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11 500 STUDENTER INOM HÖGRE UTBILDNING
Karlstads Universitets huvuduppgift är att utbilda och idag erbjuder man både 
kandidat-, magister- och doktorandutbildningar. Ämnesområdena är många och 
inkluderar bland annat teknikämnen, maskinteknik, datavetenskap, språk och 
sjukvårdsutbildningar. Universitetet samverkar med Värmlandsregionen och hjälper 
där till med exempelvis regional utveckling samt uppdragsforskning inom en rad olika 
områden. Cirka 30 % av studenterna deltar i universitetets distansutbildningar. 

MÅNGA ANGRIPNA PC OCH MAC-DATORER 
Användare av universitetets laptops kopplar ofta sina egna mobila enheter till 
datorerna. I sitt arbete behöver de även besöka och ladda ner information från 
många olika platser på Internet. Datoranvändandets utveckling ledde till en rejäl 
ökning av skadlig kod bland universitetets klientdatorer. Mängden datavirus var 
ungefär lika stor på PC som på Mac. 

ORGANISATION:

Karlstads Universitet

LAND:

Sverige

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Universitets- och högskoleutbildning

GRUNDAT: 

1999

ANTAL ANSTÄLLDA:

1200

ANTAL STUDENTER:

11500

WEBBADRESS:

http://www.kau.se

UTMANINGEN:

Dataavdelningen noterade en kraftig 
ökning av mängden skadlig kod inom 
universitet, både på PC och Mac-
datorer. Klientskyddet för universitetets 
datorer och servrar behövde förbättras 
genom effektivare och mer pålitliga 
säkerhetslösningar.

LÖSNINGEN:

Universitetets IT-avdelning granskade ett 
antal oberoende anti-virus-testare, för 
att hitta de leverantörer som under en 
längre tid haft hög kvalitet på sin förmåga 
att upptäcka skadlig kod. Universitets 
befintliga leverantör plus ytterligare fyra 
företag valdes ut och utvärderades under 
3-4 månader. Kaspersky Lab utsågs till 
bästa leverantör och fick leverera en 
komplett anti-virus-lösning. Migreringen 
gick snabbt och smidigt; en partner till 
Kaspersky Lab kom till universitetet 
och ordnade med utbildning samt 
installation.

FÖRDELAR: 

Universitetets IT-avdelning behöver 
inte längre gå ut till de enskilda 
datorerna för att ta bort skadlig kod. 
Istället kan skadlig kod rensas från 
alla datorer automatiskt via en central 
konsol levererad av Kaspersky Lab. 

Det är enkelt för personalen att 
kvalitetssäkra uppdateringarna och 
universitetet har nu ett effektivt skydd 
mot zero-day threats. Med patch 
management upprätthålls säkerheten på 
de ej centralt managerade enheterna.

Licensmodellen är flexibel - Kaspersky 
Lab gör ingen skillnad på PC- och 
Mac-datorer, vilket underlättar arbetet 
avsevärt för universitetet.

“ Vi är väldigt nöjda 
med Kaspersky Lab – 
både som produkt och 
leverantör. Viktigast 
för valet av Kaspersky 
Lab var den höga 
detektionsgraden av 
skadlig kod.” 
Niklas Nikitin, IT-säkerhetssamordnare, 
Karlstads Universitet

http://www.kau.se


NOGGRANN URVALSPROCESS 
Hösten 2012 började IT-avdelningen att planera för 
universitets nästa generation klientskydd. Efter att ha 
talat med flera andra universitets IT-experter, liksom olika 
oberoende testare av anti-virus-program, valdes fem erkänt 
skickliga leverantörer av anti-virus-system ut för närmare 
granskning. Under 3-4 månader utvärderades företagen och 
deras produkter. Urvalsprocessen ledde fram till att Kaspersky 
Lab utsågs till bästa leverantör och fick leverera en komplett 
anti-virus-lösning för universitetets alla klientdatorer och 
servrar. 

SNABB OCH SMIDIG MIGRATION  
– UTBILDNING PÅ PLATS 
Universitetet valde Kaspersky Lab för den kompletta lösning 
som företaget erbjöd. Allra viktigast för beslutet var Kaspersky 
Labs höga detektionsgrad av skadlig kod – kombinerat med 
systemets kapacitet att automatiskt rensa ut den skadliga 
koden. Strax efter att avtalet hade tecknats kom en partner 
till Kaspersky Lab ut till universitetet, utbildade och ordnande 
med installationen. Efter bara två månader var merparten av 
de 2000 enheterna migrerade och klara att använda.



ETT EFFEKTIVT OCH PRAKTISKT  
ANTI-VIRUS-SYSTEM 
Genom att använda Kaspersky Labs klientskydd spar universitets IT-avdelning 
åtskilligt med tid, eftersom man enkelt kan rensa ut skadlig kod via universitets 
nya centrala Kaspersky Lab-konsol. Innan man bytte till Kaspersky Lab var 
personalen tvungen att arbeta med varje individuell dator för att utföra rensningen. 
Sårbarhetsanalys och patch management är andra funktioner som Kaspersky Lab 
tillhandahåller och som universitetet nu börjat använda. Kommunikationen mellan 
Karlstads Universitet och Kaspersky Lab fungerar utmärkt, och vid flera tillfällen 
har Karlstads Universitets IT-avdelning rekommenderat Kaspersky Lab till andra 
organisationer och företag – bland annat till IT-kollegor inom universitetsvärlden.

RESULTATET: 

Ett produktivt partnerskap. På Karlstads Universitets IT-avdelning är man mycket 
nöjd med Kaspersky Lab – både som produkt och leverantör. Snabba resultat.
Kostnadseffektivt. Universitetet har även börjat använda andra Kaspersky Lab-
lösningar, bland annat inom sårbarhetsanalys och patch management.

För mer information besök www.kaspersky.com/se

“ Med Kaspersky 
Lab kan vi verifiera 
och kvalitetssäkra 
uppdateringarna  
– vi behöver inte 
skjuta ut dem i  
ren panik som vi 
gjorde tidigare.  
Jag rekommenderar 
Kaspersky Lab till 
alla som står inför  
samma utmaningar 
som vi gjorde.” 
Niklas Nikitin, IT-säkerhetssamordnare, 
Karlstads Universitet
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