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PTS tidigare arbete med IPv6

• Två tidsbestämda uppdrag från regeringen:
• Ta fram en vägledning hur IPv6 kan införas på myndighetsnivå (2010-2011).
• Bedriva informationsinsatser och följa upp införandet (2012-2013).
• Syftet med dessa två aktiviteter var att underlätta införandet av IPv6 i offentlig sektor, för att 

därigenom skapa en efterfrågan på införande av IPv6 i sektorn elektronisk kommunikation så 
att aktörer inför/tillhandahåller IPv6 i högre utsträckning.

• En kartläggning av operatörernas tillhandahållande av IPv6 (i fasta 

anslutningar till internet) gjordes i samband med PTS bredbandskartläggning 
under hösten 2017.
• Resultatet var att endast ca 2 % av anslutningarna har möjlighet att 

kommunicera på internet med IPv6



PTS pågående arbete med IPv6

• En kartläggning av operatörernas tillhandahållande av 
IPv6 (i fasta anslutningar till internet) gjordes i samband med PTS 
bredbandskartläggning under hösten 2018. 
• Gick ut till ca 260 aktörer, ca 230 har svarat.
• Syftet har varit att få en lägesbild samt vetskap om ev. hinder mot 

införande av/övergång till IPv6. 
• En motsvarande kartläggning som gjordes året innan, men med något 

annorlunda frågor.
• Arbete pågår med att analysera och sammanställa resultatet av 

kartläggningen så idag kan vi bara ge några preliminära iakttagelser.



PTS pågående arbete med IPv6 (forts.)

• Några preliminära iakttagelser från kartläggningen.

• 25 % har redan infört/kan tillhandahålla IPv6 och 29 % uppger att de har för avsikt att göra 
det inom de närmaste två åren.

• Största anledningarna:

• 61 % efterfrågan hos kunder 

• 50 % affärsmässiga skäl
• IPv6 erbjuds dock inte som standard.
• 33 % har inte beslutat om införande av IPv6.

• Största anledningarna:

• 51 % ej efterfrågan

• 49 % inget behov - ej brist eller pga. NAT
• Hälften av aktörerna har (många) IPv4-adresser kvar, dvs ingen akut brist än.
• Svar på en öppen fråga om vilka ev. hinder som man ser för införande av IPv6:
• Kundefterfrågan saknas
• Kostnader 
• Tröghet/readiness hos nätägare, stadsnät och KO:er
• ”Hela världen måste med”, omogen marknad
• Slutkundsutrustning (t.ex. router) saknar stöd för IPv6
• Kunskap & kompetens
• Egentligen finns inga tekniska hinder



Hur ligger Sverige till i övrigt?

• Enligt en OECD-rapport (Going Digital in Sweden) från juni 2018 
ligger Sverige på ca 5 % införandegrad (EU-genomsnittet 10 %).



Vad kan och bör PTS göra gällande IPv6?

• Arbeta för att myndigheter/offentlig sektor ska föregå med gott 
exempel och införa IPv6 för grundläggande tjänster såsom 
webbplatser, e-post och DNS.

• Verka för att tillhandahållare av infrastruktur möjliggör att IPv6 kan 
erbjudas till abonnenter av internettjänster.

• Informera och i viss mån utbilda om IPv6, såväl konsumenter som 
operatörer/aktörer.

• Bidra till att stärka samverkan/koordinering mellan olika aktörer för 
införande av IPv6.



Diskussion/frågor

• Vilka hinder ser ni mot ett införande av IPv6?

• Vad är avgörande för en övergång till IPv6? 

• När händer det?

• Vad finns det för förväntan (eller önskemål) på PTS?


