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Beskrivning
Författare: Jonas Hallberg.
Behovet av att skydda och hantera data på ett säkert sätt växer i takt med krav på ökad
tillgänglighet till information i samhället. Den tekniska säkerheten har blivit allt bättre och
försöken från obehöriga att komma åt information förflyttas - från luckor i systemens teknik
till dess sociala svagheter. Därför utgör mänskligt beteende en allt vanligare grund för
säkerhetsriskerna i vår tids informationssamhälle.
Med utgångspunkt i samhälle, organisation och verksamhet ger boken förståelse för varför
tekniska lösningar inte löser alla problem kring informationssäkerhet. Ett brett grepp tas om
frågan - från strukturell nivå i det breda samhälls perspektivet via den enskilda verksamheten
och ända ner på individnivå. Boken beskriver arbetssätt, metoder och verktyg som hjälper
verksamheter att möta nutida utmaningar inom informationssäkerhet.
Informationssäkerhet och organisationskultur vänder sig till studenter och forskare som vill få
insyn i området, och till yrkesverksamma som dagligen arbetar med informationssäkerhet i
organisationer: beslutsfattare, stabsfunktionärer, ledningsansvariga, informations
säkerhetsansvariga, utvecklingsansvariga, upphandlare, verksamhets samordnare och
specialister.

Annan Information
SP Certifiering är nu ackrediterade även för certifiering av ledningssystem för
informationssäkerhet som uppfyller ISO 27000. För mer information klicka HÄR. . I verktyget
IMP³rove besvaras nyckelfrågor om små- och medelstora företagets vision, organisation,
kultur, roller och ansvar. Svaren matas in och ut kommer en.
7 aug 2017 . It-hoten mot Sverige ökar och blir allvarligare samtidigt som bristerna i
informationssäkerhet på landets myndigheter omfattande och riskabla. Trots det är . på
området och tar tag i förlegade organisationskulturer som inte ger it-säkerhetsexperterna och
informationssäkerhetsfrågorna den roll de förtjänar.
1 dag sedan . Phishing fungerar, och fortsätter att arbeta, eftersom det utnyttjar svagheter i
mänsklig psykologi och organisationskultur. . som presenterades den 11: e Internationella
Symposium om Mänskliga Aspekter av informationssäkerhet och Säkerhet (HAISA 2017) i
Adelaide i November, Förståelse Känslighet för.
Beslutstöd. Informationssäkerhet. Vårdtjänster. Samverkan. Medical Imaging.
Fördjupning/workshops. JOURNALEN VIA NÄTET – en maxxad tillställning! eHälsa i
ambulanssjukvården. Best of Sweden. Intelligent Hospital Pavilion. e-hälsotorget. Välj datum.
Tisdag 25 april 2017; Onsdag 26 april 2017; Torsdag 27 april 2017.
Organisationskultur och förändringsledning • Styrmodeller och affärsmodellering) Följ Jonas
via Twitter på @JonasSchlyter eller ta del av hans reflektioner och åsikter på
https://se.linkedin.com/in/jonasschlyter alternativt http://www.scoop.it/u/jonas-schlyter inom
IT Governance och Digital Management. Jonas har genomfört.
Vi söker dig som har lång erfarenhet inom informationssäkerhet och är beredd att leverera
säkerhetskompetens och förändring hos kund. Du vill arbeta med . Vi jobbar aktivt med våra
värdeord: Passion, Innovation och Förtroende vilka är viktiga grundpelare i vår
organisationskultur. Vad gör Cybercom? Läs mer om hur.
upp fattade beslut. En viktig komponent i kontrollmiljön är organisationskulturen då den
påverkar medarbetares engagemang och medvetenhet. . Riksrevisionens granskning har visat
att det vid LiU finns ett ramverk i förrn av beslutad policy, förvaltningsmodell och vissa
riktlinjer för informationssäkerhet. Riktlinjerna finns i.
En studie i organisationskultur och intern informationssäkerhet på ett svensk säkerhetsföretag.
Lenhoff, Åsa, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen. In the era of privatization and
securitization, private security companies are becoming a more important actor for ensuring
safety in a society felt increasingly unsafe.
Köp Organisationskultur und organisatorische Gestaltung på CDON.COM. Låga priser och
snabb leverans.
