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Sammanfattning 
Det nuvarande kommunikationsprotokollet på Internet, IPv4, utvecklades tidigt under 
70-talet och används idag av datorer och andra enheter för att kommunicera med 
varandra. Det nästan 40 år gamla protokollet räcker endast till drygt fyra miljarder 
adresser och med tanke på Internets explosionsartade tillväxt har en global adressbrist 
uppkommit i dagens värld. Fler enheter ansluter sig till Internet och krav ställs på fler 
IP-adresser samt en förbättrad säkerhet. Vi står idag inför en stegvis övergång till det 
nya protokollet på Internet, IPv6. Denna nya version löser problemet med 
adressbristen och har inbyggda säkerhetsfunktioner samt andra fördelar. Trots att 
nyhetsvärlden och flera entusiastiska organisationer har uppmärksammat de tekniska 
fördelarna med IPv6 under en längre tid finns det i dagens läge en ointresserad 
marknad och flera företag har inte påbörjat arbetet ännu. Rapporten undersöker vad 
som hindrar företagen i Västra Götalandsregionen att påbörja migreringsarbetet mot 
IPv6. Resultatet pekar på ett nutida samhällsproblem inom IT-världen. Behovet av 
IPv6 är lågt och få har börjat planera för en övergång. Flera är positivt inställda till 
NAT-tekniken, som har motverkat adressbristen sedan slutet av 90-talet. Internet-
leverantörerna ställer inga krav och migreringsarbetet kan komma att bli mycket 
kostsamt och tidskrävande till en början, men samtidigt öppna upp för nya 
affärsmöjligheter inom IT-branschen. Vidare kan tydligare statliga direktiv behövas 
för IPv6, vilket var en avgörande faktor för utvecklingen i Asien. 

Nyckelord: Internet, IPv6, IPv4, Adressbrist, Internetleverantör, Företag, Kostnad 
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1 Introduktion 
Internet Protocol (IP) är det paketbaserade kommunikationsprotokollet datorer och 
andra enheter använder sig av för att kommunicera med varandra och skicka 
information via världens största nätverk, Internet. Dagens Internet domineras av den 
fjärde versionen av detta protokoll, IPv4 (en 32-bitars adress), som började utvecklas 
tidigt under 70-talet. Till en början användes protokollet endast av den amerikanska 
regeringen för att koppla ihop datorer belägna på olika geografiska områden. Senare 
började även universitet och företag ansluta sig till nätverket med hjälp av IPv4 
(Hagen, 2006). Detta nätverk med dess stora möjligheter till kommunikation och 
informationsutbyte som vi idag kallar för Internet har vuxit sig allt större med åren 
och idag, nästan 40 år senare, har de befintliga, drygt fyra miljarder IPv4-adresserna, 
blivit fullt allokerade till internetleverantörer och andra organisationer. De beräknas 
nu att bli helt förbrukade i januari 2012 (Hedström, 2011a). Adresserna har tagit slut 
på den högsta nivån och av jordens befolkning på nästan sju miljarder kommer många 
att vilja ha flera enheter vardera med en internetanslutning framöver (ICANN, 2011a). 

Vi har fram till dagens läge klarat oss med IPv4 tack vare olika tekniker för att 
bromsa adressbristen såsom Network Address Translation (NAT), vilket tillåter flera 
enheter i en organisations interna nätverk att med privata IP-adresser dela på en 
publik IP-adress ut mot Internet. Denna komplicerade teknik skapar problem för 
protokoll, applikationer och tjänster som måste dela på en eller flera befintliga publika 
IP-adresser för att nås utifrån via Internet. 

Fler och fler datorer, handdatorer, mobiltelefoner och andra enheter kopplar upp sig 
mot Internet varje dag vilket resulterar i krav på fler IP-adresser. Då de nuvarande 
IPv4-adresserna har tagit slut står vi nu inför en stegvis kommande övergång till det 
nya protokollet IPv6 (en 128-bitars adress). Denna ersättare började utvecklas redan 
under tidigt 90-tal då man befarade den kommande adressbristen samt ett ökat krav på 
mobilitet och säkerhet i framtidens Internet. IPv6 löser problemet med adressbristen 
då det finns tillräckligt med adresser för att ge varje sandkorn på jorden en egen unik 
adress. Det finns även fördelar med inbyggda funktioner som autokonfigurering, 
inbyggd säkerhet med IPsec, Quality of Service (QoS) samt en enklare paketstruktur 
vilket bidrar till en effektivare routing (Hagen, 2006). 

1.1 Introduktion till problem 
Arbetet mot införandet av IPv6 har precis börjat då de nuvarande IPv4-adresserna är 
fullständigt allokerade. Nästan alla stora operatörer i Sverige och uppskattningsvis 80 
procent av världens internetleverantörer (ISP:er) har i dagsläget stöd för IPv6. Nästan 
alla server- och klientprogramvaror, operativsystem, switchar, routrar och brand-
väggar har ett inbyggt stöd för IPv6. Detta stöd går dock inte hela vägen ut från 
operatörerna och produktutvecklarna till användarna som inte börjat ansluta sig med 
IPv6 i full utsträckning ännu. Det råder en ”hönan-och-ägget-problematik” där inga 
tjänster utvecklas för att det inte finns några klienter som ansluts och inga klienter 
ansluts för att det inte finns några tjänster med IPv6. Utvecklingen kommer 
förmodligen att ta fart när även den kritiska massan får upp ögonen för det nya 
internetprotokollet och inte bara entusiasterna (.SE, 2011). 

Enligt Patrik Fältström som är rådgivande ingenjör på Cisco och har kunskap om 
Internets utveckling finns det inga rimliga lösningar för att förlänga livstiden för IPv4. 
Enligt honom måste arbetet med att börja använda IPv6 fortsätta med full kraft och 
svenska företag är alldeles för långsamma med konverteringen (Hedström, 2011a). 
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Företagens prioritering av IPv6 har varit bristande vid många tillfällen. Enligt en 
publicerad artikel på IDG.se under hösten 2010 fanns det flera företag som inte hade 
börjat planera kring en kommande övergång. På Sydsvenska Elanläggningar svarar 
den IT-ansvarige på frågan ifall de känner någon oro inför IPv6-övergången: 

”– Jag känner ingen oro. Vi har faktiskt inte alls diskuterat övergången 
eller när den ska göras, erkänner Robert Holmquist. Det skrivs mycket om 
att IPv4 tar slut, men det har de sagt länge.” (Magnusson, 2010). 

Syftet med detta arbete är att analysera vad som hindrar de svenska företagen att 
påbörja arbetet mot IPv6 och vilka problem de ser mot att migrera till det nya 
protokollet i en större utsträckning. 

1.2 Motivation till undersökning av problemet 
Det finns en gyllene regel inom IT som säger: ”Rör aldrig ett fungerande system.” En 
fungerande och stabil IPv4-infrastruktur ska inte behöva ändras. Dock är en 
kommande övergång till IPv6 oundviklig och för att anpassa sig till resten av Internet 
bör företagen överväga IPv6 varje gång investeringar görs i ny teknologi för att öka 
livstiden på nätverket. 

Ifall ett företag fortfarande insisterar på att fortsätta använda IPv4 kommer detta att 
försvåra möjligheten till en global kommunikation och att bli fullständigt nåbar via 
Internet. Detta kan bli ett stort problem i framtiden då tiderna ändras fort och 
övergången har redan påbörjats på flera håll och kanter. Företagen som väntar för 
länge med att införa IPv6 riskerar att förlora tillgång till nya marknader och 
oförmågan att använda IPv6-baserade tjänster. Förutom IPv6-protokollets tekniska 
fördelar inom säkerhet och mobilitet samt lösningen av problemet med adressbristen 
på Internet handlar det även om att kunna hänga med i Internets utveckling (Hagen, 
2006).  

En undersökning av vilka hinder och problem svenska företag upplever med att 
påbörja arbetet mot IPv6 i en större utsträckning skulle vara intressant att genomföra. 
Det är ett problem i tiden, övergången till IPv6 har precis tagit fart globalt sett i och 
med den aktuella adressbristen och rapporten ska behandla problem svenska företag 
upplever i nuläget. Tidigare arbeten och statistik om övergången till IPv6 har 
påträffats. Det finns dock inga arbeten som behandlar problemområdet om vilka 
hinder och problem de svenska företagen ser mot att genomföra en övergång till IPv6 
dagens läge. 

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att analysera den nutida situationen angående de hinder och 
problem företagen upplever med att påbörja övergången till IPv6 i nätverken och 
jämföra detta mot tidigare dokumenterade problem inom området utifrån en given 
problemprecisering. Rapporten har även som mål att motivera migreringsarbetet till 
IPv6 genom att belysa fördelarna med det uppdaterade protokollet. 

1.4 Avgränsningar 
Denna rapport kommer inte att ta upp några tekniska specifika problem med 
övergången i ett nätverk utan är till för att ge en övergripande inblick i vilka generella 
problem företagen finner i att påbörja övergången till IPv6. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att presentera bakgrunden till rapporten. Internetprotokollen 
kommer att förklaras och jämföras utifrån olika aspekter och olika övergångstekniker 
kommer att belysas. Den nuvarande situationen för övergången till IPv6, strategier för 
övergången samt vilka problem som finns dokumenterade hittills med arbetet mot 
IPv6 kommer att beskrivas. 

2.1 TCP/IP 
Datorer och enheter som ska kommunicera med varandra via Internet behöver 
använda sig av samma språk. Detta gemensamma datorspråk kallas för protokoll. 
TCP/IP är standardprotokollstacken som används på Internet och består bl.a. av de två 
viktiga protokollen Internet Protocol (IP) och Transmission Control Protocol (TCP) 
som samverkar med varandra. IP är paketbaserat och skickar data förbindelselöst, det 
finns ingen garanti för att det som sänts når fram till mottagaren. Därför samarbetar IP 
med flera andra protokoll på en högre nivå som t.ex. TCP vilket överför data mellan 
enheter på ett säkert sätt efter att en förbindelse mellan en avsändare och en mottagare 
har upprättats. Förutom nätverks- och transportprotokollen finns det andra protokoll i 
TCP/IP-stacken som hanterar t.ex. e-post, webb, filöverföring och fjärrinloggning. 

IP är Internets viktigaste byggsten, all kommunikation grundas på detta protokoll. Det 
består av två viktiga funktioner, adressering och fragmentering, vilket innebär att ett 
paket kan gå från en avsändare till mottagare och att paketet kan delas upp i mindre 
bitar (fragmenteras) för att sedan sättas samman igen vid destinationen. Varje enhet i 
ett nätverk behöver en IP-adress för att kunna ansluta sig till Internet (Danielsson och 
Maurin, 2001). 

2.2 IPv4 
Det långlivade IPv4-protokollet bestående av 32 bitar, vilket räcker till drygt fyra 
miljarder adresser, börjar nu uppleva brister i dagens Internet. Ett ökat globalt krav på 
fler adresser samt utvecklingen av nya enheter och tjänster med krav på att alltid vara 
uppkopplad och en ökad säkerhet gör att det föråldrade IPv4-protkollet, vilket från 
början endast var ett simpelt kommunikationsprotokoll, inte längre räcker till. IPv4 
har hittills överlevt tack vare tekniker som Network Address Translation (NAT) och 
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) (större block av IP-adresser kan delas upp i 
mindre nät) som utvecklades för att förhindra problemet med adressbristen. 

En IPv4-adress består av fyra oktetter separerade med punkter. Adresserna är 
uppdelade i nätverks-ID:n som identifierar enheter i samma nätverk och värd-ID:n,  
vilket identifierar den specifika datorn eller någon annan enhet. Exempel på IPv4-
adresser visas nedan: 

10.0.0.0 - 10.255.255.255 

172.16.0.0 - 172.31.255.255 

192.168.0.0 - 192.168.255.255 

Dessa adresser är även de privata adressområdens block som används i NAT-
tekniken. Ett företag kan använda de privata adresserna fritt inom det lokala nätverket 
(Amoss och Minoli, 2009). 
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2.3 NAT 
Network Address Translation är en teknik som tillåter översättning av privata IP-
adresser internt till en eller flera publika IP-adresser ut mot Internet. NAT brukar 
oftast byggas in i brandväggen eller routern. Denna teknik har sedan slutet av 90-talet 
gjort det möjligt för organisationer att tillåta flera enheter, anslutna till det lokala 
nätverket, att dela på en enda publik IPv4-adress för att få tillgång till Internet. Att 
öka användningen av NAT var ett effektivt sätt att motverka adressbristen på (Amoss 
och Minoli, 2009). 

Ett problem med NAT är att det inte finns någon riktig punkt-till-punkt förbindelse. 
Källan på insidan av nätverket ser bara NAT-routern och inte destinationen, vilket är 
klienten på andra sidan. Detta kan leda till problem för applikationer, tjänster och 
protokoll som förlitar sig på en fullständig förbindelse som videokonferenser, punkt-
till-punkt trafik, IP-telefoni eller VPN-tunnlar med säkerhetsprotokollet IPsec 
(Hedström, 2011a). Problemen med att inte ha en fullständig förbindelse i nätverken 
gör att nya IP-baserade applikationer och tjänster kan behöva gå igenom en längre 
utvecklingsfas för att kunna köras på nätverk baserade på NAT (Cooper och Yen, 
2005). 

NAT är endast en tillfällig lösning på adressbristen. Internets snabba utveckling med 
fler och fler användare och enheter som ansluter sig dagligen till Internet kommer 
leda till att adresserna inte räcker till trots användning av NAT. En övergång till det 
adressrika IPv6-protokollet ger en möjlighet för alla världens enheter att tillhandahålla 
en egen publik IP-adress vilket eliminerar behovet av NAT i framtidens nätverk 
(IPv6.com, 2008). För programutvecklarna på Microsoft är IPv6 en strategiskt 
utmärkt teknik eftersom att elimineringen av NAT på nätverken öppnar nya dörrar 
och möjligheter för applikationer som förlitar sig på en punkt-till-punkt förbindelse 
(Popoviciu m.fl., 2006). 

2.4 IPv6 
Det nuvarande dominerande kommunikationsprotokollet för Internet, IPv4, började 
utvecklas under tidigt 70-tal. Under den tiden var nätverken begränsade och 
utvecklarna behövde inte tänka på krav som säkerhet, mobilitet, Quality of Service 
(QoS) och framförallt adressbristen. Dagens nätverk kräver mer än stöd för hemsidor 
och e-post. IPv6 kallades från början IPng (Internet Protocol next generation) och 
började utvecklas av Internet Engineering Task Force (IETF) under tidigt 90-tal för att 
täcka alla de växande behoven som med tiden utvecklats i Internet. IPv5 utvecklades 
också men var endast ett experimentellt protokoll för att stödja ljud-, video- och 
röstkommunikation (Hagen, 2006). 

Företag drar nytta av IPv6-protokollets kapacitet till fler adresser då de på ett flexibelt 
sätt kan tilldela varje enhet en permanent global adress ut mot Internet och slipper 
oroa sig för tekniker som hittills har använts för att bromsa adressbristen som NAT. 
Det underlättar även internetleverantörernas arbete med adresstilldelning och 
utdelning då de får tillgång till fler adresser (IPv6.com, 2008). 
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2.4.1 Adressrymden 

Med en 128-bitars adress löser IPv6 problemet med adressbristen. Nedan följer en 
tabell där adresstorleken mellan IPv4 och IPv6 jämförs: 

Tabell 1: Adresstorlek (Amoss och Minoli, 2009) 

IP version Adresstorlek 

IPv6 
128 bitar vilket tillåter 2128 eller 
340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211 möjliga adresser 

IPv4 32 bitar vilket tillåter 232 eller 4,294,967,296 möjliga adresser 

Tabellen visar den stora skillnaden mellan antalet möjliga adresser de två protokollen 
emellan. Jordens befolkning är idag nästan sju miljarder, det finns alltså inte 
tillräckligt med IPv4-adresser för att ge varje individ på denna planet en egen unik 
adress. Då jordens befolkning ökar och utvecklingen i tekniken går mot att fler och 
fler enheter behöver en permanent internetanslutning kan slutsatsen dras att de 
befintliga drygt fyra miljarder IPv4-adresserna inte kommer att räcka en lång tid 
framöver. Det finns t.ex. biltillverkare som designar framtida nätverksanslutna bilar 
med behov av över tjugo IP-adresser per bil (Hagen, 2006). 

