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Eduroam - Mac 
Vid Högskolan Dalarna har vi flera trådlösa nätverk. Det nätverk vi rekommenderar att studenter 
och personal använder heter eduroam. För att ansluta till eduroam-nätverket måste du genomföra 
en så kallad ”onboarding” av din enhet. (telefon, surfplatta, bärbar dator) 

För att kunna genomföra onboardingen måste du vara ansluten till ett nätverk med internetaccess. 
Befinner du dig på Högskolan Dalarnas Campus kan du ansluta din enhet till det särskilda 
onboardingnätverk som finns i våra lokaler, med namnet onboard. 

 

Steg 1: Radera gammalt Eduroam-certifikat 

Om din enhet tidigare varit ansluten mot Eduroam-nätverket kan du behöva radera ditt gamla 
Eduroam-certifikat innan du genomför onboardingen. Om du inte varit ansluten tidigare kan du 
hoppa över detta steg. 

 

• Öppna Systeminställningar och klicka på Profiler 
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• Markera profilen för eduroam HDa (eller liknande) och klicka på minustecknet nere till 
vänster för att radera den. 

 

 

 

När du klickat på Ta bort måste du oftast bekräfta genom att skriva lösenordet för en användare 
med administratörsbehörigheter. 

 

 

 

Användare 
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Steg 2: Genomför onboarding-processen 

Om du befinner dig på Högskolan Dalarnas Campus och inte är ansluten till ett nätverk med 
Internetaccess kan du använda dig av vårt onboard-nätverk. Har du redan internetaccess via annat 
nätverk kan du fortsätta använda det. 

 

 

Öppna webbläsare (vi rekommenderar Safari) och surfa till sidan http://onboard.du.se där du 
loggar in med dina användaruppgifter från Högskolan Dalarna. 

 

När du loggat in klickar du på Installera profil för att ladda ner och starta installationen av den 
nya nätverksprofilen (certifikatet) 

 

 

http://onboard.du.se/
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Du kommer därefter att få klicka på Installera samt bekräfta med inloggning ett par gånger för att 
installera profilen (certifikatet) 

 

 

 

Steg 3: Anslut till eduroam-nätverket 

När installationen är klar återstår bara att ansluta till nätverket eduroam. Är du redan på Campus 
kan du göra det direkt, annars gör du det nästa gång du kommer till Campus! 

 

Användare 
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