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Inledning
Begreppet ”Internetteknik”
Fenomenet Internet kan på ett relativt enkelt sätt delas upp i ett antal ”nivåer”. För den följande framställningen är det lämpligt att tänka sig Internet uppdelat i fyra nivåer. 
Den första nivån omfattar de fysiska datanäten och behandlar frågor som var och över vad ska informationen skickas.
Den andra nivån omfattar regler för datakommunikationen över näten (hur överföring av data ska ske, vilka vägar data ska ta och hur informationens innehåll ska kunna garanteras m.m.) etc.
Den tredje nivån omfattar de grundläggande tjänster som byggs på den tekniska infrastrukturen. De grundläggande tjänsterna (t.ex. datorpost, filöverföring och multicast) är generella och kan ges olika användningar. De bygger ofta direkt på utvecklingen i den underliggande nivån.
Den fjärde nivån omfattar tjänster som byggs på de grundläggande nivåerna. Hit hör t.ex. Internetbaserade tjänster och funktioner för dagligvaruhandel, distansutbildning och underhållning.
Begreppet Internetteknik, som det används här, avser i första hand teknik inom nivå två ovan. Vissa frågor inom nivå ett och tre har en direkt koppling till nivå två och kan också räknas in i Internetteknik.
Internet – en central infrastruktur
Internet och likartade nät baseras på ett grundläggande protokoll för dataöverföring: Internet Protocol (IP). IP kommer sannolikt i framtiden att utgöra grunden för i princip all datorbaserad kommunikation och allt utbyte av information via datorer.
Den snabba spridningen av Internet till fler och större användargrupper liksom den snabba utvecklingen av nya tjänster och ”produkter” baserade på något av Internets kommunikationsprotokoll innebär stora utmaningar när det gäller den tekniska infrastrukturen och de grundläggande tjänsterna.
Utmaningarna beror för det första på att Internet rent fysiskt blivit ”större”. Allt fler datorer och andra artefakter ansluts i dag till Internet vilket påverkar frågor som t.ex. adressering, regler för dataöverföring och ”vägval” (eng. routing). I många fall ökar det tekniska systemets komplexitet ”exponentiellt” när nätet växer vilket i sin tur påverkar frågor som design, drift, underhåll etc. 
För det andra har Internet i många fall blivit ett affärskritiskt system. Detta innebär att viktiga delar av samhället bygger sin verksamhet på att Internet fungerar. Skulle någon del av Internet inte fungera påverkar det verksamheten. Höga krav måste därför kunna ställas på driftssäkerhet, informationssäkerhet, stabilitet etc.
Följden blir att behovet av personer med kompetens inom design, implementation, drift och underhåll av IP-nät	Detta gäller alldeles särskilt i fråga om ”stora” IP-nät, dvs. IP-nät som är sammankopplade med andra IP-nät i mer eller mindre komplicerade strukturer. ständigt ökar. Det behövs dels till antalet fler personer allt eftersom användningen av Internet och andra IP-baserade nät ökar, dels behöver dessa personer besitta mer kvalificerade kunskaper allt eftersom infrastrukturen blir alltmer komplex.
Sverige har historiskt sätt legat långt framme när det gäller att bygga och driva stora IP-nät, framför allt inom ramen för SUNET	Det svenska universitetsnätverket och NORDUNET	Det nordiska universitetsnätverket. Ett problem är att den nödvändiga kompetensen funnits, och ännu finns, samlad hos ett begränsat antal personer och organisationer. Bland organisationerna märks KTHNOC	KTH Network Operation Center är ett kompetenscentrum på KTH. Formellt tillhör KTHNOC Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA)., Umeå datacentral och de större Internetoperatörerna och bland personerna brukar framför allt Peter Löthberg, STUPI, och Patrik Fältström, IETF och Tele2, nämnas. Bilden är likartad även i andra länder; kunskaperna finns hos ett fåtal personer i världen.
Trots den begränsade tillgången på högt kompetenta personer har Internet kunnat hantera den snabba tillväxten i antal användare och tillgängliga tjänster utan allvarliga driftsstörningar. Detta belyser den underliggande teknikens robusthet och skalbarhet.
Internet har emellertid nått en sådan storlek att det blivit nödvändigt att målmedvetet driva och stödja den tekniska utveckling och kompetensuppbyggnad som behövs för att långsiktigt säkra en stabil utveckling.
Bakgrund
Insikten om att det inom såväl näringsliv som akademi råder en i många fall akut brist på personer med kunskap om och erfarenhet av att designa, bygga, driva och underhålla IP-nät fick i december 1998 en grupp personer att ta initiativ till att skapa ett centrum för forskning och utbildning inom området Internetteknik.
Gruppen tog fram ett första utkast (se bilaga 1) till hur ett centrum skulle kunna utformas. Förslaget presenterades i februari 1999 för Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).
I april 1999 anslog KK-stiftelsen 100.000 kronor för en förstudie kring frågan om ett centrum för Internetteknik. Som ansvarig för förstudien föreslog KK-stiftelsen Högskoleverket som i sin tur rekryterade en av de ursprungliga förslagsställarna, teknologie doktor Johan Groth, för att genomföra förstudien.
Uppdrag
Utredaren fick i uppdrag att ”ta fram ett mer detaljerat förslag till hur ett kompetenscentrum för Internetteknik kan byggas upp”. Arbetet ska baseras på ”de tankegångar som redovisats i skrivelsen till Stiftelsen för Strategisk Forskning och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling”, dvs. den text som återfinns i bilaga 1. Utredningen ska således fokusera på utbildning, utveckling (”engineering”) och forskning vad gäller nät som baseras på IP och TCP och särskilt vad avser att designa, bygga, driva och underhålla komplexa ”nät av nät” såsom Internet.
Uppdraget skulle påbörjas under sommaren 1999 (i praktiken byggde arbetet vidare på de kontakter som tagits fr.o.m. januari 1999) och avslutas senast den 1 december 1999.
Resultatet av arbetet ska, enligt uppdraget, vara en PM om förutsättningarna för att skapa ett kompetenscentrum inom Internetteknik samt en redogörelse för redan initierad planering och utveckling. Slutrapporten bör kunna tjäna som underlag för en ”ansökan avseende uppbyggnad av ett kompetenscentrum som kan tillställas stiftelser och andra medelsbeviljande organ för prövning”. Detta dokument är sagda PM.
Analys
Nationella skrivelser
Behovet av kompetens inom området Internetteknik är varken nytt eller okänt. I en rapport	Den svenska delen av Internet, 1997, dnr 360/96-5 från Statskontoret framhålls att ”intresset för IT och Internet, från såväl offentlig sektor som näringsliv, har medfört att det råder stor brist på kompetent personal. […] Avsaknaden av eller ofullständiga kunskaper om IP-tekniken är ett av de allvarligare hoten mot den tekniska infrastrukturen. Svårigheten att hitta kompetent personal går ut över expansionen av Internet och har allvarliga konsekvenser bl.a. för kvaliteten på den service som tillhandahålls av operatörerna. Bristen på kompetenta nätverksbyggare gör att Sverige eventuellt inte lyckas bygga den infrastruktur som det informationssamhälle vi planerar för så väl behöver. För kommuner som satsar i egna nätlösningar är detta en allvarlig fråga”.
Läget har inte förbättrats sedan dess rapporten skrevs, tvärtom är det snarare så att bristen på kompetenta personer inom området Internetteknik blivit större. Detta framgår av den s.k. infrastrukturutredningen	Bredband för tillväxt i hela landet, SOU 1999:85 i vilken bl.a. sägs att ”kompetens att utveckla och driva stora nät är en knapp resurs i Sverige. Det stora intresset för att använda IP-nät (Internet) från såväl offentlig sektor som näringsliv, har medfört att det råder stor brist på kompetent personal”. Vidare ”Svenska kommunförbundet räknar t.ex. med att det finns något hundratal sådana experter i Sverige men att det förmodligen skulle behövas mer än 1000”	I en undersökning gjord på uppdrag av Cisco görs uppskattningen att det saknas upp emot 7000 kvalificerade nättekniker i Sverige. . Utredaren framhåller att ”ett effektivt sätt att lösa problemet på lång sikt vore att statsmakterna satsar på kvalificerad utbildning”.
Både i utredningen och i Statskontorets rapport framhålls att det ”i Sverige finns nu bara en utbildning på högskolenivå gällande att bygga stora IP-nät. Utbildningen genomförs på KTH”. Härmed avses kursen ”Avancerad Internetbyggnad” som ges av KTHNOC och ingår i KTH:s uppdragsutbildning. Kursen har givits fyra gånger, senast 1998.
