
Gör era Zoom-möten säkrare! 
 

Om man har ett Zoom-möte utan att vidta vissa enkla steg för att göra mötet säkrare så kan vem som 
helst som har webbadressen till mötet komma in. Visserligen är webbadressen krånglig, men inte 
tillräckligt krånglig utan att folk kan hitta webbadresser till möten. Just nu sitter det en mängd oseriösa 
aktörer som roar sig med att slumpa fram möteskoder/länkar för att sedan gå in i mötena som objudna 
gäster, ibland som tysta åhörare men i värsta fall för att enbart störa. 

För att göra det svårare att komma oinbjuden in på ett möte så finns det ett par enkla inställningar att 
göra när man schemalägger ett möte. 

Så när man gått till http://lu-se.zoom.us och loggat in där 

 

så väljer man Meetings och Schedule a New Meeting 

 



Då får man upp följande sida med diverse inställningar som man kan göra för mötet. 

 



Metod – Väntrum 
Den enklaste mest grundläggande höjningen av mötets säkerhetsnivå som man kan göra är att kryssa i 
rutan vid ”Enable waiting room” under ”Meeting options”. 

Detta förhindrar att någon oinbjuden kommer direkt in på mötet. 
Innan mötesdeltagarna kommer in på mötet så hamnar de först i ett väntrum och för att komma in på 
mötet så måste mötesvärden släppa in dem. 

Så när deltagarna kommer till mötet så möts de av följande fönster: 

 

Och mötesvärden får följande notis: 

 
Då kan värden släppa in deltagaren direkt genom att klicka på Admit eller klicka på ”See Waiting Room”, 
vilket motsvarar att klicka på ”Participants” i menyraden och då kommer följande fram: 

 
Och då är det bara att välja Admit eller Remove. 



Metod – Lösenord 
En annan höjning av säkerhetsnivån som man kan göra är att kryssa i rutan framför ”Require meeting 
password”.  

 
Detta betyder inte nödvändigtvis att den som ska in på mötet behöver mata in ett lösenord. Om man 
väljer detta alternativ så, när man väljer att spara mötet, skapas en länk med lösenordet krypterat i 
länken till mötet. Då räcker det att man har länken för att komma in i mötet, men länken till mötet blir 
mycket längre och svårare att knäcka. 

En vanlig länk till ett möte utan lösenord består av 
”https://lu-se.zoom.us/x/” + elva siffror. 

En länk till ett möte med lösenord består av 
”https://lu-se.zoom.us/x/” + elva siffror + ”?pwd=” + 32 tecken (som är lösenordet i krypterad form). 

När man sedan ska ge deltagarna länken till mötet så kan man välja att ge dem hela den långa länken 
med lösenordet inbakat eller inte. Fördelen med det att ha lösenordet inbakat i länken är att deltagaren 
slipper mata in ett lösenord. Nackdelen är att om någon utomstående kommer över länken så har de ju 
lösenordet också. 

Du kan ge deltagaren länken till mötet utan lösenordet inbakat, dvs. ”https://lu-se.zoom.us/x/” + elva 
siffror. Inte ”?pwd=” + 32 tecken. Ge dem sedan lösenordet i klartext, dvs. de sex siffror som 
representeras av ”XXXXXX” i rutan ovanför, på ett annat sätt eller vid ett annat tillfälle eller inne på en 
plats som kräver inloggning, t.ex. en Canvas-kurssida. Nackdelen med detta är att deltagaren måste hålla 
koll på ett lösenord också. Fördelen är att det inte räcker med att komma över länken till mötet för att 
komma in på mötet, man måste också ha en kod. 

Det går att skapa egna lösenord och inte använda de slumpade men då ska man skapa ett lösenord som 
är säkert och inte för uppenbart att gissa sig till. På detta vis kan man ha ett lösenord till en mängd olika 
möten, t.ex. inom en kurs. Fördelen med detta är att deltagarna behöver komma ihåg ett enda lösenord. 
Nackdelen är att man kanske skapar ett “svagt” lösenord som är enkelt att knäcka och då har man gett 
bort “nyckeln” till, i värsta fall, flera möten. 



När deltagaren kommer till ett möte som kräver lösenord och lösenordet inte finns med i länken så får 
de följande ruta att fylla i för att komma vidare till mötet: 

 

  



Metod – Endast autentiserade användare. 
För att höja säkerheten ytterligare så kan man välja att endast användare som loggar in i Zoom får delta 
på mötet. 
Detta väljer man genom att klicka i rutan framför ”Only authenticated users can join” och då kan man 
även välja att det endast är inloggade användare med en lu.se- eller lth.se-epostadress som får komma 
med 

 

För mötesvärden gör denna inställning ingen skillnad mer än tryggheten att endast anknutna till Lunds 
universitet kan komma in på mötet. 

Om deltagaren redan är inloggad i Zoom så räcker det att klicka på möteslänken för att komma till 
mötet. Men är deltagaren inte inloggad i Zoom så kommer det först fram en informationsruta 

 
 

  



Väljer deltagaren ”Sign in to Join” så kommer det upp en inloggningsruta 

 
Här ska deltagaren välja ”Sign in with SSO” för att komma till nästa ruta 

 
Där ska deltagaren fylla i lu-se i ”Company Domain” rutan och klicka på Continue för att komma till 
universitetets vanliga inloggningsruta, där man loggar in med sina lucat-uppgifter. 

 



Sammanfattning 
Gör åtminstone en av dessa inställningar för att göra Zoom-mötet säkrare. 
Använd gärna två av metoderna och helst alla tre. 

Det finns även möjligheten att kräva registrering av deltagaren för att få komma med på mötet, men det 
innebär en del extra arbete. Fast det ger å andra sidan möjlighet att få ut en automatisk deltagarlista när 
mötet är slut. 
Det finns en manual för detta alternativ på denna sida: 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/211579443-Registration-for-Meetings 
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