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Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! 
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Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet
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Fråga 3 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. 

Fråga 4 Hur bedömer du medvetenheten inom ledningen på ditt företag när det gäller IPv6 som ’risk eller 
möjlighet’?
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interna nätverk (ISP, switchar, Routrar, Brandväggar, Servrar, Klienter etc.) kommer att stödja 
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upphandlingar? 
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Sammanfattning

Resultatet visar på en positiv trend inom näst intill samtliga frågeområden. Att antalet intervjuer är begränsat gör 
dock att resultatet bör tolkas med viss försiktighet!  

Kännedomen om IPv6 har ökat - Kännedomen kring IPv6 har ökat något både inom den offentliga och den 
privata sektorn (uppgår nu till 45% respektive 53%). Andelen som anser att medvetenheten inom ledningen är stor 
när det gäller att se IPv6 som ”risk eller möjlighet” har ökat med några procentenheter men är fortfarande relativt 
låg (6%). 

Planeringen av införandet av IPv6 har intensifierats - Det kan konstateras att en av fyra tillfrågade IT-chefer 
redan har börjat fundera på hur IPv6 ska införas på företaget, andelen är något högre i den offentliga sektorn. 
Nästan hälften uppger att företagets webbservrar redan har stöd för IPv6 eller kan uppge när detta kommer att ske  
(i snitt 2,0 år). Andelen som är tveksamma eller inte kan besvara frågan har minskat betydligt från föregående års 
mätning. Detta gäller både privat och offentlig sektor. 

Samma förändring noteras när det gäller hur länge de tillfrågade tror det kommer att dröja tills företagets interna 
nätverk stödjer IPv6. Nästan hälften uppger att så redan är fallet eller att det kommer att stödjas i snitt inom 2,4 
år. I likhet med föregående mätning uppger ungefär sju av tio att det i framtiden är ganska eller mycket viktigt att 
ta med IPv6 som ett skallkrav i upphandlingarna. Den privata sektorn uppger i större utsträckning att det inte är 
viktigt. 

Läser/tar del av information på olika sätt! – Det kan konstateras att andelen som uppger att de har börjat 
planera införandet av IPv6 genom att diskutera med kollegor har sjunkigt medan det istället är en högre andel som 
läst eller tagit del av denna information på olika sätt. Var femte inom den privata sektorn svarar ”inget av dessa” 
(dvs. inget av frågans svarsalternativ).  

Stöd med att skynda på processen - Totalt sett uppger mer än en av tre att införandet av IPv6 skulle kunna 
skyndas på. För den offentliga sektorn ligger värdet kvar på en oförändrad nivå (55%) medan den i den privata 
sektorn har halverats (26%). Även andelen som anser att. SE skulle kunna göra något för att skynda på och stödja 
införandet har minskat, detta gäller dock både den offentliga och privata sektorn. 

http://www.iis.se/
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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 101 intervjuer genomförts och svarsfrekvensen för undersökningen är 64%.

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

Klicka här för att ta dig tillbaka till innehållsförteckningen

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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Har du redan börjat fundera på hur IPv6 ska införas på ditt företag? 

Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Ja 24% 18% 15% 32% 21% 26% 11% 18% 14%

Nej 75% 82% 85% 68% 78% 74% 89% 82% 86%

Ej svar 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Andelen som har börjat fundera på 
hur IPv6 ska införas har ökat 
något i båda sektorerna!

2010                            2009                            2008

Ja

24%

Nej

75%

Ej svar

1%

(Bas=101 st)

Resultatredovisning

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

8%

Ganska väl

42%

Inte särskilt väl

36%

Inte alls 

14%

Ej svar

1%

(Bas=101 st)

http://www.iis.se/
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Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Mycket väl 8% 6% 5% 10% 7% 2% 9% 3% 5%

Ganska väl 42% 29% 28% 35% 46% 30% 28% 21% 34%

Inte särskilt väl 36% 42% 44% 48% 28% 54% 31% 59% 37%

Inte alls 14% 23% 23% 6% 18% 13% 31% 18% 24%

Känner till 50% 35% 33% 45% 53% 32% 37% 24% 39%

Känner inte till 50% 65% 67% 54% 46% 67% 62% 77% 61%

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

Det kan konstateras att andelen som känner till vad IPv6 är har ökat i 
såväl den offentliga som den privata sektorn!

2010                            2009                          2008

http://www.iis.se/
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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;

Lagt hemsidor externt                                   

Vet ej                                                  

74%

37%

4%

4%

1%

3%

17%

Läst/tagit del av information på olika sätt

Diskuterat kollegor emellan

Utformat en strategi för IPv6-stöd

Tagit höjd för införande av IPv6-stöd i budget

Informerat kunder om att stöd för IPv6 kommer att 

Annat

Inget av ovanstående

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

(Bas=101 st)

Informerat kunder om att stöd för IPv6 kommer att införas

http://www.iis.se/
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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.

Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Diskuterat kollegor emellan 37% 60% 37% 42% 35% 67% 54% 41% 36%

Läst/tagit del av information på olika sätt 74% 57% 63% 84% 69% 61% 54% 59% 68%

Utformat en strategi för IPv6-stöd 4% 4% 4% 3% 4% 7% 2% 3% 5%

Tagit höjd för införande av IPv6-stöd i budget 4% 4% 6% 6% 3% 7% 2% 5% 5%

Erbjuder tjänster med IPv6-stöd redan idag 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 3%

Informerat kunder om att stöd för IPv6 kommer 
att införas

1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 3% 0%

Annat 3% 1% 1% 0% 5% 0% 1% 3% 0%

Inget av ovanstående 17% 26% 30% 6% 21% 17% 33% 28% 29%

Det kan konstateras att andelen som uppger att inget av svarsalternativen stämmer in (”inget av 
ovanstående” ovan) har minskat (gäller båda grupperna). 

Det är mest vanligt förekommande att de tillfrågade har läst/tagit dela av information på olika sätt, 
denna andel har ökat från föregående mätning. 

2010                            2009                          2008

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

6%

Inte särskilt stor

21%

Inte alls stor

73%

(Bas=101 st)

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’? 

Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Mycket stor 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

Ganska stor 6% 2% 2% 6% 4% 2% 2% 3% 2%

Inte särskilt stor 21% 10% 10% 26% 19% 7% 13% 10% 10%

Inte alls stor 73% 88% 87% 68% 76% 91% 85% 87% 86%

Stor 6% 2% 3% 6% 4% 2% 2% 3% 4%

Liten 94% 98% 97% 94% 95% 98% 98% 97% 96%

En tydlig majoritet bedömer att medvetenheten är liten!

2010                            2009                          2008

http://www.iis.se/
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När tror du att ditt företags webbservrar kommer att ha stöd för IPv6? 

(I snitt inom 2,0 år) 

Kan uppge tidsperiod
40%

Tveksam/vet ej
52%

Finns/har redan

8%

< 1 år  13%

1 år  23%

2 år  33%

3 år  21%

4 år  5%

5 år  5%

(Bas=101 st) (Bas=39 st)

Ha stöd för IPv6 om...När kommer företaget 
ha stöd för IPv6?

http://www.iis.se/
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När kommer företaget att ha 
stöd för IPv6?

Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008*

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Kan uppge tidsperiod 40% 19% 22% 45% 38% 22% 17% 31% 19%

Tveksam/vet ej 52% 75% 78% 48% 53% 67% 82% 69% 81%

Finns/Har redan 8% 6% 0% 7% 8% 11% 2% 0% 0%

Ha stöd för IPv6 om…
Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 39 19 23 14 25 10 9 12 11

Mindre än 1 år 13% 0% 0% 7% 13% 0% 0% 0% 0%

Ett år 23% 47% 9% 21% 25% 40% 56% 0% 18%

Två år 33% 37% 39% 29% 38% 50% 22% 33% 45%

Tre år 21% 11% 30% 29% 17% 10% 11% 42% 18%

Fyra år 5% 0% 13% 14% 0% 0% 0% 17% 9%

Fem år eller mer 5% 5% 9% 0% 8% 0% 11% 8% 9%

* 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? 

Mindre än var tionde uppger att deras webbservrar redan har stöd för IPv6. Bland de 40% som kan 
uppge en tidsaspekt kan det konstateras att nio av tio kommer att ha det inom högst tre år.

2010                            2009                          2008*

2010                            2009                          2008

http://www.iis.se/
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När tror du att ditt företags interna nätverk (ISP, switchar, Routrar, Brandväggar, Servrar, 
Klienter etc.) kommer att stödja IPv6?

(I snitt inom 2,4 år) 

Kan uppge tidsperiod

41%

Tveksam/vet ej

52%

Finns/har redan
7%

< 1 år  8%

1 år  21%

2 år  37%

3 år  21%

4 år  3%

5 år  8%

10 år  3%

(Bas=101 st)
(Bas=39 st)

När kommer företagets interna 
nätverk stödja IPv6?

Stödjer IPv6 om...

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 företagets interna 
nätverk stödja IPv6?

Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008*

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Kan uppge tidsperiod 41% 15% 23% 42% 38% 20% 11% 31% 19%

Tveksam/vet ej 52% 80% 76% 52% 54% 72% 87% 69% 80%

Stödjer redan 7% 5% 1% 6% 7% 9% 2% 0% 2%

När?
Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 39 15 23 12 27 9 6 12 11

Mindre än 1 år 8% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0%

Ett år 21% 40% 17% 8% 28% 44% 33% 17% 18%

Två år 37% 20% 35% 58% 28% 22% 17% 33% 36%

Tre år 21% 13% 26% 17% 24% 11% 17% 25% 27%

Fyra år 3% 20% 9% 8% 0% 22% 17% 8% 9%

Fem år 8% 7% 9% 0% 12% 0% 17% 8% 9%

10 år 3% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0%

När det krävs 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

Mindre än var tionde uppger att det interna nätverket redan stödjer IPv6. Mer än hälften är 
tveksamma till när detta kan ske. Bland de som har en uppfattning uppger nästan nio av tio att 
det kommer att finnas inom 3 år.

2010                            2009                          2008*

2010                            2009                           2008

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? 

Mycket viktigt

32%

Ganska viktigt

37%

Inte särskilt viktigt

13%

Inte alls viktigt

8%

Ej svar

11%

(Bas=101 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? 

Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Mycket viktigt 32% 29% 21% 48% 24% 41% 19% 26% 20%

Ganska viktigt 37% 42% 39% 26% 41% 41% 43% 36% 39%

Inte särskilt viktigt 13% 12% 18% 10% 15% 11% 13% 21% 19%

Inte alls viktigt 8% 8% 4% 3% 10% 2% 13% 0% 3%

Ej svar 11% 9% 17% 13% 10% 5% 12% 18% 19%

Viktigt 69% 71% 60% 74% 65% 82% 62% 82% 62%

Inte viktigt 21% 20% 22% 13% 25% 13% 26% 13% 26%

Ungefär sju av tio anser att det är ganska eller mycket viktigt att i framtiden ta med 
stöd för IPv6 som skallkrav i upphandlingarna.

2010                           2009                          2008

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)

3%

2

13%
3

50%

Bland de sista (4)

28%

Vet ej

6%

(Bas=101 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? 

Totalt
2008

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%

Totalt
2010

Totalt
2009

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 31 70 46 54

Vi kommer att vara bland de första företagen som inför IPv6 (1) 3% 2% 0% 4% 2% 2%

2 13% 14% 19% 9% 15% 13%

3 50% 51% 39% 56% 52% 50%

Vi kommer att vara bland de sista företagen som inför IPv6 (4) 28% 31% 32% 26% 30% 31%

Ej svar 6% 2% 10% 4% 0% 4%

* Observera att svarsalternativen ej är riktigt desamma 2008!

2008

Här noterar vi att andelen ”ej svar” har ökat något i den offentliga sektorn samtidigt som 
svarsalternativ ”3” har minskat i motsvarande utsträckning. 

2010                            2009

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...

36%

Nej

64%
(Bas=101 st)

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? 

Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Nej 64% 46% 54% 45% 74% 43% 48% 62% 51%

Ja, nämligen… 36% 54% 44% 55% 26% 57% 52% 36% 49%

Ej svar 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 0%

Tillfrågade i den privata sektorn anser inte i lika hög grad som tidigare att 
det finns något som skulle kunna skynda på processen av införandet. 

2010                            2009                            2008
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Finns det något som du ser skulle kunna skynda på processen att införa IPv6 på ditt företag? 

Ja, nämligen…

Offentlig sektor

En akut brist på IP-nummer                                                                                  

Att det blir ett skallkrav och en konkret bestämmelse på Ipv6 och att Ipv4 
stängs                       

Alla organisationer har sin utrustning klar                                                             

Att allting stöds av Ipv6 när man köper det, att det är standard                                        

Windows 7 -2012! vilket gör att det går fortare                                                         

Generella direktiv                                                                                      

Vid larmrapporter, att olika system kräver det                                                          

Om vi drabbas negativt av att inte införa det                                                           

Kunskap om att frågan bör prioriteras                                                                    

Om vi inte klarar att uppfylla våra krav mot våra klienter                                              

Marknadskrav                                                                                            

Vid direktiv från koncernen                                                                             

Ett bra skäl att göra det                                                                               

Yttre tvång, lagstiftning etc.                                                                           

Budgeten                                                                                                

Om Internetleverantören tar initiativ till införande                                                     

Privat sektor

Om man känner att det blir ett problem eller hot                                                        

Att vi har tjänster för kunder som kräver Ipv6- stöd                                                    

Om alla blev medvetna om när det inte längre kommer fungera                                             

Seriös information om vilken affärsnytta, tekniska fördelar det ger oss, ser 
inte problemet idag                

Om det  skulle bli något slags krisläge gällande det här                                                

Att någon annan går före och börjar dra                                                                 

Om huvudkontoret bestämmer sig för att köpa fler bolag                                                  

Säkerhetsrisker med IPv4                                                                                

I sådana fall fler anställda och mindre arbete vilket gör att det hamnar 
först på listan                 

Har stöd                                                                                                

Om någon funktion kräver stödet                                                                         

Kundkrav                                                                                                

Funktionalitet                                                                                          

Att se en god anledning                                                                                 

Vid något säkerhetshot                                                                                  

Mer information till ledningen                                                                                 

Förbund mot IPv4                                                                                        

Direkt behov                                                                                            

Om man känner att det blir ett problem eller hot                                                        

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...