Befintliga utbildningar
Inom högskolans grundutbildning finns endast ett fåtal kurser med inriktning på Internetteknik i den mening ordet används här	En sökning i Högskoleverkets utbildningsdatabas ASKen <http://asken.hsv.se> med söksträngen ”routing or DNS or IP” ger som första träff en kurs på Lärarhögskolan! och på att designa, bygga, driva och underhålla komplexa IP-nät. De kurser som finns (bl.a. på Mitthögskolan, Mälardalens högskolan och KTH) synes i de flesta fall vara av en mer övergripande karaktär, med en inriktning på datakommunikationsprotokoll i allmänhet snarare än IP-protokollet specifikt och/eller med en inriktning mot telekommunikationssystem. I vissa fall används ordet nätverk i betydelsen lokalt nätverk och ordet protokoll står snarare för applikationsprotokoll än kommunikationsprotokoll. Några kurser och/eller utbildningsinriktningar som explicit fokuserar på att utbilda personer som kan designa, bygga, driva och underhålla komplexa IP-nät har utredaren inte funnit.
En liknande situation gäller vad avser forskarutbildningen. Det kan i sammanhanget även vara värt att notera att det nya teknikprogrammet inom gymnasieskolan inte innehåller någon inriktning mot grundläggande Internetteknik, trots att en sådan fanns med bland de ursprungliga förslagen på studieinriktningar. Inom den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) finns det blott en enda kurs (Tekniker för stadsdatanät, 120 poäng) som kan anses relevant för det som här diskuteras.
Genomförda möten etc.
Den ovan beskrivna bristen på kompetens bekräftades vid ett antal möten	En lista över samtliga genomförda möten finns i bilaga 2. som utredaren genomförde under perioden maj till oktober 1999. I mötet med Emil Sarpa och Kent Åberg från Sun Microsystems framkom att Sun är intresserad av såväl ökad forskning som utbildning inom Internetteknik. Av särskilt intresse var frågor som DNS	Domain Name System, utbyte av trafik mellan operatörer, drift av POP	POP = Point of Presence och säkerhetsfrågor. Sun betonade att en satsning på forskning och utbildning inom området bör knytas till en redan befintlig högskola. Sun föreslog även att ett ”advisory board” bestående av representanter för industrin skulle kopplas till verksamheten för att garantera en nära koppling mellan forskning, utveckling och drift. Sun kommer med intresse att följa ett eventuellt centrums verksamhet.
Cisco har ett omedelbart intresse av de allra flesta frågor (routning, DNS, säkerhet, tid, knutpunkter etc.) som ryms inom området Internetteknik. Cisco ser positivt på initiativet att skapa ett centrum för forskning och utbildning. Man framhöll, liksom Sun, att verksamheten bör knytas till en högskola. Cisco ansåg att det naturliga valet var KTHNOC. Skälen för detta var dels KTHNOC:s långa erfarenhet som driftscentral, dels det faktum att KTHNOC ansvarat för kursen i avancerad Internetbyggnad och därigenom har tillgång till ett välutrustat IP-lab.
Svenska Operatörs Forum (SOF) framhåller genom sin ordförande Per-Olof Josefsson att bristen på kompetent personal på intet sätt är överskattad. I dag rekryterar teleoperatörerna i icke obetydlig utsträckning personal från varandra. Detta må ha sina fördelar för de enskildas löneutveckling men är i stort inte särskilt positivt för operatörernas eller Internets vidare utveckling. Fler personer med kunskap om hur man designar, bygger, driver och underhåller komplexa IP-nät behövs. SOF ställer sig därför positiv till ett kompetenscentrum.
Patrik Fältström, medlem av Internet Engineering Steering Group och verksam på Tele2, räknar upp ett antal områden inom vilka det finns behov av forskning och utbildning: DNS, tunnling, tid på nätet, routning, IPsec, trafikflöden, distribuerad indexering, IP-telefoni och nättopologier. Enligt Fältström behövs ”hur mycket kompetent folk som helst”. Fältström framhåller att det på KTHNOC finns personer med internationellt erkänd expertis inom områdena DNS och routning. Ska deras kompetens kunna utvecklas och deras kunskaper spridas till andra krävs det medvetna åtgärder, t.ex. bildandet av ett kompetenscentrum. Skulle en sådan satsning inte ske finns det risk för att dessa personer lämnar KTH vilket skulle vara ett allvarlig hot mot forskning och utbildning inom Internetteknik och mot den allmänna utvecklingen av Internet i Sverige. Fältström framhåller även att den kompetens som finns inom Parallelldatorcentrum på KTH bör beaktas i sammanhanget.
Enligt Peter Löthberg bör ett dåligt fungerande Internet jämställas med en sanitär olägenhet, dvs. ses som något helt oacceptabelt. I en tid när alltmer samhällskritisk information hanteras över Internet ökar behovet av utbildning, utveckling och avancerade testmiljöer. Forskning har sin roll men utvecklingen går så fort (”Från samtal i baren till världsomspännande lösning på ett år.”) att forskning och utbildning måste bedrivas med en mycket nära koppling till produktutveckling och ”skarp” drift. Det är också viktigt att fokusera på IP som grundläggande protokoll och ha en nära kontakt med kravställarna (i första hand operatörerna). 
Löthberg beskriver KTHNOC som ett ”europeiskt kompetenscentrum” som förlorat sin ledande ställning. Löthberg anser att en ”jump start” krävs för att skapa en grund för utveckling, kunskapsspridning och forskning. KTH, liksom andra högskolor, har förutsättningar att bedriva grundutbildning och locka studenter till högre och mer avancerade kurser. Ett kompetenscentrum måste sedan vara en kreativ miljö som drar till sig de bästa personerna; personer med driftserfarenhet, utvecklare och forskare från hela världen. Ett fåtal personer med god kompetens finns att tillgå i Sverige i dag men det måste skapas en större grupp med högre och bredare kompetens så att en kritiska massa kan uppnås. Löthberg framhåller att det krävs en tydlig vision och ledning samt en medveten satsning på att locka till sig kompetenta personer. Detta sker genom tydliga krav (”Demo or die!”), närhet till kravställarna och en ledning som förmår vidmakthålla den kreativa miljön. Avslutningsvis framhåller Löthberg att det på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet finns en god kompetens inom området tid på nätet.
För att få in ytterligare synpunkter tillskrev utredaren ett drygt trettiotal organisationer (se bilaga 3). I brevet vilket är daterat den 19 augusti 1999 står bl.a.
”Det vore mycket värdefullt för mig att få ta del av era synpunkter och kommentarer på förslaget [om ett kompetenscentrum i Internetteknik]. Av särskilt intresse är att få
	ta del av era tankar kring kompetensbristen (omfattning, inom vilka delområden etc.) och vilka åtgärder som bör vidtas för att avhjälpa densamma,
	en beskrivning av om, och i så fall vilken, forskning ni bedriver inom det aktuella området,
	veta om ni känner till några personer som skulle kunna bidra till den föreslagna verksamheten,
	veta vilka möjligheter ni ser att i övrigt bidra till den föreslagna verksamheten.”
Till brevet bifogades en beskrivning av hur ett kompetenscentrum skulle kunna utformas. Beskrivningen var baserad på det ursprungliga utkast som tidigare presenterats för KK-stiftelsen och SSF (se bilaga 1).
Första svaret (med vändande post!) kom från AB Stokab som anser att förslaget ”är mycket intressant och även nödvändigt för vår verksamhet”. AB Stokab är, enligt brevet, villigt att tillskjuta 1 Mkr om året i två års tid för att få igång den beskriva verksamheten i Stockholm. Avslutningsvis framhåller VD Anders Comstedt att all tvehågsenhet kring frågan är obegriplig och upprepar AB Stokabs intresse för att på alla sätt stödja processen att mobilisera nödvändiga resurser.
Industriforskningsinstitutet SICS har insänt två svar. I det första brevet framhåller VD Rainer Berling att SICS ”torde höra till de större och mest internationellt kända forskningsorganisationerna inom området”. SICS samarbete med Hewlett Packard (HP) inom Internet Research Institute och ett antal andra samarbeten räknas upp. I sitt andra brev framhåller Berling att de forskningsområden som kompetenscentrumet är tänkt att fokusera på är viktiga. Berling varnar för att ytterligare splittra krafterna och föreslår att eventuella nysatsningar samordnas med den satsning KTH gör på ett IT-universitet i Kista (där SICS är beläget) eller med den ansökan som SICS tillsammans med flera andra aktörer (däribland Ericsson, Telia, CDT	Centrum för Distansöverbryggande Teknik i Luleå, KTH/IT	Institutionen för Teleinformatik på KTH) inlämnat till SSF. 
Ericsson Research bekräftar i sitt svar att det råder brist på personer med kompetens inom området IP-nät. Vidare framhålls att KTH utreder möjligheterna att i Kista starta ”ett brett program för utbildning inom informationsteknik med inriktning på telekommunikation” och ”att det vore klokt att kombinera dessa båda initiativ”.
