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Syfte & Metod

 Det har gjorts en bedömning om att de nuvarande IP-adresserna av IPv4 kommer att ta slut 2011. 
Med anledning av detta har .SE har givit Mistat AB i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning 
svenska företag, kommuner och landsting känner till det kommande införandet av IPv6. 
Undersökningen syftar till att visa hur företagen funderar kring IPv6 och hur långt de hunnit i 
processen att införa den nya tekniken.

 Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Respondenterna är IT-chefer på 
företag med fler än 100 anställda. Urvalet är framtaget i .SE:s regi.

 Totalt har 100 intervjuer genomförts och svarsfrekvensen för undersökningen är 63%.

 Vi har genomgående fått ett positivt bemötande av de vi varit i kontakt med. 

http://www.iis.se/
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Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet

Resultaten i undersökningen redovisas löpande i diagramform med kommentarer kring resultaten. Ibland 
kan vissa avvikelser uppkomma vilka beror på de avrundningar som sker i de statistikprogram som används. 
Vid frågor där man tillåts ange fler än ett svarsalternativ summerar procenttalen i kolumnen till mer än 
100%. 

Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de 
erhållna resultaten. Det är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden som man arbetar 
med.
Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler beror bla på hur väl man lyckats med sitt urval och storleken på 
stickprovet. 

Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för procenttal räknade på 50 respektive 100 
intervjuer. Det ”sanna” procenttalet ligger med 95% sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som 
anges i tabellen nedan. Den vikt som skall läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror naturligtvis på hur 
viktiga ändamålen/besluten som skall fattas är.

50 intervjuer     100 intervjuer 
Procenttal nära 10 +/- 9 +/- 6
Procenttal nära 20 +/- 11 +/- 8
Procenttal nära 30 +/- 13 +/- 9
Procenttal nära 40 +/- 14 +/- 10
Procenttal nära 50 +/- 14 +/- 10
Procenttal nära 60 +/- 14 +/- 10
Procenttal nära 70 +/- 13 +/- 9
Procenttal nära 80 +/- 11 +/- 8
Procenttal nära 90 +/- 9 +/- 6

http://www.iis.se/
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Resultatredovisning
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Sammanfattning

Kännedomen om IPv6 har ökat - Kännedomen kring IPv6 har i den offentliga sektorn ökat något sedan 
föregående års mätning. Dock är det endast två procent bland de tillfrågade totalt sett som bedömer att 
medvetenheten inom ledningen är stor när det gäller IPv6 som ”risk eller möjlighet”. 

Planeringen av införandet av IPv6 har intensifierat - Resultatet visar att nästan var femte tillfrågad IT-
chef har börjat fundera på införandet och planeringen har i störst utsträckning påbörjats i den offentliga 
sektorn. En av fyra tillfrågade uppger att företagets webbservrar redan stödjer IPv6 eller kommer att göra det 
inom en förutbestämd tidsperiod. Bland de som angivit en tidsperiod uppger drygt fyra av fem att det är 
troligt att företagets webbservrar kommer att stödja IPv6 inom två år. När det gäller huruvida företagets 
interna nätverk stödjer IPv6 kan vi konstatera att var femte tillfrågad uppger att det redan gör det eller att 
det inom en bestämd tidsperiod kommer att göra det. 

Ökad diskussion kring IPv6 på arbetsplatsen! – En stor andel av de tillfrågade IT-cheferna uppger att de 
diskuterat IPv6 med sina kollegor (60%). En ungefär lika stor andel säger att de även läst/tagit del av 
information om det nya systemet på annat sätt. Att diskutera IPv6 kollegor emellan är något som ökat 
kraftigt från föregående års mätning. 

Stort informationsbehov finns! - Mer än hälften av respondenterna menar att .SE skulle kunna stödja och 
skynda på införandet av IPv6. Studerar vi de öppna kommentarerna ser vi att ett ökat informationsflöde 
skulle vara ett sätt att skynda på införandet av IPv6. 

Trots att vi inte ser några väldiga skillnader mellan dagens mätning och mätningen som genomfördes under 
2008 kan vi ändå konstatera en positiv trend när det gäller kännedom och planering av införandet av IPv6. 
Störst positiv förändring noteras i den offentliga sektorn. Att antalet intervjuer är begränsat gör dock att 
resultatet bör tolkas med viss försiktighet!  

http://www.iis.se/
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Har du redan börjat fundera på hur IPv6 ska införas på ditt företag? 