Skalbarheten ökar med införandet av IPv6 och detta har fördelar i globaliseringen av 
mobila enheter som handdatorer, mobiltelefoner och andra enheter som blir tilldelade 
en statisk adress och alltid kan vara anslutna mot Internet. Den stora adressrymden i 
IPv6 är designad för att delas upp i hierarkiska routing-domäner anpassade efter 
topologin av dagens Internet. Flexibiliteten och möjligheterna för adressuppdelning 
ökar jämfört med strukturen i IPv4 (Amoss och Minoli, 2009).  

De ursprungliga klasserna i IPv4 (A, B, C, D, E) ger upphov för sammanlagt 2 113 
389 olika nätverks ID:n. Vid införandet av Classless Interdomain Routing (CIDR) 
ökade antalet något. IPv6 ökar adressutrymmet till 35 184 372 088 832 olika nätverks 
ID:n vilket ger fler möjligheter för uppdelning av adresserna (Hagen, 2006). 

2.4.2 IPv6-adressering 

Den nya adresstrukturen i IPv6 ger möjligheter till ökad prestanda i routingen. 
Pakethuvudet, den s.k. ”headern” till IPv6 är mindre än i IPv4 och enklare att routa. 
Strukturen är även förbättrad då fältet för alternativ har förändrats jämfört med IPv4. 
Det gamla protokollet använder sig av ”options” i pakethuvudet, denna information 
behöver alltid kontrolleras av routern. IPv6 däremot använder sig av s.k. ”extension 
headers” och dessa alternativ behöver routern endast läsa om det behövs. Detta bidrar 
till att routern kan skicka paketen snabbare eftersom att IPv6-headern har färre fält 
som måste undersökas (Hagen, 2006). 

Strukturen och formatet på IPv6-adressen beskrivs i detalj i RFC 2373. Den 128 bitar 
eller 16 bytes stora IPv6-adressen är indelad i åtta grupper, där varje grupp är 
representerade av fyra hexadecimala tal. Nedan följer ett exempel på hur en IPv6 
adress kan se ut: 

3223:0BA0:01A0:0000:0000:0000:0000:0000 

Varje hexadecimalt tecken kan bestå av 0 till F där A övergår till 10, B är lika med 11 
o.s.v. Då en eller flera grupper består av endast nollor kan dessa förkortas ner till :0: 
eller endast två kolon (::). Dubbla kolon kan dock endast skrivas ut en gång per 
adress. Exemplet ovan kan skrivas om till följande: 
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3223:0CA0:01A0:: 

3223:0CA0:01A0:0:0:0:0:0 

IPv6 adresserna kan liksom sin föregångare IPv4 delas in i subnät, exempel på detta 
visas nedan: 

3223:0CA0:01A0::/48 

Adressen läses av från vänster till höger och visar på att de första 48 bitarna 
identifierar subnätet, alltså 3223:0CA0:01A0. Resterande bitar av IP-adressen tillhör 
noden i nätverket. Prefixet är väldigt likt för hur IPv4-adressernas struktureras upp 
med Classless Interdomain Routing (CIDR) (Amoss och Minoli, 2009). 

I nätverk där IPv4 och IPv6 blandas kan värden från en 32-bitars IPv4-adress skrivas 
in i de sista två grupperna av den 128-bitars stora IPv6-adressen. Exempel på en IPv4-
kompatibel IPv6-adress: 

0:0:0:0:0:0:192.168.1.2 

Detta är en av flera speciella IPv6-adresser vilket underlättar för övergångstekniker 
som tillåter IPv6-trafik över IPv4-nätverk (Hagen, 2006). 

2.4.3 Autokonfigurering 

I en IPv4-värld behöver varje enhet tilldelas en unik adress, antingen genom en 
manuell tilldelning eller dynamiskt allokerade lokala adresser genom användande av 
Dynamic Host Control Protocol, DHCP (Hagen, 2006). 

En ny möjlighet med IPv6 är Stateless Autoconfiguration, vilket är en 
autokonfigurering av enheter i ett nätverk. Nya enheter som ansluts till Internet 
kommer att bli automatiskt konfigurerade ”plug-and-play” enheter. Det kommer inte 
att finnas krav på dynamiskt allokerade lokala adresser, gatewayadress, subnetmask 
eller andra parametrar för att anslutas. Utrustning kommer alltså att tillhandahålla 
nödvändig konfigurationsdata och ansluta sig till nätverket automatiskt med IPv6 
(Amoss och Minoli, 2009). 

En enhet som ansluts till ett IPv6-nätverk konfigureras automatiskt med en eller flera 
globala IP-adresser utan någon DHCP-server, detta gör det enklare för nätverks-
administratörer och möjliggör en kostnadseffektiv anslutning för enheter att ansluta 
sig till nätverket (Hagen, 2006). 

Denna teknik är även speciellt anpassad för trådlösa nätverk då det är enkelt att 
ansluta mobila enheter till nätverket via olika ”hotspots” och möjliggör även en 
enklare och billigare anslutning för hemelektronik och telefoni som inte behöver 
någon manuell konfigurering. Television, kylskåp, tvättmaskiner, mikrovågsugnar 
m.m. samt mobila enheter kommer att kunna ansluta sig snabbt och enkelt till Internet 
med Stateless autoconfiguration (IPv6.com, 2008). 

2.4.4 Mobile IPv6 

Denna teknik ökar mobiliteten för enheter som handdatorer, mobiltelefoner och andra 
portabla enheter som behöver en konstant uppkoppling mot Internet utan avbrott. 
Mobile IPv6 tillåter enheterna att förflytta sig från ett nätverk till ett annat utan att 
förlora anslutningen genom att tilldela den mobila enheten två IP-adresser, en statisk 
”hemadress” som identifierar anslutningen och en dynamisk adress som ändras 
beroende på vilket nätverk noden är ansluten till (Hagen, 2006). 
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2.4.5 Säkerhet 

Då IPv4 utvecklades var säkerheten inte högt prioriterad. Internet bestod endast av 
några få nätverk som inte behövde skyddas från inkräktare. När Internet sedan växte 
ökade också behoven för säkerhet och IPsec, ett säkerhetsprotokoll för att skydda 
paketen som färdas över Internet, introducerades. Detta protokoll behövde installeras 
separat i IPv4-nätverken och det visade sig vara en komplicerad process att 
genomföra. Därför har IPsec inte införts i större utsträckning i existerande IPv4-
nätverk. IPsec är inbakat i IPv6-protokollets ”extension header” och en 
implementering av IPv6 i nätverket tillåter en mer säker kommunikation (Hagen, 
2006). 

För att förstå hur säkerheten fungerar och är uppbyggd i ett nätverk ges nedan en 
övergripande förklaring av generella koncept inom informationssäkerheten: 

• Konfidentialitet – Informationen är endast tillgänglig för de behöriga 
användare som ska ha tillgång till informationen och ingen annan. 

• Integritet – Information som ändras eller modifieras kan spåras och förstörs 
därför inte av obehöriga. 

• Tillgänglighet – Informationen är tillgänglig för behöriga användare inom 
önskad tid. 

När det gäller behörighet till informationen handlar det om att säkerställa att den som 
uppger sig vara någon verkligen är den personen. Detta görs genom: 

• Autentisering – Metoden att säkerhetsställa en identitet, att personen som 
sänder data är den han utger sig för att vara. Vanliga metoder är 
användarnamn och lösenord. 

• Auktorisering – Verifierar att den autentiserade personen eller gruppen har 
tillförlitliga rättigheter för att få tillgång till den information som de försöker 
att nå. Vanlig metod för detta är accesslistor i ett nätverk som tillåter eller 
blockerar trafik till eller från ett nätverk.  

IPsec-protokollet ingår i IPv6-huvudet och består av protokollen Authentication 
header (AH) och Encapuslating Security Payload header (ESP). IPsec behöver 
vanligtvis endast ha stöd för ESP vilket ger konfidentialitet, integritet och 
autentisering i form av användande av krypteringsalgoritmer för all data som 
transporteras i IP-paket via en punkt-till-punkt förbindelse mellan nätverken. 

Med IPsec integrerat i IPv6 bidrar det till en ökad säkerhet på Internet, dock löser det 
inte alla säkerhetsproblem, många av attackerna mot IPv4-nätverk kan även göras mot 
data som färdas i IPv6-nätverk. Då både IPv4 och IPv6 kommer att köras parallellt 
kräver varje protokoll egna säkerhetstillämpningar. Brandväggar med IPv6-stöd har 
separata filter för varje protokoll för att reglera trafiken i nätverket. Målet med att 
designa ett IPv6-nätverk är att öka säkerheten och samtidigt möjliggöra en fullständig 
punkt-till-punkt förbindelse med stöd för IPsec i varje nod (Hagen, 2006). 

2.5 Övergångstekniker 
IPv4 och IPv6 kommer att köras parallellt med varandra under många år framöver och 
det finns flera tekniker för att göra detta möjligt och underlätta för en enkel övergång. 
Dessa tekniker kan användas i kombination med varandra och migrationen till IPv6 
kan göras successivt på nätverket. Det är möjligt att migrera det interna 
företagsnätverket medan internetleverantören endast kör IPv4 och internet-
leverantören kan uppgradera till IPv6 medan företagsnätverket kör IPv4. Eftersom att 
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IPv6 fortfarande växer kommer även nya verktyg och mekanismer utvecklas för att 
förenkla övergången framöver (Hagen, 2006). 

Enligt Oscarsson (2010) har övergångstekniker använts flitigt och fungerar bra. 
Beroende på olika scenarion och hur nätverken är uppbyggda kommer olika tekniker 
att användas. Den teknik som kommer att användas mest vid övergången är dual-stack 
(dubbla lager) därför att den är såpass flexibel och tillåter de båda protokollen att 
köras parallellt med varandra på nätverket. Nedan beskrivs tre huvudtyper av 
övergångstekniker. 

2.5.1 Dual-stack (dubbla lager) 

Dual-stack tillåter IPv4 och IPv6 att köras parallellt på samma enheter och nätverk. 
En dual-stack nod har fullständigt stöd för båda protokollen. Denna teknik är enkel att 
använda och flexibel då det går att stänga av det ena protokollet vid behov. Den är 
även en grund för andra övergångstekniker. Tunneling behöver slutnoder 
konfigurerade med dual-stack och översättningstekniker behöver dual-stack 
konfigurerade gateways. En IPv4/IPv6-nod har minst en adress för varje protokoll och 
använder olika metoder för att konfigurera adresser, statisk eller DHCP för IPv4 samt 
statisk eller autokonfiguration för IPv6. 

Komplikationer med denna teknik är att då två protokoll körs parallellt med varandra 
drar det extra processorkraft och minne på noderna samt att de båda protokollen 
behöver separata brandväggslösningar och säkerhetspolicys i nätverket. 
Routingtabellerna blir även större med två protokoll och namnuppslagningstjänsten 
måste kunna översätta både IPv4- och IPv6-adresser (Hagen, 2006). 

2.5.2 Tunneling-teknik 

Tunneling-teknik gör det möjligt att transportera IPv6-trafik över den befintliga IPv4-
infrastrukturen i tunnlar. IPv6-protokollet kapslas in i pakethuvudet i IPv4-protokollet 
och ”tunnlas” över nätverket. Ryggradsnätverket behöver inte uppgraderas till IPv6, 
allt sker över IPv4-nätet. 

Nackdelar med denna teknik är att belastningen på routern ökas, paket som kapslas in 
drar extra processorkraft och felsökningen blir svårare. Det finns även säkerhetsrisker 
med tunneling-tekniken då nätverket kan brista vid fel på en enda plats, en s.k. ”single 
point of failure.” (Hagen, 2006). 

2.5.3 Översättningstekniker 

Översättningstekniker tillåter IPv6-noder att kommunicera med IPv4-noder. En typisk 
översättningsteknik är Network Address Translation Protocol Translation (NAT-PT). 
En gateway med NAT-PT använder sig av globalt unika IPv4-adresser som översätts 
till IPv6-adresser, inga ändringar på noderna behövs. Detta betyder att IPv6-paket 
översätts till motsvarande IPv4-paket och vice versa. Enligt Hagen (2006) finns det 
stora begränsningar med denna teknik som befinner sig i en experimentell fas och den 
ska endast användas ifall inga andra möjliga övergångstekniker kan implementeras. 

2.6 Övergången till IPv6 
Internet bytte kommunikationsprotokoll från Network Control Protocol (NCP) till 
Internet Protocol över en dag år 1983. Detta är inte möjligt med övergången till IPv6 
med tanke på Internets tillväxt och ökade krav. Det förmodas att bli en mer utdragen 



Övergången till IPv6: Vad hindrar svenska företag att ta steget? 

 9 

process då protokollet successivt kommer att byggas in i dagens Internet och köras 
parallellt med IPv4 under flera år framöver (Hagen, 2006). 

2.6.1 Nuvarande situation 

Adressbristen är ett faktum i dagens Internet då de sista blocken av fria IPv4-adresser 
delades ut den tredje februari år 2011. Varje utdelat block består av drygt 16 miljoner 
adresser. Först fick den asiatiska internetregistratorn Apnic två block av 
organisationen Internet Assigned Number Authority (IANA) som allokerar ut adresser 
till de fem olika internetregistratorerna, Regional Internet Registry (RIR), runtom i 
världen. IANA är en del av organisationen Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) som har det yttersta ansvaret för adressrymden på Internet.  

Efter den första utdelningen fanns det fem block kvar som fördelades jämt ut mellan 
världens fem registratorer. Allokeringen av de sista IP-adresserna kan jämföras med 
de sista lådorna av en produkt från ett varuhus till en affär som sedan säljer ut 
produkterna till allmänheten. RIR kommer nu att dela ut de sista tilldelade IP-
adresserna till flera Local Internet Registry (LIR), vilket är internetleverantörer, 
universitet, regeringar, telekomföretag och andra organisationer (ICANN, 2011b). 
Man räknar nu med att de allokerade adresserna kommer att ha förbrukats helt i 
januari år 2012 (Hedström, 2011a). 

Bilden nedan visar hur de tillgängliga blocken med lediga IP-adresser har minskats 
sedan år 2000 då IANA hade över 100 lediga block tillgodo (.SE, 2009). 

 

Figur 1: Adressbristen (.SE, 2009). Publicerad med tillåtelse. 

Arbetet med övergången har redan startat på flera håll i världen. Japan och Korea har 
infört nätverk med IPv6 och tillhandahåller IPv6-tjänster för betalande kunder. 
Befolkningsrika Kina behöver ett enklare och flexiblare adressystem och bygger upp 
ryggradsnätverk med IPv6 för flera miljoner amerikanska dollar. Den Europeiska 
unionen har spenderat mycket pengar för att forska kring det nya protokollets 
möjligheter. Indien med en ökad medelklass och ett starkt inflytande i IT-världen 
visar ett ökat intresse för införandet av IPv6. I USA har regeringen gett tydliga 
direktiv om att påbörja övergången till IPv6 (Hagen, 2006). Även den svenska 
regeringen har i offentliga handlingar tagit initiativ genom att kräva IPv6-stöd.  
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IPv6-användningen kan komma att växa snabbare internationellt och flera länder 
kommer antagligen inte ha möjlighet att köra båda protokollen samtidigt med t.ex. 
dual-stack. När IPv6 växer internationellt riskerar svenska företag och organisationer 
som inte bedriver något arbete mot IPv6 att förlora nåbarhet till internationella 
marknader och kunder (.SE, 2011). 