Informationssäkerhet och organisationskultur. BOK (Häftad). Studentlitteratur, 2017-08-25
Svenska. Lektörsomdöme. plastad (4-7 dgr). Pris: 409:- Ditt pris: 409:- st. förl.band (2-5 dgr).

Pris: 374:- Ditt pris: 374:- st. Katalogiserad av BTJ. Snabbfakta · Detaljer. 16. Laddar .
1 Årsrapport 2016. År 2016 var för internrevisionen vid Malmö högskola ett förändringens år.
Högskolestyrelsen hade tidigare fattat beslut om att lämna en organisatorisk modell för
internrevisionen till förmån för en annan modell. Fram till och med den 7 april. 2016 gällde
ordningen att Malmö högskola hade en.
9 okt 2017 . Det krävs en innovativ organisationskultur och då är cheferna viktiga i arbetet
med att föra ut dessa värden i sina led. Det är både en organisations- och en
kommunikationsfråga! Andra åsikter som kom fram under dagen var att de stödstrukturer som
byggs upp måste finnas under hela resan och att man.
17 jul 2015 . Cybercom är idag ledande när det gäller konsulttjänster inom IT- och
informationssäkerhet. Våra erbjudanden spänner från avancerad . till organisationens
övergripande mål. Vi jobbar aktivt med våra värdeord: Passion, Innovation och Förtroende
vilka är viktiga grundpelare i vår organisationskultur.
4 nov 2013 . har tagit fram råd för ledningssystem för informationssäkerhet. Den föreslagna
informationssäkerhetspolicyn utgår . C) Struktur regelverk för informationssäkerhet. Bilaga §
117 C. §118 Fristadsförfattare .. bidra till cn organisationskultur dUr man aktivt cncrlhigar den
nyn kunskap som tas fi"am samt.
1 mar 2016 . Bland Boverkets förslag under året finns exempelvis ändringar i plan- och
bygglagen för att möjliggöra tids- begränsade undantag från regler, liksom åtgärder för att
minska bristen på bostäder i kommuner med goda förut- sättningar för nyinflyttade att etablera
sig på arbetsmark- naden. Andra förslag syftar.
Som jag litet surt påpekat några gånger är kunskapsgrunden för informationssäkerhetsarbetet
påfallande svagt. Det är därför en händelse av stort intresse när en ny forskningsantologi inom
informationssäkerhetsområdet publiceras som nu då Informationssäkerhet och
organisationskultur presenteras. Än mer så när den är.
Jämför priser på Informationssäkerhet och organisationskultur (Häftad, 2017), läs recensioner
om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Informationssäkerhet och
organisationskultur (Häftad, 2017).
"Att skydda någons personuppgifter kan inte lösas enbart genom att få kontroll på din
informationssäkerhet och skapa en massa riktlinjer för företagets. . När privacy modellen
fungerar som den ska är det en självklar del av organisationskulturen och bygger på att
kundrelationerna hanteras med respekt för individen och att.
11 jan 2012 . 8.3. Organisatorisk utveckling för bättre intern samordning. 118. 8.4. Fortsatt
arbete för att ytterligare etablera gemensam organisationskultur. 118. 8.5. Tydliggörande ...
Inom området informationssäkerhet ska MSB stödja och samordna arbetet med samhällets
informationssäkerhet samt analysera och be-.
Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet, Göteborg. 456 gillar · 113 pratar om detta
· 405 har varit här. Forskning och utbildning med fokus.
20 okt 2017 . I höstens första inlägg i Ledningsgruppens blogg skriver dekanus för FHPT,
Mikael Lindfelt, om universitetets organisationskultur. Kandidater i styrelsevalet 7.11.2017 ·
Influensavaccin till anställda · Styrelsevalet 2017: Kandidatnomineringstiden pågår · Majlen
Saarinen, kandidat i ÅA:s styrelseval
Frågeställningarna rörde bland annat följande: Hur kan beteenden relaterade till
informationssäkerhetsbestämmelser förklaras? Vilka samband finns mellan
organisationskultur och anställdas attityder och beteenden kring informationssäkerhet? Vilka
effekter har informationssäkerhetsklimat? Vilka attityder har anställda till.
