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PTS arbetar för att alla i Sverige 
ska ha tillgång till bra telefoni 
bredband och post
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Regeringsuppdraget



Moment som omfattas i regeringsuppdraget – fram till 
1 mars 2021

Post- och telestyrelsen 4

Uppdaterad vägledning

Uppdatera den från 2011, och 
tillhandahålla den via PTS webbplats

Webbtjänst

På en webbplats kontinuerligt redovisa 
införandet av IPv6 hos statliga 
myndigheter, kommuner och regioner 
för extern webbplats, e-post och DNS

Informationsinsatser

Göra informationsinsatser för att främja 
införandet av IPv6 hos statliga 
myndigheter, kommuner och regioner

Kartläggning

Kartlägga hur operatörernas 
tillhandahållande av IPv6 i fasta nät 
utvecklas över tid,

Hur operatörernas tillhandhållande 
påverkar införandet av IPv6 hos statlig 
förvaltning

Beakta andra aktörers initiativ 
såsom t.ex.:

Utmaningar

Behov av vidare arbete
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Effekten vi uppfattar att uppdraget vill 
uppnå

Offentliga 
sektorn 

efterfrågar IPv6 
av sina 

operatörer

Operatörer 
börjar erbjuda 

IPv6

Företagskunder 
kan erbjudas 
IPv6 av sina 
operatörer

Privatkunder kan 
erbjudas IPv6 av 
sina operatörer

Graden av IPv6-
användning ökar 
i Sverige – ökat 

stort jämfört 
med OECD-
rapporten
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Hur vi utfört uppdraget



Varför införa IPv6-adressering?
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• Faktum - Slut på IPv4-adresser hos RIR
• Det finns egentligen inget val – IPv4-adresser är 

slut och marknaden måste införa IPv6-
adressering

• PTS lyfter fram fem skäl i uppdaterad 
vägledning mot målgrupperna (statliga 
myndigheter, kommuner och regioner)

• Digitala tjänster blir tillgängliga för alla

• IPv4-adresserna är slut

• IPv6 är nödvändig för framtidssäker digitalisering

• IPv6 underlättar för sakernas internet och 
möjliggör innovation

• IPv6 moderniserar och förenklar administrationen 
av ert interna nät
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IPv6 – Våra produkter som är resultatet av regeringsuppdraget

Delredovisning 31/1 2020

Operatörskartläggningar –
2019 o. 2020

uav

Uppdaterad vägledning  - GD-
beslut 2/9 2020

För IT-personal

För beslutsfattare

Webbtjänst – driftsatt från 1/9 
2020

Informationsinsatser – från 
22/10 2020

Slutredovisning 18/2 2021

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/delredovisning---ru-framja-och-folja-inforandet-av-ipv6---2020-01-31---dnr-19-8159/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2020/tillhandahallande-av-ipv6-i-fasta-allmanna-kommunikationsnat/
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/ipv6/ipv6-praktisk-vagledning-for-it-personal.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/ipv6/ipv6-vagledning-for-beslutsfattare-inom-offentlig-sektor.pdf
https://ipv6ioffentligsektor.se/
https://www.pts.se/ipv6
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/ipv6/slutredovisning---regeringsuppdrag-om-ipv6---2021-02-18---pts-er-2021_11.pdf


Kommunikationskoncept

Vi lyfter problemet i sin enklaste form, att IPv4-adresserna i 
Sverige faktiskt är slut. Det är ett enkelt och konkret sätt att göra 
den ovetande medveten om att problemet existerar. Då blir man 
också mer mottaglig för lösningen.