År 2009 kunde drygt 50 procent av de större svenska internetleverantörerna erbjuda 
IPv6-tjänster enligt sina uppgifter och statistik visar på att efterfrågan var låg från 
kunderna. Flera menade att det blir först intressant med IPv6 vid en brist av IPv4-
adresser (.SE, 2009). Det finns idag en brist på IPv4-adresser och enligt ICANN 
(2011b) är det endast en tidsfråga innan internetleverantörer måste börja neka kunder 
ansökningar om fler IPv4-adresser, därför är övergången till IPv6 ett krav, inte ett 
alternativ längre. 

För att motivera till en framtida övergång har det anordnats en global IPv6-dag 
(World IPv6 Day) den 8 juni 2011. Flera stora företag bl.a. Google och Facebook med 
webbplatser och tjänster på Internet kommer att delta för att testa IPv6 fullt ut på sina 
tjänster under en 24-timmars period. Detta innebär dock inte att IPv4-nätet stängs ner 
då övergångstekniker som dual-stack eller tunneling-tekniken kommer att tillämpas i 
flera tjänster för att kunna köra IPv4 och IPv6 parallellt med varandra. Testet är till 
för att de med IPv6-anslutning ska få se vad som händer. Den största utmaningen blir 
att demonstrera för företag att IPv6 är redo att implementeras i större utsträckning och 
inte bara för entusiastiska användare (Kerner, 2011). 

2.6.2 Strategier för övergången 

Enligt Hagen (2006) ska investeringar i nya IPv4-lösningar och komplexa tekniker 
som NAT undvikas därför att den teknologin är på väg att bli föråldrad. När ett 
företag når punkten då IPv4 inte längre räcker till bör en utvärdering av IPv6 göras. 
Alla investeringar i IPv6 förlänger livstiden på nätverket. Arbetet mot IPv6 bör 
påbörjas när adresserna börjar ta slut för att en tidspress ska undvikas och för att testa 
hårdvara och applikationers stöd för IPv6 i nätverket. En successiv övergång till IPv6 
bör genomföras för att inte utsätta nätverket för risker och för att tillåta organisationer 
att bli bekanta med protokollet innan, att experimentera först och lära sig, för att sedan 
utforma en strategi. 

Migreringsarbetet mot IPv6 i en organisation kräver mycket planering, tester och 
konfigurationsarbete. En strategi för övergången till IPv6 börjar med att IT-
avdelningen utbildas för att bli bekanta med det nya protokollet. Konfiguration av 
operativsystem, adressering och subnät, övergångstekniker samt routrar och 
brandväggar måste ses över. Tilldela även olika personer specifika områden inom 
ämnet för att sedan utbilda varandra. Efter detta kan en flexibel testmiljö av nätverket 
byggas upp med server- och klienter, gärna ett virtuellt nätverk med funktioner som 
snapshots och kloning vilket gör det enklare att testa och lära sig. 

Efter inlärningsdelen bör en kartläggning av mjukvara i nätverket göras för att se till 
att stöd för IPv6 finns på alla platser. De flesta operativsystemen har stöd för det nya 
protokollet sedan tidigt 2000-tal, för övriga applikationer är det dock inte lika 
självklart med IPv6. Finns det produkter som inte har stöd är det viktigt att 
uppgradera, eller byta ut dem innan övergången påbörjas. Detta är ett riskfyllt steg i 
införandet av IPv6, det kan t.ex. vara bättre att byta ut brandväggen helt än att betala 
för en dyr uppgradering. 
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När kartläggningen är genomförd av mjukvaran och alla viktiga system har stöd för 
IPv6 kan arbetet med att förbereda adresseringen påbörjas. Det första steget i denna 
process är att ringa internetleverantören och begära globala IPv6-adresser, detta kan 
komma att ta lång tid. De flesta av operatörernas nätverk har stöd för IPv6, dock 
erbjuds inte alltid stödet fullt ut till användarna och organisationen kan behöva byta 
internetleverantör för att få tillgång till IPv6. Den stora mängden globala adresser 
kommer att möjliggöra användning av unika adresser även inom det interna nätet, 
vilket eliminerar behovet av NAT (Hedström, 2011c). 

Efter detta kan migrationen till IPv6 i organisationens nätverk påbörjas genom att 
arbeta metodiskt och genomföra övergången utifrån och in: 

• Den yttre infrastrukturen – Börja med att konfigurera stöd för IPv6 i den 
utrustningen som används för att ansluta till Internet med som brandväggar, 
routrar, switchar och så vidare. Nya brandväggsregler och rutter i nätverket 
måste konfigureras. 

• De externa tjänsterna – Detta handlar om att låta inkommande uppkopplingar 
nå tjänster som är tillgängliga via IPv6 externt. Det innebär att man inte 
stänger ute kunder och andra inkommande uppkopplingar med endast en IPv6-
anslutning mot Internet (Juvan, 2010). Tjänster som webbservrar,  
e-postservrar och dns-servrar (namnuppslagning) ska vara nåbara via IPv6 
genom att lägga upp IPv6-adresser på de externa servrarna. Dns-servern måste 
kompletteras med AAAA-poster för att kunna koppla ihop IPv6-adresser med 
domännamn (Hedström, 2011c). 

• De interna tjänsterna och klienterna – Det här handlar om att ge det interna 
nätverket, med företagets tjänster, tillgång till IPv6 utåt mot Internet. En stabil 
taktik är att använda övergångstekniken dual-stack. Det är ett tungt moment då 
det ofta är många applikationer och tjänster som ska uppdateras och det 
viktigaste är testningen samt att verifiera att alla konfigurationer ger effekt. 
När allt är stabilt i testmiljön kan IPv6 introduceras på en mindre del av nätet 
för att sedan utvidgas successivt. Eftersom att dual-stack tekniken tillåter IPv4 
och IPv6 att köras samtidigt kan man spara uppdateringen av de interna 
tjänsterna till sist (.SE, 2011). 

Enligt Juvan (2010) är aktivering av IPv6 på servrar och klienter en relativt enkel 
process då stöd för IPv6 finns i nästan alla operativsystem. Det komplicerade är stödet 
för IPv6 i brandväggar och kan kräva att mjukvaran eller i värsta fall hårdvaran måste 
uppdateras. Den uppskattade arbetstiden för konfiguration av ett typiskt medelstort 
företagsnätverk att tillåta inkommande anslutningar från omvärlden via IPv6 är 20 till 
24 timmar. Detta är endast för grundläggande tjänster som brandvägg, dns, webb,  
e-post och klientaccess. 

När nätverket har blivit fullständigt konfigurerat att klara av både IPv4 och IPv6 
samtidigt kan man internt stänga ned IPv4 för att få en enklare nätverksadministration 
då dubbla protokoll betyder mer arbete med adressering, övervakning och testning. 
Externt måste dock IPv4 finnas kvar då det förväntas leva vidare på Internet i tiotals 
år framöver (Hedström, 2011c). Övergången till IPv6 på Internet kommer att vara 
stegvis anpassad och utvecklingen av strategier, nya verktyg och mekanismer har varit 
en del av designen av IPv6 sedan protokollet började utvecklas. Det är 
rekommenderat att genomföra migrationen till IPv6 från utsidan till insidan av 
nätverket för att reducera kostnad, instabilitet och påverkan på nätverket (Cooper och 
Yen, 2005). 
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Enligt Amoss och Minoli (2009) bör organisationer och institutioner starta med 
planeringen mot övergången till IPv6 och avgöra hur protokollen ska samexistera 
under de tre till sex år övergången beräknas ta globalt sett. 

2.7 Problem vid övergången till IPv6 
I detta kapitel tas det upp dokumenterade komplikationer mot ett successivt införande 
av IPv6 i en organisations nätverk och internetleverantörernas problem med att 
implementera och leverera IPv6 i större utsträckning. 

2.7.1 Introducering av IPv6 

Vid införandet av IPv6 i ett företagsnätverk betyder det att man överger NAT för att 
få en punkt-till-punkt förbindelse. Detta är en stor förändring då NAT oftast finns med 
i företagets IP-policy, vilket kan vara svårt att ändra på (.SE, 2009). Det finns även de 
som anser att elimineringen av NAT på nätverket utgör en säkerhetsrisk. Utan en 
punkt-till-punkt förbindelse mellan noderna och en översättning mellan lokala och 
publika adresser kan det interna nätverket anses vara skyddat för ett företag eftersom 
att det lokala nätverket göms undan från utsidan. Möjliggörande av fullständig 
nåbarhet kan ses som ett hot mot nätverket och en plan för att införa ett skyddat IPv6-
nätverk kan vara att använda privata adresser eller IPv6-adresser som inte går att 
spåras (Hagen, 2006). 

Ett annat stort bekymmer angående övergången till IPv6 är hur det ska bli 
introducerat till existerande organisationer. IPv6 är tänkt att stegvis införas till ett 
nätverk med hjälp av övergångstekniker, dock är inte övergångar mellan 
internetprotokoll något enkelt arbete och den från IPv4 till IPv6 är inget undantag. 
Övergången kommer att ske genom att installera och konfigurera det nya protokollet 
på alla noder i nätverket för att sedan verifiera arbetet genom att testa anslutningen så 
att den fungerar mellan alla enheter och routrar. Utmaningen i detta ligger i att 
genomföra en övergång i de medelstora och stora företagens nätverk med större 
nätverk. Arbetet mot att införa IPv6 kommer att bli en tidskrävande och kostsam 
process ifall organisationerna inte följer planeringen (Llorente m.fl., 2005).  

Dagsläget för den offentliga sektorn i Sverige är ett bevis på detta då den är under all 
kritik. Myndigheterna är idag för sent ute med att använda IPv6, därför tvingas de till 
extrainvesteringar för att få IPv6 i sina nät. Detta betyder längre arbetstid och att fler 
personer behöver utbildas inom området. 

”– Det kommer bli dyrt, mycket dyrt. Om de hade börjat för några år 
sedan hade de kunnat inkludera IPv6-funktionalitet i sin normala 
uppgraderingscykel. Men det är för sent nu.” Säger Patrik Fältström vid 
en intervju (Hedström, 2011a). 

Migrationen till IPv6 kommer i längden att ge flera fördelar för företagen i underhåll 
och drift av nätverken. Det är dock kostsamt till en början och ett stort problem för 
den IT-ansvariga är att implementera en effektiv, pålitlig och kostnadseffektiv IPv6-
lösning (IPv6.com, 2008). Enligt Cooper och Yen (2005) kommer migrationen till 
IPv6 vara tidskrävande och det kommer att bli kostsamt att uppdatera applikationer 
och operativsystem för att ge stöd åt det nya protokollet samt att ändra på 
nätverkssäkerheten. Att överge NAT på den yttre sidan av nätverket betyder att 
säkerheten måste justeras om. Säkerhetsregler baserade på klientsystem dolda bakom 
NAT bör undersökas i brandväggen. 
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2.7.2 Planering och konfigurering 

En utmaning med övergången till IPv6 ligger i planeringen. Övergången ska på ett 
enkelt och smidigt sätt genomföras så att användarna och även 
nätverksadministratörerna inte påverkas av förändringarna. Det måste utföras en 
stegvis övergång planerad i tid så att inte användarna kommer att experimentera med 
protokollets nya fördelar medan pågående förändringar äger rum i nätverket. Riskerna 
med att hoppa över några steg eller slarva i planeringen är att det interna och externa 
nätverket blir lidande (Llorente m.fl., 2005). 

Det finns flera tekniska övergångstekniker vilka har behandlats i tidigare kapitel. 
Valet av övergångsteknik vid införandet av IPv6 till nätverket påverkar dock inte 
möjligheterna till olika alternativ för konfigurering som finns tillgängliga. En 
implementering av IPv6 kräver att nätverket och tekniken är redo och kan 
konfigureras på rätt sätt. Tillgänglig bandbredd, störningar i nätverkstrafiken, 
operativsystem och programvarors funktionalitet och krav bör ses över. Med alla 
dessa punkter i åtanke skapas olika unika tillvägagångssätt för varje nätverk med 
målet att bli IPv6-funktionellt. Konfigurationssteget kommer inte ta stor del av tiden 
så länge den grundläggande planeringen mot övergången till IPv6 är fullständig. En 
stor del av arbetstiden för att konfigurera ett typiskt företagsnätverk går åt till design 
och planeringstid (Juvan, 2010). 

2.7.3 Risker vid övergången 

Enligt Juvan (2010) är riskerna man bör ha i åtanke vid ett migreringsprojekt till IPv6 
i ett företagsnätverk flera. Att få tillgång till IPv6 från en internetleverantör är det 
största hindret, det är en tidskrävande process med långa väntetider. Mjukvara och 
hårdvara kan behöva uppdateras, vilket innebär extra kostnader i tid och pengar och 
hårdvaran eller mjukvaran kan även vara föråldrad, utan stöd för IPv6 och måste 
därför bytas ut. Personal kan behöva utbildas vilket är både kostsamt och tidskrävande 
och erfarenheter saknas i allmänhet kring IPv6 då det fortfarande är ett nytt 
arbetsområde. Säkerhetsföretaget Alert Logic varnar för att de stora adressmängderna 
av IPv6-adresser företagen blir tilldelade kommer göra det svårt att söka igenom 
adresserna efter hot på det interna nätet. Detta kan innebära krav på nya metoder och 
dyrare IPv6-anpassad säkerhetshårdvara (Magnusson 2011). 

En risk med övergången är för företag som har kontrakt av nättjänster hos en 
internetleverantör. En väntan på övergången till IPv6 och inställningen att operatören 
ska ”ta hand om problemet när det kommer” kan leda till att företagets routrar, 
brandväggar och applikationer behövs konfigureras om tidigare än planerat. 
Verksamheten kan även fortfarande vara beroende av äldre applikationer och system 
med stöd för endast IPv4 (.SE, 2009). IPv4 förväntas att finnas kvar i företagsnäten i 
årtionden på grund av avancerade industrisystem som sällan uppgraderas 
(Magnusson, 2011). 

2.7.4 Bristande intresse och tillgång till IPv6 

Studier från .SE genomförda år 2009 visar på att medvetenheten om potentiella 
verksamhetsproblem på grund av adressbristen är begränsad hos internetoperatörerna. 
Det är oftast endast den inre kretsen, alltså ett fåtal personer, hos varje operatör som 
har tillräcklig kunskap. De upplever även en mycket låg efterfrågan på IPv6 bland 
kunderna och de driver inget pådrivande informations- eller säljarbete kring IPv6. 
Under fem procent av internetleverantörernas kunder frågar efter IPv6. För att 
övergången till IPv6 ska ta fart på marknaden krävs det att efterfrågan ökar (.SE, 
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2009). Amar Andersson som har arbetat med arkitekturen för Telias internetnätverk 
beskriver den nutida situationen: 

”– Det är lite av hönan och ägget. Kunderna säger att Isp:erna inte 
erbjuder IPv6 och därför satsar de inte på det. Isp:erna å andra sidan säger 
att efterfrågan på IPv6 är i princip obefintlig och att man inte satsar på det 
så länge kundernas efterfrågan är så låg.” (Hedström, 2011a).  