19 apr 2017 . Fokus var organisationskultur, automation, testning och säkerhet. "Bli inte den
siste dinosauren. De som överlever är de som anpassar sig till förändringen!" säger Niklas

Åkerlund, en av våra kollegor på Basefarm som var med och organiserade dagarna i
Stockholm. Vi på Basefarm var där. btn-top.
Denna kunskapsdag vänder sig till dig som är verksam inom området informationssäkerhet
och har ett intresse för bakomliggande faktorer, som hur organisationskulturen påverkar
informationssäkerheten. Du kanske arbetar som informationssäkerhetsansvarig eller -expert
inom offentlig eller privat verksamhet, eller arbetar.
Cybercom är idag ledande när det gäller konsulttjänster inom IT- och informationssäkerhet.
Våra erbjudanden spänner från avancerad . Vi jobbar aktivt med våra värdeord: Passion,
Innovation och Förtroende vilka är viktiga grundpelare i vår organisationskultur. Cybercom
tror på löpande kompetensutveckling där vi.
På detta sätt ville vi synliggöra hur normer och värden knutna till vårdprofessionerna påverkar
såväl informationssäkerhet som vårdkvalitet. De frågor som ligger till grund för . I Hallberg J,
Johansson P, Karlsson F, Lundberg F, Lundgren B, Törner M: Informationssäkerhet och
organisationskultur. Studentlitteratur, Lund.
5 dec 2016 . över den interna säkerhets- och organisationskulturen. Detta åtgärdsprogram bör
vara ... Begreppet rymmer såväl fysiska åtgärder som IT- och informationssäkerhet som
organisatoriska . insideraktiviteter eller skapandet av god säkerhets- och organisationskultur i
stort då detta är betingat av situationen.
RESURSER • Vi skapar en organisationskultur med en öppen förvaltning där vi har tillräcklig
kompetens och resurser för en öppen beredning med hjälp av elektroniska och traditionella
metoder. UTVÄRDERING OCH KONTINUERLIG UTVECKLING • Vi utvärderar
regelbundet verkställandet av en öppen förvaltning och.
24 feb 2016 . Ansvaret för informationssäkerhet ligger dock traditionellt sett på ITavdelningen trots att det är HR-avdelningen som får ta hand om situationen när . I en
organisationskultur som präglas av tillit, transparens, nyfikenhet och en vilja att anta
utmaningar upplevs förändringar positivt – men en sådan kultur.
24 okt 2017 . Vi söker dig som har lång erfarenhet inom informationssäkerhet och är beredd
att leverera säkerhetskompetens och förändring hos kund. Du vill arbeta med . Vi jobbar
aktivt med våra värdeord: Passion, Innovation och Förtroende vilka är viktiga grundpelare i
vår organisationskultur. Vad gör Cybercom?
Den digitala utvecklingen ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin
verksamhet och kräver att digitalt integreras i alla aspekter av verksamheten, från
kanalstrategier, processer och data, till den operativa verksamhetsmodellen med
incitamentsmodeller och organisationskulturen. Genomslaget av.
6 nov 2017 . 95 i Informationssäkerhet och organisationskultur, J. Hallberg, P. Jo- hansson, F.
Karlsson, F. Lundberg, B. Lundgren, M. Törner (ed.), Studentlitteratur, september 2017,.
Lund. 17. Ibid. 18Datakydd.net, remissyttrande över SOU 2017:23. 19Statens inköpcentral.
https://www.kammarkollegiet.se/statens-.
Informationstekniken påverkar all verksamhet i vårt samhälle – även rättsväsendet. Det gäller
inte minst IT-relaterade brott och digital bevisning. Handledningen Brott och digitala bevis är
ett stöd för den som söker efter fakta eller vägledning i fråga om säkring, analys, presentation,
värdering och övrig hantering av digitala.
Bok:Informationssäkerhet och organisationskultur:2017:Upplaga 1. Informationssäkerhet och
organisationskultur. Av Hallberg, Jonas. Utgivningsår: 2017. Hylla: Pubd. Format: Bok.
288001. Omslagsbild. Bok:Programmering i förskolan : utveckla digital
kompetens:2017:Första upplagan. Programmering i förskolan : utveckla.
