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1 Om .SE:s satsningsområde Hälsoläget 
Undersökningen ingår som en del i .SE:s satsningsområde Hälsoläget. Syftet 
med satsningsområdet är bland annat: 

• att övervaka kvaliteten på Internets infrastruktur i Sverige genom att 
samla in och analysera fakta,  

• att sprida resultaten från undersökningarna, samt 

• att genom råd och rekommendationer medverka till att infrastrukturen 
har god funktionalitet och hög tillgänglighet.  

Syftet är också att vid behov uppmärksamma och informera om brister och 
missförhållanden.  

Hälsoläget finansieras av .SE. Resultaten av undersökningen har bearbetats, 
analyserats och rapporten har sammanställts av Anne-Marie Eklund Löwinder, 
kvalitets- och säkerhetschef på .SE. Fördjupningarna om DNSSEC har 
genomförts av Patrik Wallström, projektledare på .SE. Patrik har också det 
operationella ansvaret för de verktyg som används. 

Ett särskilt tack till Fredrik Ljunggren, Kirei, Patrik Fältström, Netnod och 
Torbjörn Eklöv, Interlan för värdefulla synpunkter. 

Mer information om innehållet i rapporten kan erhållas från Anne-Marie 
Eklund Löwinder, och henne når man på anne-marie.eklund-lowinder@iis.se. 
Mer information om tekniken bakom undersökningen kan man få från Patrik 
Wallström. Honom når man på patrik.wallstrom@iis.se. 

  

mailto:anne-marie.eklund-lowinder@iis.se�
mailto:patrik.wallstrom@iis.se�
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2 Introduktion 
Syftet med Hälsoläget är att göra domäninnehavare för framför allt viktiga 
funktioner i samhället och deras tjänstetillhandahållare uppmärksamma på 
brister och missförhållanden genom att presentera rapporter med resultat och 
analyser från mätningar som vi genomför med en viss regelbundenhet. 

För att effektivt kunna påverka den svenska Internetinfrastrukturens kvalitet 
både utvecklar och underhåller vi egna mätverktyg och använder andras som vi 
paketerar i en gemensam plattform. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring av 
verktyg, analys av resultat och rapportering. 

Vi har de senaste fem åren publicerat en årlig, sammanställd rapport som 
redovisar resultaten från våra undersökningar, där vi till stora delar strävar efter 
att göra en uppföljning av de tidigare årens undersökningar för att kunna se 
mönster för utveckling och trender. 

För 2012 har vi delvis kompletterat den strategiska inriktningen för Hälsoläget 
med syfte att kunna presentera djupare analyser i rapportform varje kvartal, 
baserat på fördjupade körningar inom vissa specifika områden. 

Den nu aktuella rapporten är resultatet av en fördjupad undersökning och 
analys inom området DNS och DNSSEC som genomfördes i februari 2012.  

Syftet med undersökningen är att kartlägga och analysera kvaliteten och 
nåbarheten i domännamnssystemet (DNS) i .se-zonen för både ett urval av 
domäner som representerar viktiga funktioner i samhället, alla signerade 
domäner i .se och ett slumpmässigt urval motsvarande en procent av samtliga 
domäner i .se. 

Rapporten riktar sig främst till den som har ansvar för drift och förvaltning av 
en verksamhets IT- och informationssystem.  

2.1 Syftet med undersökningen 

Syftet med att fokusera på och fördjupa undersökningen kring DNS och 
DNSSEC är att skapa uppmärksamhet kring de problem och brister som en hel 
del domäner i .se-zonen lider av. 

2.2 Om undersökningsgruppen 

I den nu aktuella undersökningen testades en undersökningsgrupp med 
totalt 911 domäner fördelade på 1 374 unika namnservrar, både IPv4 (1 241) och 
IPv6 (133). Med ”unik” avses servrar med unika IP-adresser. En namnserver 
hos en operatör kan givetvis härbärgera flera domäner.  

Dessutom har en jämförelse gjorts med hela .se-zonen baserat på en 
kontrollgrupp som består av en procent av hela .se-zonen, det vill säga 11 730 
slumpmässigt utvalda .se-domäner fördelade på 2 938 unika namnservrar, 
2 698 med IPv4 respektive 240 med IPv6. Slutligen har vi undersökt alla 
signerade domäner i .se-zonen för att se hur väl DNSSEC är uppsatt och 
fungerar. 

Vid undersökningstillfället var omkring 14 procent av samtliga aktiva domäner i 
.se-zonen signerade med DNSSEC. 



 Nåbarhet på nätet 
 DNS och DNSSEC i .se 
 
 

 Sida 4 av 36 

2.3 Avgränsningar 

Vi hade som ambition att också göra en jämförelse av kvaliteten i DNS mellan 
osignerade och signerade domäner. En sådan jämförelse blev emellertid inte 
relevant eftersom det är ett litet antal namnserveroperatörer som står för 
merparten av de signerade domännamnen i .se. De som har signerat domäner 
med DNSSEC är några av de största namnserveroperatörerna vilka redan har en 
förhållandevis bra infrastruktur och det skulle bli missvisande att jämföra 
kvaliteten hos dessa med övriga operatörer.  

Värt att nämna är att .SE:s tre största registrarer har 50 procent av marknaden 
och tar vi de sju största har dessa 75 procent av marknaden. Bland 
namnserveroperatörerna så har de två största ungefär 36 procent av marknaden 
och de fem största 50 procent av marknaden. Samtidigt finns det bland 
namnserveroperatörerna en väldigt lång svans, det vill säga väldigt många, 
mycket små, operatörer. 

En avgränsning när det gäller urvalet av kontrollgruppen är att i den förra 
versionen av mätplattformen kunde vi ta ut en lista på ett exakt antal 
slumpmässigt utvalda domäner och behålla den över tiden. Nu följer verktyget 
en annan typ av algoritm som innebär att det inte går att bestämma det exakta 
antalet för testgruppen eller vilka dessa ska vara, utan att vi i stället väljer ut en 
andel, i det här fallet en procent, vilket i den aktuella körningen blir 11 730 
domäner. Därför ändrar sig kontrollgruppen för varje undersökning. 

2.4 Testobjekt 

Testerna genomförs på domäner och namnservrar för ett stort antal viktiga 
verksamheter i samhället; totalt 911 domäner grupperade i kategorier på 
följande sätt: 

• 60 statligt ägda företag. 

• 79 banker, finansinstitut och försäkringsbolag. 

• 22 Internetoperatörer (ISP). 

• 290 kommuner. 

• 21 landsting. 

• 34 medieföretag. 

• 228 statliga myndigheter och affärsverk, inklusive länsstyrelser. 

• 39 universitet och högskolor. 

• 146 registrarer. 

Utöver detta har vi alltså också en kontrollgrupp med 11 730 slumpmässigt 
utvalda domäner. 
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3 Sammanfattning 
Undersökningen är genomförd under februari 2012 och har fokuserats på 
kvalitet i DNS och DNSSEC. Utvecklingen av DNSSEC men även IPv6 är viktiga 
steg i Internets utveckling, och detta uppmärksammas därför också i 
regeringens strategi för det IT-politiska området ”It i människans tjänst - en 
digital agenda för Sverige”.1

Vår återkommande undersökning av DNS för verksamheter som vi betraktar 
som kritiska visar på små förändringar jämfört med undersökningen hösten 
2011. Vår kontrollgrupp, som är representativ för .se-zonen som helhet, visar 
dock på fler allvarliga fel nu än vid förra mätningen – 22,5 procent av 
namnservrarna har allvarliga fel nu jämfört med 17 procent i oktober (se vidare 
avsnitt 5.1). 

  

 
Andelen öppna rekursiva namnservrar är oförändrad jämfört med 
undersökningen hösten 2011, något som bekymrar oss. Det finns få anledningar 
att driva en öppen rekursiv namnserver och samtidigt utgör en sådan ett 
säkerhetshot eftersom den kan utnyttjas av angripare för riktade 
överbelastningsattacker. Vi skulle därför helst se att det inte förekom några 
öppna rekursiva namnservrar över huvud taget i .se-zonen. (För mer 
information om problemen med rekursiva namnservrar, se avsnitt 5.2 och 5.5.) 
 
I den del av vår undersökning som är ny, det vill säga undersökningen av alla 
DNSSEC-signerade .se-domäner, är resultaten överlag godkända. I .se-zonen 
fanns när undersökningen gjordes i februari drygt 170 000 signerade domäner, 
av vilka över 150 000 signerades under .SE:s DNSSEC-kampanj i december 
2011, och det är tydligt att namnserveroperatörerna i gemen har åtgärdat de 
inkörningsproblem som då uppstod.  
 
De allra flesta domäner använder nyckelsigneringsnycklar som är 2048 bitar 
långa och zonsigneringsnycklar som är 1024 bitar. Det är tillfredsställande 
värden, även om vi väntar oss att man framöver kommer att använda något 
längre nycklar. Enligt vår uppfattning använder sig en alltför stor andel 
domäner sig av 512 bitar långa nycklar, något som vi betraktar som ett för svagt 
val av nyckellängd år 2012. 
 
Ett administrativt problem är att många DNSSEC-signerade domäner ser ut att 
sakna koppling mellan giltighetstid för zonen och giltighetstid för dess 
signeringsnycklar, det vill säga att värdet i fältet SOA Expire ofta saknar 
koppling till RRSIG expiration time. Det kan ge problem med nåbarheten i och 
med att man riskerar att nycklarna blir ogiltiga utan förvarning. Det 
förekommer också domäner med ovanligt långa eller alltför korta 
signaturlivslängder. Vi vill definitivt uppmana till en allmän skärpning på det 
området. 
 
Vår avslutande rekommendation är att namnserveroperatörer i .se-zonen bör 
övergå till att enbart publicera DS-poster av den nyare och säkrare typ 2. 
 
Se avsnitt 6 för en fördjupad diskussion av DNSSEC-delen av undersökningen. 