Det är alltså en ”hönan-och-ägget-problematik” då övergången inte satt fart på riktigt 
ännu på grund av bristande intresse och avvaktande från både internetleverantörens 
och företagets sida. Även utrustningsleverantörerna har ett bristande intresse av att 
utveckla produkter som det ännu inte finns ett större behov av på marknaden. Det kan 
alltså konstateras att efterfrågan på marknaden är låg. Ifall inga nya tjänster eller 
mobila enheter utvecklas som är beroende av publika adresser, eller tvingande krav 
uppstår kommer övergången till IPv6 att fortsätta dröja (Juvan, 2010). 

År 2010 var det största hindret mot att införa IPv6 i de svenska företagsnätverken att 
få tillgång till IPv6 från internetleverantören. Ett företag som vill beställa en ny 
internetförbindelse med tillgång till IPv6 kan mötas av problem på grund av säljarens 
okunskap visar en undersökning av TechWorld. Det kan idag vara komplicerat att 
beställa en IPv6-tjänst beroende på vilken operatör man använder sig av. Telia 
erbjuder IPv6 som kundunikt tillval enligt de ansvariga. Men när de blev uppringda i 
frågan om att beställa IPv6 svarar den ovetande säljaren att denna tjänst inte finns 
tillgänglig ännu. Det finns även operatörer som inte erbjuder IPv6 till kunderna förrän 
i slutet av år 2011. Andra tillfrågade operatörer hade dock inga problem med att 
erbjuda IPv6 till sina kunder (Hedström, 2011b). 

2.7.5 Kostnad för internetleverantören 

Enligt en undersökning genomförd av (.SE, 2009) hade ingen av intervjupersonerna 
hos internetleverantörerna år 2009 börjat planera för vilka förändringar som behövs 
genomföras totalt sätt för övergången till IPv6 och vilka kostnader detta skulle 
komma att medföra. De har inte specifikt budgeterat för övergången till IPv6 utöver 
en vanlig uppgradering av näten. Den totala kostnaden för övergången till IPv6 
uppskattas vara 25 miljarder dollar över en 25-års period för den amerikanska 
marknaden. Hur mycket det förväntas kosta för den svenska marknaden är ännu 
oklart. Det finns dock en medvetenhet om kostnaderna för övergången till IPv6 inom 
internetleverantörernas kärnnät och accessnät samt för kundutrustning, applikationer 
och system. 

Det är även en fråga om vem som bär ansvaret för kostnaden då många kunder idag 
har kontrakt på stora infrastrukturtjänster. Internetleverantörerna med ett stort antal 
kunder och olika avtalsmodeller står inför ett kommande behov av att kartlägga 
ansvarsgränser i befintliga kontrakt inför övergången till IPv6. Kostnaden för att 
anpassa operatörernas nät till IPv6 hanteras inom vanliga uppgraderingscyklar. Vid ett 
fall då införandet av IPv6 tvingas fram på grund av en akut adressbrist eller för att 
man påbörjat arbetet för sent kan en extra uppgraderingscykel behövas vilket 
resulterar i en extra kostnad för operatören (.SE, 2009). 
  



Övergången till IPv6: Vad hindrar svenska företag att ta steget? 

 15 

2.8 Relaterade arbeten 
Tidigare relevanta arbeten och rapporter om situationen för övergången till IPv6 har 
påträffats. Enligt Danielsson och Maurin (2001) var en av orsakerna till att IPv6 inte 
implementerats ännu i Sverige år 2001 skillnaden mellan entusiasterna som utvecklat 
det uppdaterade protokollet och de som sitter på kapitalet i Internetmarknaden som 
ska börja implementera IPv6. Denna skeptiska grupp kommer inte att börja 
migrationen mot IPv6 innan det anses vara ekonomiskt motiverat. Inom denna grupp 
väntar man ut varandra och ingen vill vara den som tar det första steget. De 
konstaterar även att övergången till IPv6 i nya marknader utanför västvärlden som 
Asien, Sydamerika och den tredje världen kan sätta igång migrationen. Arbetet mot 
IPv6 har i dagsläget påbörjats på flera håll och kanter i världen, se kapitel 2.6.1. En 
annan avgörande och drivande faktor för övergången till IPv6 kan vara utvecklingen 
av fler produkter som behöver ansluta sig till Internet med en egen unik IP-adress som 
t.ex. mobiltelefoner, bilar och kylskåp. Lanseringen av en s.k. ”killer-application” (en 
produkt som alla vill ha) leder till att efterfrågan ökar på marknaden vilket kan bli 
avgörande för en implementering av IPv6. Under förslag till framtida forskning 
föreslås det ett arbete som tittar närmare på IPv6 fördelar gentemot IPv4, vilket denna 
rapport gör för att motivera en övergång till det nya protokollet hos företagen 
(Danielsson och Maurin, 2001). 

Internetleverantörerna hade år 2005 inte övergått från IPv4 till IPv6 i någon större 
utsträckning. Det framkom att de svenska internetleverantörerna hade relativt goda 
kunskaper om IPv6. Dock hade majoriteten inte börjat fundera över hur övergången 
till IPv6 skulle genomföras. IPv4-adresserna hade inte tagit slut ännu och det fanns 
ingen anledning till att börja leverera IPv6 till kunderna (Dongo, 2005). Den 
utlösande faktorn för att arbetet mot IPv6 skulle ta fart på marknaden år 2006 ansågs 
med högsta sannolikhet vara IPv4-adressbristen. Trots alla de tekniska fördelarna det 
uppdaterade protokollet har att erbjuda för nätverket ligger mycket av utmaningen i 
att finansiera nätverkskostnaderna för migreringsarbetet affärsmässigt (Popoviciu 
m.fl., 2006). 

Enligt Hovav och Kim (2006) hade den koreanska staten år 2006 utarbetat en strategi 
för att genomföra en övergång till IPv6 hos företagen. Den ansågs dock vara 
bristfällig och förklarade enligt företagen endast de tekniska fördelarna, ingen 
affärsnytta lyftes fram. Flera företag indikerade att kostnaden för att implementera 
IPv6 var hög och mer information om ekonomiska fördelar och risker med en 
övergång skulle vara en drivande faktor för IPv6. Det kommer bli kostsamt till en 
början att påbörja arbetet mot IPv6 men i längden beräknas det att löna sig och IPv6 
ger flera fördelar för företagen i underhåll och drift av nätverken vilket leder till lägre 
kostnader efter att migreringsarbetet har fullföljts. Ett försenat arbete mot IPv6 genom 
att behålla IPv4 på nätverken med avancerade NAT-lösningar som blir mer 
komplicerade ju fler enheter som behöver ansluta sig till Internet, kommer att leda till 
exponentiellt ökade underhållskostnader och är inte lika ekonomiskt hållbart i längden 
som att stegvis genomföra en övergång till IPv6 (Kim och Kim, 2005). 

I dagens läge står de svenska företagen inför en stegvis kommande övergång till IPv6. 
Arbetet kan komma att bli kostsamt och tidskrävande till en början. Möjlighet till 
IPv6-uppkoppling finns från lite mer än hälften av dagens internetleverantörer med 
anledningen att IPv4-adresserna officiellt har tagit slut på den högsta nivån och att de 
inom en snar framtid kommer att vara helt förbrukade (Sundkvist, 2011). Denna 
rapport kommer att undersöka vad som hindrar de svenska företagen att påbörja 
övergången mot IPv6 i sin IT-infrastruktur delvis utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 
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3 Problem 
Adressbristen är både ett nutida och framtida problem och vi står inför en successiv 
övergång till det uppdaterade IPv6-protokollet på Internet. Enligt en undersökning 
från april 2010 genomförd av Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE har 75 procent av 
de tillfrågade svenska företagen inte börjat fundera på hur en övergång till IPv6 ska 
genomföras (Mistat, 2010). Trots att pressen ökar från flera intresserade grupper kring 
ämnet och faktumet att IPv6 är en av de hetaste punkterna inom den tekniska 
nyhetsvärlden idag, finns det fortfarande flera företag som inte börjat arbetet med att 
införa IPv6 i nätverken ännu. Det är viktigt för svenska företag, som oftast är 
exportberoende, att kunna nås via IPv6 då användningen av det nya protokollet växer 
sig allt snabbare internationellt (.SE, 2011). 

Denna rapport kommer att precisera sig på vilka generella hinder och problem 
medelstora svenska IT-företag inom den privata sektorn i Västra Götalandsregionen 
upplever med att påbörja övergången och migreringsarbetet mot IPv6 i större 
utsträckning inom företagens IT-infrastruktur samt hur hög medvetenheten är om det 
nya protokollet, dess fördelar och vilka möjligheter i nätverken företagen ser med 
övergången till IPv6. 

Problemprecisering som kommer att behandlas i rapporten: 

• Vilka generella hinder och problem upplever företagen med att påbörja 
migrationen mot IPv6 i nätverken? 

För att avgöra huvudproblemet i rapporten har fyra delproblem utarbetats. Dessa 
delproblem är utarbetade med hjälp av bakgrunden i litteraturen och den nuvarande 
situationen i övergången mot IPv6 i Sverige. Undersökningen kommer att bestå av en 
enkätundersökning med relevanta frågor till delproblemen och rikta sig till flera IT-
företag för att undersöka hinder och problem med arbetet mot IPv6 samt vilka 
möjligheter det nya protokollet förväntas att ge nätverken. Målet är att analysera 
svaren till dessa frågor för att sedan bedöma den nuvarande situationen relaterat till 
problempreciseringen och delproblemens hypoteser samt att avgöra vilket av 
delproblemen som anses vara det största hindret för företagen att påbörja migrationen 
mot IPv6 i nätverken. 

Delproblemen resulterar i följande hypoteser: 

1. Företagen har en låg medvetenhet om IPv6 och de ser inte att protokollet 
medför några fördelar på nätverket i dagsläget. 

2. Arbetet mot IPv6 är tidskrävande med mycket planering och utbildning av 
personal. 

3. Övergången till IPv6 är en kostsam process för företagen då mycket hårdvara 
och mjukvara behövs uppdateras eller bytas ut. 

4. Det är problematiskt för företagen att erhålla en IPv6-anslutning från 
internetleverantören. 

3.1 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet av denna rapports undersökning av hinder och problem med 
övergången till IPv6 hos de svenska företagen är enligt det första delproblemet att 
företagen inte har tillräcklig kunskap och medvetenhet om protokollets möjligheter till 
nåbarhet för de externa tjänsterna på nätverket, samt de tekniska fördelarna med IPv6 
som inbyggd säkerhet, mobilitet och eliminering av NAT-tekniken. Med tanke på 
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detta kan det vara så att företagen inte upplever något direkt behov av IPv6 i 
nätverken i dagsläget eftersom de inte ser några fördelar och möjligheter med att 
migrera till det nya protokollet. 

Enligt det andra delproblemet kan tiden det tar för företagen att genomföra arbetet 
mot IPv6 med krav på planering, utbildning av personal och konfigurationstid vara ett 
hinder mot att påbörja övergången. Vidare kan företagen, enligt det tredje 
delproblemet, anse att övergången till IPv6 är en mycket kostsam process då flera 
enheter och programvaror kan behöva uppdateras eller bytas ut. Slutligen enligt det 
fjärde delproblemet kan en bidragande orsak som hindrar införandet av IPv6 vara att 
företagens internetleverantörer inte erbjuder en fullt tillräcklig IPv6-anslutning. 
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4 Metod och genomförande 
För att svara på beskrivet problem har en litteraturstudie genomförts med inriktning 
på problemområdet samt studerande av aktuella artiklar om övergången till IPv6. 
Vidare har flera företag blivit uppringda och en online-enkätundersökning har 
genomförts. Genom användning av dessa metoder kan problempreciseringen och dess 
delproblem appliceras och besvaras. 

4.1 Metod 
En intervju kan vara öppen eller stängd med förbestämda frågor. Vid en öppen 
intervju är frågornas problem inte planerade och en fråga kan öppna upp till nya 
problem. En stängd intervju har bestämda och strukturerade frågor som inte ändras på 
beroende på svaren i undersökningen. Detta kan ha nackdelar då att den intervjuade 
kan känna sig begränsad i svaren i motsats till en öppen intervju där ett resonemang 
kan föras vidare och leda till att viktiga problem öppnas upp. 

Enkätundersökningar genomförs ofta med standardiserat frågeformulär för att 
undersöka ett välkänt fenomen. Fördelen med denna metod är att du kan snabbt få 
svar från flera företag och kontrollera bidragens betydelse i resultaten. Nackdelen är 
att det är omöjligt att förtydliga frågorna i brist på tvåvägskommunikationen och 
motivationen för deltagandet är ofta lågt i enkätundersökningar, du har lite kontroll 
över svaren och svarsfrekvensen (Berndtsson m.fl., 2008). 

Efter en jämförelse av respektive metods för- och nackdelar har valet fallit på en 
enkätundersökning. Undersökningen kommer att bestå av öppna frågor samt en 
femgradig Likertskala, där svarsdeltagaren kan välja till vilken grad den instämmer i 
påståendet. Undersökningen kommer att vara riktad till flera svenska IT-företag inom 
den privata sektorn i Västra Götalandsregionen. Den inledande telefonkontakten med 
företagen kommer att bidra till att rätt person på företaget svarar på enkäten samt att 
relevansen av undersökningens frågor kan bekräftas utifrån kommentarerna. Frågorna 
som ställs kommer att vara tydliga och relevanta till problempreciseringen och 
delproblemens frågeställningar, vilket leder till förtydligande svar på problemet. 
Anledning till val av företag är att de utvalda IT-företagen arbetar med lösningar inom 
IT-infrastrukturer samt interna och externa nätverkslösningar och förväntas att 
komma i kontakt med ny teknik som IPv6 framöver. Anledningen till val av 
enkätundersökning är att svaren förväntas bli mer genomtänkta än vid en direkt 
intervju.  

Genomförandet kommer grunda sig på bakgrundsanalysen av relevant litteratur, 
artiklar och tidigare arbeten om övergången mot IPv6, strategier för migrationen, 
planeringar och tidigare dokumenterade problem inom området. Dessa kommer att 
jämföras med enkätundersökningens svar för att sedan analyseras och reflekteras 
kring. 

4.2 Genomförande 
Syftet med denna del är att beskriva hur arbetet har genomförts med hjälp av vald 
metod. En enkätundersökning har utarbetats och skickats ut till de utvalda företagen. 
Enkätens uppbyggnad och målet med undersökningen finns beskriven nedan. 
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4.2.1 Bakgrund 

En stor del av genomförandet har varit att få företag att delta i enkätundersökningen. 
Flera IT-företag av varierande storlek (mestadels medelstora företag) i Västra 
Götalandsregionen har valts ut genom en företagssökning på medelstora IT-företag i 
Västra Götaland på webbsajterna foretagsfakta.se och lokaldelen.se. Dessa företag har 
sedan tillfrågats att delta i undersökningen genom en initierande telefonkontakt, där 
även övriga kommentarer kring vilka hinder och problem företagen upplever med att 
påbörja övergången mot IPv6 har diskuterats. Totalt sett har tjugotre IT-företag blivit 
uppringda och sagt att de kan tänka sig att svara på en kommande enkätundersökning. 

4.2.2 Enkätens uppbyggnad och struktur 

Genom en studie av bakgrunden och problembeskrivningen har online-enkäten 
utformats till en inledning följt av tre delar som svarsdeltagaren får klicka sig igenom. 
Enkäten är skapad med hjälp av Google Docs, vilka tillhandahåller en online-tjänst 
för att skapa och utforma enkäter med olika typer av frågor samt för att lagra 
resultaten online, vilket har tillämpats i detta arbete, se bilaga 1 för att få en överblick 
över enkätens struktur. 