Informationsinsatserna
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Informationsinsatser: september 2020-mars 2021
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29 sept 2019
Blogg om uppdraget

1 sept. 2020
Lansering av 

webbtjänst ”IPv6 i 
offentlig sektor”

22 okt. 2020
Lansering av 

kampanjwebb 
pts.se/ipv6

Annonsering 
Linkedin 2-29 nov
Dagens Samhälle 

23 nov-6 dec

A

Annonsering 
Linkedin 13-27 jan

Dagens samhälle 
11-24 jan

3 nov, 30 nov, 17 dec
Informationsbrev 

”Nyttan med IPv6”

22 jan, 9 feb, 2 mars
Informationsbrev 

”Nyttan med IPv6”

18 feb 2021
Webbnyhet om 

slutrapport
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Källa: IPV6-Offentlig sektor (ipv6ioffentligsektor.se) per den 28  mars 2021

https://ipv6ioffentligsektor.se/
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IPv6 - hur ser det ut i världen 
och i Sverige



Läget globalt runt IPv6
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• Hur man ska få fart på 
införandet av IPv6 är inte en ny 
fråga, vare sig i Sverige eller 
globalt. Det har diskuterats 
länge, i princip sedan IPv6 
introducerades i mitten av 1990-
talet

• En del länder har dock kommit 
längre än andra, men Sverige 
ligger tyvärr bland länderna med 
lägst införandegrad

IPv6-införandet i världen, grönast betyder mest IPv6 och rödast minst IPv6



EU:s engagemang i IPv6
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• EU har haft IPv6 på sin radar under ganska lång tid

• Inom forskning har EU engagerat sig i IPv6-frågan

• EU har tagit fram hjälp för att underlätta övergången till IPv6 för 
offentliga sektorn

• EU:s cybersäkerhetsstrategi för det digitala decenniet – vill bl.a. 
driva på införandegraden av IPv6 och utesluter inte 
lagstiftningsåtgärder som t.ex. tidsfristklausul för IPv4



RIPE NCC:s roll i IPv6-frågan

Post- och telestyrelsen 16

• Tilldelar IP-adresser till LIR

• Informerar, främjar och utbildar om 
IPv6

• Arbetsgrupp med fokus på införande 
av IPv6

• Anordnar Roundtablemöten för 
regleringsmyndigheter/ departement
• Dock inte med enskilt fokus på IPv6



Frankrike - Hur ARCEP mäter IPv6-införandet
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Hur ligger Sverige till?
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Hur ser det ut i Sverige?
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• Två mobilnät har aktiverat IPv6 (Hi3G och Tele2)

• I övrigt tillhandahålls IPv6 i princip på efterfrågan, och då beroende på om 
det är möjligt att leverera

• Förhållandevis låg andel utrustning i näten som har stöd för IPv6 (37 % av 
den aktiva utrustningen i kärnnäten och 24 % i accessnäten)

• En femtedel använder adressöversättning för IPv4:
• Främsta skälen: IPv4-adressbrist, efterfrågan från tjänsteleverantörer

• Mycket liten andel kunder som använder internetaccess över IPv6
• Enligt PTS kartläggning 2020 har knappt 5 % IPv6-anslutning i fasta elektroniska 

kommunikationsnät

• Alla led i värdekedjan behöver ha stöd för IPv6 
• Sektorn eKom och resten av värdekedjan – dvs. slutkundsutrustning och 

innehållsleverantörer

• Ingen organisation har ett helhetsgrepp
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Värdekedja runt IPv6

Terminaler o. OS Operatörer
Tillhandahållare (service providers)
ISP/IAP (fasta nät)
MNO (mobila nät)
KO/Stadsnät

(Aktiv infrastruktur)

TLD-Registry

(Aktiv infrastruktur)

DNS-tjänster

(Aktiv infrastruktur)

Transitnät
CDN
IXP (Knutpunkter) – eg. NIS-dir.

IPX (GSMA)

(Aktiv infrastruktur)

Molnleverantörer 
Webbhotell m.m.

(Aktiv infrastruktur)

Content providers / 
Innehållsleverantörer 
(kommersiella o. public 
service) 

(Aktiv infrastruktur)

Innehållsleverantörer 
(offentliga sektorn)

(Aktiv infrastruktur)
Fastighetsnät
Stadsnät
Byanät

(Passiv infrastruktur)

LEK, TSM-förordningen o. NIS-lagen

Toppdomänlagen o. NIS-lagen

NIS-lagen

Radioutrustningslagen

Application providers

(Aktiv infrastruktur)



Resultat från operatörskortläggningen hösten 2020 (1/4)
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• Mycket liten andel kunder använder internetaccess med IPv6 
• 5 procent