                                        
1 http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/99284160.pdf 
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4 Domännamnssystemet, DNS 
En mycket viktig funktion i Internets infrastruktur är domännamnssystemet 
(DNS). DNS är en globalt distribuerad databas med domännamn kopplade till 
en eller flera IP-adresser med lagring på miljontals servrar. Varje 
Internetansluten utrustning identifieras med hjälp av en unik IP-adress, som 
används för att förmedla datapaketen på Internet till rätt ställe.  
 
Det är DNS som gör att vi på ett användarvänligt sätt kan ”surfa” på Internet. 
DNS är även i praktiken en förutsättning för att kunna skicka och ta emot e-
post. En stor fördel med domännamn är att motsvarande IP-adress kan ändras 
utan att domännamnet berörs.  
 
Verksamheter som är beroende av att vara tillgängliga via Internet behöver 
säkerställa namnservrarnas tillgänglighet, eftersom det är dessa som pekar ut 
var de egna resurserna finns. Drift och administration av namnservrar kan 
antingen skötas av externa DNS-operatörer eller i egen regi internt i 
verksamheten.  
 
Den som själv sköter driften av sina namnservrar kan öka tillgängligheten 
genom att lägga ut driften av en del sekundära namnservrar hos en eller flera 
externa DNS-operatörer. För ännu högre robusthet är det viktigt att 
namnservrarna är placerade i olika Internetoperatörers nät för att förvissa sig 
om att DNS fungerar trots att någon av operatörerna har problem. 
 
Resolvrar är en typ av namnservrar som har en speciell funktion. Dessa 
hanteras i allmänhet av Internetoperatörerna och gör på begäran av en enskild 
dator uppslag av domännamn exempelvis www.iis.se mot en IP-adress och 
tvärtom. 
 
Alla namnservrar behöver ha en aktuell och modern version av programvara 
med de senaste uppdateringarna för att vara skyddade mot logiska sårbarheter.  
 
En domäninnehavare kan kontrollera om en domän är korrekt konfigurerad 
genom att använda .SE:s verktyg DNSCheck2

4.1 DNS med hög kvalitet 

. 

De undersökningsresultat vi sett genom åren stärker vår hypotes om att det 
generellt brister i kunskaper om vad som krävs för att hålla en hög kvalitet på 
domännamnssystemet (DNS), även om det alltid går att diskutera definitionen 
av ”hög kvalitet”. Det finns också anledning att tro att kunskapsbristen visar sig 
i brister både när det gäller drift och operativt ansvar. 
 
I det här fallet är det vi själva som har definierat vad vi anser vara hög kvalitet 
men i definitionen har vi utgått från vad som rekommenderas som praxis, eller 
branschstandard, internationellt, Best Common Practice.  
 

                                        
2 http://dnscheck.iis.se/ 
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Frågor som vi försöker besvara är: 
 

• Hur hanterar verksamheten sin DNS?  
• Vem har hand om DNS för verksamheten, hur är det uppsatt (i relation 

till vad som är att betrakta som branschstandard eller Best Common 
Practice)?  

• Vilka är de allvarligaste bristerna? 
• Inom vilka kategorier är de vanligast? 

 
Datainsamlingen har skett automatiskt och har omfattat tester av de allra 
vanligaste felen och bristerna som vi förknippar med DNS-drift i förhållande till 
vad som bedöms vara praxis. Med dessa tester har vi undersökt hur väl 
verksamheternas system fungerar i olika avseenden, var de allvarligaste felen 
finns och genomfört analyser av vad detta kan få för konsekvenser.  
Till detta knyter vi också generella rekommendationer om hur vi anser att det 
borde se ut i den svenska DNS-infrastrukturen. 
 
Vi har i denna undersökning också genomfört en hel del DNSSEC-specifika 
mätningar efter det att vi haft en omfattande ökning av DNSSEC-signerade 
domäner efter en kampanj som genomfördes i december 2011.  

4.2 .SE:s bidrag till att förbättra den svenska DNS-infrastrukturen 

Våra undersökningar och rapporter är ett sätt att informera allmänheten och 
ansvariga vid olika verksamheter om behovet av åtgärder. Vi arbetar givetvis 
också i nära kontakt med våra registrarer. 

Vi driver också den allmänt tillgängliga tjänsten DNSCheck som nämns i avsnitt 
4 ovan. Syftet är att erbjuda verktyg som ger hjälp till självhjälp genom 
indikationer om problem som kan behöva åtgärdas. 

Genom att bearbeta strategiska partners som PTS och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap medverkar .SE dessutom till att kommuner via 
länsstyrelserna kan ansöka om anslag för att driva projekt för införande av 
DNSSEC. Vi ser också gärna att myndigheter och individer i beslutande 
ställning använder våra råd och rekommendationer och vidtar lämpliga 
åtgärder för förbättringar inom områdena DNS, DNSSEC och IPv6. 
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5 DNS-relaterade mätningar 
Nedan redovisas resultaten av den fördjupade undersökningen av DNS. Precis 
som tidigare rapporterar vi två olika typer av DNS-relaterade problem och 
kategoriserar dem som fel respektive varningar. 
 
Fel: Det som markeras som fel i undersökningen är att betrakta som allvarligt 
och utgör sådant som direkt påverkar driften negativt och snarast bör åtgärdas 
för att verksamheten ska kunna förvissa sig om god tillgänglighet och nåbarhet 
till DNS och andra resurser. De vanligaste felen redovisas nedan. 
 
Varningar: Varningar är också fel som kan påverka driften, de bedöms 
emellertid inte vara lika allvarliga, och åtgärder inte vara lika akuta, men det 
skulle givetvis höja kvaliteten och nåbarheten om dessa fel eliminerades. 

5.1 Allvarliga fel 
 

Undersökningsgrupp (911 st) Kontrollgrupp (11 730 st) 
 -1,5 procent +5,5 procent 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jämfört med resultaten för den årliga undersökningen 2011 i 
undersökningsgruppen är resultaten från denna körning mer positiva, med 19,5 
procent allvarliga fel jämfört med 21 procent från körningen i oktober. 
 
För kontrollgruppen hela .se-zonen är resultatet å andra sidan sämre; 22,5 
procent allvarliga fel jämfört med 17 procent hösten 2011. 

Den totala andelen allvarliga fel har alltså minskat något i 
undersökningsgruppen, medan den ökat i kontrollgruppen. 

För domänerna i undersökningsgruppen är det 52 domäner som har ett 
allvarligt fel, cirka 6 procent. 72 domäner har två allvarligare fel och 54 
domäner har tre eller fler fel.  

Av kontrollgruppens 11 730 domäner är motsvarande siffror 1 237 domäner med 
ett fel, alltså drygt 10 procent, 815 med två fel och 591 domäner med tre eller 
fler fel. 

En del av förändringar i utfallet sedan förra mätningen kan förklaras av att 
kontrollgruppen förändras från gång till gång då vi tar ett nytt urval bestående 
av en procent slumpmässigt utvalda domäner ur zonfilen vid varje 
undersökningstillfälle. Samtidigt motsvarar kontrollgruppen ett representativt 
urval. 

De två domäner som vid förra årets stora undersökning hade så allvarliga fel att 
de inte ens gick att testa, de ”lever” vidare. Enligt våra tester med DNSCheck 
finns de inte ens med i domännamnssystemet, men likväl går det att surfa till 
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deras webbplatser. Sannolikt går det inte att nå dem med e-post. Domänerna 
används troligen bara för webbtrafik och inte för e-post vilket förmodligen är 
orsaken till att innehavarna inte märker att de har problem med nåbarheten till 
domänerna.  

Problemet med dessa båda domäner är att det finns så kallade glue-records i 
SE-zonen som pekar ut två namnservrar. Av dessa två servrar ger den ena 
REFUSED som svar på frågor om domänerna, medan den andra svarar med ett 
CNAME på alla frågor. Detta CNAME går till ett namn som endast har ett A-
record. Effekten blir att en webbläsare som försöker hitta en IP-adress att 
koppla upp mot faktiskt får det, men att ingenting annat fungerar över huvud 
taget. Vårt verktyg DNSCheck kräver att det åtminstone skall finnas en utpekad 
namnserver som svarar vettigt på NS-frågor för domänen, vilket det alltså inte 
finns för dessa båda. 

Ett lustigt fenomen är det i alla fall, som bevisar det vi brukar säga om DNS, att 
det är extremt förlåtande som fortsätter att fungera även om någon gör väldigt 
mycket fel. 

5.2 De vanligaste felen 

De vanligaste felen i DNS bland undersökta domäner och namnservrar är: 

• Namnservern svarar inte på anrop via TCP. Detta beror troligtvis på att 
DNS-servern inte är korrekt uppsatt eller på en felaktigt konfigurerad 
brandvägg.  
Det är en ganska utbredd missuppfattning att DNS inte behöver kunna 
kommunicera enligt TCP-protokollet (om den inte tillhandahåller 
zonöverföringar). Sanningen är emellertid att TCP är ett krav enligt standard 
(RFC 5966, DNS transport over TCP implementation requirements), och 
trenden är att behovet av TCP ökar då nya protokoll leder till att det används 
i större omfattning än tidigare. Felet är en indikation på att den som har 
konfigurerat namnservern inte har tillräckligt aktuella kunskaper om DNS. 

• Verksamheten har inte en konsekvent namnserveruppsättning (NS). De 
namnservrar som listats med NS-poster i en barnzon skiljer sig från den 
information som finns i DNS i föräldrazonen, och därmed kan 
namnservrarna inte svara auktoritativt och korrekt för domänen. Om 
informationen inte är konsekvent påverkar det tillgängligheten för domänen 
negativt och tyder på brister i den interna DNS-hanteringen. Följande är 
exempel på sådan inkonsekvens:  

 IP-adressen för en DNS-server är inte samma hos barnzonen som 
föräldrazonen i nivån ovanför. Detta är ett konfigurationsfel och bör 
korrigeras så snart som möjligt. Sannolikt har administratören för 
domänen glömt att göra en uppdatering vid förändring. 