Inledningen ger en snabb introduktion till de tre delarna och förklarar även för 
svarsdeltagaren att undersökningen är anonym och att det är viktigt att svara utifrån 
företagets synvinkel. Detta för att få så utförliga och korrekta svar från företagen som 
möjligt. 

Den första delen innehåller generella frågor som avser att ge en bild av IT-företagens 
storlek, vilka områden de är verksamma inom samt vilken position i företaget 
svarsdeltagaren har. Detta för att avgöra svarsskillnader mellan olika typer av företag 
och olika roller hos de personer som deltar i undersökningen. Den första delen 
avslutas med en av de viktigaste frågorna i undersökningen som leder svarsdeltagaren 
vidare, nämligen: ”Har ni påbörjat migreringsarbetet mot IPv6 i ert eller era kunders 
nätverk?” Vid både ett positivt eller negativt svar på denna fråga leds svarsdeltagaren 
in i den andra delen av enkäten med öppna frågor utformade för båda sidorna för att 
ge så utförliga svar som möjligt från både företag som har påbörjat migreringsarbetet 
mot IPv6 och de som inte har börjat med arbetet ännu. Utformningen av den andra 
delen bestämdes utifrån de kommentarer som gavs vid uppringningen till företagen 
där det fanns både företag som hade börjat diskutera om arbetet mot IPv6 i nätverken 
och de som inte hade börjat diskutera eller planera något för den nya tekniken. 

Den tredje delen är skapad för att ge kompletterande resultat till den andra delen och 
består av påståenden där svar anges i form av en Likertskala från ett till fem, där ett 
inte stämmer överens med påståendet och fem stämmer väldigt bra. Detta för att 
avgöra hur väl påståendet kring problemet stämmer överens med företagens situation 
angående övergången till IPv6. Denna dels resultat kommer att ge statistik vilket 
analyseras i grafiska uppställningar senare i rapporten. 

Frågorna är uppbyggda utifrån problempreciseringen och dess delproblem för att 
svara på vilka hinder och problem företagen upplever med övergången till IPv6 och 
öppnar även upp för nya möjliga svar än de förväntade svar som finns beskrivna i 
kapitel 3.1. Alla enkätundersökningens frågor finns bifogade i bilaga 1. 
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4.2.3 Enkätens mål och utskick 

Målet med rapporten och enkäten är att avgöra vilka generella hinder och problem 
företagen upplever med att påbörja migrationen mot IPv6 i nätverken enligt 
problempreciseringen och dess delproblem. Undersökningens frågor är riktade till 
både de företag som inte har börjat med arbetet mot IPv6 och de som har börjat med 
arbetet. Resultaten från undersökningen kommer att bidra till rapportens mål och 
svara på vilket det största hindret för företagen att påbörja arbetet mot IPv6 i 
nätverken är. 

Enkäten skickas ut elektroniskt till företagens kontaktpersoner genom ett 
välkomstmejl med en direktlänk till enkäten. Mejlet är uppbyggd med en inledande 
hälsningsfras samt en beskrivning av vad enkäten kommer att bidra till, hur lång tid 
svarstiden förväntas att vara och ett vädjande till att företagen ska ge så utförliga och 
uppriktiga svar som möjligt angående arbetet mot IPv6. Välkomstmejlet finns bifogat 
i bilaga 2. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultaten från enkätundersökningen vilket bidrar till 
rapportens mål. Svaren från företagen kommer att analyseras utifrån 
problempreciseringen och dess delproblem. Alla grafiska diagram och data från 
enkäterna är samlade och presenterade med hjälp av tjänsten Google Docs. I 
efterföljande kapitel kommer diskussion och slutsatser att dras utifrån denna del. 

5.1 Bakgrund 
Totalt har elva av tjugotre företag valt att delta i enkäten, svarsfrekvensen är alltså 
cirka 48 procent. Trots att påminnelser i form av telefonsamtal och mejl har skickats 
ut till företagen har majoriteten valt att inte delta i undersökningen. Detta kan bero på 
det låga intresset för IPv6 som finns hos företagen, vilket konstaterades redan under 
den initierande telefonkontakten där nästan inga ansåg sig kunniga inom området. 
Rapporten har dock syftet att undersöka vad det är som hindrar företagen att börja 
migrera till det nya protokollet och de svar undersökningen har bidragit till kommer 
nedan att presenteras och analyseras. 

5.2 Företagen i undersökningen 
Alla deltagande företag i undersökningen är IT-konsultbolag som arbetar med att sälja 
kommunikations- och serverlösningar till andra företag. Flera av företagen 
tillhandahåller tjänster inom informationssäkerhet, mjukvaruutveckling, webbhotell 
och accesslösningar. De tillfrågade företagen är alla väl bekanta med nätverk och IT-
infrastrukturlösningar. Här är ett av företagen som beskriver sin verksamhet: ”IT 
bolag som är verksamma inom konsulting för IT Infrastruktur, IT Management samt 
Design och Development.”  

Svarsdeltagarnas position i företagen är mestadels IT-konsulter eller tekniker. Även 
en produktledare, en marknadschef, en gruppchef för IT-infrastruktur, en konsultchef, 
en VD samt en CTO (Chief Technology Officer) har svarat på enkäten. Två personer 
är ansvariga för den interna IT-verksamheten. Alla svarsdeltagare har högt uppsatta 
roller i företagen. Vidare är utförligheten i svaren väldigt varierande. 

Hur många anställda är ni totalt på företaget? 

 

Figur 2: Företagens storlek. 

De elva företagen som har svarat på undersökningen är av varierande storlek. Figur 2 
visar på att en majoritet av företagen har mellan tio och fyrtionio anställda, vilket är 
på gränsen mellan ett litet och ett medelstort företag. 

Av de tillfrågade företagen har endast ett företag svarat ja på en av de viktigaste 
frågorna i undersökningen, nämligen: ”Har ni påbörjat migreringsarbetet mot IPv6 i 
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ert eller era kunders nätverk?” Detta visar på att nästan inga av företagen har börjat 
arbeta med IPv6 och resultatet av denna fråga motiverar till att undersöka vad det är 
som hindrar företagen till att påbörja migreringsarbetet mot IPv6 i nätverken. 

5.3 Resultat kopplat till problempreciseringen 
Enligt problempreciseringens formulering är rapporten ämnad att undersöka de hinder 
och problem företagen upplever med att påbörja en övergång till IPv6 i nätverken. Det 
kan konstateras att majoriteten av de tillfrågade företagen inte har påbörjat arbetet mot 
IPv6 ännu. Nedan följer resultatet kopplat till de fyra delproblemens hypoteser: 

1. Företagen har en låg medvetenhet om IPv6 och de ser inte att protokollet 
medför några fördelar på nätverket i dagsläget. 

2. Arbetet mot IPv6 är tidskrävande med mycket planering och utbildning av 
personal. 

3. Övergången till IPv6 är en kostsam process för företagen då mycket hårdvara 
och mjukvara behövs uppdateras eller bytas ut. 

4. Det är problematiskt för företagen att erhålla en IPv6-anslutning från 
internetleverantören. 

5.3.1 Första delproblemet: Företagens medvetenhet 

Det råder en delad mening när det gäller hur mycket som har diskuterats om arbetet 
med att övergå till IPv6, se figur 3 nedan. 

Vi har börjat diskutera om arbetet mot IPv6. 

 

Figur 3: I vilken utsträckning företagen har börjat diskutera arbetet mot IPv6. 

Det kan konstateras att ungefär lika många företag har börjat diskutera om arbetet mot 
IPv6 gentemot de som inte har fört fram diskussionen ännu. Figur 4 nedan visar dock 
att majoriteten av företagen inte har börjat planera för en övergång till IPv6 än. 

Vi har börjat planera för en övergång till IPv6 (analyserat risker, utarbetat en 
strategi m.m.). 

 

Figur 4: I vilken utsträckning företagen har börjat planera för övergången till IPv6. 
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Detta pekar på att företagen väljer att skjuta upp arbetet mot IPv6 i nätverken med 
anledningen att det inte finns någon efterfrågan på marknaden. På frågan om varför 
inte arbetet mot IPv6 har påbörjats ännu svarar några av företagen kort och enkelt: 
”Har inte sett något behov” och ”efterfrågan har inte funnits”. Ett annat företag 
hävdar att de inte har ”sett akuta behov varken internt eller hos våra kunder ännu” 
och avvaktar därför med migreringsarbetet mot IPv6. Figur 5 nedan visar att en klar 
majoritet av företagen i nuläget inte finner något behov av IPv6 i nätverken. 

Vi har ett behov av IPv6 i företagsnätverket i dagsläget. 

 

Figur 5: Hur stort behovet är av IPv6 hos företagen i dagsläget. 

Det finns inget behov av IPv6 och kunskapen om IPv6 är låg. Ett av företagen 
uttrycker sig i frågan om vilka möjligheter som kan ses med att genomföra en 
övergång till IPv6 i nätverket: ”I dagsläget så vet vi för lite om protokollet för att 
kunna identifiera omedelbara fördelar med en övergång till IPv6 hos våra kunder.”  

Företaget som har påbörjat arbetet mot IPv6 nämner en fördel med att kunna leverera 
den nya tekniken: ”För oss som integratör innebär det ett teknikskifte och det 
genererar alltid nya affärer för oss.” Ett annat företag ser framtida möjligheter till 
mer ”konsulttid och därmed inkomster”. Det finns alltså ett affärsmässigt intresse för 
IT-konsultbolagen att kunna leverera IPv6 till kunderna i framtiden. Figur 6 nedan 
visar att kunskapen om IPv6 fördelar för nätverket är relativt låg hos företagen i 
dagsläget. 

Vi har kunskap om IPv6 och dess fördelar för nätverket. 

 
Figur 6: Hur mycket kunskap företagen har om IPv6:s fördelar för nätverket. 

Kunskapen är låg och två av de tillfrågade företagen har svarat ”vet ej”  eller ”ingen 
aning” på frågor om vilka möjligheter de anser att IPv6 ger för nätverken. På frågan 
om varför inte arbetet mot IPv6 har påbörjats ännu svarar ett av företagen: 
”Otillräcklig kompetens hos våra anställda på tekniksidan.”  

Figur 7 på följande sida visar att även kunskapen om IPv6:s säkerhetsmässiga fördelar 
för nätverket generellt sätt är låg hos de tillfrågade företagen. 
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Vi har kunskap om IPv6:s säkerhetsmässiga fördelar för nätverket. 

 

Figur 7: Hur mycket kunskap företagen har om IPv6:s säkerhetsmässiga fördelar för 
nätverket. 

Inget av företagen nämner några tekniska fördelar för nätverket med IPv6 som t.ex. 
inbyggd säkerhet eller ökad mobilitet. Två företag nämner möjligheten med 
elimineringen av NAT-tekniken på nätverken. Det första företaget anser att de i 
framtiden sannolikt kommer ”att ha gott om IPv6-adresser, vilket minskar behovet av 
NAT, vilket i sin tur förenklar IT-miljöerna”. Det andra företaget kommenterar 
fördelen kortfattat: ”Vi slipper NAT.” Endast två av elva företag är alltså medvetna om 
fördelen med en fullständig punkt-till-punkt förbindelse och möjligheten till en 
förenklad nätverksstruktur utan NAT i nätverken. Majoriteten av företagen anser dock 
att NAT inte är ett problem, se figur 8 nedan. 

Användning av NAT-tekniken är ett problem för nätverket. 

 

Figur 8: Hur stort problem företagen anser att användning av NAT-tekniken är för 
nätverket. 

Användning av NAT-tekniken ger möjligheter för nätverket. 

 

Figur 9: Hur stora möjligheter NAT-tekniken ger för nätverket. 

Vidare anser flera av företagen även att NAT-tekniken ger möjligheter för nätverket, 
se figur 9. Detta pekar på att majoriteten inte upplever några problem med NAT, 
vilket är en dokumenterad komplicerad teknik som försvårar användningen av 
applikationer, tjänster och protokoll, vilket beskrivs i kapitel 2.3. 
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Resultaten visar att det första delproblemets frågeställning stämmer överens med 
företagens svar. Det finns inget behov av IPv6 i dagsläget och därför är 
medvetenheten låg. Få av företagen nämner några konkreta och tekniska fördelar med 
en övergång till IPv6. Flera upplever dock att en fördel med att genomföra 
migreringsarbetet mot IPv6 är att vara redo för en kommande övergång, framförallt 
externt på nätverket: ”En migrering externt blir förr eller senare nödvändig och det 
skulle vara bra att vara framtidssäkrad.” Ytterligare ett företag svarar på frågan om 
vilka möjligheter och fördelar de finner med att genomföra en övergång till IPv6: ”I 
dagsläget endast för att vara framtidssäkrad och beredd på det som kommer.” 

5.3.2 Andra delproblemet: Tid, planering och utbildning av personal 

Ett stort problem med att genomföra övergången till IPv6 enligt bakgrundsanalysen är 
att migreringsarbetet mot IPv6 tar mycket tid och planeringsarbete, samt att en stor 
del av personalen kan behöva utbildas. Resultatet av undersökningen visar att de 
flesta företagen har svarat ”varken eller” på påståendet om att arbetet mot IPv6 är 
omfattande med mycket planering och utbildning av personal, se figur 10 nedan. 

Arbetet mot IPv6 är omfattande med krav på planering och utbildning av 
personal. 

 

Figur 10: Hur mycket planering och utbildning av personal företagen anser att arbetet 
mot IPv6 omfattar. 

Svaren på frågan ”Hur mycket planeringsarbete och utbildning av personal tror ni att 
arbetet mot IPv6 kommer att kräva?” är varierande. Vissa företag väljer att inte 
spekulera i frågan och svarar ”vet ej” andra hävdar att de har kompetensen som 
behövs och att omfattningen är ”marginell”. Ett av de större företagen pekar på att 
utbildningskostnader av personal är ett problem med att genomföra övergången till 
IPv6: ”Ett 20-tal individer behöver utbilda sig kring IPv6. Detta tar tid = kostnader.”  
Ett annat företag spekulerar kring att ”det kan bli en hel del planering och 
analysarbete. Dock tror jag inte att det inte skall ha någon större genomslagskraft 
och kräva utbildning av personal annat än att vi klarar det internt”. 

I påståendet om att arbetet mot IPv6 är en tidskrävande process håller nästan hälften 
av företagen med, se figur 11 på följande sida. 
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Arbetet mot IPv6 i nätverket är en tidskrävande process. 

 

Figur 11: Hur tidskrävande företagen anser att arbetet mot IPv6 är. 

Det kan inte avgöras exakt hur mycket tid migreringsarbetet kommer att ta eftersom 
få av företagen har börjat planera för en övergång till IPv6. Det kan dock sägas att 
migreringsarbetet mot IPv6 består av mycket planering, utbildning av personal och 
även utbyte av hårdvara och mjukvara (resultat kring detta kommer i nästa kapitel), 
vilket leder till att det kommer bli en tidskrävande process för flera av företagen. 

Det kan konstateras att i detta delproblem råder det delade meningar. Avgörande är att 
de större företagen anser att utbildning och planering är mer tidskrävande, kostsamt 
och problematiskt än de mindre företagen beroende på skillnaden i antal anställda att 
utbilda och den varierande storleken företagen har på den interna nätverksstrukturen. 
Företag med en större IT-infrastruktur upplever det kommande migreringsarbetet mot 
IPv6 som mer omfattande. 