•

• Förhållandevis låg andel utrustning i nätet har stöd för IPv6
• 37 procent i det fasta kärnnätet, 24 procent i accessnätet

•

• En femtedel använder adressöversättning för IPv4:
• Främsta skälen: IPv4-adressbrist, efterfrågan från tjänsteleverantörer



Resultat från operatörskartläggningen hösten 2020 (3/4)

• Hinder
• Det saknas incitament

• Ingen efterfrågan

• Det finns inga tekniska hinder

• IT-utrustning – främst 
slutkundsutrustning

• Tröghet – främst hos stadsnät och 
kommunikationsoperatörer
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Slutredovisningen



Slutredovisningen
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• IPv6-frågan
• IPv4-adresserna är slut

• 2011 hos IANA och 2019 hos RIPE NCC

• Långdragen (10-15 år) debatt om övergång till IPv6 

• IETF designade konceptet runt IPv6 1994 - som blev en teknisk specifikation (RFC 1883) 
1995 – sedan dess kan man säga att införandet av IPv6 diskuterats…

• Killer app. saknas för IPv6 och svag efterfrågan från slutkunderna

• Svårt ämne att öka införandet av IPv6 när kundefterfrågan i stort sett saknas och att 
NAT delvis löser bristen på IPv4 och att det finns ganska mycket IPv4-adresser ute 
bland europeiska operatörer

• NRA i EU/Europa har olika engagemang i IPv6-frågan 
• Från att göra ganska lite till att leda nationella IPv6-forum till att engagera sig djupt 

mot hela Internets ekosystem till att ställa villkor om IPv6 i 5G-frekvenstillstånd för 
operatörer (3.4-3.8 GHz-band)

• EU-kommissionen tittat på frågan igen i samband med EU-strategin för 
cybersäkerhet för ett digitalt decennium (JOIN(2020) 18 final) - påskynda införandet 
av IPv6 och inte utesluta lagstiftningsåtgärder såsom en europeisk tidsfristklausul för 
IPv4



Slutredovisningen
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• Vi har försökt hålla slutredovisningen så kort och koncis som möjligt
• Vi gör inga uttalanden om IPv6-frågan borde falla inom någon typ av offentligrättslig 

reglering

• Uppdraget har varit att främja och följa införandet av IPv6 – främst inom den offentliga 
sektorn

• Behov av vidare arbete
• Vi identifierar behoven, men pekar inte ut vem/vilka som bör ansvara



Utmaningar för ett ökat införande av IPv6 – PTS reflektioner 
och behov av vidare arbete i Sverige
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Webbtjänst –
offentliga Sveriges 
IPv6-status

PTS Vägledningar 
för offentlige Sverige

Operatörskartläggningar 
– IPv6-status

Informationsinsatser 
mot offentliga Sverige

Regeringsuppdrag 2019/21
Behov av vidare arbete med 
IPv6 i Sverige

Bredda främjandet av IPv6 mot hela 
marknaden

Fortsätta årliga kartläggningar av både 
fasta och mobila operatörers 
tillhandahållande av IPv6 

Inrätta ett forum för samtliga berörda 
aktörer i värdekedjan runt IPv6

Fortsätta arbete med att främja införande 
av IPv6 i offentlig sektor 

Driva webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor
vidare

Reflektioner om utmaningar för 
ökat införandet av IPv6 

Det saknas ett helhetsansvar och styrning 
av IPv6-införandet i Sverige

Den svenska marknadens agerande när 
det gäller IPv6 är fragmenterat

Det saknas efterfrågan från slutkunderna

Osäkert om IoT och 5G kan få fart på IPv6

Avsaknad av IPv6-stöd i hårdvara hos 
slutkunder och i näten

Svenska internetleverantörer anser att det 
finns för lite innehåll på IPv6

Användningen av adressöversättning 
(NAT-teknik) förhindrar IPv6 införandet

Utdraget införande av IPv6 i Sverige

Europa är fragmenterat avseende IPv6

Offentlig sektor bör ställa krav på IPv6 vid 
upphandlingar

Regelbundet förvalta och se över 
vägledningarna om IPv6
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Nu är det slut…



Visst är det trist när det tar slut?
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