 En DNS-server finns listad i föräldrazonen men inte i barnzonen. Det här 
är troligtvis ett administrationsfel. Föräldrazonen behöver snarast 
uppdateras så att den listar samma DNS-servrar som finns listade hos 
barnzonen. Konsekvensen av ett sådant fel är att den redundans som 
någon har försökt åstadkomma i praktiken inte existerar. 
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• Namnservern saknar stöd för EDNS. Detta är en utökning av DNS-
protokollet för att hantera DNS-svar som överstiger UDP-protokollets 
begränsning på 512 bytes. EDNS möjliggör större DNS-svar än så, vilket är 
något som blir allt vanligare med utökad användning av DNS för exempelvis 
DNSSEC och IPv6. 

• DNS-servern svarade inte på anrop via UDP. Detta beror troligtvis på att 
DNS-servern inte är korrekt uppsatt eller på en felaktigt konfigurerad 
brandvägg. En namnserver som varken svarar på TCP eller UDP är inte 
nåbar över huvudtaget, och då kan felet stå att finna någon annanstans, till 
exempel i förbindelsen till namnservern eller att servern inte har en korrekt 
angiven IP-adress. Testerna på namnservern avslutas om båda dessa 
tillstånd har konstaterats. 

• Endast en DNS-server hittades för domänen. Det bör alltid finnas minst två 
DNS-servrar för en domän för att kunna hantera tillfälliga problem med 
förbindelserna. Om den enda servern eller förbindelsen till servern skulle 
sluta fungera blir tjänsterna som pekas ut från namnservern också 
otillgängliga. Vi räknar separat för IPv4 och IPv6. Att ha för få servrar anser 
vi vara allvarligare för IPv4 (ger fel) medan vi i nuläget betraktar det som 
mindre allvarligt för IPv6 (ger en notifiering). 

• Namnservern är rekursiv. Namnservern svarar på rekursiva anrop från 
tredje part (så som DNSCheck). Det är väldigt lätt att utnyttja öppna 
rekursiva resolvrar i överbelastningsattacker (så kallade DDOS-attacker, 
Distributed Denial of Service), eftersom man med användning av en väldigt 
liten DNS-fråga kan skapa en hävstångseffekt med ett mångdubbelt större 
svar (förstärkningsattack). I DNS är det också möjligt att förfalska 
avsändaradressen, så den som vill attackera ett system skapar frågor med 
falsk avsändaradress som går till en tredje part. Frågorna ställs på ett sätt 
som genererar stora DNS-svar vilka går till den förmodade avsändaren 
vilken alltså är en tredje part vars tjänster kan bli mer eller mindre 
blockerade. (Se avsnitt 5.5). 

• SOA-serienumret (Start of Authority) är inte detsamma på alla namnservrar. 
Detta beror vanligtvis på en felkonfiguration, men kan ibland bero på 
långsam spridning av zonen till sekundära DNS-servrar. Det innebär att den 
som frågar efter resurser under en domän kan få olika svar beroende på 
vilken namnserver som får frågan eftersom de då innehåller olika versioner 
av information om domäner. 

• Namnservern ger servfail som svar vid anrop. Servfail är det svar man får 
när DNSSEC inte fungerar för en domän, men även om något på serversidan 
inte är korrekt konfigurerat eller om namnservern har andra problem med 
att hantera en fråga. 
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5.3 Varningar 
 
Undersökningsgrupp (911 st) Kontrollgrupp (11 730 st) 

 +/-0 +13 procent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andelen varningar i undersökningsgruppen är 37 procent vilket är oförändrat 
sedan höstens mätning. I kontrollgruppen har andelen varningar ökat från 45 
till 58 procent. Det vill säga att endast 4 912 domäner passerar kontrollen utan 
varningar medan 187 domäner genererar en varning, 186 domäner genererar 
två varningar och så många som 6 443 domäner genererar tre eller fler 
varningar. De vanligaste varningarna är e-postrelaterade därför att den som har 
satt upp zonfilen inte vill sätta riktiga e-postadresser SOA rname-fältet i DNS 
(responsible name) på grund av risken att få stora mängder spam.  
 
Många varningar kommer också som en följdeffekt av det som är redovisat som 
fel. I många fall kommer sig flera varningar av samma faktiska problem. Fixar 
man felet så fixar man också en hel del varningar. 

5.4 Operatörer för drift av namnservrar 

I normalfallet är det en registrar som både administrerar domänen och svarar 
för driften av namnservrar för en domän. .SE:s sju största registrarer hanterar 
sammantaget 75 procent av domänerna i se-zonen. Allvarliga felkonfigurationer 
hos de registrarer som också driver namnservrar för sina kunder skulle med 
största sannolikhet bli mycket märkbara. 

5.5 Rekursiva namnservrar 

 

Undersökningsgrupp (911 st) Kontrollgrupp (11 730 st) 
 +/-0 procent +/- 0 procent 

 
 
 
 
 
 

Andelen namnservrar öppna för rekursion hade minskat vid 2011 års 
undersökning och var då nere i 11 procent jämfört med 15 procent 2010. Vid den 
nu aktuella undersökningen är andelen oförändrad sedan förra gången vi mätte. 
Vanligast förekommande är det fortfarande hos kommunerna. Det är en 
företeelse som vi helst ser försvinner helt och hållet, av de orsaker som 
redovisas nedan. 
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En rekursiv namnserver svarar inte bara på frågor om DNS-poster som den 
själv ansvarar för, den går även vidare och frågar andra namnservrar för att ta 
reda på svaret. Frågandet kan vara både arbetskrävande (det vill säga ta 
datorkapacitet) och resultera i relativt stora mängder data, vilket gör att man 
normalt försöker begränsa vem som får använda funktionen rekursion. 

En öppen rekursiv namnserver svarar på alla frågor som kommer där 
rekursion har begärts. Detta gör det möjligt för utomstående att till exempel 
utföra tillgänglighetsattacker via den namnservern genom att låta den ställa 
frågor som resulterar i ovanligt stora svar (en så kallad Amplification Attack). 
Detta i kombination med en falsk avsändaradress som leder till att svaret 
skickas någon annanstans än till frågeställaren kan utgöra en 
tillgänglighetsattack. 

Som vi har påpekat varje år sedan 2007 har öppna rekursiva namnservrar 
mycket få legitima användningsområden och kan komma att missbrukas bland 
annat i samband med överbelastningsattacker. En stark rekommendation är 
därför att eliminera möjligheten att utnyttja öppna rekursiva resolvrar med 
hjälp av tillgängliga tekniker för detta. 

Idag levereras namnservrar med rekursion avslaget som grundinställning. Vi 
vill också gärna tro att de som ansvarar för DNS-infrastruktur har blivit bättre 
på att införa separation mellan auktoritativa namnservrar (de som faktiskt ska 
svara på frågor) och resolvrar (de som bara förmedlar frågor och svar). 

Grundproblemet är egentligen inte att det finns öppna rekursiva namnservrar, 
utan att operatörerna inte filtrerar trafik på avsändaradresser. Om de gjorde det 
skulle öppna rekursiva resolvrar förmodligen inte betraktas som ett problem.  

Sådan filtrering är tyvärr något som operatörerna drar sig för att genomföra. 
Därför behöver vi försöka begränsa de skador som DDOS-attacker orsakar tills 
dess att operatörerna har hittat kostnadseffektiva metoder för att åtgärda 
grundproblemet.  

Att stänga en rekursiv resolver är en relativt enkel uppgift som är värt mödan då 
det bidrar till att lindra de problem som uppstår vid DDOS-attacker. 

Här har vi samlat några länkar till bra och informativt material för den som vill 
fördjupa sig i ämnena DDOS och öppna rekursiva namnservrar och hur detta 
kan motverkas. 

Network Ingress Filtering: Defeating Denial of Service Attacks which employ IP 
Source Address Spoofing 
http://tools.ietf.org/html/bcp38 

Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide  
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-81r1/sp-800-81r1.pdf 

DNS Amplification attacks  
En bra beskrivning av hur attacken går till och vad den innebär. 
http://www.isotf.org/news/DNS-Amplification-Attacks.pdf 
 
Officiellt råd från USA:s CERT 
The Continuing Denial of Service Threat Posed by DNS Recursion 
http://www.us-cert.gov/reading_room/DNS-recursion033006.pdf 

http://tools.ietf.org/html/bcp38�
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-81r1/sp-800-81r1.pdf�
http://www.isotf.org/news/DNS-Amplification-Attacks.pdf�
http://www.us-cert.gov/reading_room/DNS-recursion033006.pdf�
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ISC BIND. Här finns källkod och binärer för BIND samt länkar till mycket 
intressant och matnyttig information. 
https://www.isc.org/downloads/all/ 

BIND 9 Administrator Reference Manual. 
Innehåller exempel på konfigurering, praktiska tips och detaljerad beskrivning 
av funktioner i BIND. 
http://oldwww.isc.org/index.pl?/sw/bind/arm95/index.php 

  

https://www.isc.org/downloads/all/�
http://oldwww.isc.org/index.pl?/sw/bind/arm95/index.php�


 Nåbarhet på nätet 
 DNS och DNSSEC i .se 
 
 

 Sida 14 av 36 

6 DNSSEC 
DNSSEC skyddar Internetanvändare från förfalskad eller manipulerad DNS-
information såsom exempelvis det som kallas DNS cache poisoning. Svar på 
DNS-frågor som säkrats med DNSSEC förses med en digital signatur och genom 
att verifiera signaturen kan man förvissa sig om att DNS-informationen inte har 
förändrats på vägen från namnservern till mottagande system. 

I följande avsnitt särredovisar vi hur många domäner i .se-zonen som är 
signerade med DNSSEC och hur de är uppsatta. Vi förklarar också vilka 
parametrar som är viktiga att hålla koll på och beskriver varför det är viktigt. 