5.3.3 Tredje delproblemet: Kostsamhet, utbyte av hårdvara och mjukvara 

En av riskerna med att genomföra en övergång till IPv6, vilket beskrivs i kapitel 2.7.3, 
är kostnaden och att mycket hårdvara och mjukvara kan behöva bytas ut i nätverken. 
Detta kan ses som ett hinder mot att påbörja en övergång och flera av företagen ser 
”kostnader vid byte av utrustning” och att ”utrustning måste bytas ut, klienter måste 
uppdateras” som ett problem och en risk med att påbörja en övergång till IPv6. 

På frågan om vilken hårdvara eller mjukvara som kan behöva bytas ut eller 
uppdateras är svaren varierande. Vissa hävdar att endast ”en mindre del kommer att 
behöva bytas ut” andra skriver att ”i princip all utrustning [...] kommer behöva 
uppdateras och/eller få sin konfiguration förändrad”. Några av företagen anser att de 
kommer att behöva byta ut ”brandvägg, router plus vissa servrar, operativsystem kan 
behöva uppgraderas” samt ”diverse routrar”.  

Ett av företagen pekar på ett problem med att det finns kvar ”väldigt åldersstigna IT-
lösningar i full drift i fabriken. De flesta av dem klarar inte av IPv6, eller ens IPv4. 
Det gör det betydligt svårare att migrera en fabrik till IPv6 jämfört med våra kontor”. 
Figur 12 på följande sida pekar på en osäkerhet över befintlig nätverksutrustnings 
kompabilitet med IPv6 och att det inte finns något utbrett stöd för IPv6 i hårdvara och 
mjukvara i flera av företagens nätverk. 
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Det finns ett utbrett stöd för IPv6 i företagsnätverket (hårdvara och mjukvara). 

 

Figur 12: Hur stort stödet är för IPv6 i företagens nätverk. 

Ett av företagen förklarar att anledningen till varför de inte har påbörjat arbetet mot 
IPv6 är ”svårigheter att motivera investeringskostnader inför kunden”. Ett annat 
företag beskriver arbetet mot IPv6 som en ”pedagogisk utmaning” att motivera till 
eftersom en övergång är kostsam och tillför ”ingen eller mycket liten affärsnytta”.  

På frågan om hur kostsamt migreringsarbetet mot IPv6 kan bli för företaget svarar 
några ”mycket kostsamt” och ”600-800 tusen kronor”, vilket kan anses som väldigt 
kostsamt med tanke på att svarande företaget är på gränsen till ett medelstort företag. 
Ett av företagen kommenterar hur och vad som kommer att bli kostsamt med 
migreringen: ”Hundratusentals kronor sett till utbildningskostnader och 
produktionsbortfall.” Andra företag ”har i dagsläget inte lagt en budget för detta” och 
svarar ”vet ej” på frågan om hur kostsamt arbetet mot IPv6 kommer att bli för 
företaget. Figur 13 nedan pekar på att flera av företagen inte har spekulerat i frågan 
hur kostsamt arbetet mot IPv6 kommer att bli för företaget. 

Arbetet mot IPv6 i nätverket är en kostsam process för företaget. 

 

Figur 13: Hur kostsamt företagen anser att arbetet mot IPv6 är. 

Det kan konstateras att de företagen med en större IT-miljö anser att kravet på utbyte 
och uppdateringar av framförallt hårdvara är ett hinder mot att genomföra en 
övergång till IPv6 i nätverken. Det tar tid att byta ut delar i infrastrukturen och 
genomföra uppdateringar på nätverket och övergången kan komma att bli en 
tidskrävande och väldigt kostsam process. Majoriteten av företagen är dock eniga om 
att framtida investeringar bör ha stöd för IPv6, se figur 14 på följande sida. 
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Det är viktigt att framtida investeringar av hårdvara och mjukvara har stöd för 
IPv6. 

 

Figur 14: Hur viktigt företagen anser att framtida investeringar i nätverken har stöd 
för IPv6. 

5.3.4 Fjärde delproblemet: Internetleverantören 

Ett problem som beskrivs i kapitel 2.7.4 är möjligheten att få en IPv6-anslutning från 
internetleverantören. Figur 15 nedan visar att endast 27 procent av de tillfrågade 
företagen vet om möjligheten till att få en IPv6-anslutning från internetleverantören. 
Drygt hälften av företagen vet dock inte om det är möjligt att få tillgång till en IPv6-
anslutning från ISP:n, vilket tyder på ett bristande intresse. 

Är det möjligt att få tillgång till IPv6-adresser av er internetleverantör? 

 
Figur 15: Möjligheten för företagen att få tillgång till IPv6-adresser från 

internetleverantören. 

Majoriteten av företagen vet alltså inte, eller kan inte få en IPv6-anslutning från sin 
ISP. Vidare finns det inga företag som upplever några påtryckande krav, eller aktivt 
arbete, från internetleverantören om arbetet mot IPv6, se figur 16 nedan. 

Internetleverantören arbetar aktivt för att genomföra en övergång till IPv6 och 
påskyndar arbetet (skickar ut broschyrer och ger information om övergången 

m.m.). 

 

Figur 16: Hur företagen upplever internetleverantörernas arbete för att aktivt bidra till 
övergången mot IPv6. 
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Trots den nuvarande adressbristen av IPv4-adresser på Internet, se kapitel 2.6.1, 
känner sig de flesta företagen omotiverade till att genomföra en övergång till IPv6. 
Figur 17 nedan pekar på att majoriteten av företagen klarar sig bra med de befintliga 
IPv4-adresserna på nätverket. 

Vi påverkas av den nuvarande IPv4-adressbristen på Internet. 

 

Figur 17: Hur mycket företagen påverkas av adressbristen på Internet. 

Flera av företagen känner ingen oro över adressbristen utan lämnar över ansvaret till 
internetleverantören. På frågan om när företagen förväntas påbörja migreringsarbetet 
svarar ett av företagen: ”Externt beror tidpunkt för migrering på när vår ISP inte 
längre tillhandahåller IPv4-addresser.” 

På frågan om hur företagen upplever internetleverantörens arbete mot att erbjuda en 
IPv6-anslutning ges kommentarer som ”obefintlig” och ”i princip icke existerande i 
dagens läge”. Ett av företagen förklarar att internetleverantören är sent ute med att 
erbjuda IPv6 till kunderna p.g.a. ”en ointresserad marknad i kombination med att 
många av lösningarna som idag levererar dessa tjänster behöver en rejäl 
ansiktslyftning vilket betyder stora investeringar”. Detta betyder alltså att de i 
dagsläget existerande lösningarna som finns för företagen att få en IPv6-anslutning 
från internetleverantörerna kan vara bristfälliga. Ett annat företag hävdar att: 

”Eftersom få idag kan leverera IPv6 även om de säger sig ha stödet är de 
dåliga på att informera om det. Som kund har vi inte fått någon 
information om deras planerade IPv6-arbete. Man får själv ligga i 
framkant [...] om man vill veta vad som gäller.” 

Det kan alltså konstateras att ur de tillfrågade företagens synvinkel är internet-
leverantörernas arbete mot IPv6 avvaktande och möjligheten att tillhandahålla en 
IPv6-anslutning är låg och i vissa fall obefintlig. Att få en IPv6-adress från 
internetleverantören och bristen på information om IPv6 är därför ett hinder för 
företagen att påbörja övergången. Ett av företagen väljer att sammanfatta det 
avvaktande synsättet på följande sätt: 

”Sammanfattningsvis kan man säga att vi följer utvecklingen men att vi i 
dagsläget inte ser något behov. Vi har inte fått någon information från vår 
internetleverantör att det är dags att börja gå över till IPv6.” 

5.4 Krav och framtid för övergången till IPv6 
Utformningen av enkätens frågor har öppnat upp för nya möjliga svar från företagen 
än de förväntade svar som finns beskrivna i kapitel 3.1. Nedan presenteras resultaten 
av företagens svar angående vad som skulle behöva ske för att en övergång ska 
påbörjas, vilka krav som skulle behöva ställas på företagen, samt när företagen 
förväntar sig att påbörja övergången mot IPv6. 
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Enligt den första frågan angående vad som skulle behöva ske för att en övergång till 
IPv6 ska genomföras i dagsläget är svaren varierande. En del företag hävdar att 
” tekniska krav” eller ”att möjligtvis en större aktör (ex. Microsoft) tvingar in 
verksamheter till IPv6” skulle bidra till att en övergång till IPv6 genomförs i 
dagsläget. Andra företag pekar återigen på att ”krav från ISP” och ”att vår ISP slutar 
tillhandahålla IPv4-adresser” skulle behöva ske för att en övergång ska ta fart i 
företagen. Övriga kommentarer om krav för att en övergång skulle påbörjas är 
”omedelbara krav från våra kunders miljöer” och ”implementeringskrav på produkter 
som kräver IPv6” samt ”statliga bidrag”. Företagen behöver alltså i dagsläget 
ytterligare motivation och krav från antingen internetleverantörerna, 
produktleverantörerna, kunderna eller regeringen för att en övergång till IPv6 ska 
påbörjas. 

På frågan om när företagen kommer att genomföra arbetet mot IPv6 är det flera som 
skiljer på den externa och interna miljön. Ett av företagen utrycker sig i frågan om när 
övergången mot IPv6 förväntas att påbörjas: ”Internt kommer antalet hostar aldrig att 
uppgå till så många att vi kommer få slut på adresser, så det finns inget behov för 
migrering där. Externt beror tidpunkt för migrering på när vår ISP inte längre 
tillhandahåller IPv4-addresser.” Ett annat företag beskriver att de inte har någon plan 
på att migrera det interna nätverket till IPv6: ”Vår ambition är att kunna 
kommunicera med externa parter via IPv6. Vi har inte ambitionen att migrera 
företagets interna nätverk till IPv6.” 

Figur 18 nedan visar att flera företag inte anser att det är viktigt för de externa 
tjänsterna att vara nåbara via IPv6. 

Det är viktigt för företagets externa tjänster som t.ex. webbserver och mailserver 
att vara nåbara via IPv6. 

 

Figur 18: Hur viktigt det är för företagens externa tjänster att vara nåbar via IPv6. 

Endast två av de tillfrågade företagen som inte har påbörjat migreringsarbetet mot 
IPv6 har bestämt en tidpunkt för när arbetet ska påbörjas. Dessa företag ska påbörja 
arbetet under ”fjärde kvartalet 2011” och ”under 2011”. Ytterligare två företag svarar 
lite mer tveksamt på frågan: ”Vet ej, kanske 2012” och ”Kanske inom 2–3 år, mycket 
beroende av hur bakåtkompabiliteten kommer att se ut”. De menar att ifall utrustning 
och tekniker som är kompatibla med IPv4 fortsätter att utvecklas kommer det att ta 
längre tid för övergången att ta fart. Majoriteten av företagen är väldigt osäkra kring 
när övergången till IPv6 kommer att påbörjas. 

Företaget som har påbörjat migreringsarbetet mot IPv6 beräknar att det kommer ta 
”många år” att införa ett fullständigt stöd för IPv6 på det interna och det externa 
nätverket. De har för närvarande inte kommit till några tekniska metoder utan 
befinner sig i den första fasen i arbetet och inventerar befintlig struktur: ”Det mesta av 
befintlig utrustning har dåligt eller inget stöd för IPv6 vilket innebär att vi inte har 
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kommit till några tekniska metoder. Just nu inventerar vi kundernas befintliga miljö 
och identifierar vad som behöver bytas eller uppgraderas.” De anser även att av deras 
kunder är det ”enbart Asien som har kommit långt i migreringen. Alla andra kunder 
funderar på att lägga till IPv6 för sin externa web. Internt är det långt kvar”. 

De nämner även en kommande utmaning med att migrera till IPv6: ”Den stora 
utmaningen är inte bara teknik det är administrationen. Försök att skriva ner en IPv6 
adress och sen komma ihåg den...” Detta pekar på att IPv6 på nätverken kommer att 
innebära en omfattande förändring även administrativt för företagen. Vidare kommer 
det även vara viktigt med en fungerande DNS-struktur som kan översätta de ”långa 
och komplicerade” IPv6-adresserna till domännamn på nätverket så att 
slutanvändarna inte berörs av problemet. 

5.5 Första steget mot en övergång till IPv6  
På frågan om vad företagen ser som ett första steg mot att genomföra en övergång till 
IPv6 i nätverket svarar några att personal behöver utbildas och att en testmiljö av 
nätverket bör byggas upp. Nätverket kommer även att behöva inventeras för att man 
sedan ska kunna uppgradera eller byta ut enheter som inte har stöd för IPv6. Globala 
IPv6-adresser kommer att behöva beställas från internetleverantören och nätverket, 
det externa först, måste konfigureras om. Ett av företagen kommenterar det första 
steget mot en övergång till IPv6: ”Utbilda personal (Påbörjat). Inventera vilken 
utrustning som behöver bytas. Beställa IPv6 feeds på separerade linjer från 
operatörerna för test.” Detta är det enda företaget som har påbörjat utbildningen av 
personal. Andra företag nämner ”byte av routerhårdvara” och ”översyn av befintlig 
infrastruktur och stödet för IPv6” som ett första steg mot en övergång till IPv6. Två 
av företagen väljer att inte diskutera frågan alls och svarar ”har ej tagit ställning till 
det” respektive ”vet ej”. 

5.6 Sammanfattande analys av resultat 
Utifrån en analys av rapportens resultat och företagens kommentarer ovan kan 
slutsatsen dras att de tillfrågade företagen i Västra Götalandsregionen har en lång bit 
kvar innan arbetet mot IPv6 kommer att påbörjas i en större utsträckning. Migrationen 
kommer att ta lång tid och kan bli mycket kostsam till en början för flera av företagen. 

De varierande och dåligt utfyllda svaren i undersökningen tyder på en stor osäkerhet 
och okunskap i ämnet. Förutom de höga kostnaderna och att utbildning behövs inom 
området ser företagen även andra problem med att genomföra en övergång till IPv6. 
De är ”osäkra kring eventuella buggar och säkerhetsluckor” med IPv6 på nätverket 
och anser vidare att en ”bristande insikt i skillnaderna mellan de två protokollen kan 
medföra att både säkerhetsrisker och prestandafördelar i IPv6 förbises.” Detta 
styrker påståendet om att företagen i dagens läge är osäkra på hur nätverket kommer 
att påverkas av IPv6 och majoriteten är positivt inställda till NAT-tekniken som 
gynnar nätverkssäkerheten. 

Osäkerheten och den låga kunskapen om IPv6 tillsammans med att det inte finns 
någon efterfrågan på marknaden ännu är starkt bidragande orsaker till varför 
företagen inte har påbörjat arbetet mot IPv6. Det finns inga påtryckande krav från 
operatörerna och endast lite över hälften av Sveriges internetleverantörer kan idag 
erbjuda en IPv6-anslutning, se kapitel 2.8. Även företagens kunder, produktutvecklare 
på marknaden och regeringen ställer inga tydliga krav på en övergång till IPv6. 
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Vidare har några av företagen inte ambitionen att migrera det interna nätverket till 
IPv6, vilket kommer att vara det tyngsta arbetet, då många enheter och tjänster 
behöver uppgraderas. Att inte överge IPv4 i det interna nätverket betyder att företagen 
i framtiden kommer att behöva köra dubbla protokoll internt för att kunna 
kommunicera med andra parter via IPv6. Detta leder till mer arbete med adressering, 
och övervakning av nätverket vilket resulterar i ökade driftkostnader. Strategin för 
migreringsarbetet är att så småningom stänga ned IPv4 för att endast köra IPv6 på det 
interna nätverket, vilket leder till en enklare nätverksadministration. IPv4 ska endast 
finnas kvar på det externa nätverket eftersom att IPv4 förväntas leva kvar på Internet i 
tiotals år framöver, se kapitel 2.6.2. Detta pekar på en bristande kunskap om hur 
arbetet mot IPv6 ska genomföras hos flera av de svenska företagen. 