Informationssäkerhet och organisationskultur. av Jonas Hallberg (Bok) 2017, Svenska, För
vuxna. Ämne: Dataskydd, IT-säkerhet, Personlig integritet, Organisationer,.

Informationssäkerhet och organisationskultur / redaktörer: Jonas Hallberg, Peter Johansson,
Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren, Marianne Törner Datorer och
databehandling, 2017, Bok eller småtryck 0 av 1. Railway geotechnics / Dingqing Li, James
Hyslip, Ted Sussmann, Steven Chrismer. Li, Dingqing,
Hur behåller vi organisationskulturen när vi växer snabbt? Anna-Karin Jonsson, Bitr.
Säkerhetschef vid Sveriges Riksdag. Sveriges . Christina ansvarar i sin roll som Säkerhetschef
vid Uppsala universitet för fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krishantering. Tidigare
har Christina arbetat som processledare vid.
2 dagar sedan . Att möta medarbetarna på detta sätt i deras vardag på golvet har sina poänger,
säger Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet som studerar ledarskap
och organisationskultur. – Närvaro och ”management by walking around” är så viktigt, säger
hon. En del forskning får det att framstå.
organisationskultur relateras till varandra blev det ett problem med att kunna sammanföra
dessa begrepp som vi ville. En artikel av Aggeliki Tsohou et al (2006) där Cultural Theory
presenterades som en teoretisk ram för att studera informationssäkerhet blev en öppning för
att kunna sammanföra begreppen i viss mån.
10 nov 2017 . Hallå där Björn Lundgren, doktorand på Institutionen för filosofi och historia,
som varit redaktör och medförfattare för den populärvetenskapliga antologin
Informationssäkerhet och organisationskultur. Björn Lundgren (Foto: Josefin Backman). Vi
hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga.
Blekinge Tekniska Högskola. Säkerhetsteknikprogrammet. Programmet för fysisk- och
organisatorisk säkerhet. Kurs: Kandidatarbete ET1314. Handledare: Kari Rönkkö. Examinator:
Anders Nelsson. Niklas Askwall - 850109-5536. Ett första steg i en valideringsprocess. Informationssäkerhet-. Utvärderingsmetod.
21 Apr 2016 - 36 min - Uploaded by MSBFrans Prenkert, Magnus Frostenson och Fredrik
Karlsson, Örebro universitet. Hur påverkas .
24 jan 2017 . Informationssäkerhet (MSBFS 2009:10). 9 MSB (2014) Vägledning för
samhällsviktig verksamhet: att identifiera samhällsviktig ... Test, övning och utbildning är av
stor betydelse för att skapa en organisationskultur som främjar kontinuitetshantering där
arbetssättet är känt i organisationen, ansvaret är tydligt.
Uppsatser om LEDNINGSSYSTEM FöR INFORMATIONSSäKERHET. Sök bland över
30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för
uppsatser, stipendier & examensarbeten.
INFORMATIONSSÄKERHET. Administrativ säkerhet. ODIT hjälper dig att utforma och
införa strategier, policyer och andra styrdokument för att upprätthålla administrativ och
personal säkerhet som är anpassad till din verksamhet och din organisations kultur och -miljö.
Organisationens ledningen måste ta i beaktande att den.
Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp. ARKIV- OCH
INFORMATIONSVETENSKAP Metod, 15 hp, Arkivteori, 7,5 hp. Arkiv- och
informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp eller Självständigt arbete, 15 hp. INDUSTRIELL
EKONOMI Metod, 15 hp, IT, organisationskultur och förändring, 7,5 hp.
Informationssäkerhet.
utvecklingen av en organisationskultur inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården
i SLL, som präglas av . organisationskultur och för att nå de övergripande mål och effektmål
som formulerats för uppdraget. Programmet .. informationssäkerhet, miljösäkerhet, kris- och
katastrofberedskap. Det är angeläget att.
15 dec 2011 . Målet med detta projekt var att beskriva goda och inspirerande exempel på hur
företag hade integrerat sina ledningssystem för arbetsmiljö med andra ledningssystem

exempelvis för kvalitet och miljö. Fem företag som integrerat sina ledningssystem har besökts.
Dessa företag har genom att integrera sina.