Ja
18%

Nej
82%

(Bas=100 st)

2008
Totalt

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Ja 15% 18% 14%

Nej 85% 82% 86%

2009
Totalt

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Ja 18% 26% 11%

Nej 82% 74% 89%

Andelen som börjat fundera på hur IPv6 ska införas 
har i den offentliga sektorn ökat något jämfört med 
föregående års resultat.

http://www.iis.se/
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Hur väl skulle du vilja säga att du känner till vad IPv6 är, hur det är uppbyggt m.m.?

Mycket väl
6%

Ganska väl
29%

Inte särskilt väl
42%

Inte alls  
23%

(Bas=100 st)

http://www.iis.se/
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2008 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Mycket väl 5% 3% 5%

Ganska väl 28% 21% 34%

Inte särskilt väl 44% 59% 37%

Inte alls 23% 18% 24%

Känner till 33% 24% 39%

Känner inte till 67% 77% 61%

2009 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Mycket väl 6% 2% 9%

Ganska väl 29% 30% 28%

Inte särskilt väl 42% 54% 31%

Inte alls 23% 13% 31%

Känner till 35% 32% 37%

Känner inte till 65% 67% 62%

Hur väl skulle du vilja säga att du känner till vad IPv6 är, hur det är uppbyggt m.m.?

Andelen som känner till vad IPv6 är har 
ökat något i den offentliga sektorn. 

http://www.iis.se/


9

Jag kommer nu att räkna upp några sätt på vilket man kan börja planera för 
införandet av IPv6 och jag undrar vad utav detta som stämmer in på just ditt företag.

Nedan redovisas annat; 

Skaffat switchar med IPv6 

60%

57%

4%

4%

1%

26%

Diskuterat kollegor emellan

Läst tagit del av information på olika sätt

Utformat en strategi för IPv6-stöd

Tagit höjd för införande av IPv6-stöd i budget

Annat

Inget av ovanstående

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(Bas=100 st)

http://www.iis.se/
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2008 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Diskuterat kollegor emellan 37% 41% 36%

Läst tagit del av information på olika sätt 63% 59% 68%

Utformat en strategi för IPv6-stöd 4% 3% 5%

Tagit höjd för införande av IPv6-stöd i budget 6% 5% 5%

Erbjuder tjänster med IPv6-stöd redan idag 3% 3% 3%

Informerat kunder om att stöd för IPv6 kommer att införas 1% 3% 0%

Annat 1% 3% 0%

Inget av ovanstående 30% 28% 29%

Jag kommer nu att räkna upp några sätt på vilket man kan börja planera för 
införandet av IPv6 och jag undrar vad utav detta som stämmer in på just ditt företag.

2009 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Diskuterat kollegor emellan 60% 67% 54%

Läst tagit del av information på olika sätt 57% 61% 54%

Utformat en strategi för IPv6-stöd 4% 7% 2%

Tagit höjd för införande av IPv6-stöd i budget 4% 7% 2%

Erbjuder tjänster med IPv6-stöd redan idag 0% 0% 0%

Informerat kunder om att stöd för IPv6 kommer att införas 0% 0% 0%

Annat 1% 0% 1%

Inget av ovanstående 26% 17% 33%

Betydligt större andel i dagens 
mätning som uppger att de 
diskuterat IPv6 kollegor 
emellan! 

http://www.iis.se/
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Hur bedömer du medvetenheten inom ledningen på ditt företag när det gäller IPv6 
som ’risk eller möjlighet’? 

Ganska stor
2%

Inte särskilt stor
10%

Inte alls  stor
88%

(Bas=100 st)

http://www.iis.se/
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2008 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Mycket stor 1% 0% 2%

Ganska stor 2% 3% 2%

Inte särskilt stor 10% 10% 10%

Inte alls stor 87% 87% 86%

Stor 3% 3% 4%

Liten 97% 97% 96%

Hur bedömer du medvetenheten inom ledningen på ditt företag när det gäller IPv6 
som ’risk eller möjlighet’? 

2009 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Mycket stor 0% 0% 0%

Ganska stor 2% 2% 2%

Inte särskilt stor 10% 7% 13%

Inte alls stor 88% 91% 85%

Stor 2% 2% 2%

Liten 98% 98% 98%

http://www.iis.se/
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* Observera att frågan 2008 löd: När tror du att ditt företag kommer att erbjuda IPv6 för er webbserver? 