6.1 Användningen av DNSSEC i undersökningsgruppen 

Bland de 911 domänerna i undersökningsgruppen från 2011 var 6,69 procent 
eller 61 domäner signerade med DNSSEC. Det är framför allt kommuner, 
myndigheter, landsting och ISP:er som har börjat införa den säkrare tekniken.  

Som resultat av en omfattande kampanj har vi sett en mycket stor ökning av 
DNSSEC-signerade domäner i december 2012.  

Vid den nu genomförda undersökningen har antalet signerade domäner i 
undersökningsgruppen ökat till 81 domäner, motsvarande 8,89 procent. 
Kontrollgruppen har vid den här mätningen 1 556 signerade domäner, eller 
13,37 procent. Detta ska jämföras med höstens undersökning där endast 0,45 
procent eller totalt 50 domäner i kontrollgruppen hade signerats. 

6.2 DNSSEC-specifika mätningar 
Efter en del inkörningsproblem (DNS-operatörer som hade problem med sina 
signerade domäner) började vi titta närmare på hur DNS-operatörerna faktiskt 
signerade sina domäner. 
 
Framför allt bedömer vi det som viktigt att på ett tidigt stadium varna om 
domäner som inte fungerar. Vi vill också få en indikation och en förvarning om 
vilka domäner som ligger i riskzonen för att förlora sin tillgänglighet, därför har 
vi också tittat vi på sådana parametrar i barnzonerna (huvuddomäner under .se) 
som är förknippade med DNSSEC. Det rör sig bland annat om DNSSEC-
signaturers livslängd, och hur stor tidsmarginalen är innan de går ut och 
domänen slutar fungera. 
 
DNSCheck är inte riktigt färdigutvecklat för att hantera dessa värden, varför vi 
utvecklade ett nytt verktyg som enbart tittar på DNSSEC för våra signerade 
domäner.3

 

 Det är framför allt resultatet från dessa mätningar vi presenterar 
nedan. Dessa mätningar gjordes också i februari 2012. 

De bedömningar vi gör för val av lämpliga värden på DNSSEC baserar vi på 
innehållet i RFC4641bis, som i skrivande stund är föremål för diskussion inom 
IETF och ännu inte är publicerad som fastställd RFC.4

                                        
3 https://github.com/dotse/dnssec-analysis 

 

4 http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dnsop-rfc4641bis-09 
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6.3 Fungerar, fungerar inte 
Det totala antalet DNSSEC-signerade domäner för hela .se-zonen var vid 
analystillfället (den 10 februari) 174 487 av totalt 1 195 719 registrerade 
domäner (ungefär 50 000 av dessa saknade delegering, det vill säga, de är 
registrerade men används inte och därmed finns det inte någon DNS-kvalitet att 
mäta). 
 
Det felmeddelande man får när DNSSEC inte fungerar för en domän är 
SERVFAIL, vilket tyvärr är samma som man får när något på serversidan inte är 
korrekt konfigurerat, eller om namnserverprogramvaran har andra problem 
med att hantera frågan. Detta gör det inte helt enkelt att avgöra om ett fel beror 
på DNSSEC.  
 
Med DNSSEC-signerad domän menar vi domäner som har en DS-post 
publicerad i .se-zonen, vilket innebär att zonen måste fungera med DNSSEC 
påslaget. En DS-post måste matcha en i zonen publicerad DNSKEY, som i sin 
tur genererar signaturer över de poster som är publicerade i zonen. 
 
Av de totalt 174 487 signerade domänerna var det 163 700 som fungerade, de 
resterande 10 787 domänerna (6 procent) fungerade inte alls när namnservrar 
med DNSSEC påslaget på resolversidan försökte verifiera signaturerna. Det är 
uppenbart att det under .SE:s DNSSEC-kampanj i december fanns stora 
inkörningsproblem, men att dessa har rättat till sig efter kampanjens slut. Vi 
har valt att endast titta på DNSSEC-parametrar för domäner som har 
fungerande DNSSEC. Med det stora antalet resolver-operatörer som kör 
DNSSEC idag så räknar vi med att det märks väldigt fort för innehavaren om 
något är fel.  
 
Eftersom vår mätmetod ställer fem olika DNS-frågor (A, DNSKEY, MX, 
NSEC3PARAM och SOA) till den auktoritativa namnserver som hanterar 
domänen, så får vi något fler SERVFAIL räknat på antal domäner i något fler 
fall än 10 787, nämligen på 10 808 olika namnservrar. I korthet betyder det att 
till exempel en äldre implementation av en namnserver som inte kan svara på 
en fråga om NSEC3PARAM ger SERVFAIL. Vi ser detta lite tydligare om vi 
tittar på hur SERVFAIL ser ut per frågetyp: 

 
RR-typ Antal 
A 10 793 
DNSKEY 10 787 
MX 10 789 
NSEC3PARAM 10 792 
SOA 10 791 
 
Den exakta anledningen till varför det blir en liten differens när vi tittar på olika 
posttyper (RR type) är lite oklar, men det beror sannolikt på antingen för gamla 
programvaror eller egna implementeringar av DNS-protokollet som inte 
hanterar alla posttyper korrekt, det vill säga enligt standard. 
 
Tittar vi närmare på de domäner som inte fungerar ligger cirka 20 procent hos 
den största DNS-operatören (av de som kör DNSSEC). Sedan följer en väldigt 
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lång svans av namnservrar som har domäner vilka har en DNSSEC-signerad 
domän kopplad till sig, totalt är det 8 390 namnservrar i den listan. Tittar man 
på den totala mängden domäner (även icke-signerade) så har vi totalt 47 606 
namnservrar som har minst en domän delegerad till sig, vilket ger drygt 
17 procent namnservrar med stöd för DNSSEC. Notera dock att den totala 
mängden namnservrar inte är samma sak som antalet DNS-operatörer, en DNS-
operatör brukar vanligtvis köra minst två namnservrar. 
 
Det som är mest kritiskt för en fungerande DNSSEC-signerad zon är att det 
finns en DS som matchar DNSKEY i barnzonen, samt att den har signaturer 
som är giltiga. Därför har vi också tittat närmare på just signaturer. 

6.4 Signaturlivslängder 
Signaturer görs normalt över alla poster i zonen (all auktoritativ data signeras), 
men också över viss delegeringsdata (beroende på om det är NSEC, NSEC3 opt-
in eller NSEC3 opt-out). Vi tittar här på signaturerna på tre olika sätt: inception 
time är när signaturen skapades, expiration time är när signaturen går ut. Vi 
tittar också på hur SOA Expire förhåller sig till expiration time, eftersom dessa 
två parametrar hänger intimt samman. Skillnaden mellan expiration time och 
inception time är alltså signaturens totala giltighetstid. 
 
Då vi har mätt DNSSEC genom en ögonblicksbild av zonen, och inte över en 
längre tid, ser vi inte med vilken frekvens signaturerna uppdateras. Därför kan 
signaturlivslängden variera beroende på när mätningen utförs. I framtida 
mätningar skulle vi kunna mäta dagligen över en period om ett par veckor för 
att också kunna se den typen av uppdateringar. 
 
För att förenkla visningen av resultatet har vi delat in signaturlivslängderna i 
dygn. Grafen nedan över inception time visar alltså hur gamla signaturer vi sett. 
Det som redovisas är medelvärden för de fem frågor vi ser signaturer från. Vi 
har inte kunnat se att medel, minsta värde eller högsta värde skiljer sig 
nämnvärt, och visar därmed medelvärdena. Alla grafer över signaturer nedan 
har antalet domäner på Y-axeln, och antalet dagar på X-axeln. 

 

 
 
Grafen ovan visar att de allra flesta signaturer bara är från någon vecka till ett 
par dagar gamla. En månad gamla signaturer är inte heller något stort problem, 
men tittar vi på den röda stapeln ser vi extremerna här. Att ha 
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signaturlivslängder på ett halvår är inte nödvändigtvis bra. Det öppnar upp för 
återuppspelningsattacker5

 

 för den som vill skicka felaktig data för något som 
kanske inte borde finnas eller som har förändrats. 

En signatur som tillverkades samma dag eller dagen innan mätningen tyder 
ändå på en regelbunden, kanske daglig, uppdatering av signaturer, vilket är bra. 
 

 
 
Om vi i stället tittar på expiration time, det vill säga den tid från vilken 
DNSSEC-signaturen blir giltig och fram till den blir ogiltig ser vi att en stor 
mängd signaturer, drygt 10 000, går ut samma dag som vi gjorde mätningen 
(den stora röda stapeln). Detta gör att man riskerar att få stora problem om 
utrustningen som signerar domänen går sönder, eller om man helt enkelt 
tappar sin Internetanslutning. 
 
Har man å andra sidan för långa giltighetstider som vi ser längst till höger i 
grafen (staplarna markerade med gult eller rött) så riskerar man att utsättas för 
återuppspelningsattacker. En rimlig avvägning mellan det operationellt 
nödvändiga för att hantera kriser (vid trasig utrustning, bortkoppling från nät, 
eller stulna nycklar) och risken för återuppspelningsattacker behöver göras, och 
den bedömningen bör göras efter hur redundansen ser ut i relation till risken för 
attacker mot DNSSEC-signerat data. Man bör också ha i åtanke hur ofta 
signaturerna förnyas, vilket bör göras frekvent, regelbundet och helst med 
automatik. 
 
Att ha lång giltighet för signaturer kan dock vara helt ok, om det är så att man 
rullar nycklarna med ett kortare intervall. Men det betyder också att man lika 
regelbundet byter ut motsvarande DS-post i förälderzonen, annars riskerar man 
ändå återuppspelningsattacker. (Att bara byta ut ZSK hjälper alltså inte, 
eftersom en sådan nyckel också kan utsättas för en återuppspelningsattack.)  
 