34%

Nej

66%

(Bas=101 st)

http://www.iis.se/


25

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

Totalt
2010

Totalt
2009

Totalt
2008

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Antal svar 101 100 103 31 70 46 54 39 59

Nej 66% 44% 50% 61% 68% 35% 52% 41% 58%

Ja, nämligen… 34% 56% 47% 39% 32% 65% 48% 56% 41%

Ej svar 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 2%

Både offentlig och privat sektor anser i högre grad än tidigare att det inte 
finns något .SE kan göra för att stödja och skynda på införandet!

2010                            2009                          2008

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

Att sprida fördelar och tillvägagångssätt                                                               

Att de skickar ut mer information                                                                              

Upprätta en tidsplan                                                                                    

Mer informationskampanjer till IT-chefer i Sverige                                                     

Nationellt initiativ                                                                                     

Information om nytta och kostnad                                                                        

Sprida information                                                                                      

Mera allmän information om fördelar och nackdelar                                                       

Kunskap om att frågan bör prioriteras                                                                   

Påverka Internetleverantörerna                                                                          

Fylla på med argumenten, marknadsföra på ett bättre sätt för IPv6                                       

Att man inte kan köra IPv4 längre, så länge det finns kommer folk använda det

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

Mer information, mer klart hur det ska gå till och information om hur andra gör                                       

Att informera mer, hur illa det egentligen är                                                           

Att få ut mer information, få upp medvetandet på högre nivå och inte bara hos IT-avdelningarna                 

Sätt ett datum för när det inte kommer att fungera. Mer information till företagsledningarna                    

Presentera seriös information om alternativ                                                                    

Ge mer information                                                                                             

Informera mer, ha mer marknadsföring om det                                                             

Att ge ut information till företagen                                                                    

Säkerhetsrisker med IPv4                                                                                

Standard att införa det i så fall                                                                        

Mer information om fördelar och hur man inför IPv6 på ett bra sätt                                             

Ännu mera information, uppdatera status                                                                 

Mera information                                                                                        

Ställa krav på Internetleverantörerna                                                                  

Påverka Internetleverantörerna                                                                          

Tala om fördelarna för företaget                                                                        

Ytterligare information, också om konsekvenserna av att inte förbereda sig                                     

Mera information                                                                                               

Mer information via mail                                                                                       

Skicka ut mer information och inte endast till tekniska                                                        

Så länge det inte är ett förbund har vi många adresser på IPv4                                          

Direkt behov                                                                                            

http://www.iis.se/
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Har du några övriga synpunkter, tips eller förslag som du skulle vilja förmedla till .SE 
när det gäller just IPv6? 

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.? 

Kännedom* Offentlig sektor - Kommentar 

Börjar prata om det igen, vi har inget aktuellt kring IPv6 just nu                                      

Någon reglering eller något som gör att alla måste införa IPv6                                          

Vara mer aktiva och synliga, bjuda in till information i mötesform                                             

Viktigt med information, att man inte står där en dag utan rätt grejer när Ipv4 tar slut                

Att de måste jobba hårdare internationellt, för annars kommer vi aldrig få Ipv6 och allt kommer att stanna    

En slags road map som säger och informerar tydligt när och vad som måste göras under övergången          

Gå ut med direktiv, hur viktigt det är, känns som om Ipv6 varit på tal länge                           

Var och ens ansvar att ta reda på mer, hemsida där man kan se allt om IPv6               

http://www.iis.se/
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Har du några övriga synpunkter, tips eller förslag som du skulle vilja förmedla till .SE 
när det gäller just IPv6? 

Kännedom* Privat sektor - Kommentar

Mera information, eventuella risker om man inte förbereder sig                                          

Gå ut med mer information till webbredaktörer och reklambyråer, istället för direkt till företag                

Nej har för lite information om Ipv6 för det                                                                   

Presentera hur man gör för att komma på tåget med Ipv6, någon slags manual                              

Ge ut mer info om IPv6, skicka massmail                                                                  

Inga problem hos oss idag, så förstår inte vad det ger att ringa oss                                    

Information, skicka ut enkäter via mail till oss mindre företag för detta har undgått mig helt

Nej, det här var helt nytt för mig                                                                      

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/
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 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
Åsa Nyberg

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/