När tror du att ditt företags webbservrar kommer att ha stöd för IPv6? 

Kan uppge tidsperiod
19%

Tveksam/vet ej
75%

Finns/har redan
6%

1 år  47%

2 år  37%

3 år  11%

5 år eller mer  5%

(Bas=100 st) (Bas=19 st)

Ha stöd för IPv6 om...När kommer företaget 
ha stöd för IPv6? (I snitt inom 1,8 år) 

http://www.iis.se/
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När kommer företaget 
att erbjuda IPv6?

Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Kan uppge tidsperiod 22% 31% 19%

Tveksam/vet ej 78% 69% 81%

Finns/Har redan 0% 0% 0%

Erbjuda IPv6 om… Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 23 12 11

Ett år 9% 0% 18%

Två år 39% 33% 45%

Tre år 30% 42% 18%

Fyra år 13% 17% 9%

Fem år eller mer 9% 8% 9%

När kommer företaget 
att ha stöd för IPv6?

Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Kan uppge tidsperiod 19% 22% 17%

Tveksam/vet ej 75% 67% 82%

Finns/Har redan 6% 11% 2%

Ha stöd för IPv6 om… Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 19 10 9

Ett år 47% 40% 56%

Två år 37% 50% 22%

Tre år 11% 10% 11%

Fyra år 0% 0% 0%

Fem år eller mer 5% 0% 11%

2009

2008

* Observera att frågan 2008 löd: När tror du att ditt företag kommer att erbjuda IPv6 för er webbserver? 

När tror du att ditt företags webbservrar kommer att ha stöd för IPv6? 

http://www.iis.se/


15

* Observera att frågan 2008 löd: När tror du att ditt företag kommer att erbjuda IPv6 på ert företags interna 
nätverk (ISP, Switchar, Routrar, Brandväggar, Servrar, Klienter etc.)?

När tror du att ditt företags interna nätverk (ISP, switchar, Routrar, Brandväggar, Servrar, 
Klienter etc.) kommer att stödja IPv6?

Kan uppge tidsperiod

15%

Tveksam/vet ej

80%

Finns/har redan

5%

1 år  40%

2 år  20%

3 år  13%

4 år  20%

5 år  7%

(Bas=100 st)
(Bas=15 st)

När kommer företagets interna 
nätverk stödja IPv6?

Stödjer IPv6 om...
(I snitt inom 2,3 år) 

http://www.iis.se/
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* Observera att frågan 2008 löd: När tror du att ditt företag kommer att erbjuda IPv6 på ert företags interna 
nätverk (ISP, Switchar, Routrar, Brandväggar, Servrar, Klienter etc.)?

När kommer företaget 
att erbjuda IPv6?

Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Kan uppge tidsperiod 23% 31% 19%

Tveksam/vet ej 76% 69% 80%

Erbjuder redan 1% 0% 2%

Erbjuda IPv6 om… Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 23 12 11

Ett år 17% 17% 18%

Två år 35% 33% 36%

Tre år 26% 25% 27%

Fyra år 9% 8% 9%

Fem år 9% 8% 9%

När det krävs 4% 8% 0%

När kommer 
företagets interna 
nätverk stödja IPv6?

Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Kan uppge tidsperiod 15% 20% 11%

Tveksam/vet ej 80% 72% 87%

Stödjer redan 5% 9% 2%

Stödjer IPv6 om… Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 15 9 6

Ett år 40% 44% 33%

Två år 20% 22% 17%

Tre år 13% 11% 17%

Fyra år 20% 22% 17%

Fem år 7% 0% 17%

2009

2008

När tror du att ditt företags interna nätverk (ISP, switchar, Routrar, Brandväggar, Servrar, 
Klienter etc.) kommer att stödja IPv6?

http://www.iis.se/


17

Hur viktigt tycker du det är att i framtiden ta med stöd för IPv6 som skallkrav i 
era upphandlingar? 

Mycket viktigt
29%

Ganska viktigt
42%

Inte särskilt viktigt
12%

Inte alls  viktigt
8%

Ej svar
9%

(Bas=100 st)

http://www.iis.se/
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Hur viktigt tycker du det är att i framtiden ta med stöd för IPv6 som skallkrav i 
era upphandlingar? 