Det är inte otänkbart att produkter (genom automatik) implementerar den 
strategin i framtiden. 

                                        
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Replay_attack 
 

1 

10 

100 

1000 

10000 

100000 

1000000 

0 2 4 6 8 10
 

12
 

14
 

16
 

18
 

20
 

22
 

24
 

26
 

28
 

30
 

37
 

39
 

41
 

52
 

55
 

60
 

81
 

88
 

92
 

94
 

11
1 

>
20

0 

Expiration time 



 Nåbarhet på nätet 
 DNS och DNSSEC i .se 
 
 

 Sida 18 av 36 

6.4.1 SOA Expire vs RRSIG expire 
Expire-värdet i SOA-posten är till för att försäkra sig om zonens stabilitet. En 
zon servas av ett antal sekundära namnservrar, och i de fall där huvudservern 
inte är nåbar under en längre tid är det lämpligt att även den sekundära 
namnservern slutar att svara på frågor om domänen. Detta är också ett sätt att 
göra DNS-operatören uppmärksam på den här typen av nätverksproblem.  
 
RIPE:s rekommendationer på ett lämpligt värde för SOA Expire är 1 000 
timmar, vilket motsvarar ungefär 41 dygn.6

 

 Eftersom vi har en ny parameter i 
DNSSEC som styr zonens giltighet, nämligen RRSIG expiration, så bör vi 
fundera på SOA expire-parameterns roll. I RFC4641bis resonerar man som så 
att SOA Expire bör ligga ungefär två tredjedelar lägre än RRSIG expiration. 
Anledningen är att man inte vill riskera att få signaturer som går ut. Det är mer 
lämpligt att göra DNS-operatören uppmärksam på att den sekundära 
namnservern inte har fått någon uppdaterad zon på ett tidigare stadium än vad 
som har varit brukligt. Av den anledningen har vi också tittat närmare på 
relationen mellan SOA Expire och RRSIG expiration. 

 
 
Utan att göra någon bedömning av det faktiska förhållandet två tredjedelar, så 
har vi tittat på skillnaden mellan SOA Expire och RRSIG expiration i antal 
dagar, och det är det som grafen ovan visar. Till höger om noll har vi de zoner 
som har ett högre värde för SOA Expire än för RRSIG expiration, vilket betyder 
att signaturerna går ut innan namnservern slutar att hantera domänen. I båda 
fallen betyder det dock att en resolver kommer att få SERVFAIL från den 
sekundära namnservern i stället för ett korrekt svar. Grönt i grafen är således 
rimliga värden, gult lite mer tvivelaktiga, och vi betraktar de värden som anges 
med rött som direkt olämpliga. 
 
Den som väljer att signera med DNSSEC får alltså göra en avvägning mellan hur 
snabbt man vill få reda på fel, och hur snabbt det går att åtgärda dem. I fallet då 
sekundära namnservrar inte lyckas hämta en ny zonfil från den primära 
namnservern betyder ju det att den sekundära namnservern riskerar att inte att 
få med förändrat data, trots korrekta signaturer över det befintliga 
zoninnehållet. Därför vill man i god tid få reda på problem med de sekundära 
namnservrarna.  

                                        
6 http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-203 
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Det kan man göra dels genom övervakning av namnservrar genom att titta på 
att man får korrekta DNS-svar, dels genom att slå upp serienumret på zonen 
(som också finns i SOA-posten) för att kontrollera att alla namnservrar har 
samma version av innehållet i zonen. 
 
Till vänster i grafen ser vi också en betydande mängd domäner som har en rejäl 
marginal åt andra hållet, det vill säga en SOA Expire som är betydligt lägre en 
RRSIG expiration. Vi gissar att det här inte är ett medvetet val av DNS-
operatören, det kan vara värt att titta på dessa parametrar en extra gång och 
fundera över sin riskhantering för DNS. 
 
För de signerade domänerna ser SOA Expire ut enligt följande graf. 
 

 
 
Det mest normala är alltså en SOA Expire med värden från en vecka upp till en 
månad. Vid testerna fick vi dock inte något SOA-record alls från 11 212 zoner. 
Att vi inte får SOA från dessa zoner kan bero på att dessa namnservrar använder 
andra metoder för zondistribution än de gängse (det vill säga AXFR, IXFR eller 
dynamiska uppdateringar) och som använder sig av informationen i SOA-
posterna. En SOA Expire på ett dygn är inte så lämpligt. 

6.5 DNSSEC-nycklar 
Vi har också valt att titta närmare på de nycklar som används för DNSSEC. Det 
finns ett antal val att göra när det gäller nycklar och administration av DNSSEC. 
Förutom själva förvaringen (det är viktigt att förvara de privata nycklarna så 
säkert som möjligt) går det också att beroende på krav på säkerhetsnivå välja 
olika nyckellängder och algoritmer. De äldsta definierade nyckeltyperna som är 
fördefinierade i standarden för DNSSEC saknar dessutom till exempel stöd för 
NSEC3.7

 
 

                                        
7 RFC 4033, 4034 och 4035. 
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Den vanligaste algoritmen är en av de nyare, nämligen RSA-SHA256. Dessa 
nycklar skapar RSA-signaturer med SHA256-hashar, vilket betraktas som 
betydligt säkrare än SHA-1. Inom ramen för DNSSEC betyder det att det är 
betydligt svårare att skapa hashar som kolliderar med annan information. 
Säkerheten för just hashar är beroende av att två olika datamängder inte ska 
råka generera samma hash.  
 
I grafen ovan hittar vi även två nycklar med algoritmen DSA-SHA1. Det är en 
enda domän som använder denna algoritm, fördelat på KSK (Key Signing Key) 
och ZSK (Zone Signing Key). Vi avråder från användning av DSA för DNSSEC 
eftersom det kräver mycket mer CPU för att validera signaturer gjorda med 
DSA, och dessutom kräver det bra val av slumptal vid generering av 
signaturerna. 
 
Vi ser även hur nycklarna används genom att titta på de algoritmer som finns i 
de signaturer vi hittar, och det motsvarar de nycklar som finns: 
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Det finns två typer av nycklar i DNSSEC; nyckelsigneringsnyckel (KSK) och 
zonsigneringsnyckel (ZSK). KSK är den man vanligtvis förmedlar till sin 
förälderzon (.se i vårt fall), och där publiceras den som ett fingeravtryck i form 
av en DS-post. KSK är också den nyckel som signerar RR-setet DNSKEY, medan 
ZSK signerar de återstående posterna i zonen. Fördelningen mellan KSK och 
ZSK ser ut så här: 
 

 
 

Antalet DNSKEY per domän är i genomsnitt 2,61, och fördelat på nyckeltyp blir 
det 1,00 KSK per domän och 1,61 ZSK per domän. Att vi ser betydligt fler ZSK:er 
per domän har att göra med att det är den nyckel som traditionellt sett oftast 
byts ut. Eftersom en rullning av ZSK innebär att man måste ha kvar den gamla 
ett tag så att signaturer hinner försvinna från cachear i DNS-resolvrar så 
innebär det också att man ofta får använda flera ZSK:er parallellt under en viss 
tid. 
 
Anledningen till uppdelningen mellan KSK och ZSK är att man måste interagera 
med förälderzonen för att kunna byta ut en nyckel, samt att det av tradition 
finns en viss övertygelse om att det är bra att byta nyckel ofta, något som är 
uppe för diskussion inom olika arbetsgrupper i IETF.  
 
Den praktiska skillnaden mellan KSK och ZSK är att KSK är den som man 
skickar till förälderzonen, och ZSK är den som signerar det resterande 
innehållet i zonen. Eftersom KSK inte byts ut lika ofta har den också ofta en 
längre nyckellängd än ZSK. Så här ser det ut för alla signerade zoner i .se: 
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Det är bara DSA som har en nyckellängd på 8 bitar, och en DSA-nyckels 
nyckellängd saknar motsvarighet i RSA. Vi kommer att få se andra mer udda 
nyckellängder när ECDSA (elliptiskt kurvkrypto) blir standardiserat för 
DNSSEC. Ovanstående bild säger framför allt att det vi ser är att RSA används 
för så gott som samtliga nycklar (eftersom det är det som idag används för 
DNSSEC). 
 
För att vi ska kunna bekräfta teorin att nyckellängden för KSK är längre än den 
för ZSK måste vi bryta ner resultaten för de båda nyckeltyperna: 
 

 
 
I grafen ovan ser vi tydligt att KSK i mycket hög grad är längre än ZSK. 
 
4096-bitars nycklar används enbart som KSK, och det borde vara de mest 
säkerhetsmedvetna (eller misstänksamma) användarna som använder den 
nyckellängden. Vi vill direkt avråda från användning av 512-bitarsnycklar idag, 
något som vi ser förekommer i relativt hög grad. 
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6.5.1 NSEC och NSEC3 
NSEC och NSEC3 är de poster i en DNSSEC-signerad zon som finns till för att 
bevisa att poster inte finns. Om någon exempelvis försöker slå upp xyz.iis.se och 
xyz inte existerar så vill man också kunna bevisa det. Det gör man genom att 
presentera signerade NSEC eller NSEC3-poster till resolvern. Dessa poster 
knyter ihop alla ”labels” (namn, som till exempel xyz) i en zon för att bygga en 
kedja som inte ska gå att bryta.  
 
NSEC var den första metoden att lösa problemet med svar på frågor om 
domäner som inte existerade. Som vi beskriver ovan knyter den alltså ihop alla 
labels i en zon. Detta innebär dock problem för de som anser att zoninnehållet 
är skyddsvärt (trots att DNS är en publik tjänst), eftersom man med NSEC 
förhållandevis enkelt kan hämta alla namn ur en zon genom att ”promenera” 
längs NSEC-kedjan, så kallad ”zone walking”. 
 
