
IT för studenter på KTH



Innehåll

2020-06-29 2

• KTH Entré och KTH IT-Support

• Användarkonto

• Trådlöst nätverk 

• E-post

• Datorsalar

• Passerkort

• Utskrifter

• Programvara

• Kontoutdelning och aktivering



KTH Entré och KTH IT-Support
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• Adress: Drottning Kristinas Väg 4

• Öppettider: 8:00-16:30

• Telefonnummer: +46 (0) 8 790 6600

• E-postadress: it-support@kth.se

• Hemsida: kth.se/support

Hjälp med IT frågor på övriga KTH campus 
kontakta lokala service center 

kth.se/student/kth-it-support/contact



Vad behöver du för att komma igång med IT?
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KTH-konto

• Logga in på KTHs webb www.kth.se och Personliga meny

• Hitta lösenordet (Network Secret) till trådlösa nätverket - eduroam

• Logga in på KTH webmail.kth.se

• Logga in i datorsalarna

• Koppla passerkort till skrivarsystemet KTH Print

Passerkort

• Tillträde till datorsalarna, allmänna läsplatser och
sektionslokaler

• Plocka ut utskrifter från KTH Print skrivare



Logga in på KTH - www.kth.se
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Logga in med KTH-konto utan att lägga till

@kth.se



Personliga meny
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Ikonerna till vänster i Personliga menyn är genvägar till webbmailen, nyhetsflöde 
och aviseringar.

Flikarna är samlad information om tjänster så som schema, kurser, program osv.



Trådlösa nätverket - eduroam
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I Personliga menyn i fliken med ”Ditt Namn” 
finns genväg till Trådlöst nätverk.

• Användarnamn: användarnamn@kth.se

• Lösenord: Network Secret. Är INTE 
samma lösenord som lösenordet till KTH-
kontot

Var finns eduroam?
Över hela KTH, men även 
t.ex.:
• Stans bibliotek
• Centralstationen
• Arlanda
• Universitet i Sverige och 

världen



E-post - webmail.kth.se
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• E-postadress är KTH-användarnamn@kth.se

• E-postlådan är begränsad till 2 GB under hela 
studietiden

• Spara bifogade filen innan du fortsätter att 
jobba och göra ändringar i den

• Var medveten om e-post som kan innehålla 
länkar eller begära ditt användarnamn och 
lösenord i syftet att komma över dina 
inloggningsuppgifter. Detta kallas för nätfiske 
(phishing).



Falska webbsidor och mailfiske (phishing)

2020-06-29 9



Datorsalar
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Ordningsregler

• Datorsalarna har olika öppettider
• Håll rent
• Släpp inte in obehöriga
• Anmäl trasig utrustning det till it-

support@kth.se



När du loggar in på en dator
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Vid inloggning använd enbart KTH-konto utan @kth.se.

Du får tillgång till:

• programvara som är installerad på aktuell dator

• din hemkatalog H:\. Hemkatalogen är begränsad till 3 GB

• projektkatalog P:\. Behöver beställas av it-support@kth.se

• KTHs utskriftssystem KTH Print

För att komma åt filer som är sparade på H:\ och P:\ från en webbläsare använd 
länken home.ug.kth.se

mailto:it-support@kth.se
http://home.ug.kth.se/


Passerkort
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Passerkort och en 4-siffring kod delas ut av studievägledare i början av terminen.

Med passerkortet får man:

• tillträde till datorsalar, allmänna läsplatser och sektionslokaler

• plocka ut utskrifter från KTH Print skrivare.

Om man glömt sin kod eller tappat bort passerkortet besök KTH Entré eller 
service center på övriga KTH campus.

• Anmäl förlust av passerkort till it-support@kth.se under ordinarie öppettider. 
Övriga tider ring KTH:s larmnummer +46 (0) 8 790 7700.

• Förvara inte koden tillsammans med kortet.



Utskrifter - KTH Print
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• Fri utskriftskoten är begränsad till 200 
SEK per halv år. Det motsvarar ca 400 
sidor A4 svart/vit

• Påfyllning av utskriftskvot genom DIPS

• Skriv ut från egen dator eller 
mobilenhet

• Koppla ihop passerkortet med KTH 
Print för att plocka ut utskrifterna 



Programvara
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KTH tillhandahåller licenser för programvara 
som kan installeras på privat dator under 
studietiden på KTH.

För logga in på KTH Programvaru-
nedladdningsportalen måste du vara 
registrerad på en kurs eller program på KTH.

KTH Programvarunedladdning:

• Diverse programvara för simulering, 
matematik, kemi och talsyntes

• Microsoft Office 365

• Microsoft Azure for education



Kom ihåg
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• Aktivera ditt KTH-kontot

• Hämta lösenordet (Network Secret) till det trådlösa nätverket- eduroam,
– kom ihåg att det är inte samma lösenord som lösenordet till KTH-konto

• Koppla passerkortet till KTH Print för att plocka ut utskrifter

• Klistra inte eller skriv pinkoden på kortet

• Var medveten och misstänksam mot e-post som vill komma åt ditt 
användarnamn och lösenord
– Granska länkarna i adressfältet
– Svara inte e-post som vill ha ditt användarnamn och ditt lösenord

• När du väljer lösenord på andra sidor/siter välj inte samma lösenord som till 
KTH-kontot



Aktivering KTH-konto
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• Aktiveringslänk 
– https://login.kth.se/activate

• Aktiveringskod

https://login.kth.se/activate


Webbsida för KTH IT-Support
kth.se/support
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www.kth.se/support

http://www.kth.se/support
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