Företagen är dock eniga om att införa stöd för IPv6 på den externa miljön först i 
framtiden, vilket är den enkla biten, enligt Juvan (2010). De är även eniga om att en 
övergång till IPv6 behövs för att vara framtidsrustad och anser att stöd för IPv6 i 
framtida investeringar är viktigt. Att påbörja migreringsarbetet idag kan vara bra för 
att säkra nätverket inför framtiden och flera har börjat fundera ut ett första steg till en 
kommande övergång. En stor majoritet av företagen har dock inte påbörjat 
planeringen för IPv6 och det kommer troligtvis att bli en lång process med mycket 
planeringsarbete, utbildning av personal samt uppgraderingar och utbyte av 
utrustning. Framförallt kommer migreringen att bli väldigt omfattande, tidskrävande 
och kostsam för de större företagen. 
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6 Diskussion 
Övergången till IPv6 kommer att införas stegvis på nätverken. Det har hittills varit ett 
trögstartat arbete och NAT-tekniken har länge använts för att bromsa adressbristen på 
Internet. Resultatet visar att situationen hos företagen i Västra Götalandsregionen 
stämmer överens med de förväntade resultat om vad som hindrar företagen att påbörja 
övergången till IPv6, se kapitel 3.1. Undersökningen har även bidragit till flera nya 
resultat. Nedan presenteras en diskussion av resultat och analys i föregående kapitel 
jämfört med de relaterade arbeten som gjorts inom området, se kapitel 2.8. Vidare 
presenteras även diskussion till problemen med NAT, ekonomiska aspekter, 
rekommendationer samt en generalisering av rapportens resultat. Slutligen presenteras 
en diskussion angående den valda metoden samt en avslutande diskussion. 

6.1 Relaterade arbeten  
Situationen år 2001, då operatörerna väntade på att någon skulle ta det första steget 
mot IPv6 (Danielsson och Maurin, 2001), och situationen år 2005, då operatörerna 
inte fann något behov av IPv6 på marknaden (Dongo, 2005), liknar dagens situation 
hos företagen. Resultatet av undersökningen visar att det inte finns något som 
motiverar till att påbörja övergången till IPv6 och ”hönan-och-ägget-problematiken” 
kvarstår mellan de olika parterna. Ingen vill vara först ut och ta smällen som kan bli 
kostsam till en början. Därför agerar både företag och flera internetleverantörer 
avvaktande och det finns ett bristande intresse för IPv6 på marknaden i dagens läge. 

Ett stort hinder är att det inte finns någon efterfrågan av IPv6 på marknaden än. Enligt 
Dongo (2005) hade internetleverantörerna inte något behov och kände ingen press av 
att kunna leverera IPv6 till kunderna år 2005, trots en medvetenhet om flera 
intressanta IPv6-tjänster. Det finns i dagens läge inget behov av IPv6 hos företagen, 
vilka är kunder till operatörerna. Därför avvaktar flera av internetleverantörerna och 
ställer inga krav på en övergång till IPv6. Undersökningen visar att det finns 
operatörer som inte erbjuder en IPv6-anslutning till företagen. 

Enligt Hovav och Kim (2006) fanns det år 2006 svårigheter att bevisa affärsnyttan 
med IPv6 och majoriteten av de koreanska företagen hade inte påbörjat arbetet. Det 
fanns en bristande kunskap om riskerna med migreringen och staten gav inte 
tillräckligt med information om IPv6. En jämförelse kan göras till den svenska 
marknaden idag, där det inte finns någon part som trycker på mot att påbörja 
övergången. Varken operatörerna, produktutvecklarna eller regeringen ställer krav 
och företagen har svårt att finna någon ekonomisk fördel med övergången till IPv6. 
Därav den bristande motivationen, okunskapen och osäkerheten. Detta är en 
anledning till varför företagen avvaktar med att fördjupa sig inom IPv6. 

I april år 2010 hade 75 procent av de svenska företagen inte börjat fundera på hur en 
övergång till IPv6 skulle genomföras, enligt en undersökning genomförd av .SE. 
Denna rapport visar att medvetenheten är fortsatt väldigt låg. Tio av elva företag har 
inte påbörjat arbetet mot IPv6 och över hälften av företagen har inte undersökt 
möjligheten till att erhålla en IPv6-anslutning från internetleverantören. Flera kan inte 
avgöra när arbetet ska påbörjas och väljer att avvakta tills större krav uppstår. Få av 
företagen nämner fördelen att kunna kommunicera med andra parter som använder 
IPv6, vilket enligt Hagen (2006) kommer att bli väsentligt i framtiden för att få 
tillgång till internationella marknader. Övergången till IPv6 har idag kommit långt 
fram i flera andra länder, främst i Asien. Vidare ser flera av företagen inget behov av 
att göra de externa tjänsterna nåbara via IPv6, vilket enligt .SE (2011) framförallt är 
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viktigt för de svenska företagen som är exportberoende och förlitar sig på att kunna 
kommunicera med internationella marknader. 

6.2 Problemen med NAT 
De flesta av företagen har en låg kunskap om IPv6-protokollets fördelar för nätverket 
och de ser flera problem med det omfattande arbetet. Ett problem, vilket beskrivs i 
kapitel 2.3, är användningen av NAT-tekniken på nätverket. Det minskade behovet av 
NAT, vilket är en följd av övergången till IPv6, kommer att sänka de ekonomiska 
underhållskostnaderna på nätverken. 

Undersökningens resultat visar att majoriteten av företagen är positivt inställda till 
NAT. Få pekar på att IPv6 ger möjlighet till ett minskat behov av NAT i 
företagsnätverken. IPv6 möjliggör en punkt-till-punkt förbindelse mellan noderna i 
nätverken, vilket är Internets grundidé. Förutom lösningen av adressbristen och de 
långsiktiga sänkta kostnaderna IPv6 ger jämfört med IPv4-nätverk beroende av NAT, 
kommer enligt Cooper och Yen (2005) nya produkter och tjänster som utvecklas att 
gynnas av den fullständiga nåbarheten med IPv6. 

Flera företag anser att NAT ger möjligheter för nätverken och har blivit beroende av 
tekniken, mycket tack vare säkerhetsfördelarna med användningen av de privata IPv4-
adresserna som skyddar det interna nätverket. NAT utvecklades ursprungligen för att 
undvika problemet med adressbristen och är idag den främsta anledningen till varför 
IPv4 fortfarande lever kvar på nätverken. Trots den aktuella adressbristen kommer det 
bli svårt att övertyga de bakåtsträvande företagen att påbörja övergången till IPv6 och 
överge NAT för att undersöka andra säkerhetslösningar som t.ex. IPv6-adresser som 
inte går att spåra, se kapitel 2.7.1. Vidare ger IPv6 även fler möjligheter till en säker 
och krypterad kommunikation på nätverken än IPv4, se kapitel 2.4.5. Detta kan dock 
förväntas bli en stor omställning för de företag som prioriterar den interna 
nätverkssäkerheten högt med strikta regelverk, som exempelvis banker. Även den 
offentliga verksamheten skulle kunna få problem med den kommande omställningen. 

6.3 Ekonomiska aspekter 
Arbetet mot IPv6 kan komma att bli mycket kostsamt och resultera i ett 
produktionsbortfall till en början för flera av företagen. Resultatet visar att företagen 
ser kostnader med att personal behöver utbildas inom området samt att en stor del av 
den befintliga nätverksutrustningen behöver bytas ut, då det inte finns något utbrett 
stöd för IPv6 på nätverken i dagsläget. Företagen är överens om att framtida 
investeringar ska ha stöd för IPv6 men avvaktar i nuläget och väljer att använda IPv4 
tills större krav uppstår på marknaden. Enligt .SE (2011) finns det stöd för IPv6 i 
nästan all ny hård- och mjukvara och enligt Sundqvist (2011) kan flera svenska 
operatörer idag erbjuda en IPv6-anslutning. 

Enligt Kim och Kim (2005) kommer växande IPv4-nätverk beroende av NAT-
tekniken att leda till exponentiellt ökade kostnader för företagen. Vidare ger IPv6-
protokollets tekniska möjligheter för nätverken sänkta underhållskostnader jämfört 
med IPv4 och detta resulterar i långsiktiga ekonomiska fördelar för företagen, trots 
den inledande kostnaden med IPv6. Vidare utvecklas och används flera tjänster idag 
som t.ex. IP-telefoni och videokonferens. Marknaden ökar även för mobila enheter 
som ansluter sig till Internet. Detta ställer komplexa krav på nätverken, vilket enligt 
Hagen (2006) kommer att bli både dyrt och tekniskt krävande med IPv4-protokollet 
och leda till ett ökat behov av NAT-tekniken i nätverken. 
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Det finns även en generell ekonomisk fördel med att genomföra övergången till IPv6. 
Resultatet visar att flera IT-konsultbolag kommer att börja implementera IPv6 i 
kundernas nätverk i framtiden och detta kommer att leda till nya affärsmöjligheter för 
IT-branschen. Därför kan de konsulter som är sena med att genomföra övergången till 
IPv6 idag gå miste om framtida affärer när det uppstår en konkurrens på marknaden. 
Detta gäller även internetleverantörerna som är sent ute. När kunderna börjar kräva 
IPv6 är det viktigt att kunna erbjuda tjänsten fullt ut annars väljer kunden någon 
annan som gör det. 

Rapporten visar att en stegvis övergång till IPv6 kommer att vara ekonomiskt hållbar, 
driva utvecklingen framåt och tillåta att fler tjänster och produkter ansluter sig till 
Internet i framtiden. IPv6 kommer även att förenkla nätverksstrukturen jämfort med 
en fortsatt användning av IPv4 och ett ökat behov av NAT. Företagen som väntar in i 
det sista med att påbörja övergången till IPv6 riskerar att få oönskade kostnader i 
framtiden. IT-bolag kan gå miste om affärsmöjligheter och exportberoende svenska 
företag riskerar att inte kunna kommunicera med internationella marknader, vilket i 
värsta fall skulle kunna leda till en försämrad affärsverksamhet. 

6.4 Rekommendationer 
De svenska företagen som hittills avvaktat länge med övergången till IPv6 står nu 
inför ett omfattande arbete som kan komma att bli mycket kostsamt och tidskrävande, 
speciellt för de med en större IT-miljö. Resultatet visar tydligt på ett nutida 
samhällsproblem inom IT-världen med det trögstartade arbetet mot IPv6. För att 
motivera migreringsarbetet är det viktigt för företagen att påbörja arbetet innan 
adresserna tar slut genom att fördjupa sig inom området, inventera den befintliga 
infrastrukturen, kontakta internetleverantören, ställa krav på information och beställa 
globala IPv6-adresser för organisationen så fort som möjligt. Det viktigaste är att 
påbörja övergången externt först, att aktivera IPv6 på företagets webb- och  
e-postserver. Ett nystartat företag i Asien ska i framtiden kunna kommunicera med de 
svenska företagen via IPv6. 

6.5 Generalisering av resultatet 
Deltagande företag i undersökningen är IT-konsultföretag av varierande storlek inom 
den privata sektorn i Västra Götalandsregionen. Flera av dessa företag är även 
verksamma i andra regioner och har kontor på andra platser i Sverige. Det största 
företaget som deltagit i undersökningen har även ”kontor i fler än 35 platser i 
världen”. Vidare är IT-företagens kunder svenska företag av varierande storlek och 
bedriver med största sannolikhet olika tjänster inom olika verksamhetsområden.  

Vidare har flera myndigheter och organisationer i den offentliga verksamheten sin IT-
drift utlagd på en annan part och är kunder till IT-konsultbolag. Enligt en 
undersökning av E-delegationen hade endast åtta procent av de svenska 
myndigheterna planer på att införa IPv6 innan år 2012 och konstaterar följande:  

”– Konsekvensen kan bli att myndigheter som väntar med sina 
förberedelser, till slut måste forcera ett införande av IPv6 med risk för 
onödigt höga konsultkostnader och i värsta fall störningar i myndighetens 
IT-miljö.” Enligt E-delegationen (Jerräng, 2010). 

Resultatet från denna rapports undersökning kan därför generaliseras till en viss del 
och även antas gälla för andra typer av företag, andra regioner i Sverige samt den 
offentliga verksamheten där situationen idag är liknande idag, se kapitel 2.7.1. 
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6.6 Val av metod 
Metod för denna rapport var en enkätundersökning med flera relevanta frågor kopplat 
till problempreciseringen. Trots att endast elva av tjugotre företag svarade på enkäten 
gav detta ett slagkraftigt resultat. Motivationen för deltagande i enkätundersökningar 
är vanligtvis lågt, vilket belystes om i kapitel 4.1. 

De inledande kommentarerna vid uppringningen till företagen pekade på ett lågt 
intresse för IPv6. Detta var avgörande för att kunna bekräfta att enkät-
undersökningens frågor var relevanta till den nuvarande situationen hos företagen. 
Dock förväntades det att finnas företag som hade påbörjat arbetet mot IPv6 i en större 
utsträckning, därav frågorna för både de som arbetat med IPv6 respektive de som inte 
påbörjat migrationen ännu. Därför kan frågorna i denna undersökning sannolikt 
tillämpas i liknande studier om några år då flera företag förväntas påbörja migrerings-
arbetet. 

Den låga svarsfrekvensen kan bero på att de som inte deltog ej har funderat på frågan 
om vad som hindrar arbetet mot IPv6 i företagsnätverket. Bortfallet i undersökningen 
kan även bero på den generella avhållsamheten företag har till just 
enkätundersökningar. Detta antagande stöds av att majoriteten av företagen svarade 
på undersökningen efter att ha blivit påminda flera gånger. Flera av de uppringda 
företagen ansåg sig vara fullkomligt okunniga och inte besitta någon kunskap om 
IPv6-området alls. Trots okunskapen svarade nästan hälften av företagen på enkäten. 
Majoriteten av svarsdeltagarna svarade efter att flera påminnelser skickats iväg i form 
av uppringningar och mejl om att enkäten var riktad till de företagen som inte hade 
arbetat med IPv6. 

6.7 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis visar rapporten att inga av de tillfrågade företagen i Västra 
Götalandsregionen har planerat för det tekniska arbetet mot IPv6. Majoriteten har inte 
satt någon bestämd tidpunkt för när arbetet kommer att påbörjas. Företagens behov av 
IPv6 är idag lågt och det ses som ett framtida projekt, vilket kan komma att bli väldigt 
kostsamt och tidskrävande till en början, men samtidigt öppna upp för nya 
affärsmöjligheter inom IT-branschen. Övergången kommer att påbörjas i slutet av 
2011 som tidigast och den drivande faktorn för IPv6 på marknaden förväntas att vara 
adressbristen och att någon av operatörerna, produktutvecklarna, den offentliga 
verksamheten eller företagen börjar ställa tydliga krav för en övergång till IPv6 
genom att ta det första och avgörande steget. 

Företagen som behåller IPv4 på nätverken och fortsätter med användningen av NAT-
tekniken kommer att gå miste om de långsiktiga ekonomiska fördelarna med IPv6. 
Det räcker inte med att den tekniska nyhetsvärlden, entusiastiska användare och att 
flera organisationer motiverar det tekniska arbetet till IPv6, även internet-
leverantörerna behöver ställa krav och ge mer information om fördelarna med IPv6.  