En lösning på detta problem har tagits fram genom NSEC3. Lösningen är att 
obfuskera namnen på dessa labels genom att hasha (beräkna en kontrollsumma 
för) dem. För att dessutom undgå att någon använder ”regnbågstabeller” 
(förgenererade tabeller med alla hashar på kända namn) så kan man i NSEC3 
hasha en label många gånger (”iterationer”), och dessutom lägga till ett 
saltvärde – ett slumpmässigt valt tillägg - för att ”smutsa ner” labeln och göra 
det extra svårt att generera dessa regnbågstabeller på förhand. Metoden kan 
göra det enormt beräkningsintensivt att försöka knäcka en NSEC3-kedja, dels 
beroende på saltlängd och dels på mängden iterationer. 
 
Ett problem med NSEC3, i synnerhet där man använder många iterationer i 
hash-funktionen, är att det för en auktoritativ namnserver kan bli problematiskt 
att i stor skala bevisa namnens icke-existens. Den auktoritativa namnservern 
måste nämligen på egen hand räkna ut icke-existensen genom att köra 
hashfunktionen med både saltet och den definierade mängden iterationer. En 
ökad mängd frågor på icke-existerande namn kommer att få servern att arbeta 
intensivt, och i slutänden riskerar den att utsättas för en överbelastningsattack 
(Denial of Service-attack). Här måste man alltså göra en avvägning mellan 
säkerhet och prestanda, framför allt i valet av mängden iterationer. 
 
NSEC3 ger också ett dåligt skydd mot rena ordboksattacker, eftersom namnen i 
en zon oftast inte är särskilt unika (det vill säga att de med lätthet kan återfinnas 
i en ordbok). De flesta vanliga domännamn är så korta att någon som vill 
generera en lista över alla namn i en zon med lätthet kan göra det och sedan 
generera en stor mängd frågor för att på så vis sammanställa en komplett lista 
över innehållet. 
 
I vår undersökning kan vi se användningen av NSEC mot NSEC3 genom att titta 
på DNS-posten NSEC3PARAM. NSEC3PARAM används för att bland annat 
hålla information om salt-datat samt antalet iterationer, därför kan vi se dessa 
värden. Förhållandet mellan NSEC och NSEC3 är ganska nära 50/50, som 
framgår av grafen på nästa sida. 
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Hos NSEC3-zonerna så kan vi också titta på saltlängden. Vad gäller innehållet i 
saltet så har vi inte studerat det närmare. En DNSSEC-signerare bör dock byta 
ut saltet med jämna intervall för att undvika en attack med hjälp av 
regnbågstabeller. Eftersom vi inte har tittat närmare på DNSSEC-data över 
tiden kan vi inte i denna undersökning redovisa något om hur ofta detta salt 
byts ut. 
 

 
 
Tittar vi närmare på antalet iterationer i NSEC3 är den absolut vanligaste 
mängden ”1” (vilket i praktiken innebär att man gör två hashningar av namnet). 
Detta resultat kan dock bero på att en och samma namnserverprogramvara 
hanterar den absoluta majoriteten av de signerade domänerna i .se-zonen. (Den 
programvaran är PowerDNS, och detta har vi alltså inte mätt utan det vet vi 
genom bra relationer med DNS-operatörerna som har lämnat information.) 
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Vi kan också konstatera att det är mycket få domäner som har ett extremt högt 
antal iterationer, något som påverkar prestandan på namnservern negativt vid 
frågor om svar som inte existerar, vilket gör det lättare att bli föremål för Denial 
of Service-attacker. 

6.6 DS-poster i .se-zonen 
För att hela tillitskedjan ska fungera måste man publicera en DS-post hos sin 
förälderzon. Dessa DS-poster är fingeravtryck av zonens KSK.Fingeravtrycken 
kan givetvis också ha flera olika algoritmer. DS Digest typ 2 är helt enkelt SHA-
256, och är således lite nyare i DNSSEC än typ 1 som är SHA-1. 
 

 
 

Vår registrar .SE Direkt publicerar exempelvis alltid båda typerna för en nyckel i 
.se-zonen. När .se signerades 2005 var SHA-1 den enda digest-typen som var 
definierad, och således var de resolvrar som validerade DNSSEC inte kapabla att 
verifiera typ 2-fingeravtryck. Så valet när DNSSEC ”gick i produktion” i .se 2007 
var att alltid publicera båda DS-typerna. Idag är det knappast några resolvrar 
som validerar DNSSEC som inte har stöd för den något säkrare typ 2, så vi 
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skulle i princip kunna fasa ut typ 1. För att kunna validera med rot som 
tillitsankare (trust anchor) måste man ändå ha stöd för de nyare algoritmerna, 
både när det gäller DNSKEY, NSEC3 och DS. 
 
Vi har också tittat på om flera domäner delar på samma nycklar genom att titta 
på unikt DNSKEY-material för KSK. Det är ett fåtal namnserveroperatörer som 
använder delad nyckel, och det är totalt 102 948 domäner som delar KSK med 
en annan domän, enligt följande fördelning: 
 
Nyckel Antal domäner 
KSK1 53 224 
KSK2 43 642 
KSK3    6 075 
KSK4       505 
KSK5            7 

 
En manuell granskning visar att dessa domäner också delar på samma ZSK:er. 
 
Att man vill dela på nycklarna för flera domäner kan bero på att man har ett 
begränsat utrymme för (säker) lagring av nycklar. Har man ett begränsat 
lagringsutrymme för nycklar, eller begränsade CPU-resurser för att skapa nya 
nycklar kan delade nycklar vara ett bekvämt sätt att lösa signering för samtliga 
domäner eftersom alla dessa nycklar ändå ligger inom en och samma 
säkerhetsdomän. Det kan uppstå situationer då man är tvungen att på något sätt 
dela med sig av den privata nyckeln till någon, och då röjer man dessvärre 
nycklarna för samtliga domäner som delar den nyckeln. 
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7 Framtida DNSSEC-mätningar 
I den här rapporten har vi bara analyserat data från ett enda mättillfälle. Nedan 
har vi redovisat några tänkbara exempel på utökade mätningar som vi anser 
vara intressanta att genomföra. 

7.1 Mer frekventa mätningar över längre tid 
Att mäta vid ett enda tillfälle kan ge en något missvisande bild av hur 
exempelvis signaturlivslängderna ser ut. Beroende på hur ofta DNSSEC-
signeraren uppdaterar signaturerna för zonen kan livslängden variera stort över 
tid, om till exempel omsignering sker en gång i veckan. Detta skulle vi se 
tydligare om vi exempelvis gör en mätning per dag under ett par veckors tid. 
 
Mäter vi under längre tid än så, till exempel en gång i veckan under ett halvår 
eller ett år, så skulle vi också se nyckelrullningar (särskilt av ZSK), byten av salt 
för NSEC3 och liknande mer långtidsberoende detaljer. Vi skulle också kunna se 
om zoner får temporära problem på grund av att signaturer tillfälligt går ut, och 
mäta omfattningen av olika operationella problem. 

7.2 Nya kryptoalgoritmer 
I RFC 5933 som publicerades i juli 2010 introducerades GOST i DNSSEC. Detta 
är ryska kryptoalgoritmer, och de täcker DS, DNSKEY och RRSIG. I .se-zonen 
ser vi inte denna algoritm i bruk, inte minst för att .SE Registry inte tillåter 
denna ännu. Inom kort förväntar vi oss att även ECDSA (elliptiska kurv-
krypton) introduceras i DNSSEC. Bruket av dessa algoritmer kan det också vara 
värt att titta närmare på. 

7.3 Nyckelstruktur och förekomst av Combined Signing Key 
Behovet av uppdelning av nycklarna för DNSSEC i KSK och ZSK har inom 
DNSSEC-världen kommit att debatteras alltmer. Det normala idag är att dela 
upp nycklarna, men det går egentligen alldeles utmärkt att kombinera dessa till 
en ”CSK”, Combined Signing Key. Vi har inte tittat efter förekomsten av CSK i 
den här undersökningen, men det kan vara värt att återkomma till. Vi tror dock 
att bruket inte är särskilt vanligt ännu. 

7.4 Kvalitet på nyckelmaterial för DNSSEC 
Vi har inte heller tittat på nyckelmaterialet för DNSSEC-nycklarna. I 
forskningsresultat om SSL-nycklar som presenterades för en kort tid sedan så 
framkommer det vissa problem med primtal i generering av RSA-nycklar.8 
Detta gör att vi misstänker att det kan finnas problem med hur slumpmässigt 
RSA-nycklar genereras även för DNSSEC. Vi har också historiska exempel på 
dåliga slumptal där slumptalsbuggen i OpenSSL från Debian brukar nämnas.9

7.5 Segmentering av analysen 

 

Det vore också intressant att segmentera analysen till mindre grupper, och 
kanske göra som i den årliga Hälsoläget-rapporten, att titta närmare på 
specifika grupper av domäner, som till exempel myndigheter och kommuner. 

                                        
8 http://eprint.iacr.org/2012/064.pdf 
9 http://www.debian.org/security/2008/dsa-1571 



 Nåbarhet på nätet 
 DNS och DNSSEC i .se 
 
 

 Sida 28 av 36 

7.6 Sammanfattning av DNSSEC-analysen 
Vi har hittat domäner med signaturlivslängder som både är oväntat långa och 
för korta. Vad gäller NSEC3 ser det i stort sett bra ut. De allra flesta domäner 
använder 2048-bitars RSA-nycklar som KSK och 1024-bitars nycklar som ZSK. 
Längre fram förväntar vi oss kanske att dessa nycklar blir något längre. En 
något för stor andel domäner använder 512-bitarsnycklar, ett alltför för svagt val 
av nyckellängd år 2012 om ni frågar oss. 
 
Den dubbla publiceringen av DS typ 1 och 2 kan vi börja avveckla, det räcker 
idag med publicering av typ 2. 
 
