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Följande dokument beskriver de specifika krav som finns på lösenordets utformning, 

längd och komplexitet. 

 

 

Krav på lösenordkomplexitet 

 

Alla lösenord måste uppfylla följande minimikrav: 

 

 

 Det får inte innehålla namnet på användarkontot eller mer än två tecken i rad av 

användarens fullständiga namn 

 Det måste innehålla minst åtta (8) tecken 

 Det måste innehålla tecken från minst tre av följande fyra kategorier: 

 Versaler i det engelska alfabetet (A-Z) 

 Gemener i det engelska alfabetet (a-z) 

 Siffror (0-9) 

 Icke-alfabetiska tecken (t.ex. !, $, #, %) 

 

 

Komplexitetskraven används när lösenorden ändras eller skapas. Exempel på ett giltigt 

lösenord är: ”H3ml1gT!” 
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5 Tips kring lösenordet 

 

 

1. Välj ett långt lösenord 

Bland det viktigaste vid val av lösenord att man väljer ett lösenord med många 

tecken. Det gör det svårt att knäcka vid en brute-force-attack. Ett tips är att 

använda sig av meningar i syfte att komma ihåg ett längre lösenord. 

 

2. Använd olika sorters tecken 

Genom att använda sig av små och stora bokstäver, siffror samt specialtecken 

adderar du komplexitet till lösenordet och gör det svårt att knäcka det. Svenska 

tecken som åäö är också bra att använda. 

 

3. Undvik namn och ord från ordlistor 

Eftersom det idag finns färdiga listor med namn och ordlistor för att underlätta att 

knäcka lösenord är det smart att undvika sådana termer i sitt lösenord. 

 

4. Undvik personliga referenser 

Många använder exempelvis sina barns namn eller sin gatuadress i lösenordet. 

Ingen ska genom att läsa på lite om dig kunna gissa ditt lösenord. 

 

5. Se till att ha unika lösenord för alla tjänster 

Genom att ha unika lösenord säkerställer man att ett dataintrång eller slarv 

någonstans inte drabbar ens andra konton. Eftersom mailen ofta är navet i ens 

digitala liv är det viktigt att lägga extra energi på att skapa ett bra lösenord där. 

Om du har problem att följa denna guide du välkommen att kontakta Netgates 

supportavdelning. 

 

Telefon:  0532 – 60 77 80 

E-post:  support@netgate.se 

Web:  netgate.se/support 
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