2008 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Mycket viktigt 21% 26% 20%

Ganska viktigt 39% 36% 39%

Inte särskilt viktigt 18% 21% 19%

Inte alls viktigt 4% 0% 3%

Ej svar 17% 18% 19%

Viktigt 60% 62% 59%

Inte viktigt 22% 21% 22%

2009 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Mycket viktigt 29% 41% 19%

Ganska viktigt 42% 41% 43%

Inte särskilt viktigt 12% 11% 13%

Inte alls viktigt 8% 2% 13%

Ej svar 9% 4% 13%

Viktigt 71% 82% 62%

Inte viktigt 20% 13% 26%

Större andel i dagens mätning som anser 
att stöd för IPv6 skall ingå som skallkrav i 
framtida upphandlingar (gäller i störst 
utsträckning tillfrågade i den offentliga 
sektorn). 

http://www.iis.se/
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Hur skulle du vilja beskriva ditt företag när det gäller att stödja IPv6 för externa 
tjänster? Vilken av följande beskrivningar tycker du passar bäst? 

Bland de första (1)

2%

2

14%
3

51%

Bland de sista (4)

31%

Vet ej

2%

(Bas=100 st)

http://www.iis.se/
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Hur skulle du vilja beskriva ditt företag när det gäller att stödja IPv6 för externa 
tjänster? Vilken av följande beskrivningar tycker du passar bäst? 

2008 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Vi kommer att vara bland de första företagen som inför IPv6 2% 0% 3%

Vi kommer att införa IPv6 när de flesta andra gör det 78% 87% 76%

Vi kommer att vara bland de sista företagen som inför IPv6 17% 10% 19%

Ej svar 3% 3% 2%

2009 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Vi kommer att vara bland de första företagen som inför IPv6 (1) 2% 2% 2%

2 14% 15% 13%

3 51% 52% 50%

Vi kommer att vara bland de sista företagen som inför IPv6 (4) 31% 30% 31%

Ej svar 2% 0% 4%

* Observera att svarsalternativen skiljer sig något åt från föregående års mätning!

Då svarsalternativen inte är fullt jämförbara 
mellan de två mätningarna bör vi vara lite 
försiktiga då vi tolkar frågan när det gäller 
förändringar över tiden. Det vi däremot kan 
konstatera är att de tillfrågade i dagens 
mätning i större utsträckning överväger att 
vänta in andra innan man själv väljer att 
implementera IPv6.  

http://www.iis.se/
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Finns det något som du ser skulle kunna skynda på processen att införa IPv6 på ditt företag? 

Ja, nämligen...

46%

Nej
54%

(Bas=100 st)

http://www.iis.se/
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2008 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Nej 54% 62% 51%

Ja, nämligen… 44% 36% 49%

Ej svar 2% 3% 0%

Finns det något som du ser skulle kunna skynda på processen att införa IPv6 på ditt företag? 

2009 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Nej 46% 43% 48%

Ja, nämligen… 54% 57% 52%

Ej svar 0% 0% 0%

http://www.iis.se/
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Ta upp det på dagordningen, jag får driva frågan                                                        

Om det blir tvingande tekniskt

Att man kan peka på att det är säkrare än det gamla systemet                                            

Intressanta tjänster som kräver IPv6                                                                    

Om det gamla inte fungerar                                                                              

Om något som vi måste ha inte fungerar med det gamla                                                    

De yttre kraven ex kunder                                                                               

Om .se informerar högsta ledningen så att de förstår vad det innebär                                    

Om påbud kommer från riksdagen, regeringen, landstinget                                                 

Om leverantörerna skulle kräva det                                                                      

Marknad - och kundkrav                                                                                   

Slutkunden börjar köra det                                                                              

Om det kommer påbud från högre ort, vi är en statlig myndighet                                          

Om lagar säger så, krav                                                                                 

Beslut från tre samarbetande kommuner                                                                   

När gprs kräver det                                                                                     

Om IPv4 inte fungerar längre                                                                            

Om signaler kommer från dem som driftar vårat nät                                                       

Om omgivningen kräver det och om vi ser risker med det gamla                                            

Bättre konsekvensbeskrivning                                                                            

Kvar från Internetleverantören                                                                          

Viktig funktion som kräver det                                                                          

Finns det något som du ser skulle kunna skynda på processen att införa IPv6 på ditt företag? 

