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▪ Den pågående pandemin CONVID19 har ändrat förutsättningarna 

för hur nya studenter får tillgång till sina inloggningsuppgifter vid 

lärosätet

▪ Olika lärosäten var olika rustade för att hantera denna påtvingade 

förändring och sessionen är ett erfarenhetsutbyte

Syfte med dagens session



▪ Fyra frågor till sex olika organisationer
▪ Chalmers tekniska högskola

▪ Stiftelsen Högskolan i Jönköping

▪ Linköpings universitet

▪ Karlstads universitet

▪ Lunds universitet

▪ Bleking tekniska högskola

▪ Alla deltagare kan fylla på med sina erfarenheter

▪ Öppen diskussion

Form för erfarenhetsutbytet



Har de rutinerna ni har haft för att aktivera 

användarkonton för studenter fungerat även nu 

under pandemin?

Fråga 1



Vilka rutiner använde ni redan innan pandemins 

utmaningar?

Fråga 2



Vilka har de största utmaningarna varit för att få 

de befintliga rutinerna att fungera nu i pandemin?

Fråga 3



Om de befintliga rutinerna inte fungerat; Vad har 

ni gjort eller planerar att göra för att få rutiner 

som fungerar bättre?

Fråga 4



1. Har de rutinerna ni har haft för att aktivera användarkonton för 

studenter fungerat även nu under pandemin?

2. Vilka rutiner använde ni redan innan pandemins utmaningar?

3. Vilka har de största utmaningarna varit för att få de befintliga 

rutinerna att fungera nu i pandemin?

4. Om de befintliga rutinerna inte fungerat; Vad har ni gjort eller 

planerar att göra för att få rutiner som fungerar bättre?

Erfarenheter från alla…



▪ När ni som SWAMID medlemmar förändrar metoderna för 

kontoutdelning och lösenordsåterställning måste ni uppdatera er 

Identity Management Practice Statement i enlighet med 

uppdateringarna.

▪ Innan ni kan ta förändringarna i drift måste SWAMID Board of

Trustees formellt godkänna att förändringarna uppfyller aktuella val 

av tillitsprofiler

Att tänka vid ändring av rutiner



▪ Vid frågor och funderingar ta kontakt med SWAMID Operations

▪ operations@swamid.se

Uppdatera IMPS?

mailto:operations@swamid.se

