre sweden ab 
556542-8033 2 500 100,0 100 000 

NOt 11 ÖVRIgA FORDRINgAR

 2007-12-31 2006-12-31
Koncernen
i övriga fordringar ingår en  
skattefordran som uppgår till  2 069 898 – 

NOt 12 FÖRUtBEtALDA KOStNADER Och  
UPPLUPNA INtäKtER

 2007-12-31 2006-12-31

Koncernen och moderstiftelsen
lokalhyra kvartal 1/2008 687 971 634 233
övriga förutbetalda kostnader 639 338 133 924
Upplupna intäkter – 559 423
 1 327 309 1 327 580

NOt 13 KORtFRIStIgA PLAcERINgAR

 2007-12-31 2006-12-31

Koncernen bokfört värde marknadsvärde
aktier 8 940 000 8 940 000
räntebärande värdepapper 68 099 983 69 742 161
övriga placeringar 5 278 165 5 330 146
 82 318 148 84 012 307

Moderstiftelsen bokfört värde marknadsvärde
aktier 8 940 000 8 940 000
räntebärande värdepapper 67 243 706 68 871 529
övriga placeringar 5 278 165 5 330 146
 81 461 871 83 141 675
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NOt 15 UPPLUPNA KOStNADER Och  
FÖRUtBEtALDA INtäKtER

 2007-12-31 2006-12-31
Koncernen
Upplupna löner/styrelsearvoden 
inkl sociala avgifter 2 482 403 2 269 476
förutbetalda intäkter – 221 860
förutbetalda domänintäkter 35 681 392 28 439 452
övriga poster 3 564 057 2 069 965
 41 727 852 33 000 753

Moderstiftelsen
Upplupna löner/styrelsearvoden 
inkl sociala avgifter 2 482 403 2 269 476
förutbetalda intäkter – 221 860
förutbetalda domänintäkter 35 681 392 28 439 452
övriga poster 3 564 057 2 069 965
 41 727 852 33 000 753

NOt 14 EgEt KAPItAL

 stiftelse- bundna fria årets summa
 kapital reserver reserver resultat 
Koncernen
belopp vid årets ingång 200 000 150 000 35 836 854 7 796 130 43 982 985
förskjutning mellan bundet och fritt kapital  –150 000 150 000 – –
lämnade anslag   –2 196 454  –2 196 454
överföring   7 796 130 –7 796 130 –
årets resultat    7 701 441 7 701 441
Vid årets slut 200 000 – 41 586 530 7 701 441 49 487 971

 stiftelse- bundna fria årets summa
 kapital reserver reserver resultat
Moderstiftelsen
vid årets början 200 000  21 632 092 7 203 845 29 035 937
disp av föregående års resultat   –7 203 845 –7 203 845
lämnade anslag   –2 196 454  –2 196 454
årets resultat    21 514 124 21 514 124 
Vid årets slut 200 000 – 26 639 483 21 514 124 48 353 607

Stockholm den 13 mars 2008

Rune Brandinger 
ordförande

Lars-Olof Eklöf 
ledamot

Mikael von Otter 
ledamot

Staffan hedlund 
ledamot

Ove Ivarsen 
ledamot

henrik Bergman 
ledamot

Robert Malmgren 
ledamot

Mikael Abrahamsson 
ledamot

Min revisionsberättelse  
har lämnats 2008-03-13

gunilla Wernelind 
auktoriserad revisor
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Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen 
för internetinfrastruktur för år 2007. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 36–52. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshand
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag  
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig  
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger 
eller om styrelseledamoten på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelse
förordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvi
sande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 13 mars 2008

Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse
till styrelsen i stiftelsen för internetinfrastruktur
org nr 802405-0190
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Anycast
anycast används inom datorkommu-
nikation och är ett sätt att installera 
servrar på fler ställen. det innebär att 
data sänds till närmsta (eller ”bästa”) 
mottagare enligt förutbestämda krite-
rier. Jämför unicast. 

AtF
via alternativt tvistlösningsförfarande 
kan innehavare av domännamn över-
klaga tilldelningen av ett domän namn 
i efterhand, utan att behöva gå till 
domstol. kostnaderna är subventio-
nerade av .se och det tar normalt cirka 
en månad att lösa en tvist.

Bredbandskollen
bredbandskollen är en gratis tjänst 
som mäter med vilken hastighet an-
vändarens webbläsare kan skicka 
och ta emot data, det vill säga vilken 
surfhastighet som användaren i prak-
tiken kan utnyttja. www.bredbands-
kollen.se

DNS
domännamnssystemet (domain name 
system) är en internationell hierar-
kiskt uppbyggd distribuerad databas 
som används för att hitta information 
om tilldelade domännamn på internet.

DNScheck
ett verktyg för kvalitetskontroll av 
dns som på ett detaljerat sätt be-
skriver eventuella fel och brister i kon-
figureringen av namnservrar.