Ja, nämligen… (Offentlig sektor)

Om verkligheten kommer ikapp                                                                            

Efterfrågade tjänster som kräver det                                                                     

Om någon ställer villkor så att vi känner att det är nödvändigt                                         

http://www.iis.se/
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Jag kan driva hårdare                                                                                   

Koncernbeslut skulle sätta fart                                                                         

Om produktionsinnehållet ställer de kraven                                                              

Om man blir tvingad och eventuellt nyinvestering av utrustning som 
kräver det                           

Om det gamla havererar                                                                                  

Om det blir negativt för företag och försäljningen                                                      

Om vi får brist på v4 adresser                                                                          

Information                                                                                             

När det blir externt krav                                                                               

Om det kommer tjänster som verksamheten kräver det                                                         

När det kommer ett koncernbeslut att det ska göras                                                      

Att det blir standard                                                                                   

Göra våra beslutsfattare medvetna och börja planera för förändringen                                    

Om vi expanderar mer                                                                                    

Krav från våra kunder                                                                                   

Krav från kunder och partners                                                                           

Krav från kund                                                                                          

Information om situationen                                                                              

Att IP adresserna tar slut                                                                              

Informera berörda om vad det är                                                                         

Om jag tar reda på vad det innebär                                                                      

När vi blir tvingade                                                                                    

Finns det något som du ser skulle kunna skynda på processen att införa IPv6 på ditt företag? 

Ja, nämligen… (Privat sektor)

Vi bygger upp en ny servicepark                                                                         

Om kommunikationen med kunden kräver ett byte                                                           

När berörda får information så att de känner till konsekvenserna av att 
befintligt system ej räcker     

När kunderna efterfrågar det för de tjänster de vill ha                                                 

Om befintligt system skulle haverera                                                                    

Om vi blir tvingade                                                                                     

http://www.iis.se/
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Är det något som du tycker att just .SE skulle kunna göra för att stödja och skynda 
på införandet av IPv6?

Ja, nämligen...
56%

Nej
44%

(Bas=100 st)

http://www.iis.se/


26

2008 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 103 39 59

Nej 50% 41% 58%

Ja, nämligen… 47% 56% 41%

Ej svar 3% 3% 2%

Är det något som du tycker att just .SE skulle kunna göra för att stödja och skynda 
på införandet av IPv6?

2009 Totalt
Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 100 46 54

Nej 44% 35% 52%

Ja, nämligen… 56% 65% 48%

Ej svar 0% 0% 0%

Vi noterar en ökad andel som anser att .SE 
skulle kunna göra mer för att stödja och 
påskynda införandet av IPv6. Ur de öppna 
kommentarerna på nästkommande sidor kan vi 
utläsa att det främst är mer information som 
efterfrågas av de tillfrågade. 

http://www.iis.se/
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Är det något som du tycker att just .SE skulle kunna göra för att stödja och skynda 
på införandet av IPv6?

Ja, nämligen… (Offentlig sektor)

Genom att informera användarna                                                                 

Seminarier, roadshow med snittar och trevlig dryck                                                      

Informera mer                                                                                           

Mer information, utrustning och mjukvara                                                                

Informera mer                                                                                           

Mer information, öka medvetenheten                                                                      

Dålig samordning                                                                                        

Informera mer                                                                                           

Påtryckningar på ledningen                                                                              

Det har varit tyst om det, mer information                                                              

Informera mer                                                                                           

Fortsätt informera och prata om det                                                                     

Information och marknadsföring                                                                          

Mer allmän information                                                                                  

Bättre information till ledning och IT chefer, seminarier                                               

Mer information till berörda ex tekniker som kan föra information upp till 
ledningen                    

Mer information till berörda                                                                            

Informerar om viktighet, fördelar och nackdelar                                                         

Informera om risker och vad är fördelarna med det                                                       

Informera berörda                                                                                       

Mer information om varför man behöver byta                                                              

Staten bör vara med och lösa våra problem. 290 kommuner har samma 
problem

Informera mer                                                                                           

Informera varför man ska införa det                                                                     

Informera berörda i ledande ställning                                                                   

Informera berörda beslutsfattare                                                                        

En välunderbyggd analys av vad som kan ske, kommer att ske när IPv6 
startar                             

Förklarar nyttan med IPv6, managementversion varför vi ska närma oss 
det                                

Information och upplysning till berörda                                                                 

Informera mer till berörda                                                                              

http://www.iis.se/
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Är det något som du tycker att just .SE skulle kunna göra för att stödja och skynda 
på införandet av IPv6?