Tele2 AB är i sitt svar positiva ”till bildandet av ett kompetenscentrum för Internetteknik”. Vidare: ”även om det idag finns relativt gott om personer som behärskar Internet och IP-baserade lösningar till en viss nivå så saknas personer med djup ’know-how’ vad gäller byggandet av fungerande, ur alla aspekter, IP-nät med stora trafikmängder”.
Silicon Graphics AB anmäler sitt intresse för arbetet kring ett kompetenscentrum och är öppna för olika samarbetsformer.
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitutet skriver i sitt svar att ”vi delar den uppfattning och de slutsatser som framför i förslaget”. SP betonar att det är viktigt ”att tillvarata och skapa en nära samverkan med de existerande kompetens- och forskningsmiljöerna i landet”. Vidare framhålls att SP redan i dag är aktiva inom ett av de områden som centrumet föreslås arbeta med: tid på nätet. SP avslutar sitt brev med att framhålla sitt intresse för ett fördjupat samarbete.
Telenordia AB ”ställer sig positivt till att ett kompetenscentrum inrättas enligt utsänt projektförslag”. Vidare: ”det finns ett stort behov av forskning inom IP och Internet som bärare av tjänster” och ”Telenordia skulle välkomna en diskussion kring ett eventuellt framtida forskningssamarbete med föreslagna kompetenscentrum”.
Telia Research AB framhåller genom sin VD Claes Nycander att det ofta kan vara svårt att kombinera forskning med operativ drift i ett företag. Ett kompetenscentrum, ”en driftsorganisation på toppnivå”, skulle därför vara intressant. Ett fortsatt utvecklingsarbete bör beakta den kompetens som finns t.ex. på SICS och på högskolan i Karlskrona/Ronneby.
Lunds universitet konstaterar att det ”råder stor brist på tekniskt kunnande” inom området Internetteknik. Det framlagda förslaget ”anlägger ett alltför snävt synsätt” genom att begränsa sig till IP-teknik. Man framhåller även att ”spetskompetens inom ett så högaktuellt område inte kan koncentreras till en plats” och att det är bättre ”om resurserna görs tillgängliga för forskare vid universitet och högskolor”.
IT-fakulteten vid Uppsala universitet skriver på universitets vägnar att ”det finns ett stort behov av kompetent personal för datorkommunikationsteknik, speciellt med kunskap om Internetsviten av protokoll och hur man praktiskt bygger, hanterar och underhåller sådana nät”. Det finns behov av såväl kortare ingenjörsutbildningar som forskarutbildningsprogram. Universitetet ser inget behov av någon ny organisation utan ser hellre att befintlig utbildning utökas. Centrumet kan dock fylla ett behov vad gäller påbyggnadskurser av olika slag. Vad gäller forskningen föreslår universitetet att ett ramprogram inrättas med TFR eller NUTEK som ansvarigt organ.
Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet skriver att ”ett omfattande arbete är redan gjort vad gäller skapandet av ett nationellt samverkansforum för forskning och utbildning rörande Internet” (jämför SICS svar ovan) samtidigt som ”behoven av förstärkt kompetens avseende Internet är enorma”. CDT tror dock att ett kompetenscentrum inte ger ”önskad effekt”, istället bör det samarbete som redan inletts ”vidareutvecklas och vidgas”.
IT-universitetet/KTH-Kista instämmer i vad som sägs i utkastet om behovet av och bristen på personer med kompetens vad gäller IP-baserade datornät. Dekanus Gunnar Landgren påpekar att ca 300 elever årligen examineras med ”grundläggande kunskaper inom Internetteknologi”. Landgren framhåller att en eventuell satsning som den beskrivna bör förläggas till KTH-Kista. Vidare anser Landgren att behovet av nya utbildningar i första hand gäller ”yrkesutbildning i form av påbyggnadskurser” för yrkesverksamma. Avslutningsvis konstateras att ”vi ser en klar fördel i att knyta personal med kunnande från drift av datornät till utbildning och forskning”.
Professor Landgrens synpunkter utvecklades närmare när utredaren besökte KTH/IT och träffade forskare och lärare vid institutionen. Institutionens breda kursutbud, ”från mikroelektronik via datanät till tillämpningar”, liksom det faktum att ett antal seniora forskare och professor finns knutna till KTH/IT betonandes. Vidare framfördes att bristen på kompetent personal är stor; institutionen har i dag ett antal utlysta men obesatta lektorat. Man oroar sig för att ett eventuellt kompetenscentrum kan komma att ytterligare försvåra den nödvändiga kraftsamlingen. KTH/IT anser att det är viktigt att samordna och utnyttja befintliga resurser. Vad gäller KTHNOC anser KTH/IT att det varit för slutet. KTH/IT skulle gärna se att KTHNOC öppnade sig mer för samarbete. På så sätt kunde de forskare och studenter som redan finns på KTH/IT kunna dra nytta av den kunskap och erfarenhet av drift som finns på KTHNOC och vice versa.
KTH:s rektor Anders Flodström framhåller å sin sida i ett brev av den 5 maj 1999 vilket sänts till NUTEK, SSF, KK-stiftelsen, ISOC-SE, utbildnings- och näringsdepartementet att utvecklingen inom området Internetteknik ”framför allt drivits av hängivna forskare och utvecklare i universitetsmiljö […] alla samarbetande i IETF, Internet Engineering Task Force”. Flodström framhåller SUNET:s och KTHNOC:s betydelse för den svenska Internetutvecklingen och betonar vikten av att skapa ett kompetenscentrum för Internetteknik på KTH i nära samverkan med KTHNOC (och härigenom med KTH/NADA). Skälet för detta är att inom KTHNOC finns ”helhetssynen på Internet och dess grundfunktioner ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv”. Som underlag för arbetet bör, enligt Flodström, det förslag som ursprungligen tagits fram (och som återfinns i bilaga 1) tjäna. 
Utredaren har slutligen varit i kontakt med KTH/NADA:s prefekt Ingrid Melinder och studierektor Viggo Kann. Från KTHNOC har utredaren träffat både föreståndaren Peter Graham och personalen i övrigt. Såväl NADA som KTHNOC självt ser positivt på det framlagda förslaget och har i ett tidigt skede ställt sig positiva till det utvecklingsarbete och de förändringar som där förs fram. Liknande synpunkter framförs av KTHNOC:s styrelse där ett antal särskilda möten genomförts med bl.a. ordföranden Karl-Einar Sjödin.
Utredaren har även haft flera möten där Hans Wallberg, driftsansvarig för SUNET, har medverkat. Wallberg, som även undertecknat det ursprungliga förslaget, har vid upprepade tillfällen framfört att det råder brist på personer med kompetens vad gäller att designa, bygga, driva och underhålla stora IP-nät. Detta utgör ett stort problem vad gäller driften och utvecklingen av SUNET. Mot slutet på utredningsarbetet framhåller Wallberg alltmer de problem som vidlåter KTHNOC:s driftuppdrag för SUNET. Wallberg beklagar att utredningen inte givit någon förbättring i denna fråga men erkänner samtidigt att det inte kan anses tillhöra utredningens egentliga uppdrag. Wallberg betonar att ett framtida kompetenscentrum, för att vara av intresse för SUNET, inte får ägna sig åt ”torrsim” utan att all utbildning, utveckling/engineering och forskning måste bedrivas i närheten av en skarp driftsmiljö. Wallberg anser att det nu finns ett momentum för förändring som måste tas tillvara.
Sammanfattning
Det råder en närmast rörande enighet bland alla som utredaren varit i kontakt med om att det är brist på personer som kan designa, driva, utveckla och underhålla stora och komplexa IP-nät. 
Cisco, Silicon Graphics, Sun Microsystems, Tele2, Telenordia, AB Stokab, Sveriges Provnings- och Forskningsanstalt samt KTH (genom sin rektor) ställer sig alla positiva till ett kompetenscentrum inom Internetteknik. Flera har, i brev eller i samtal med utredaren, nämnt att närheten till en aktiv driftsmiljö är viktig och att det är viktigt att ta tillvara och utveckla den kompetens inom drift och utveckling av stora IP-nät som trots allt finns i dag. Flera framhåller att det förslag som skickats ut utgör en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Övriga universitet och forskningsinstitut som svarat på brevet betonar vikten av samordning mellan ett eventuellt kompetenscentrum och den verksamhet som redan bedrivs, inte minst i Kista på SICS och KTH/IT. Några av de svarande framför reservationer vad gäller behovet av ett centrum och föreslår i stället att utvecklingen av forskning och utbildning inom området ska ske inom ramen för högskolornas befintliga verksamhet.