DNSSEc
dnsseC (dns security extensions) 
är en tilläggstjänst till domännamn, 
som gör det möjligt säkerställa att 
information som skickas kommer från 
rätt avsändare och inte förändras un-
der överföringen. den minskar ris-
kerna för manipulation och förfalsk-
ning av information i dns.

Domännamn
ett unikt namn, sammansatt av namn-
delar, där en i domännamnssystemet 
lägre placerad domän står före en 
högre placerad domän. ett registrerat 
domännamn är ett domännamn som 
efter tilldelning innehas av en viss 
innehavare.

Domännamnssökning
se Whois.

ENUM
enUm ( telephone number map-
ping) är en teknisk standard som an-
vänder domännamnssystemet (dns) 
för att koppla telefonnummer till 
webbadresser.

generisk toppdomän, gtLD
generiska toppdomäner, generic 
top-level domain (gtld), till exempel 
.com, .net, .org, är toppdomäner som 
inte är bundna till ett land eller geo-
grafiskt territorium. de flesta är till-
gängliga över hela världen.

IDN
internationaliserade domännamn 
innehåller tecken som ligger utanför 
domännamnssystemets teckenupp-
sättning, vilket endast omfattar teck-
nen a–z, 0–9 och bindestreck.

Innehavare
den fysiska eller juridiska person som 
står som ägare av ett domännamn.

IP-adress
numerisk adress som tilldelas varje 
resurs (till exempel server eller dator) 
som ska vara nåbar via internet.

Internetfonden
via internetfonden finansierar .se  fri-
stående projekt som stödjer internet-
utvecklingen.

IP
internet Protocol, gemensam kommu-
nikationsarkitektur som används för 
adressering och vägval för datapaket 
i iP-baserade nät som internet. för att 
datorer och annan utrustning ska 
kunna kommunicera med varandra 
över internet måste de använda sam-
ma uppsättning regler för kommuni-
kationen, samma protokoll. iP finns i 
version 4 (iPv4) respektive version 6 
(iPv6).  

IPv6
för att lösa den adressbrist som har 
uppstått på internet med nuvarande 
protokoll (iPv4) har iPv6 utvecklats, 
som är den sjätte versionen av inter-
netprotokollet. iPv6 använder 128 
bitar långa adresser. detta ger en 
teoretisk möjlighet till 3,4 · 1038 
adresser.

Namnserver
dator med program som lagrar och/
eller distribuerar zoner, samt tar emot 
och svarar på frågor om resurser ut-
pekade för en viss domän.

Nationell toppdomän, cctLD
nationella toppdomäner, country 
code top-level domain (cctld),  
baseras på den internationella stan-
dardiseringsorganisationens (iso) 
landskoder och används av länder. 
nationella toppdomäner består av två 
bokstäver, till exempel .se för sverige.

Namnserveroperatör
den som tillhandahåller en dns-
funktion för internetanvändare.

Numeriska domäner
domännamn som består av enbart 
siffror, minimum två och maximalt 63 
stycken.

Ombud
ombud kallas de återförsäljare som 
har hand om registreringsärenden för 
innehavarens räkning.

Ompekning
ändring av dns-data för ett domän-
namn.

Registrant
se innehavare.

Registrar
i den nya affärsmodellen, som .se går 
över till i början av 2009, kallas åter-
försäljarna registrar. det är ett inter-
nationellt begrepp som anger att det 
handlar om domännamnsförvaltning.

Registry
den som ansvarar för administration 
och drift av en toppdomän, till exem-
pel .se.

Resolver
den programvara som översätter 
namn till iP-adress och tvärtom.

toppdomän
den namndel som återfinns sist i ett 
domännamn, exempelvis ”.se”. det är 
den näst högsta nivån i internets  
domännamnssystem (dns). Högst 
ligger det som brukar benämnas root 
och det anges med en punkt.

Underdomän
ett eller eventuellt flera led i domän-
namnet som står före huvuddomänen. 
exempelvis är ”dsv” i dsv.kth.se en 
underdomän.

Unicast
begreppet används inom datorkom-
munikation och innebär att alla använ-
dare sänder till eller tar emot data från 
samma server. Jämför anycast.

Whois
Whois är namnet på den uppslag-
ningsfunktion som används för att 
söka information om domännamn. 
vanligtvis hanteras detta genom  
internetprotokollet för Whois, men 
informationen kan också tillhanda-
hållas på annat sätt, exempelvis  
genom en webbapplikation. exempel  
på uppgifter som visas är vem som 
innehar domännamnet och när det 
registrerades.

Zon
avgränsning av det administrativa 
ansvaret för domännamnsträdet. en 
zon utgörs av en sammanhängande 
del av domännamnsträdet som admi-
nistreras av en organisation och lag-
ras på dess namnservrar.

Zonfil
datafil med den information som  
behövs om en zon för att adressering 
med dns ska kunna användas. Zon-
filerna lagras på auktoritativa servrar 
som är distribuerade över hela inter-
net.
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