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Det senaste 
regeringsuppdraget



Moment som ingick i regeringsuppdraget
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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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IPv6 – Våra produkter som blev 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


Våra redovisade utmaningar
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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

Svenska internetleverantörer anser 
att det finns för lite innehåll på IPv6

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

Användningen av 
adressöversättning (NAT-teknik) 
förhindrar IPv6 införandet

Europa är fragmenterat avseende 
IPv6

Utdraget införande av IPv6 i Sverige



Behov av vidare arbete
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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

Offentlig sektor bör ställa krav på IPv6 vid 
upphandlingar

Regelbundet förvalta och se över 
vägledningarna om IPv6
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Det nya regeringsuppdraget



Det nya uppdraget
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Hur vi planerar utföra 
uppdraget



Översiktlig plan
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Inrätta IPv6-forum omfattande 
hela värdekedjan

Studera andra länders angreppssätt

Identifiera berörda bransch-
/industriorganisationer för hela 

värdekedjan i Sverige (inkl. status för IPv6 
Forum Chapter Sweden)

Fastställa forumets omfattning och 
inriktning

Sjösätt IPv6-forum 

Förvaltningsplan och hemvist för IPv6-
forum

Kvarvarande hinder för 
införande av IPv6 i Sverige

Följ upp behov av vidare arbete från PTS-
ER-2021:11

Mindre analys av omvärlden om IPv6-
status i några utvalda länder

Senaste nytt från ETSI, ISOC, IETF, RIPE 
NCC, BEREC och EU om IPv6-trender 

rörande införandet

Diskutera och förankra inom nybildade 
IPv6-forumet vilka kvarvarande hinder 
som finns för IPv6-införande i Sverige

Sammanställa kvarvarande hinder som 
ska tas med i redovisningen till I-dep

Upprätta redovisningen för RU till I-dep