SOA Expire saknar alldeles för ofta koppling till RRSIG expiration time, dessa 
parametrar bör definitivt ses över. 
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Bilaga 1 - Om .SE och om undersökningen 
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har enligt sin urkund ”till ändamål att 
främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja 
forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, 
särskilt med inriktning på Internet. Stiftelsen skall härvid prioritera områden 
som ökar effektiviteten i infrastrukturen för elektronisk datakommunikation, 
varvid stiftelsen bland annat skall sprida information om forsknings- och 
utvecklingsarbete, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt 
samt genomföra kvalificerade utredningar”. Säker Internetinfrastruktur är ett 
mycket viktigt och centralt område för oss.  

Det stora intresse som har visats för resultaten från tidigare års undersökningar 
övertygar oss på .SE att det finns ett värde av undersökningen och vi kommer 
att fortsätta genomföra den, i år med fördjupningar inom vissa områden. 
Undersökningarna ingår i ett långsiktigt projekt som går under namnet 
Hälsoläget. 

.SE, har sedan 1997 ansvaret för teknisk drift och administration av alla 
namnservrar för .se-domänen och har genom åren skaffat sig gedigen 
erfarenhet av domännamnssystemet (DNS). På basis av våra egna och andras 
misstag och erfarenheter har det i branschen successivt vuxit fram en 
internationell Best Common Practice för DNS som kan tillämpas även i andra 
miljöer än på toppdomännivån. DNS är lite av en doldis med snart 30 år på 
nacken. DNS har genom åren visat prov på enastående skalbarhet och robust 
design. Ingenting har i princip behövt ändras i de grundläggande protokollen 
trots den enorma tillväxt som skett på Internet. DNS har emellertid kommit att 
bli allt viktigare för en fungerande kommunikation mellan Internetanvändare 
världen över, och det ställer krav på att DNS håller hög kvalitet i alla delar. 
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Bilaga 2 - Branschstandard för DNS-tjänst med kvalitet 
För den mer tekniskt bevandrade läsaren har vi i denna bilaga redovisat mer i 
detalj vad branschstandarden för DNS-tjänst med kvalitet innefattar i termer av 
rekommendationer. Den som själv vill testa sin domän gör det enkelt på .SE:s 
webbplats.  
 
Verktyget DNSCheck kan även utföra så kallade odelegerade domäntester. Ett 
odelegerat domäntest är ett test som genomförs på en domän som kan (men 
inte måste) vara fullständigt publicerad i DNS. Funktionen är mycket 
användbar för den som till exempel tänker flytta en domän från en 
namnsserveroperatör till en annan. Låt oss ta som exempel att domänen 
exempel.se ska flyttas från namnservern ”ns.nic.se” till namnservern ”ns.iis.se”. 
I detta fall kan man genomföra ett odelegerat domäntest på domänen 
(exempel.se) med den namnservern domänen ska flyttas till (ns.iis.se) INNAN 
själva flytten genomförs. När testet visar grönt är det tämligen säkert att den 
nya hemvisten för domänen åtminstone vet att den ska svara på frågor om 
domänen. Det kan emellertid fortfarande finnas fel i zoninformationen som 
detta test inte känner till. 

Tjänsten finns tillgänglig på både svenska och engelska och hittas på: 

http://dnscheck.iis.se/ 

 1. Minst två namnservrar 
Rekommendation: DNS-data för en zon bör ligga på minst två separata 
namnservrar. Dessa namnservrar bör av tillgänglighetsskäl vara logiskt och 
fysiskt separerade så att de är placerade på olika operatörsnät i olika autonoma 
system (AS). 

Förklaring: För varje underliggande domän ska det finnas minst två 
fungerande namnservrar. De ska vara listade som NS-poster för domänen i 
fråga. De bör vara fysiskt separerade och placerade på olika nätsegment för att 
högsta funktionalitet ska erhållas. Det säkerställer att domänerna fortsätter att 
fungera även om en av de aktuella namnservrarna skulle sluta fungera. 

Konsekvens: När den enda servern eller den enda operatören får ett avbrott 
blir DNS-tjänsten onåbar för den domän som ligger på servern eller i 
operatörens nät. Därmed kan man inte heller nå tjänster under domänen, även 
om dessa har placerats hos andra aktörer än den egna namnserveroperatören. 

2. Alla namnservrar som utpekas i delegeringen ska 
existera i underliggande zon 
Rekommendation: De NS-poster som listas i den överliggande zonen (.se 
eller motsvarande) för att peka ut (delegera) en viss domän ska samtliga finnas 
införda i den underliggande zonen. 

Förklaring: I den överliggande zonen används NS-poster för att överlåta 
ansvaret för (delegera) en viss domän till andra servrar. Denna lista av datorer 
ska enligt DNS-dokumentationen finnas införd även i den zonfil som "tar emot" 
ansvaret, och som innehåller övriga data om zonen. Listorna måste hållas 
synkroniserade, så att alla NS-poster som förekommer i föräldrazonen också 
återfinns i barnzonen. Listan i föräldrazonen uppdateras inte automatiskt, utan 

http://dnscheck.iis.se/�
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endast efter "manuell" anmälan till ansvarig registreringsenhet. Vid förändring 
som leder till behov av ändring i överliggande zon ska underliggande zons admi-
nistrativa kontaktperson utan dröjsmål se till att registreringsenheten meddelas 
om detta. 

Konsekvens: Om föräldrazonen innehåller information om barnzonen som de 
facto inte existerar i barnzonen innebär det att den som ställer frågor om 
domänen inte kan få svar, med påföljd att tillgängligheten påverkas. 

 3. Auktoritet 
Rekommendation: Samtliga namnservrar som listats med NS-poster i en 
delegerad zon ska svara auktoritativt för domänen. 

Förklaring: Vid kontroll mot servrarna för underdomänen ska man kunna få 
konsekventa och repeterbara auktoritativa svar för SOA- och NS-poster för 
underdomänen. Detta gäller samtliga servrar som finns listade i den 
underliggande zonens DNS för domänen i fråga. 

Konsekvens: DNS fungerar oftast även om detta fel existerar. Men att felet 
existerar i en zon tyder på bristande rutiner hos den som ansvarar för innehållet 
i DNS för den domänen. 

 4. Serienummer för zonfil 
Rekommendation: Samtliga namnservrar som listats med NS-poster i den 
delegerade zonen ska svara med samma serienummer i SOA-posten för 
domänen. 

Förklaring: Serienumret i SOA-posten är en sorts versionsnummer för zonen, 
och om servrarna har samma serienummer på sina zoner visar detta att de är 
synkroniserade. Det kontrolleras genom att fråga respektive server om SOA-
posten och jämföra serienumren i svaren. SOA står för Start of Authority. 

Konsekvens: Om namnservrarna inte är synkroniserade och inte har samma 
version av zonfilen riskerar den som ställer frågor om en domän att inte få något 
svar. Tillgängligheten påverkas. 

 5. Kontaktadress 
Rekommendation: Zonkontaktadressen i SOA-posten ska vara nåbar. 

Förklaring: I SOA-posten för en domän ingår som andra delpost en e-
postadress som ska fungera som kontaktpunkt om någon behöver nå 
administratören för domänen i fråga. Vid en enkel kontroll ska e-postservern för 
e-postadressen inte ge uppenbara felmeddelanden (till exempel ”user 
unknown”). Vid fördjupad kontroll ska provbrev kunna sändas till adressen och 
dessa ska besvaras inom tre dygn. 

Konsekvens: Syftet med att ha en aktuell e-postadress för kontakter är att 
snabbt kunna påtala problem med nåbarheten av en domän. Om sådan inte 
finns kan möjligheten att lösa problem som uppstår i DNS på grund av någon 
enskild domän komma att minska. 
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 6. Nåbarhet 
Rekommendation: Alla NS-poster i den underliggande zonen ska vara nåbara 
för DNS-trafik från Internet. 

Förklaring: NS-posterna för en domän är listan över de datorer som fungerar 
som namnserver för den domänen. Samtliga uppräknade servrar ska vara 
nåbara från Internet på alla de adresser som finns listade i motsvarande 
adressposter i DNS för datorerna i fråga. 

Konsekvens: Om en namnserver inte är nåbar trots att den står i listan över 
namnservrar som svarar på frågor om en domän så innebär det att 
frågeställaren inte får svar. Tillgängligheten påverkas. 

7. SOA-parametrar 
Rekommendation: Följ RIPE:s rekommendationer om parametrarna i SOA-
posten: 

  example.com.  3600  SOA  dns.example.com. hostmaster.example.com. ( 

                         1999022301   ; serial YYYYMMDDnn 

                         86400        ; refresh (  24 hours) 

                         7200         ; retry   (   2 hours) 

                         3600000      ; expire  (1000 hours) 

                         172800 )     ; minimum (   2 days) 

Förklaring: Dessa parametrar styr hur de ansvariga namnservrarna hanterar 
zonen, och förklaras mer i detalj under avsnitt 4 i RIPE-203: 

http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-203 

Nytt med DNSSEC är dock att expire bör vara lägre (cirka 2/3) än kortaste 
RRSIG Expiration. 

Konsekvens: Vid händelse av exempelvis nätverksproblem kan zonen bli 
ofrivilligt frånkopplad. 

  

http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-203�
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Bilaga 3 – Information om DNSSEC 
När DNS skapades på 1980-talet var huvudtanken att minimera den centrala 
administrationen av nätverket och göra det lätt att koppla upp nya datorer till 
Internet. Däremot fäste man inte någon större vikt vid säkerheten. Bristerna på 
detta område har öppnat för olika typer av missbruk och attacker där svaren på 
DNS-uppslagningar förfalskas. På så vis kan Internetanvändare ledas fel, 
exempelvis i syfte att lura av folk känslig information som lösenord och 
kreditkortsnummer. Några omtalade typer av attacker är cacheförgiftning 
(cache poisoning) och farmning (pharming). 