Slutsatser av analysen
Ett antal slutsatser kan dras som påverkar det följande förslaget. Det är ont om utbildning, utveckling/engineering och forskning vad gäller design, implementation, drift och underhåll av stora och komplexa IP-nät. Den högskola som synes mest aktiv inom området är KTH genom institutionerna KTH/IT och KTH/NADA. Vad gäller erfarenhet av drift och utveckling av stora IP-nät nämns särskilt KTHNOC (som är en del av KTH/NADA).
Ett flertal av avnämarna (framför allt Internetoperatörerna) och av de tillfrågade experterna framhåller att utbildning, utveckling/engineering och forskning vad gäller design, implementation, drift och underhåll av stora och komplexa IP-nät måste ske i närheten av en ”skarp” driftsmiljö. Endast på detta sätt kan den nödvändiga korta ledtiden mellan forskning och drift upprätthållas.
En något förvånande slutsats är att den verksamhet som bedrivs på KTH/IT inom området Internetteknik verkar relativt okänd bland avnämarna. Trots sin breda verksamhet inom området nämner bara Ericsson och Telia, som själva samarbetar med forskningsenheterna i Kista, KTH/IT. Övriga, däribland samtliga operatörer som medverkat i utredningen, refererar inte, i sina svar, till den verksamhet som bedrivs i Kista.
Det står slutligen klart att både KTH/NADA och KTH/IT har goda möjligheter att bidra när det gäller att möta behoven av personer med kunskap om design, implementation, drift och underhåll av stora och komplexa IP-nät. KTH/NADA har genom KTHNOC erfarenhet av drift och utveckling i en ”skarp” driftsmiljö och har även erfarenhet av att ge kurser som specifikt behandlar komplexa IP-nät. KTH/IT, å sin sida, bedriver omfattande utbildning och forskning inom avancerade data- och telesystem, områden som alltmer handlar om just IP-nät.
Förslag
Inledning
Utbildning och forskning är två grundläggande aktiviteter när det gäller att sprida kunskap om och förnya komplicerade tekniska system. För ”nya” och snabbt föränderliga system kan dock den relativa fördröjning som finns, och måste finnas, mellan forskning och tillämpning, mellan utbildning och erfarenhet upplevas som för lång. Inom sådana områden är det angeläget att kombinera forskning med avancerad utveckling/engineering, utbildning med möjlighet till direkta erfarenheter av hur de vunna kunskaperna ska användas. Inom nya områden kan det även vara svårt att veta vad som är eller kommer att bli ”reguljär drift” respektive vilka frågor som kommer att kräva långsiktig forskning. Internet är, i alla sina olika aspekter, ett sådant område.
Det är min bedömning att den forskning och utbildning som bedrivs inom området Internetteknik i dag bör kompletteras med verksamhet som har en tydlig inriktning på avancerad utveckling/engineering och på sådan utbildning och forskning som har en direkt koppling till de frågeställningar som uppkommer i verkliga driftssituationer. Verksamhetens fokus ska således ligga på IP-nät i sig och syfta till att utbilda personer med kunskap om och erfarenhet av att designa, bygga, driva och underhålla komplexa IP-nät.
Den föreslagna verksamheten bör organiseras i form av ett kompetenscentrum (i den mening ordet används när det gäller t.ex. Parallelldatorcentrum eller Centrum för Användarorienterad IT-design vid KTH). Vid KTH finns utbildning på olika nivåer, forskning och en avancerad ”skarp” driftsmiljö inom området varför det synes naturligt att föreslå att centrumet bör förläggas till KTH.
Centrumet bör bedriva forskning, utveckling/engineering och utbildning (inklusive uppdragsutbildning). Närheten till en fungerande driftsmiljö är av stor vikt för verksamheten och en avancerad, helst ”skarp”, driftsmiljö bör vara en del av centrumet. 
En skillnad mellan centrumet och befintlig verksamhet är det intresse som bör finnas för avancerad utveckling/engineering så som det kommer till uttryck inom t.ex. Internet Engineering Task Force (IETF) och Internet Architecture Board (IAB).
Centrumet bör vidare, för att garantera en hög kvalitet i såväl forskning som utbildning, erbjuda en arbetsmiljö som kan locka framstående nationella och internationella forskare och utvecklare/engineers.
En viktig faktor i Internetsammanhang när det gäller att bedöma värdet av ett förslag är om förslaget är skalbart. Med den snabba tillväxt som Internet har är alla förslag som inte ”klarar av” att växa i takt med ökningen av antalet användare, mängden information etc. (dvs. inte är skalbara) mindre lyckade. För att betona denna aspekt har namnet ”Centre for Scaleable Internet Technologies (SCINT)” föreslagits.
Ett sätt att realisera SCINT är att utgå från den kompetens och organisation som finns i form av KTHNOC. KTHNOC ansvarar i dag för en avancerad driftsmiljö och för en avancerad utbildning om IP-nät. SCINT skulle komma att innebära en utvidgning och fördjupning av KTHNOC:s nuvarande verksamhet.
KTH/NADA skriver i anledning av SCINT:
”NADA har ansvar för KTHNOC, där det finns en för Sverige unik kompetens i att utveckla och driva de svenska och nordiska universitetsnätens centralnod liksom en mycket central nod inom övriga världens nät av nät, Internet.
KTHNOC har ända sedan starten 1988 varit med i framkanten och bidragit till Internetutvecklingen och har satt KTH på den internationella nätkartan, inte minst kompetensmässigt.
Det är därför ett naturligt ansvar för NADA att bidra till och utveckla spetskompetens inom Internetteknik, speciellt vad gäller metoder och tekniker för att bygga, utveckla, driva och underhålla stora nät.
För att möta ett ytterst akut behov av specialistutbildning hos Sveriges Internetoperatörer, inte minst SUNET:s regioner, har NADA sedan ett par år drivit en uppdragsutbildning, Avancerad Internetbyggnad, med stöd av KK-stiftelsen.”
KTH/NADA beskriver därefter ett program för ”forskning och utbildning inom Internetteknik med fokus på stora nät som dagens KTHNOC-uppdrag (att utveckla och driva existerande stora nät) och att vara en central nod inom världens Internet”. Programmet beräknas omfatta lektorer, gästforskare, professor, examensarbetare och teknologer ”som erhåller en specialisering mot Internetteknik”. Tre kurser på civilingenjörsnivå ska bilda ”bas i en kompetensinriktning för avancerad (skalbar) Internetteknik” och en mastersutbildning.
Ett annat sätt att realisera SCINT är att utgå från den verksamhet som bedrivs på KTH/IT. Institutionen framhåller i en text som tillställts utredaren:
”För att nå de uppsatta målen med SCINT måste verksamheten vid KTHNOC kopplas till en akademisk forsknings- och undervisningsorganisation. Genom att göra denna koppling till en befintlig sådan organisation når man de uppsatta målen snabbare vilket torde vara av yttersta strategiska vikt. Inom KTH görs idag en stor satsning för att bygga vidare på befintlig forskning och utbildning inom datorkommunikationsområdet genom satsningen på IT-universitet i Kista. […]
Utbildning och forskning på de systemnivåer som är centrala för SCINT bedrivs sedan 10 år på KTH främst av Institutionen för Teleinformatik. Vid institutionen finns KTH:s professur inom datorkommunikation. Här finns också ytterligare två professurer med vad som kommit att bli huvudsaklig inriktning mot olika aspekter av datorkommunikation och professurer i datorsystem och datorarkitektur. För forskningen finns ett experimentnät SSVLNET. […] SSVLNET är ett driftnät med riktiga användare och riktig trafik, med skillnaden att nätet kan bokas för olika typer av användning, inklusive experiment av grundläggande natur som kan störa normal nätdrift, samt att det är tillåtet att göra trafikmätningar för forsknings- och utbildningsändamål.
[…]
Grundutbildningsinsatserna vid KTH/IT är redan idag omfattande. Mer än 300 elever läser årligen kurser i Datorkommunikation och datornät som ger grunder i nätverkstjänster, kommunikationsprotokoll och nätverksstrukturer med fokus på Internetteknik. Mer än 150 elever läser fortsättningskursen i Internetworking som fokuserar på de protokoll som är fundamentala för Internet med praktiska laborationer där eleverna bygger och konfigurerar IP-nät.
I samband med utbyggnaden av IT-universitetet planeras en kraftig utbyggnad av informationsinfrastrukturen. Det naturliga sättet att hantera detta möte mellan olika intressenter med olika mål, finansieringsformer och policies är att skapa en knutpunkt i Kista, en Kista-IX (kix). Planeringen för en sådan pågår och tidsplanen är att etablera den under år 2000, i samband med att första etappen av IT-universitetets infrastruktur upphandlas och implementeras.
