LAV ET GODT PASSWORD
Du kan nemt lave sikre passwords, når du bruger internettet, hvis du følger et par små tips.
Et password er det samme som en adgangskode. Du bruger et password, når du logger på din
computer, skal læse dine e-mails eller er på en webside, hvor du har oprettet en profil som fx
Facebook. Når du logger på, får du adgang til de personlige oplysninger, som du selv har tastet ind.
Det betyder desværre også, at andre kan få adgang til dine oplysninger, hvis de gætter dit password.
Du kan derfor blive udsat for identitetstyveri. Det er vigtigt, du vælger et godt password, så du
undgår identitetstyveri.
1. Det gode password er svært at gætte, men nemt at huske
Lav et password, du nemt kan huske, så du undgår du at skrive det ned. Hvis du skriver det ned,
risikerer du, at nogen stjæler dit password. Har du svært ved at huske passwords, findes der apps og
programmer til computeren, som kan gemme alle dine passwords sikkert.
2. Lav et langt password
Et langt password beskytter dine oplysninger bedre end et kort password. Et langt password gør det
svært for kriminelle at gætte, da der er mulighed for mange kombinationer. De fleste hjemmesider
kræver, at dit password er på syv eller flere tegn. Det en god ide at bruge flere tegn, end det antal
hjemmesiderne kræver. Som tommelfingerregel bør dit password bestå af mindst 12 tegn.
3. Bland tal og bogstaver og specialtegn
Bland tal, små og store bogstaver og tegn. Et godt password har både tal og en kombination af små
og store bogstaver. Det er bedst, hvis du starter med et lille bogstav og sætter tal og store bogstaver
midt i dit password.
F.eks kan du også brug en masse ord og tal blandet sammen
fx Hest, Bat, Sko, Strand, Gaffel, giffel, Rulle, Bille, Ost, Raket â€“ marmelade, ske, spurv, ko,
egern eller nabos bils nummer, Så kunne dit nye kodeord være:
Hest#863Gaffel
Bille@863=Ost
rAKET1109maZda
4. Brug flere passwords
Brug flere passwords til de forskellige steder, du logger ind. Men det kan være svært at have et
password for hver ting. En metode er, at du har forskellige passwords til de vigtige ting som
netbank, borger.dk og biblioteket. Så kan du bruge et andet password til de mere sjove ting.
5. Eller forkort en sætning
Brug en hel sætning i stedet for et ord, hvis det er muligt. Prøv at forkorte sætningen. Du kan tage
første bogstav i hvert ord af en sætning. Du kan også bytte tal ud med bogstaver. Her er tre
eksempler.
•
•
•

En sætning du kan huske: ”Vores første hus var på Hovedvejen fem” = v1hvpH5.
Brug et citat: ’Ud og Se med DSB’ = U0Smd5b
Husk noget fra et vers: ”Det er i dag et solskinsvejr, oh søde vår” = d3id3s0sv

6. Skift password jævnligt
Skift dit password jævnligt. Det gør det sværere at gætte.
7. Aktiver to-trinsbekræftelse
Slå to-trinsbekræftelse til, når du har mulighed for det. To-trinsbekræftelse er mere sikkert, fordi du
bruger to password til at logge ind. Først indtaster du dit password, og så indtaster du et password,
som du modtager på mail eller sms. Du kan fx slå to-trinsbekræftelse til på Facebook og Gmail
under dine kontoindstillinger.
Det dårlige password
Nogle passwords er nemme at gætte. Undgå derfor at bruge talkoder eller bogstavkoder, som det er
nemt at taste for eksempel ’1234567’. Det må heller ikke være et ord, man kan slå op i en ordbog.
Undlad også at bruge navne på dine børn eller kæledyr. Det kan være nemt at gætte, hvis man bare
kender dig lidt.