Cacheförgiftning innebär att en situation skapas, antingen genom en attack eller 
oavsiktligt, som förser en namnserver med DNS-data som inte kommer från en 
auktoritativ källa. Ett av de mest välkända exemplen på detta är den under 
2008 mycket uppmärksammade Kaminskybuggen. 

Farmning innebär att någon får själva innehållet i DNS att peka på felaktiga 
servrar. Rent konkret innebär det att en webbadress för exempelvis en bank kan 
pekas om till en helt annan server, men för besökaren ser det fortfarande i 
adressfältet ut som att det är rätt server han besöker. Det råder alltså ingen 
tvekan om att DNS behöver bli säkrare. DNSSEC är en långsiktig lösning som 
skyddar mot flera olika typer av manipulering av DNS-frågor och -svar under 
kommunikationen mellan olika servrar i domännamnssystemet. 

För att motverka den typen av attacker har man utvecklat säkerhetstillägg till 
DNS som fått beteckningen DNSSEC (DNS Security Extensions). DNSSEC 
bygger på kryptografiska nycklar som används för signering av innehållet i 
zonfilerna. Genom validering av signaturer av svaren på DNS-frågor går det att 
säkerställa att dessa verkligen kommer från rätt källa och inte har ändrats under 
överföringen. Den ökade säkerhet som DNSSEC tillför gör att många attacker 
inte längre får någon effekt. 

.SE:s lansering 2005 av tjänsten DNSSEC för säkrare DNS har också bidragit till 
att ett ökat fokus hamnat på DNS och DNS-drift. Den som har för avsikt att göra 
sin DNS-infrastruktur säkrare genom att använda DNSSEC inser tämligen 
snabbt att införandet inte låter sig göras med mindre än att det först görs en 
översyn av den egna DNS-infrastrukturen som helhet.  

Därför är vi givetvis intresserade av att ta reda på hur väl förberedda domäner i 
.se är för DNSSEC. Det - och det faktum att vi ansvarar för den svenska 
toppdomänen - är de viktigaste skälen till varför vi fokuserar våra tester på just 
kvalitet i DNS.  

Att Internets så kallade rotzon signerades sommaren 2010 satte mer fart på 
spridningen av DNSSEC. Eftersom rotzonen är toppen av DNS-hierarkin är det 
därmed enklare för de underliggande toppdomänerna att införa DNSSEC.  

En av .SE:s medarbetare har valts till Trusted Community Representative (TCR) 
för att som Crypto Officer (CO) delta i de nyckelceremonier som genomförs för 
rotzonen fyra gånger per år, två gånger på den sajt som ligger på den 
amerikanska västkusten och två gånger på motsvarande sajt på den 
amerikanska östkusten. 

Till skillnad från hur det traditionella domännamnssystemet fungerar är 
uppslagningar med DNSSEC kryptografiskt signerade, vilket gör det möjligt att 
säkerställa både att de kommer från rätt avsändare och att innehållet inte har 
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ändrats under överföringen. Syftet med funktionen är att 
domännamnsinnehavaren ska kunna skydda sina domäner med DNSSEC.  

 

 
 

Vad DNSSEC skyddar mot 

DNSSEC säkerställer innehållet i DNS med hjälp av kryptografiska metoder som 
använder elektroniska signaturer. DNSSEC innebär att användaren, när han gör 
en uppslagning i DNS, genom validering av signaturer ska kunna avgöra om 
informationen som kommer tillbaka som svar kommer från rätt källa och om 
den har manipulerats på vägen. Det blir alltså svårt att förfalska information i 
DNS som är signerad med DNSSEC utan att det upptäcks.  

För gemene man innebär DNSSEC en minskad risk för att bli utsatt för 
bedrägerier vid till exempel bankaffärer eller shopping på nätet, eftersom det 
blir lättare för användaren att fastställa att man verkligen kommunicerar med 
rätt bank eller butik och inte någon bedragare. 

Det är dock viktigt att notera att DNSSEC inte stoppar alla typer av bedrägerier. 
Funktionen är endast konstruerad för att förhindra attacker där angriparen 
manipulerar svar på DNS-frågor för att uppnå sitt mål. 

Vad DNSSEC inte skyddar mot 

Fortfarande finns det andra säkerhetsbrister och problem på Internet som 
DNSSEC inte löser, till exempel överbelastningsattacker, så kallad Distributed 
denial of service (DDOS). 

När det gäller såväl nätfiske (phishing, sidor som liknar eller är identiska med 
originalet för att lura till sig lösenord och personuppgifter) som farmning 
(pharming, omdirigering av DNS-förfrågan till fel dator) och andra liknande 
attacker mot DNS, så ger DNSSEC ett visst skydd mot detta. DNSSEC skyddar 
inte mot attacker på andra nivåer, som attacker på IP- eller nätnivå. 

.SE:s roll i DNSSEC 

Många har väntat på att rotzonen, det vi säga föräldrazonen till .se, ska bli 
signerad och 2010 blev detta verklighet. Hittills är det .SE som haft ansvaret för 
att dels signera .SE:s zonfil, dels utgöra ett trust anchor i kedjan för den svenska 
delen av Internet. Ett trust anchor signerar de underliggande zonernas nycklar 
och fungerar som startpunkt i verifieringskedjan. Signeringen består av att .SE 
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tar hand om och verifierar de underliggande zonernas DS-poster. Det är 
jämförbart med hanteringen av NS-poster i DNS. 

.SE kommer fortfarande att signera .SE:s zonfil, men genom att .SE publicerar 
sina DNSSEC-nycklar i rotzonen är det numera rot som utgör trust anchor för 
Internet. Detta underlättar för alla resolveroperatörer som annars blir tvungna 
att hålla reda på alla nycklar för alla signerade toppdomäner som är trust 
anchor för sina respektive underliggande domäner. Med roten signerad behöver 
resolveroperatören bara hålla reda på rotnyckeln. Moderna standarder erbjuder 
dessutom enklare hantering av nyckelbyten och nya verktyg har tagits fram för 
att underlätta (se nedan om Open DNSSEC). 

Läs mer om .SE:s DNSSEC-tjänst på http://www.iis.se/domaner/dnssec/. 

. .SE tillhandahåller mer information om sårbarheter i DNS via 
https://www.iis.se/domaner/dnssec/kaminskybuggen 

Där finns det bland annat länkar till en film som demonstrerar hur en attack går 
till och möjlighet att testa om den resolver som används är sårbar för 
Kaminskybuggen. 

Här finns några pekare till ytterligare information: 

Information om DNSSEC och utvecklingen av både användning och verktyg. 
http://dnssec.net 

En praktiskt inriktad guide till hur man gör för att införa DNSSEC. 
http://www.nlnetlabs.nl/publications/dnssec_howto/index.html 

Nyheter om DNSSEC sprids regelbundet via DNSSEC Deployment Initiative 
http://www.dnssec-deployment.org/ 

De har också en e-postlista som vem som helst kan prenumerera på och hålla sig 
uppdaterad om utvecklingen på området. 

OpenDNSSEC 

DNS är relativt komplicerat, och så är även elektroniska signaturer, 
kombinationen av dessa båda i DNSSEC är givetvis också den komplicerad.  

Efter att .SE noterat att bristen på bra och tillgängliga verktyg på marknaden för 
signering av zonfiler med DNSSEC var ett hinder för många att inleda 
införandet av DNSSEC påbörjades ett utvecklingsprojekt tillsammans med 
några av de främsta utvecklarna på området. Resultatet är OpenDNSSEC som är 
en nyckelfärdig programvara, eller ett verktyg för att underlätta införandet och 
användningen av DNSSEC. OpenDNSSEC signerar DNS-informationen 
momentet innan den ska publiceras på en auktoritativ namnserver. 
OpenDNSSEC tar en osignerad zonfil, lägger till signaturer och andra poster för 
DNSSEC och skickar filen vidare till de auktoritativa namnservrarna för den 
aktuella zonen. 

http://www.iis.se/domaner/dnssec/�
https://www.iis.se/domaner/dnssec/kaminskybuggen�
http://dnssec.net/�
http://www.nlnetlabs.nl/publications/dnssec_howto/index.html�
http://www.dnssec-deployment.org/�
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Syftet med OpenDNSSEC är att hantera dessa svårigheter och att lyfta dem från 
systemoperatörens axlar efter att denne väl har satt upp systemet. 

Genom att delta i utvecklingen av ett nyckelfärdigt system för signering av 
zonfiler med DNSSEC vill .SE underlätta spridningen av DNSSEC. 

 

 
 

OpenDNSSEC utvecklas inom ett särskilt bolag som ägs av .SE (Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur). 

Programvaran OpenDNSSEC är resultatet av ett samarbete mellan utvecklare 
från .SE, Nominet, NLNet Labs, SIDN, SURFnet, Kirei AB och Sinodun. Mer 
information finns på http://www.opendnssec.org/ 

Programvaran som är öppen går också att ladda ner och testa från den 
webbplatsen. 

http://www.opendnssec.org/�


.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Box 7399, 103 91 Stockholm
Tel 08-452 35 00, Fax 08-452 35 02
Org. nr 802405-0190, www.iis.se

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig 
organisation som ansvarar för Internets svenska toppdomän .se. Vi 
har hand om administrationen och driften av alla de över en miljon 
domännamn på Internet som slutar på .se. Vårt överskott går till fort-
satt utveckling av Internet i Sverige genom en rad olika satsningar som 
på olika sätt bidrar till utvecklingen och användningen av Internet. 

Hälsoläget i .se är en av dessa satsningar. Syftet med satsnings-
området är bland annat:

 → att övervaka kvaliteten på Internets infrastruktur i Sverige genom 
att samla in och analysera fakta, 
 → att sprida resultaten från undersökningarna, samt
 → att genom råd och rekommendationer medverka till att infra-
strukturen har god funktionalitet och hög tillgänglighet. 

Syftet är också att vid behov uppmärksamma och informera om 
brister och missförhållanden.
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