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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se 

Minnesanteckningar referensgruppsmötet gällande 
internets styrning (RGIG) den 24 februari 2022 
kl.13.00 – 15.00 via Skype 

1 Inledning 

Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. Informerades 
att agendapunkt 6 i kallelsen kommer att flytta upp som punkt 2 istället vilket förskjuter 
numreringen av nästkommande punkter gentemot den agenda som tidigare 
distribuerats.   
 
PTS arbetar just nu med att skaffa kontakter och bygga upp agendan till ett första 
IPv6-forum i början av maj. Rapporten för regeringsuppdraget att redovisa 
kvarvarande hinder kring införande av IPv6 ska vara klar 1 september. PTS påmindes 
om, av mötesdeltagare, att ta med de åsikter som framfördes vid förra RGIG-mötet i 
oktober 2021.  

 

2 Kommande övningar  
 

Genom utbildning och gemensam övning stärker vi Sveriges förmåga att upprätthålla 

elektronisk kommunikation, för ett tryggt och fungerande samhälle, även när 

samhället utsätts för svåra påfrestningar.  

 

Den senaste övningen som PTS genomförde var Telö19. I årets övning Telö22 ska 

det övas krisberedskap. Som förberedelse för själva krisövningen i maj genomförs ett 

flertal olika aktiviteter under våren och ett avslutande utvärderingsseminarium. Se 

målområden och delaktiviteter i bifogad presentation.   

Det informerades även om en annan övning/tävling som FM deltar i - Lock Shields 

2022. En extremt teknisk tävling som anordnas i Tallin. Primärt mål är att individer blir 

övade och i år är energisektorn utvald att övas. 24 lag är anmälda och ska under två 

dygn, under ständigt pågående attacker, skydda ett nät med 5000 olika system. 

Antagonister är redan inne i systemen och lagets uppgift är att kasta ut dem och 

återställa. Se mer detaljer i bifogad presentation. 

http://www.pts.se/
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3 Presentation av doktorsavhandlingen ”Coordinating the 

Internet: Thought styles, technology and coordination”. 

 
För två år sedan presenterades en licentiatavhandling och nu är det dags att 

presentera doktorsavhandlingen ”Hur koordineras internet”.  

 

I bifogad presentation kan man läsa om den akademiska slutsatsen, tankestil och 

perspektiv, vad är internet?, internet idag, se spindelnätet över de mest välbesökta 

hemsidorna på internet (116 länder, 200 nätverk och över 2000 servrar), principer, 

korsberoenden bland toppdomäner, vad avhandlingen kom fram till m.m.    

 

4 Aktuellt inom ITU 

Närmast är det standardiseringssektorns konferens 1 - 9 mars. Konferensen brukar 
vara vart 4:e år men det är nu 2 år sedan sist. Den kommer att genomföras fysiskt 
men även med möjlighet att delta på distans.  PTS kommer att vara på plats liksom 
svenska representationen i Genève. Några från RK deltar på distans vid behov.  
Bl.a. är det resolutioner för standardiseringssektorn som ska förhandlas. I juni och 
september kommer andra konferenser. CEPT kommer jobba med resolutionerna fram 
till mötena. 
 
Sverige kandiderar till en plats i council. Avgörs i början av septemberkonferensen.   
 

5 Beredning av aktuella frågor inom GAC (Governmental 
Advisory Committee) inför det kommande ICANN-mötet 
den 7–10 mars 2022 (digitalt möte). 

Mötet blir digitalt även denna gång och äger rum i San Juan. Schemat över GAC-
mötets olika delar visar att de börjar vid 14 och håller på till sent på kvällen. 
Tidsskillnaden är UTC+1. ICANN board-mötet är på onsdagen kl. 14.  

Det är ganska mycket samma frågor som tidigare men man flyttar sig framåt för varje 
möte. Frågan om Whois har diskuterats länge och kopplat till GDPR påverkar det 
möjligheten att få ut icke-publik data. Det system som är planerat att utvecklas och 
implementeras för att på ett enhetligt sätt kunna begära ut icke-publik data är SSAD 
(System for Standardised Access/Disclosure). En s.k. operational design phase 
(ODP) avseende SSAD har genomförts av ICANN org. och resulterat i en s.k. 
operational design assesment (ODA) som publicerades den 25 januari i år. 

ICANN:s styrelse och GSNO council diskuterar och analyserar vidare kring detta. Det 
kommer nog ta flera år innan ett färdigt SSAD finns på plats.  
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Arbetet med processen för att kunna öppna för ansökningar om nya gTLD:er pågår 
också. 2023–2024 är det kanske möjligt att öppna upp för nya ansökningar.  

6 Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s övriga 
olika intressegrupper inför ICANN-mötet. 

• ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 

 

Saker flyttar långsamt framåt. Första dagen börjar med fokus på teknik. 
Man ser över governance system och regler som ska finnas. 
SSAD kommentar kommer att ta tid innan den är på plats. 
DNS-abuse, som EU-kommissionen ser annorlunda på, kommer säkert diskuteras.  
Country codes (ccTLD:ernas roll).   
 
En mötesdeltagare påpekar att det är svårt att få ut uppgifter om olika domäner. Vad 
man får beror väldigt mycket på vem man ställer frågan till.   
 

• GNSO, Generic Names Supporting Organisation 

 

Ingen med på mötet som kan berätta om gruppens arbete. 

  

• SSAC, Security and Stability Advisory Committee 

 

En rapport som missuppfattades har getts ut. Några förtydliganden så man inte kan 
missförstå vad som skrivs har gjorts. Fortfarande pågår stora arbetet med 
namnkollisioner vilket utnyttjas av antagonister när de vill ha domännamn.    
 
 

• RSSAC, Root Server System Advisory Committee 

 
Det pågår arbete med att förändra hur rotservrar administreras och koordineras. Det 
har varit stopp i arbetet då arbetsgruppen i RSSAC gjorde paus men nu jobbar 
rotserveroperatörerna med det och har tillsammans fått fram ett dokument och 
publicerat via RSSAC. Dokumentet har skickats vidare till styrelsen som ombetts 
skicka det som arbetsdokument till arbetsgruppen som håller på att starta upp igen.   
 

• ASO, Address Supporting Organisation 

 

Ingen med på mötet som kan berätta om gruppens arbete. 

 

7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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8 Nästa möte. 

Nästa RGIG möte blir fredag 3 juni kl. 9.30 – 12, förhoppningsvis fysiskt.  