Upprättandet av en knutpunkt i Kista skulle underlättas om man i lämpliga delar kunde utnyttja erfarenheterna från KTHNOC. Detta kan ske exempelvis genom KTHNOC ställer personal till förfogande för att bidra till utbyggnadsarbetet eller genom att KTHNOC flyttas från NADA till IT där huvuddelen av forskningen och utbildningen inom området finns, liksom ansvariga ämnesföreträdare. Detta vore en naturlig parallell till överföringen av PDC från IT till NADA år 1992 som skedde i samband med utflyttningen av IT till Kista och motiverades av att huvuddelen av användarna, liksom forskningen och utbildningen om tillämpningarna, fanns vid NADA. KTHNOC skulle då kunna ges en mer forskningsanknuten inriktning medan de mer driftsmässiga delarna upphandlas av kommersiella operatörer.
Genom att bygga upp SCINT:s verksamhet inom ramen för den existerande och planerade verksamheten vid IT-universitetet i Kista och KTH/IT nås följande mål:
	SCINT:s mål nås snabbare då en ny forsknings och utbildningsorganisation inte behöver byggas upp från grunden.
	Personal från KTHNOC kan gå direkt ut i och förstärka redan befintlig utbildning
	Närhet till IT-industrin i Kista och utnyttjande av det redan befintliga kontaktnätet”
Vilken lösning som till slut är att föredra är en fråga för KTH:s ledning. För det första alternativet talar att SCINT ska ha ett tydligt fokus på design, implementation, drift och underhåll av stora IP-nät, vilket i dag är KTHNOC:s kompetensområde och ansvar. Det ”bottom-up” synsätt som beskrivits ovan där utbildningsbehov och forskningsfrågor har sitt upphov i ”skarp” drift och/eller avancerad utveckling talar för samma val liksom KTHNOC:s engagemang i internationella organisationer som IETF etc. Det faktum att KTH/NADA lagt ner ett omfattande arbete som kan ses som en föreberedelse till SCINT bör även beaktas. För det andra alternativet talar KTH/IT:s erfarenhet av forskning och utbildning inom området datakommunikation liksom de planer som finns för en utbyggnad av verksamheten i Kista.
Det är min uppfattning att det vore olyckligt om frågan om ett kompetenscentrum skulle leda till en tvist mellan två institutioner på KTH. Med den allvarliga brist på kompetens som finns i landet borde alla initiativ som avser att råda bot på denna välkomnas. Jag anser att det finns flera fördelar med att utvidga verksamheten vid NADA/KTHNOC med forskning och utbildning inom området Internetteknik och samtidigt fortsätta satsningen på ett IT-universitet i Kista. Det är min uppfattning att de bägge institutionerna har något olika perspektiv på området och att de kan bidra med forskning, utveckling och utbildning med olika ”smak”. Detta kommer att vara långsiktigt gynnsamt för området Internetteknik och ger utökade möjligheter att rekrytera personer med olika bakgrund och intressen. KTH:s rektor Anders Flodström har vid ett antal tillfällen framför synpunkter som visar att han har en liknande syn på frågan (se t.ex. bilaga 4).
Vision
SCINT ska vara ett ledande centrum i världen för utbildning, utveckling, drift och forskning inom området komplexa IP-baserade datornätverk. Arbetet inom SCINT ska kännetecknas av systemtänkande och helhetssyn. Arbetet ska även kännetecknas av ett nära samarbete med avnämarna, i första hand Internetoperatörerna.
Mål
SCINT ska inom tre år ha kapacitet att ge ca 30 civilingenjörer per år specialistkompetens vad gäller design, implementation, drift och underhåll av komplexa IP-nät. SCINT ska bedriva utbildning av ett 10-tal forskarstuderande, resulterande i examination av minst 3 doktorer/licentiater per år.
SCINT ska vara en attraktiv miljö för forskare och utvecklare/engineers från hela världen. Gästforskare som stannar under en längre eller kortare tid ska vara en naturlig del av verksamheten. 
SCINT ska vara en aktiv part i det nationella och internationella standardiserings- och utvecklingsarbetet såsom det bedrivs inom t.ex. IETF.
SCINT ska ha ansvar för spetskurser inom området Internetteknik och framför att vad gäller att designa, bygga, driva och underhålla komplexa IP-nät. 
SCINT ska ansvara för spetskurser inom fortbildning, bl.a. genom att ge kurser som den i avancerat Internetbygge.
SCINT:s renommé ska vara sådant att det med framgång kan delta i nationella och internationell konkurrens när det gäller att ta ansvaret för strategiska driftsuppdrag (t.ex. drift av root name servers).
Verksamhetsområden
SCINT:s ska arbeta med forskning, engineering/utveckling, drift och utbildning. Det finns ett antal frågeställningar där behovet av forskning är stort. Ett gemensamt drag för dessa frågor är att de handlar om skalbarhet, dvs. teknikens möjlighet att växa med antalet användare och mängden information. Lika viktig som forskningen är den utveckling/engineering som centrumet ska bedriva. De resultat som här tas fram ska ha en direkt koppling till ”skarp” drift av komplexa IP-nät. 
SCINT bör fokusera på frågor som rör vägvalsregister, routning, tid på nätet, domännamnshantering, DNS och Secure DNS, säkerhetsfrågor (kryptering, signaturer, autenticering, etc.), teknisk säkerhet i krig och avspärrning, nationella Internetknutpunkter, samtrafik mellan Internetoperatörer, ny avancerad teknik (fotonisk IP m.m.), nya avancerade funktioner (multicast m.m.), kvalitetsmätning av Internettjänster etc.
En konkret fråga som framkommit i utredningsarbetet är att utvärdera, konstruera och bygga upp kunskap om konkurrensneutral lokalaccessteknik. Det handlar om teknik och protokoll för att olika operatörer ska kunna samsas om en och samma fiber till ett hushåll så att olika familjemedlemmar kan utnyttja tjänster från olika operatörer.
En annan fråga som kunde vara lämplig att studera är att utvärdera, utforma och testa teknik för det nya Bredbandssverige, t.ex. hur knutpunkter ska se ut på nationell, regional och lokal nivå. Ett problem operatörerna har idag är de nationella knutpunkterna och bristen på kapacitet där. Frågan är hur Sverige ska kunna bygga en struktur som klarar och skalar till målet om 5 Mbps till varje hushåll. Ytterligare en uppgift är att fungera som teknisk kompetensresurs för tillsynsansvariga myndigheter
Ytterligare en fråga rör adressplaner och katalogstrukturer för Bredbandssverige. Det handlar bl.a. om hur nätadresser ska användas. Adresser hanteras idag av RIPE men när brödrosten och kylskåpet hanterar egna IP-adresser kan nya system bli nödvändiga.
SCINT kan även fungera som neutral part för utvärdering av ny nätteknik från nätverksleverantörer. Hit hör även att fungera som teststation för ”alfasystem” från leverantörer. Utvärdering ska resultera i både positiva och negativa synpunkter på föreslagen teknik. Detta bidrar till att höja intresset för SCINT:s verksamhet och kan ge uppmärksamhet i fackpress etc.
Vad gäller undervisningen bör kurserna vara på civilingenjörsnivå, förmodligen i första hand anpassade för elever i årskurs 3 eller 4 på D-, E- och F-linjerna på KTH och vissa utbildningar på Stockholms universitet (t.ex. matematikerlinjen). Kurserna bör innehålla ett stort mått av laborativa moment. Det är önskvärt att examination och undervisning sker i nya former. 
De driftsuppdrag som SCINT åtar sig bör vara av en sådan karaktär att det inte uppenbart finns en motsvarande tjänst tillgänglig på kommersiell basis. Driftsuppdragen bör ha sådan omfattning och komplexitet och/eller innefatta sådan ny teknik att ett kompetensutbyte mellan drift å ena sidan och utbildning, utveckling/engineering samt forskning å andra sidan blir naturligt och värdefullt. Ett omedelbart resultat av SCINT ska vara att de nationella och internationella driftsuppdrag för vilka KTH i dag har ett ansvar framgent ska kunna drivas med de allra högst ställda kraven på kvalitet.
Organisation och ledning
Jag föreslår att SCINT organiseras i två enheter: forskning/utbildning och engineering/drift. Varje enhet leds av en enhetschef. Centret som helhet leds av en föreståndare. Direkt underställd enhetschefen för engineering/drift är en driftschef med ansvar för SCINT:s driftsuppdrag. En särskild driftschef bedömer jag vara nödvändig för att kunna motsvara de högt ställda krav på arbetsledning, prioriteringar, tillgänglighet etc. som krävs inom en ”skarp” driftsmiljö.
Driftschefen ska ha kunskap och erfarenhet av avancerad drift. Han ska ha god förmåga att leda och fördela arbete, kunna göra prioriteringar, delegera, möta kunder och förstå deras behov samt kunna följa upp och utveckla verksamheten.