Ja, nämligen… (Privat sektor)

Riktade information till företagsledning, idag är det bara för IT personer                              

Informera om vad det innebär                                                                            

Informera om ändringen                                                                                  

Öka informationen                                                                                       

Mer allmän information till berörda                                                                     

Informera på ett klokt sätt, väcka kunderna i tid                                                       

Sätta press på operatörer                                                                               

Informera om nyttan                                                                                     

Informera om varför och hur det går till                                                                

Nå ut till ledningsgrupper, styrelser, lyftas fram                                                      

Informera mer                                                                                           

Informera om viktigheten och brådskan                                                                   

Mer information om varför och fördelar med bytet                                                        

Informera till berörda                                                                                  

Mer information till berörda                                                                            

Informera om kundnyttan                                                                                 

Informera mer                                                                                           

Information till berörda                                                                                

Mer information                                                                                         

Informerar om vikten av att byta                                                                        

Mer information om vad det innebär                                                                      

Öka medvetandegraden hos dem det berör                                                                  

Mer information om vad det betyder i praktiken                                                          

Information ut till företag                                                                             

Informera berörda vad det innebär                                                                       
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Har du några övriga synpunkter, tips eller förslag som du skulle vilja förmedla till .SE 
när det gäller just IPv6? 

(Offentlig sektor)

Kännedom* Kommentar

Bedömer .se det som nödvändigt att alla ska börja använda IPv6 måste .se agera

Informera mer till användare                                                                            

Informera mera och utbilda bredbandsoperatörerna                                                        

Informera om möjligheterna med detta                                                                    

Smidig logistik är bra om det finns                                                                     

Status, hur ser .se på förändringen som är på gång. Varför ska man byta och vad ska företagen göra      

Utbildning skulle kanske vara bra                                                                       

Att få Microsoft med på banan så att deras säkerhetsfixar täcker IPv6 inte bara IPv4                    

Informera om konsekvenser på ett enkelt sätt                                                            

Infrastrukturministern borde ta tag i problemet                                                         

Lägga informationen på en sådan nivå så att alla förstår, det måste vara enkelt                         

Mer information om vad som sker och varför                                                              

Mer information till alla berörda                                                                       

Mer information, för idag vet jag inte mycket om vad som ska ske                                        

Tydlig information om vad IPv6 innebär                                                                  

Tydliggöra för berörda vad man bör göra, presentera förslag, beskriv tekniken                           

Mycket väl Ganska väl Inte särskilt väl Inte alls

* Hur väl skulle du vilja säga att du känner till vad IPv6 är, hur det är uppbyggt m.m.? 
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Har du några övriga synpunkter, tips eller förslag som du skulle vilja förmedla till .SE 
när det gäller just IPv6? 

(Privat sektor)

Kännedom* Kommentar

Peka på fördelarna att införa det                                                                       

Ta med IP-telefoni                                                                                      

Många stora företag ligger på så många IP adresser som är oanvända. De kan lämna tillbaka dem            

Få ut budskapet                                                                                         

Mer information, när är det viktigt att byta, när är det ett måste att byta                             

Informera om varför man ska byta och vad som är viktigt för oss företagare                              

Mer information                                                                                         

Mer information                                                                                         

Vet inget om detta och hur viktigt det är. Vet att IP adresserna håller på att ta slut men inget mer     

Mycket väl Ganska väl Inte särskilt väl Inte alls

* Hur väl skulle du vilja säga att du känner till vad IPv6 är, hur det är uppbyggt m.m.? 

http://www.iis.se/


31

 Postadress

Box 7194
103 88  STOCKHOLM

Besöksadress
Oxtorgsgatan 4, 9-10 tr

 Telefon 

08-611 74 40

Fax
08-678 47 11

E-mail
analyser@mistat.se

Hemsida
www.mistat.se

 Kontaktpersoner

Anders Örtengren
Alexandra Drottler

Kontaktuppgifter
Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss?

http://www.iis.se/
mailto:analyser@mistat.se
http://www.mistat.se/

