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Skolfederation
• Idag 98 medlemmar
• För att underlätta svensk utbildningssektors 

användning av digitala tjänster och 
läromedel. 

– Enkel inloggning

– Skydd av personliga integritet

– Enkel integration av nya tjänster 

– Förenkel för tjänsteleverantörerna

– Valfrihet, av leverantörer och lösning



…men mycket annat ska också på plats

• Samverkan mellan förvaltning och IT
• Ordning på register
• Skolportal
• Få med leverantörerna av administrativa tjänster och 

digitala läromedel
• Bara början 

– ”Digitaliseringen en större förändring/utmaning än vad 
som tidigare sagts. Kräver en lång och genomgripande 
förändring – fortbildning” Martin Tallvid, Breakout pass 5



Samverkan

Gemensam standard 
och regelverk

Gemensam
infrastruktur

Vad är Skolfederation?



En gemensam teknisk standard

Möjliggör
• Lokal inloggning
• Lokala admin av användare
• Val av leverantör

Användare

Skolhuvudman

Användar-

uppgifter

IntygInloggning

SAML

eTjänst



Erfarenhetsutbyte i Helsingborg, 23 april 2015



Federationer

• Skolfederation

• Sambi 
Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg

• Eduroam
För tillgång till trådlöst internet inom utbildningssektorn 







Järnvägsstationer



Flygplatser



Caféer och restauranger



Inloggning

Skolfederation Sunet

Sverige

Linköpings
kommunWiFi

Andra 
länder

LiU

Universitet



Nu även för det svenska skolan
• Linköping kommun pilot sedan hösten 2014

• Utrullning börjar nu!



Varför eduroam?

• Erbjuda universitetsstudenter access via skolans nät, 
t.ex. lärarkandidater

• De egna elever/personal kan få nät på flera platser
– T.ex. för studenter som reser över kommungränser

• Snabbt och enkelt att införa!
– Mottot: ”Open your Laptop and be online”
– Speciellt viktigt för elever med funktionshinder



eduroam och/eller öppet WiFi?

Eduroam ifall att

• Åtkomst ska vara begränsad till skolan
– Av kapacitets- och kostnadsskäl

• Krav på abusehantering är viktig
– Eduroam har krav på loggar och spårbarhet. 



En bra modell för samverkan!

• eduroam fungerar

– en god förebild för ett gemensamt WiFi-nät, med 
ett tydligt och bibehållet lokalt ansvar!

• Är eduroam även en användbar modell för 
kommunal samverkan kring WiFi?



Om ni är intresse av… 

• anslutning till eduroam

• eller av att etablera en liknande regional eller 
nationell samverkan kring kommunal WiFi

…så hjälper vi på .SE gärna till!

Tack!