Enhetschefen engineering/drift ska ha erkänd erfarenhet av utveckling och drift. Han ska ha förmåga och kunskap för att kunna delta aktivt i internationell och nationellt utvecklings- och standardiseringsarbete, t.ex. inom IETF och motsvarande svenska organ. Han ska ha ett intresse för teknisk utveckling.
Enhetschefen forskning/utbildning ska vara en stark vetenskaplig ledare. Han ska genom goda kontakter med avnämarna inom och utom landet ha en tydlig bild av vilken forskning och utbildning som efterfrågas. Han ska ha förmåga att ur ett tillämpat perspektiv formulera forskningsuppgifter som tämligen omgående kan vara av industriellt intresse. 
Föreståndaren ska stå för en tydlig ledning av centrumet som helhet. Huvuduppgifter är att stå för uppföljning och utvärdering och skapa förutsättningar för långsiktig utveckling av verksamhet och personal. Föreståndaren ska representera centrumet utåt och ha ett övergripande ansvar för administration och personal. Föreståndar bör ha en teknisk bakgrund men samtidigt ha erfarenhet av näringsliv och, gärna, offentlig förvaltning.
Vad gäller personalen i övrigt kommer den att bestå av anställd driftspersonal, examensarbetare, doktorander, utvecklare/engineers, forskare och viss administrativ personal. Den totala personalstyrkan torde uppgå till mellan 20 och 25 personer.
Samarbeten
SCINT ska i största möjliga utsträckning samarbeta med andra organisationer med relevant kompetens.
Exempel på samarbetspartners, utan inbördes prioritering, är
-	AU-system (säkerhet och krypteringsteknik),
-	Centrum för Distansöverbryggande Teknik i Luleå,
-	universitet och högskolor inom och utom landet, 
-	SUNET, NORDUNET etc.,
-	Effnet i Luleå,
-	The Interactive Institute,
-	Marratech i Luleå,
-	SICS och övriga industriforskningsinstitut,
-	Sveriges provnings- och forskningsinstitut,
-	företag som Cisco, Sun Microsystems, Silicon Graphics, Stokab etc.
-	Internetoperatörerna.
SCINT ska även medvetet söka samarbete med internationella organ och organisationer. Exempel är
-	IETF,
-	IAB,
-	Europeiska kommissionen DG XIII,
-	W3org.
Finansiering
Den ovan skisserad verksamheten inom SCINT kommer att ställa höga krav på utrustning, lokaler och personal vilket i sin tur ställer krav på tillgängliga medel. Ett rimligt antagande är att finansieringen bör ligga på mellan 20 och 25 miljoner kronor per år. Målsättningen bör vara att denna basfinansiering finns tillgänglig under 10 år.
Verksamheten har den fördelen att det på intäktssidan finns flera olika poster. Från högskolan kan påräknas medel för de prestationer inom utbildning, forskarutbildning etc. som genomförs vid centrumet. Vidare kommer de kurser som bedrivs som uppdragsutbildning att generera intäkter. Via de driftsuppdrag SCINT genomför erhålls ytterligare medel. Medel för forskning och utveckling kan sökas hos forskningsråd, stiftelser och EU. Direkta bidrag från näringslivet utgör en sista, viktig källa. Förutom att tillföra resurser till verksamhet visar en hög andel sponsring att SCINT:s verksamhet är uppskattad och håller en god kvalitet. (Det faktum att AB Stokab redan utlovat stöd är i detta sammanhang mycket uppmuntrande.)
Övrigt
Tre frågor som kan anses något mer perifert kopplade till uppdraget har framkommit under utredningen och förtjänar att nämnas.
För det första borde kontakter tas med Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning i syfte att uppmuntra olika aktörer att arrangera KY-utbildningar inom området grundläggande Internetteknik. Utbildningar vilka borde kunna erhålla KY-status arrangeras i dag t.ex. inom ramen för Cisco Network Academy.
För det andra borde det på gymnasienivå införas kurser och/eller program med inriktning mot grundläggande IT-ämnen. Idéer kring detta finns att tillgå och bör relativt snabbt kunna resultera i nödvändiga kursbeskrivningar.
För det tredje vore det önskvärt att det inom den offentliga forskningsfinansieringen infördes ett särskilt ramprogram som tog sikte på att stödja forskning, utveckling och utbildning inom det som kan kallas ”IT:s grundvetenskaper”.
Redan vidtagna åtgärder
Utredningsarbetet har, under gång, resulterat i ett antal åtgärder, som kan ses som förberedelser för SCINT.
KTHNOC:s styrelse har ställt sig bakom en utvidgad och förändrad roll för KTHNOC. Konkret har detta tagit sig uttryck i olika aktiviteter kring lokaler, personal och ekonomi.
KTH/NADA har, som tidigare nämnts, tagit fram förslag till tre nya kurser: Internets protokoll och principer, IP-routning inom enkla datornät och IP-routning på Internet och andra sammansatta nät. Kurserna är avsedda för F4, D4, E4 m.fl. och omfattar 5 poäng vardera. KTH/NADA har vidare utlyst ett lektorat inom ämnesområdet Datalogi med inriktning mot Internetteknik.
Kontakterna med Närings- och Utbildningsdepartementet har resulterat i att utredaren blivit ombedd att inkomma med material som eventuellt kan tjäna som underlag till den IT-proposition som är aviserad till våren 2000.
Utredaren deltog i, och presenterade kortfattat utredningsarbetet vid, IT-kommissionens hearing ”Kommunikation till alla alltid” den 31 augusti 1999.
Arbetet med utredningen har uppmärksammats i media (se bilaga 5) vilket visar att intresse för frågan om brist på kompetenta personer inom Internetområdet är stort och inte bara rör tekniker.
Avslutning
Det är en långsam process att ta fram kompetens. Inom ett område som är statt i snabb utveckling är det än svårare. Likväl krävs en medveten satsning för att långsiktigt öka kompetensen i Sverige vad gäller att designa, bygga, driva och underhålla komplexa IP-nät. SCINT kan vara en byggsten i detta.

Bilaga 1 Grundtext
Nedan återges en per den 30 september 1999 aktuell version av den text som ursprungligen skickade in till KK-stiftelsens och SSF i februari 1999. Texten tjänade även som grund för en beskrivning av ett kompetenscentrum inom Internetteknik som bilades det brev som tillställdes ett 30-tal organisationer i augusti 1999. Texten har i princip endast genomgått språkliga och redaktionella förändringar sedan den första versionen.

Förslag till ett
kompetenscentrum för Internetteknik

Sammanfattning av förslaget
Vi föreslår härmed att det inrättas ett kompetenscentrum för Internetteknik. Centrumets uppgifter ska vara att bedriva forskning, utveckling och utbildning (inklusive uppdragsutbildning) inom Internetområdet. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på transmission, routing, tidshantering, DNS, säkerhetsfrågor (kryptering, signaturer, autenticering, etc.) och andra frågor som berör Internets infrastruktur, dvs. de ”lägre nivåerna” i den s.k. OSI-modellen.
Det finns i Sverige en lång och internationellt erkänd tradition av verksamhet inom de aktuella områdena. Centrumet bör ta vara på denna kompetens och de erfarenhet som finns, främja en fortsatt utvecklingen av kompetens och målmedvetet arbeta på att sprida den.
Den verksamhet och kompetens som centrumet skulle bedriva och ta fram finns idag hos ett begränsat antal personer i världen. Ska Internet kunna utvecklas på ett stabilt, öppet och funktionssäkert sätt är det nödvändigt att skapa förutsättningar för en långsiktig och medveten kunskapsuppbyggnad och –spridning.
Inledning och bakgrund
För fem-tio år sedan var Internet ett tämligen okänt fenomen utanför universitetsvärlden. Idag är Internet en viktig teknisk infrastruktur för kommunikation och informationsutbyte inom så olika områden som utbildning, dagligvaruhandel, bank och finans, musik- och filmindustri samt personligt umgänge. Naturligtvis spelar Internet alltjämt en viktig roll inom den akademiska forskningen och utbildningen.
Fenomenet Internet kan på ett relativt enkelt sätt delas upp i ett antal ”nivåer” eller ”lager”. För den följande framställningen är det lämpligt att tänka sig Internet uppdelat i tre nivåer. Den första nivån omfattar de fysiska datanäten, regler för hur datakommunikationen ska ske (hur överföring ska ske, vilka vägar data ska ta och hur informationens innehåll ska kunna garanteras m.m.) etc. Nivån kan sägas omfatta den tekniska infrastruktur i vid mening. Den andra nivån omfattar de grundläggande tjänster som byggs på den tekniska infrastrukturen. De grundläggande tjänsterna (t.ex. datorpost, filöverföring, multicast) är generella och kan ges många olika användningar. De bygger i många fall direkt på utvecklingen i den underliggande nivån. Den tredje nivån omfattar applikationer och tjänster som byggs på de grundläggande nivåerna. Det här föreslagna centrumet är tänkt att verka på de två första nivåerna. Som en jämförelse kan nämnas att det av Stiftelsen för Strategisk Forskning stödda The Interactive Institute II AB har sin verksamhet inom den tredje nivån.
