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Eduroam – Windows 10 
Vid Högskolan Dalarna har vi flera trådlösa nätverk. Det nätverk studenter och personal ska 
använda 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: Glöm tidigare eduroam-anslutning 

Om din enhet tidigare varit ansluten mot Eduroam-nätverket kan du behöva glömma den 
anslutningen innan du genomför onboardingen. Om du inte varit ansluten tidigare kan du hoppa 
över detta steg. 

 

• Klicka först på ikonen för 
trådlöst nätverk i 
verktygslisten  

• Högerklicka sedan på eduroam i listan 
och välj Forget/Glöm i menyn 
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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. 

 

 

• Klicka först på ikonen för 
trådlöst nätverk i 
verktygslisten  

• Klicka sedan på nätverket onboard 
• Klicka sedan på Connect 

 

 

När du anslutit datorn till onboard-nätet är det dags att öppna en webbläsare (vi rekommenderar 
Chrome) och surfa till sidan http://onboard.du.se där du loggar in med dina användaruppgifter från 
Högskolan Dalarna. 

 

 

 

 

http://onboard.du.se/
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När du loggat in visas följande sida. Klicka på Starta QuickConnect för att ladda ner 
konfigurationsprogrammet för eduroam. 

 

 

När du klickar på Starta QuickConnect kommer en fråga vart du vill spara programmet. Detta 
kan se lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder. Spara filen på din hårddisk, 
lämpligen i nedladdningskatalogen. 
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När nedladdningen är klar så ska du starta programmet QuickConnect.exe (som just laddades ner) 
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När programmet startas kommer Windows troligen fråga om du vill tillåta att Aruba Networks 
QuickConnect gör förändringar på din dator. Som du kan se är Högskolan Dalarna verifierad 
utfärdare av programmet. Godkänn genom att klicka på Yes/Ja. 

 

 

Nu startas programmet som kommer att installera ditt certifikat för eduroam på datorn. Klicka på 
Next. 

 

 

 

 



  

 

Eduroam Onboarding 

Behöver du hjälp? Skicka mail till support@du.se, ring 023-778888 eller besök Helpdesk 

 

Nu konfigureras nätverket och en förloppsindikator visar hur arbetet fortskrider. När det är klart, 
klicka på Connect. 

 

Din dator ansluts nu till eduroam och när det är klart visas lite information om anslutningen enligt 
nedan. Klicka på Close för att avsluta 
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Steg 3: Kontrollera anslutningen till eduroam 

När installationen är klar kan du (om du är på plats på campus) kontrollera att du nu blivit ansluten 
till eduroam-nätverket. 

 

• Klicka först på ikonen för 
trådlöst nätverk i 
verktygslisten  

• Verifiera att du är ansluten mot 
eduroam 

 

Om du inte är på Campus, kontrollera anslutningen nästa gång du är på plats. 
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