Detta var även ett problem som upplevdes i Korea år 2006 där det, enligt Hovav och 
Kim (2006), fanns en bristande information från den koreanska regeringen och där 
företagen efterlyste information om de ekonomiska fördelarna med IPv6. Idag är 
Korea ett av flera länder i Asien som kommit långt fram i utvecklingen och för att 
övergången ska påbörjas hos de svenska företagen kan tydligare direktiv från den 
svenska regeringen vara på sin plats för att påskynda arbetet mot IPv6, vilket även 
resultatet delvis pekar på. 
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7 Slutsatser och framtida arbete 
Genomförd undersökning visar att alla de fyra delproblemen som finns beskrivna i 
kapitel 3 stämmer överens med den nuvarande situationen och är bidragande orsaker 
till varför de svenska företagen inte har påbörjat övergången till IPv6 ännu. Nedan 
följer slutsatser av arbetet kopplat till de fyra delproblemen samt upplysningar om 
förslag till fortsatt arbete. 

7.1 Slutsatser 
Det första delproblemet pekar på att företagen har en låg medvetenhet om IPv6 och att 
de inte finner några fördelar med protokollet för nätverket i dagsläget. Inget av de 
tillfrågade företagen har börjat planera för det tekniska arbetet mot IPv6. Inget företag 
har alltså utarbetat en strategi med exempelvis val av övergångstekniker eller börjat 
konfigurera enheter och applikationer i nätverken med IPv6. Några har dock börjat 
diskutera arbetet och ett företag har påbörjat utbildningen av personal. Kompetensen 
om IPv6 är dock otillräcklig och flera företag finner inga problem med en fortsatt 
användning av IPv4 och är även positivt inställda till NAT-tekniken på nätverken, 
som har bidragit till en ökad säkerhet för den interna miljön. NAT förväntas dock att 
ge företagen ökade kostnader i framtiden och IPv6 som eliminerar behovet av NAT är 
en dokumenterat säkrare teknik. Den låga medvetenheten om IPv6 samt ett beroende 
av NAT på nätverken är därför ett stort hinder mot att påbörja övergången till IPv6. 

Det andra delproblemet pekar på att arbetet mot IPv6 är tidskrävande med mycket 
planering och utbildning av personal. Eftersom inget av företagen har planerat för 
arbetet är resultaten varierande. Generellt sätt gäller regeln att företagen med en större 
IT-infrastruktur upplever detta som ett större hinder mot att påbörja arbetet mot IPv6 
än de mindre företagen. 

Det tredje delproblemet visar att övergången till IPv6 är en kostsam process för 
företagen, då mycket hårdvara och mjukvara behövs uppdateras eller bytas ut. Nästan 
alla företag nämner i flera av frågorna att arbetet mot IPv6 kommer att bli kostsamt 
till en början och innebära krav på att enheter i infrastrukturen behöver testas, 
uppdateras och i vissa fall bytas ut. Framförallt hårdvara kommer att behöva bytas ut 
för att nätverken ska bli IPv6-funktionella. Denna process är även tidskrävande, 
liksom problemet med planering och utbildning av personal. Därför kommer 
konfigurationsarbetet, uppdateringar och utbyte av hårdvara och mjukvara att ta 
mycket tid och bli väldigt kostsamt, framförallt för de företag med en större 
infrastruktur. En medföljande risk med migreringsarbetet till IPv6 är tiden nätverket 
kommer att vara nere när arbetet påbörjas, vilket kan leda till ett potentiellt 
produktionsbortfall för företagen. Därför är övergången till IPv6 en kostsam process 
till en början och detta är ett stort hinder till varför företagen inte har påbörjat arbetet 
mot IPv6. 

Det fjärde delproblemet pekar på problemet för företagen att få en IPv6-anslutning 
från internetleverantören. För några av företagen är det inte möjligt att tillhandahålla 
en IPv6-anslutning från ISP:n och detta är givetvis ett hinder. Dock har över hälften 
av företagen inte tagit diskussionen med internetleverantören än om att erhålla globala 
IPv6-adresser med anledningen att det inte finns något behov av IPv6 i dagsläget. 
Medvetenheten är låg och företagen har ingen kunskap om varken de tekniska 
fördelarna eller de långsiktiga ekonomiska fördelarna med IPv6 i nätverken. Därför är 
det få som undersökt möjligheten till att erhålla en IPv6-anslutning och de väljer att 
vänta på större krav och mer information, framförallt från internetleverantörerna, 
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vilket skulle motivera företagen att påbörja övergången till IPv6 i dagsläget. Endast 
lite över hälften av de svenska internetleverantörerna kan i dagsläget erbjuda en IPv6-
anslutning och det fjärde delproblemet kan därför ses som ett hinder mot att påbörja 
arbetet mot IPv6. Det är dock möjligt att påbörja migreringen till IPv6 hos företagen 
trots att operatören inte har stöd för IPv6 genom att använda sig av olika 
övergångstekniker. 

För att besvara frågan om vilket av delproblemen som är det största hindret mot en 
övergång till IPv6 hos företagen kan det konstateras att medvetenheten om IPv6 är 
låg, företagen ser inga fördelar med IPv6 och håller kvar vid gamla tekniker som 
NAT. Det kostsamma och tidskrävande arbetet skjuts upp och några av företagens 
operatörer har inget stöd för IPv6 i dagsläget. Resultatet pekar på ett bristande 
intresse, en stor teknisk okunskap och en omedvetenhet om de långsiktiga 
ekonomiska möjligheterna med IPv6 på företagsnätverken. Därför kan det första 
delproblemet ses som det största hindret mot att påbörja övergången till IPv6. 

Vidare kan slutsatsen dras utifrån resultatet om de stora hindren mot IPv6 samt 
resultatet från de relaterade arbeten som presenterats i rapporten angående situationen 
i Asien år 2006 att situationen i Sverige idag kan vara liknande. Med tanke på att 
länderna i Asien idag har kommit långt fram i utvecklingen kan tydligare direktiv 
behövas i framtiden från den svenska regeringen för att övergången till IPv6 ska 
påbörjas för den offentliga verksamheten, vilket även skulle resultera i att företag 
inom den privata sektorn tar steget mot IPv6. 

7.2 Framtida arbete 
Nedan presenteras förslag till fortsatta studier, vilka kan vara intressanta att arbeta 
med i framtiden, för att komplettera denna rapportens resultat: 

• Övergången till IPv6: Vilka problem upplever svenska företag med 
migreringsarbetet? – Denna undersökning kan troligtvis genomföras om några 
år, då övergången förväntas att ha tagit fart i Sverige med tanke på att IPv4-
adresserna snart är helt förbrukade. Metod för denna rapport kan med fördel 
appliceras i denna studie. 

• Säkerheten med IPv6 i företagsnätverken – En undersökning som visar hur 
problemen med NAT kan lösas på ett effektivt och säkerhetsmässigt sätt för att 
motivera en övergång till IPv6 i företagens interna nätverk. 

• Praktiska tillvägagångssätt för att genomföra en övergång till IPv6 i ett 
företagsnätverk – En undersökning som behandlar tekniska aspekter med IPv6 
och jämför flera lämpliga strategier för att migrera till IPv6 hos företagen. 

• Övergången till IPv6: En global jämförelse – En ekonomisk studie som syftar 
till att jämföra situationen i Sverige med andra länder i exempelvis Asien, där 
övergången till IPv6 har tagit fart. Framförallt för att vidare undersöka de 
ekonomiska fördelarna med IPv6. 
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8 Avslutande budskap och slutord 
Nedan presenteras budskap för att motivera företagen till att ta steget mot IPv6 samt 
personliga slutord för att avsluta rapporten. 

8.1 Avslutande budskap 
Den gyllene regeln inom IT har länge varit att aldrig röra ett fungerande system. 
Denna regel bör i dagens läge formuleras om. Internet växer så det knakar, nya 
applikationer utvecklas och fler enheter ansluts varje dag till det globala nätverket. 
Den explosiva utvecklingen har lett till ett stort fokus på de anslutna produkterna, 
exempelvis mobiltelefoner, och tjänsterna som används på marknaden idag. Därför 
har nätverkstekniken kommit i skymundan hos företagen och IT-miljöerna kommer 
snart att uppleva brister med det 40 år gamla IPv4-protokollet som länge har överlevt 
på Internet tack vare NAT-tekniken. 

Förändringen har redan tagit fart i flera andra länder runtom i världen. För att Internet 
och det moderna informationssamhället ska kunna fortsätta att växa och utvecklas i 
framtiden och för att Internet ska kunna förbli ett globalt nätverk, med möjlighet till 
en fullständig nåbarhet, måste de svenska företagen genomföra en omfattande 
förändring. 

IPv6 heter lösningen som företagen alltför länge har blundat för. Det är dags för 
bakåtsträvarna att öppna ögonen och se möjligheter istället för problem med IPv6 för 
att kunna tillåta en framtida tillväxt på marknaden och för att kunna hänga med i 
Internets tekniska utveckling. De svenska företagen måste ta steget till IPv6 idag. Det 
finns inga andra alternativ längre. 

8.2 Slutord 
Problemet som rapporten undersöker har varit nästan lika omfattande att besvara som 
det framtida IPv6-arbetet kan komma att bli för flera av företagen. Det har trots allt 
varit en väldigt intressant uppgift och jag vill framföra ett stort tack till er som har gett 
mig stöd i både med- och motgångar under arbetets gång. 

Jag hoppas att det har varit ett intressant arbete som har väckt nya tankar och 
funderingar hos dig som läsare. Jag skulle vilja avsluta rapporten med ett 
sammanfattande citat om IPv6 från en av ledarna i organisationen Internet Society, 
Leslie Daigle: 

”It's something of a broccoli technology, in that regard: It's better for you 
if you eat it but it's not necessarily appealing in its own right.” (Kerner, 
2009). 
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 
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Del 1 av 3: Inledande frågor 

• Vilken typ av IT-företag är ni och vilket eller vilka områden är ni verksamma 
inom? 

• Vilken är din position i företaget? 
• Hur många anställda är ni totalt på företaget? 
• Huvudfråga: Har ni påbörjat migreringsarbetet mot IPv6 i ert eller era kunders 

nätverk? (Ja/Nej) 

Del 2 av 3: Öppna frågor, vid svar Ja på huvudfrågan i del 1 

• Hur långt har ni kommit med migreringsarbetet, vilken fas befinner ni er i? 
• Hur lång tid beräknas det ta att införa ett fullt IPv6-stöd för interna och externa 

tjänster i nätverket? 
• Vilken eller vilka övergångtekniker har ni använt er av och varför? 
• Vilka möjligheter och fördelar ser ni med att genomföra övergången till IPv6 

(nämn gärna flera)? 
• Vilka risker och problem ser ni med att genomföra en övergång till IPv6 

(nämn gärna flera)? 
• Hur mycket planering och utbildningen av personal är en del av arbetet mot 

IPv6? 
• Hur upplever ni internetleverantörens arbete mot IPv6 och att erbjuda er en 

IPv6-anslutning? 
• Vilken hårdvara och mjukvara i nätverket har uppdaterats eller bytts ut (eller 

kommer att behöva bytas ut) för att genomföra övergången? 
• Hur kostsamt är migreringsarbetet mot IPv6 för företaget? 
• Ange gärna övriga kommentarer och åsikter angående övergången till IPv6 i 

ert företag: 

Del 2 av 3: Öppna frågor, vid svar Nej på huvudfrågan i del 1 

• Varför har ni inte påbörjat arbetet mot IPv6 ännu (nämn flera anledningar om 
möjligt)? 

• Vad skulle behöva ske för att ni ska börja genomföra migrationen mot IPv6 i 
dagsläget? 

• När förväntar ni er att påbörja med övergången till IPv6 i nätverket? 
• Vilka möjligheter och fördelar kan ni se med att genomföra en övergång till 

IPv6 (nämn gärna flera)? 
• Vilka risker och problem kan ni se med att genomföra en övergång till IPv6 

(nämn gärna flera)? 
• Vad ser ni som ett första steg med att genomföra en övergång till IPv6 i 

nätverket? 
• Hur mycket planeringsarbete och utbildning av personal tror ni att arbetet mot 

IPv6 kommer att kräva? 
• Hur upplever ni internetleverantörens arbete mot IPv6 och att erbjuda er en 

IPv6-anslutning? 
• Vilken hårdvara och mjukvara kan behöva uppdateras eller bytas ut för att 

genomföra övergången till IPv6? 
• Hur kostsamt kan migreringsarbetet mot IPv6 komma att bli för företaget? 
• Ange gärna övriga kommentarer och åsikter angående övergången till IPv6 i 

ert företag: 



Övergången till IPv6: Vad hindrar svenska företag att ta steget? 

 IV 

Del 3 av 3: Kompletterande påståenden 
Nedan följer ett antal påståenden ni väljer att ta ställning till utifrån en ökande skala 
från 1 till 5 där: 

1. Stämmer inte alls med påståendet 
2. Stämmer inte med påståendet 
3. Varken eller 
4. Stämmer med påståendet 
5. Stämmer väldigt bra med påståendet 

 
• Vi har börjat diskutera om arbetet mot IPv6.  
• Vi har börjat planera för en övergång till IPv6 (analyserat risker, utarbetat en 

strategi m.m.). 
• Vi påverkas av den nuvarande IPv4-adressbristen på Internet. 
• Vi har kunskap om IPv6 och dess fördelar för nätverket.  
• Vi har kunskap om IPv6 säkerhetsmässiga fördelar för nätverket. 
• Vi är väl bekanta med de övergångstekniker som finns för att kunna köra IPv4 

och IPv6 parallellt med varandra på nätverket.  
• Användning av NAT-tekniken är ett problem för nätverket. 
• Användning av NAT-tekniken ger möjligheter för nätverket. 
• Det är viktigt för företagets externa tjänster som t.ex. webbserver och 

mejlserver att vara nåbara via IPv6. 
• Vi har ett behov av IPv6 i företagsnätverket i dagsläget. 
• Arbetet mot IPv6 är omfattande med krav på planering och utbildning av 

personal. 
• Arbetet mot IPv6 i nätverket är en tidskrävande process. 
• Är det möjligt att få tillgång till IPv6-adresser av er internetleverantör?  

(Ja/Nej/Vet ej) 
• Internetleverantören arbetar aktivt för att genomföra en övergång till IPv6 och 

påskyndar arbetet (skickar ut broschyrer och ger information om övergången 
m.m.). 

• Arbetet mot IPv6 är till en stor del internetleverantörens ansvar. 
• Det finns ett utbrett stöd för IPv6 i företagsnätverket (hårdvara och mjukvara). 
• Det är viktigt att framtida investeringar av hårdvara och mjukvara har stöd för 

IPv6. 
• Arbetet mot IPv6 i nätverket är en kostsam process för företaget. 
• Slutligen, är det något ni vill tillägga eller kommentera till någon eller några 

av dessa frågor? 

 



Övergången till IPv6: Vad hindrar svenska företag att ta steget? 

 V 

Bilaga 2 - Välkomstmejl 
Hej, mitt namn är Frank Torvmo. Jag studerar Nätverks- och systemadministration på 
högskolan i Skövde och skriver ett examensarbete angående hinder och problem mot 
att påbörja övergången till IPv6 hos svenska företag. 
 
Jag vänder mig till er för att få svar på dessa generella frågor angående arbetet mot 
IPv6 i ert eller era kunders IT-infrastruktur. Jag skulle vara oerhört tacksam om ni tog 
er tid och engagerar er i att svara på dessa frågor så utförligt och uppriktigt som 
möjligt för att jag ska kunna genomföra min rapport. 
 
Beräknad tid för att svara på enkäten är cirka 20 minuter, men ta gärna god tid på er 
för att svara på frågorna. Undersökningen är fullständigt anonym. 
 
Ett stort tack på förhand! 
 
Frank Torvmo, Högskolan i Skövde 
 
Länk till enkäten: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFQzVVNBZ2ZnZ1ladEY4SX
MyQUxVS2c6MQ 

 

 