I det följande kommer med begreppet Internetteknik att avses teknik inom nivå ett och två ovan. 
Den snabba spridningen av Internet till fler och större användargrupper liksom den snabba utvecklingen av nya tjänster och ”produkter” baserade på något av Internets kommunikationsprotokoll innebär flera utmaningar när det gäller den tekniska infrastrukturen och de grundläggande tjänsterna.
För det första har Internet rent fysiskt blivit större i den meningen att det finns flera anslutna datorer. Detta påverkar direkt frågor som t.ex. adressering och regler för dataöverföring och ”vägval” (routing). I många fall ökar det tekniska systemets komplexitet ”exponentiellt” när nätet växer vilket påverkar design, drift, underhåll etc. 
För det andra har Internet blivit ett i många fall affärskritiskt system. Detta innebär att viktiga delar av samhället bygger sin verksamhet direkt på att Internet fungerar. Skulle något inte fungera påverkar det direkt verksamheten. Detta ställer högre krav på driftssäkerhet, informationssäkerhet, stabilitet etc.
För det tredje, vilket är en direkt följd av de två föregående, ökar behovet av kompetenta personer. Dessa måste dels vara flera till antalet allt eftersom användningen av Internet ökar, dels besitta mer kvalificerade kunskaper om Internet allt eftersom infrastrukturen blir alltmer komplex.
Hittills har Internets utbyggnad och utveckling byggt på ett begränsat antal högt kompetenta personer i världen. Detta sätt att arbeta har varit framgångsrikt vilket inte minst bevisas av att Internet kunnat hantera den snabba tillväxten i antal användare och tillgängliga tjänster. Internet har dock nått en sådan storlek och användning att det blivit nödvändigt att på ett långsiktigt sätt driva och stödja den tekniska utveckling och kompetensuppbyggnad som behövs för att långsiktigt säkra en stabil utveckling.
Befintlig kompetens och behovet av ny kompetens
Sverige har historiskt sätt legat långt framme när det gäller att använda och bedriva utveckling inom området Internetteknik, framför allt inom ramen för SUNET och NorduNET. Ett problem är att kompetensen, även om den är hög, finns samlad hos ett begränsat antal personer och organisationer. Bland organisationerna märks främst KTHNOC, Umeå datacentral och de större Internetoperatörerna.
I rapporten ”Den svenska delen av Internet” 	Statskontoret, 1997, dnr 360/96-5 framhålls att det är av stor vikt att det snarast genomförs ”en detaljerad kartläggning över vilka utbildningsområden som skall vara prioriterade på kort sikt inom högskoleväsendet rörande teknisk kompetens för uppbyggnad av stora IP-nät, för att så snabbt som möjligt fylla upp bristerna på kompetent personal”. 
Rapporten fortsätter: ”Intresset för IT och Internet, från såväl offentlig sektor som näringsliv, har medfört att det råder stor brist på kompetent personal. […] Avsaknaden av eller ofullständiga kunskaper om IP-tekniken är ett av de allvarligare hoten mot den tekniska infrastrukturen. Svårigheten att hitta kompetent personal går ut över expansionen av Internet och har allvarliga konsekvenser bl.a. för kvaliteten på den service som tillhandahålls av operatörerna. Bristen på kompetenta nätverksbyggare gör att Sverige eventuellt inte lyckas bygga den infrastruktur som det informationssamhälle vi planerar för så väl behöver. För kommuner som satsar i egna nätlösningar är detta en allvarlig fråga”.
Vidare: ”I dagsläget finns bara en utbildning i Sverige i att bygga stora nät. Utbildningen genomförs på KTH, och endast ett mycket begränsat antal personer i Sverige besitter de kunskaper som krävs för att kunna ge sådan utbildning. Den stora bristen på kompetens drabbar data- och telekommunikationsföretagen särskilt hårt. Dessa företag behöver alla rekrytera mycket eftersom verksamheten expanderar snabbt, dessutom är rekryteringsbehovet kompetensmässigt i stort sett identiskt. Detta gör företagen mycket beroende av nyckelpersonal. Att helt undvika beroendet av nyckelpersonal kan vara svårt i en situation där den snabba teknikutvecklingen, det växande antalet aktörer och expansionen i anslutningar till Internet ofta kräver en allt större specialisering inom området. Goda kunskaper hos alla aktörer, ett utbrett säkerhetsmedvetande och motivation i arbetet är av allra största betydelse för att minska sårbarheten hos den svenska delen av Internet. Det är känt att en stor del av alla händelser som förorsakar störningar i olika verksamheter har samband med bristande kunskaper, slarv eller slentrianmässig hantering. Sådana brister kan leda till direkta störningar i form av avbrott i driften etc. De kan också medföra att svagheter uppstår i säkerhetssystemet som gör att detta inte fungerar vid en störning, t.ex. i det enklaste av fall att man inte vet hur utrustningen för brandbekämpning fungerar.” 
Läget har inte förbättrats sedan rapporten skrevs, tvärtom är det snarare så idag att bristen på kompetenta personer inom det område centrumet föreslås arbeta med blivit större. Detta framgår inte minst av den nyligen presenterade infrastrukturutredningen ”Bredband för tillväxt i hela landet” 	SOU 1999:85.
Ett kompetenscentrum i Internetteknik
För att ta tillvara och vidareutveckla den kompetens som finns i Sverige inom området Internetteknik föreslår vi att det skapas ett kompetenscentrum för Internetteknik. Centrumet ska arbeta med forskning, utveckling, utbildning (inklusive uppdragsutbildning). Institutets tyngdpunkt ska ligga på de ”lägre nivåerna” i OSI-modellen.
Intressanta områden för centrumet är:
- tid på nätet
- domännamnshanteringen,
- DNS och Secure DNS,
- informationssäkerhet (kryptering),
- informationens pålitlighet (autenticering och signering),
- teknisk säkerhet i krig och avspärrning,
- nationella Internetknutpunkter,
- samtrafik mellan Internetoperatörer,
- vägvalsregister, routing,
- andra gemensamma Internetfunktioner
- ny avancerad teknik (fotonisk IP m.m.),
- nya avancerade funktioner (multicast m.m.)
- kvalitetsmätning av Internettjänster,
- bristen på beställarkompetens bland de som köper Internettjänster,
- den allvarliga bristen på "avancerade Internetbyggare",
- bristen inom gymnasieskolan, högskolan och yrkesutbildningen på relevanta ,
 kurser inom området IT-infrastrukturer och Internetteknik,
- bristen på forskning inom området IT-infrastrukturer och Internetteknik.
Centrumets arbetsuppgifter
Centrumet har två huvudarbetsuppgifter: forskning och utbildning. En fördel torde även vara om centrumet kan verka i nära anslutning, både fysiskt och organisatoriskt, till någon nationell driftsorganisation (t.ex. KTHNOC). På samma sätt som personalen hos de allra flesta telekomoperatörerna kan cirkulera mellan en utvecklingsavdelning och en driftavdelning, skulle personalen på centrumet då kunna kombinera forskning med drift- och utvecklingsarbete.
Det är värt att poängtera att vi ser utbildning och forskning som ömsesidigt stödjande verksamheter. Närheten till forskningen ger möjlighet att erbjuda avancerad utbildning. Utbildningen och den kontakt det ger med olika avnämare är viktigt dels för att sprida forskningens resultat, dels för att få uppslag till framtida forskningsinsatser.
I någon mening kan centrumets uppgift beskrivas som att etablera ”Internetkunskap” som en akademisk disciplin. Sett ur detta perspektiv är en nära koppling till högskolan av stor betydelse, inte minst eftersom centrumet därigenom kan bidra till att skapa olika nya kurser och inriktningar inom högskolan.
För att garantera en hög kvalitet i såväl forskning som utbildning är det av stor betydelse att centrumet kan erbjuda en forskningsmiljö och anställningsvillkor som kan locka framstående nationella och internationella forskare och utvecklare.
Organisation
Vi föreslår att centret byggs upp i anslutning till KTH. Idealt vore att utgå från den kompetens och organisation som utgörs av KTH Network Operation Center. De arbetsuppgifter som beskrivits här kommer att innebära en utvidgning och i breddning av KTHNOC:s nuvarande verksamhet.
Kompetens inom det aktuella området finns dock inte enbart på KTHNOC. Det finns på andra ställen i landet (se vidare nästa kapitel) organisationer och grupper med hög kompetens inom olika delar av Internettekniken. Det är av stor vikt att nära samverkan upprättas mellan centret och dessa andra aktörer
Samverkan
Centrumets verksamhet förutsätter samverkan och samarbete. Möjliga partners återfinns inom industri, organisationer, högskola och övriga delar av den offentliga förvaltningen.
Exempel på samarbetspartners, i bokstavsordning, är
-	AU-system (säkerhet och krypteringsteknik)
-	Centrum för distansöverbryggande teknik i Luleå
-	Chalmers Tekniska Högskola (forskning kring solitoner och andra optiska fenomen som kan innebära genombrott i hur dataöverföring kan ske)
-	Effnet i Luleå (routers)
-	The Interactive Institute (belysa sambanden mellan hur nya användningsområden återspeglas i nya krav på tekniken och hur nya tekniska genombrott kan förbättra och förenkla användningen av Internet)
-	ISOC-SE (kontakter med Internetanvändarna i Sverige) 
-	Kungliga Tekniska Högskolan (utbildningar på högskole- och doktorandnivå och forskning inom närliggande områden som datalogi, elektronik etc.)
-	Marratech i Luleå (system för videokonferenser med multicast)
-	Statens provningsanstalt i Borås (tidmätning och tidsangivelser)
-	Internetoperatörer som Telia, Tele2, Telenordia etc. genom samarbetsorganisationen SOF (utveckling, samverkan och utprövning av ny Internetteknik)
ISOC-SE är särskilt intressant då föreningen ansvarar för BOK (Begäran Om Kommentarer) som är en process för att förankra viktiga principer, metoder etc. för hur Internet ska utvecklas inom Sverige.
Centrumet ska även medvetet söka samarbete med olika internationella organ och organisationer. Exempel på partners är
-	Internet Society (ISOC) och relaterade organ (t.ex. IETF, IAB)
-	NorduNET
-	Ebone
-	DG XIII inom den europeiska kommissionen
-	W3org
Vad gäller just samarbetet inom ISOC, IETF, IAB etc. är det värt att poängtera att Sverige idag är aktivt inom dessa organ. Det finns emellertid goda förutsättningar för Sverige att bidra med mer kunskap och fler erfarenheter än idag. Centrumet bör därför sträva efter att se till att fler svenskar engagerar sig i det internationella samarbetet.
Budget
För att garantera en långsiktig kompetensuppbyggnad och göra det möjligt att rekrytera starka forskarkrafter måste centrumet tillförsäkras tillräckliga resurser. Ett rimligt antagande är att en grundfinansiering bör ligga på runt 25 miljoner kronor per år under 10 år. En satsning av denna omfattning skulle göra det möjligt att till centrumet knyta ett antal internationella erkända seniora forskare och utvecklare samt ett antal yngre forskare.
Den fortsatta beredningen
En utredare kommer under hösten 1999, på uppdrag av Högskoleverket och med ekonomiskt stöd från KK-stiftelsen, att ta fram ett mer detaljerat förslag. Förslaget kan sedan tjäna som underlag för ett beslut kring jul 1999. Förhoppningsvis kan centrumet sedan börja verka den 1 januari 2000.

Stockholm den 30 september 1999

_______________________________
Johan Groth (kontaktperson)
Expert, Skolverket
Ledamot av styrelsen för ISOC-SE
Ledamot av styrelsen för KTHNOC

_______________________________
Per-Olof Josefsson
Ordförande för SOF
Ledamot av styrelsen för KTHNOC

_______________________________
Yngve Sundblad
Professor, CID/KTH
Ledamot av styrelsen för KTHNOC

_______________________________
Olle Thylander
Högskoleverket
Sekreterare SUNET
Ledamot av styrelsen för ISOC-SE

_______________________________
Hans Wallberg
SUNET
Ledamot av styrelsen för ISOC-SE
Ledamot av regeringens IT-kommission



Bilaga 2 Genomförda möten
Nedan sammanfattas de möten som utredaren genomfört under utredningstiden.
-	VD Göran Marby, Cisco Systems (18/5-1999)
-	Björn Ehn, Cisco Systems (flera möten)
-	Dep. sekr. Markus Boberg, Näringsdepartementet (1/7-1999)
-	Patrik Fältström, Internet Engineering Task Force och Tele2 (flera möten)
-	Bo Beckeström, IT-kommissionen (17/8-1999)
-	VD Madeleine Caesar, KK-stiftelsen (7/4-1999)
-	Rektor Anders Flodström, Kungliga Tekniska Högskolan (flera möten)
-	Professor Gerald Q. Maguire Jr., KTH/IT (20/10-1999)
-	Professor Joachim Parrow, KTH/IT (20/10-1999)
-	Professor Björn Pehrson, KTH/IT (20/10-1999)
-	Dr. Robert Rönngren, KTH/IT (20/10-1999)
-	Docent Viggo Kann, studierektor KTH/NADA (flera möten)
-	Ingrid Melinder, prefekt KTH/NADA (flera möten)
-	Peter Löthberg, STUPI (18/8-1999)
-	Emil Sarpa, Manager External Research, Sun Microsystems (10/5-1999)
-	Kent Åberg, Marketing Executive, Sun Microsystems (flera möten)
-	Hans Wallberg, SUNET (flera möten)
-	VD Claes Nycander och Till Meyer, Telia Research AB (7/9-1999)
Vidare har utredaren vid upprepade tillfällen varit i kontakt med styrelsen för KTHNOC (i första hand Karl-Einar Sjödin, NUTEK, Per-Olof Josefsson, Tele2 och Yngve Sundblad, KTH/NADA), föreståndaren för KTHNOC Peter Graham och de anställda vid KTHNOC.

Bilaga 3 Förfrågan nationella intressenter
De intressenter inom Sverige vilka ombetts inkomma med synpunkter på hur ett kompetenscentrum inom området Internetteknik skulle kunna utformas är
-	Centrum för Distansöverbryggande Teknik, Mikael Börjeson, Luleå tekniska universitet
-	Chalmers tekniska högskola, rektor Jan Erik Sundgren
-	Cisco Systems, VD Göran Marby
-	Compaq Computer AB, VD Lars Erik Nilsson
-	Effnet, VD Tomas Ahltén
-	Ericsson Radio Systems AB, Håkan O. Eriksson (KI/ERA/T
-	Global One, VD Peter-Jerry Sorensen
-	IBM Svenska AB, VD Lars Stanghed
-	Stiftelsen för Internetinfrastruktur
-	ISOC-SE
-	Kungliga Tekniska Högskolan, rektor Anders Flodström
-	Linköpings universitet, rektor Bertil Andersson
-	Luleå tekniska universitet, rektor Ingegerd Palmér
-	Lunds universitet, rektor Boel Flodgren
-	Marratech, VD Magnus Hedberg
-	MCI/Worldcom, VD Jonas Risberg
-	Mitthögskolan, rektor Gunnar Svedberg
-	Mälardalens högskola, rektor Hasse Odenö
-	SICS, VD Rainer Berling
-	Silicon Graphics AB, VD Magnus Söderlind
-	SOF, c/o P-O Josefsson, Tele2, Box 62, 164 94 Kista
-	Sonera Sverige AB, VD Sven Uthorn, Box 1107, 164 22 Kista
-	Sveriges provnings- och forskningsinstitut, VD Claes Bankvall
-	AB Stokab, VD Anders Comstedt
-	Sun Microsystems AB, Kent Åberg
-	SUNET, Hans Wallberg
-	Telenordia, VD Erik Heilborn
-	Telia AB, Affärsområde Nät, VD Marianne Nivert
-	Telia Research AB, VD Claes Nycander
-	Tele 2, Teknisk direktör Krister Skålberg
-	Umeå universitet, rektor Inge-Bert Täljedal
-	Uppsala universitet, rektor Bo Sundqvist

Bilaga 4 Brev från KTH:s rektor
Bilagda brev, undertecknat av KTH:s rektor Anders Flodström, har tillställts Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, NUTEK, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling och Den svenska avdelningen av Internet Society (ISOC-SE).

Bilaga 5 Omnämnande i media
Frågan om ett hur behovet av kompetens inom området Internetteknik har behandlats i ett flertal tidningsartiklar under utredningstiden. Vissa artiklar har direkt hänvisat till utredningsarbetet. Ett urval artiklar är
	”Projektgrupp ska lösa KTH:s lärarbrist”, Dagens IT, nr 39, oktober 1999
	”KTH startar nätkurser”, Dagens IT, nr 37, september 1999
	”KTHNOC saknar nätverkslärare”, Dagens IT, nr 36, september 1999
	”KTHNOC startar kurser om infrastruktur”, Computer Sweden, nr 80, 8 september 1999
	”Nya KTH-tag för att matcha nätkompetens”, Dagens Industri, 5 augusti 1999
	”KTH tappar kompetens i avancerad IT-byggnad”, Dagens Industri, 3 augusti 1999