15 sep 2015 . verksamheternas rutiner och arbetssätt för informationssäkerhet i de granskade
konsultinsatserna. . När det gäller informationssäkerhet framgår av granskningen att Göteborgs
Hamn AB och Förvaltnings AB ... respektive program för förändring av organisationskulturen
vid SLK inklusive lednings-.
Säkerhetskulturen skapas av organisationskulturen samt ledningens och personalens
värderingar, attityder, erfarenheter .. brandrisker, fastighets- och lokalsäkerhet. informationssäkerhet och datasekretess . med tillhörande verksamhetsmodeller, värderingar
och organisationskultur skapar en grund för hur personalen.
237526. :Informationssäkerhet och organisationskultur / redaktörer: Jonas Hallberg, Peter
Johansson, Fredrik Karlsson, Informationssäkerhet och organisationskultur / redaktörer: Jonas
Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren, Marianne
Törner. Hallberg, Jonas, (Utgivare, redaktör,.
2. Intern säkerhetskompetens för kravställande. • Skydd mot faror som avbrott, skada, förlust
och brott. • Informationssäkerhet. • Organisationskultur. • Medvetenhet och engagemang hos
ledning och personal. • Lagar, förordningar och interna styrdokument. • Standarder och Best
Practice. • …
Samverkan mellan aktörer i industriella nätverk skapar nya utmaningar för
informationssäkerheten. I J. Hallberg, P. Johansson, F. Karlsson, F. Lundberg, B. Lundgren,
M. Törner (red.) Informationssäkerhet och organisationskultur, Lund: Studentlitteratur. 61-75;
Frostenson, M., Helin, S. (2017).
Krister har genom sina olika uppdrag erhållit mycket god kompetens vad gäller samordning
mellan olika organisationskulturer. Krister har mycket god vana att . Krister är van att jobba i
miljöer där det ställs stora säkerhetskrav, gällande t.ex. rutiner, fysisk samt
informationssäkerhet. Bakgrunden i Försvarsmakten har gett.
Informationssäkerhet och organisationskultur / redaktörer: Jonas Hallberg, Peter Johansson,
Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren, Marianne Törner. Omslagsbild. Språk:
Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: Upplaga 1. Kategori: Facklitteratur. ISBN: 978-91-4412140-6. Omfång: 229 sidor : illustrationer ; 23 cm.
18 aug 2017 . Informationssäkerhet och organisationskultur. Med utgångspunkt i samhälle,
organisation och verksamhet ger boken förståelse för varför tekniska lösningar inte löser alla
problem kring informationssäkerhet. Boken beskriver arbetssätt, metoder och verktyg som
hjälper verksamheter att möta nutida.
3 maj 2016 . Den andra frågan berör i allra högsta grad organisationskulturen och kan leda till
intressanta och ibland uppslitande diskussioner. Den tredje frågan adresserar procedurer och
arbetsprocesser i organisationen och det faktum att säkerhetsincidenter till skillnad mot
normala incidenter i princip kräver en.
flesta organisationer endast delvis uppfyller indikatorerna för informationssäkerhet har det
identifierats ett behov av att .. 17 Riksrevisonen, Informationssäkerheten i den civila
förvaltningen, En granskning från riksrevisionen, RiR. 2014:23 .. befintliga
organisationsstrukturen och organisationskulturen. Ett exempel är att.
Det är emellertid tydligt att vissa gemensamma särdrag hos myndigheternas
organisationskultur kan utgöra ett hinder att ta till sig syftet med reglerna och de . inte
genomförts några övergripande riskanalyser med fokus på informationssäkerhet, utan de
analyser som genomförs har endast gällt begränsad IT-infrastruktur.
14 mar 2016 . Vad är informations- säkerhetskultur? Ramverk för att förstå
informationssäkerhetskultur. 8. 11. Ansatser för att värdera en informationssäkerhetskultur. 6.

8. Analys av existerande kultur. 4. 6. Vad är roten till en informationssäkerhetskultur?
Relationen mellan (organisations)kultur och informationssäkerhet.
Informationssäkerhet och organisationskultur. Behovet av att skydda samt hantera data på ett
säkert sätt växer i takt med krav på ökad tillgänglighet till information i samhället. Den
tekniska säkerheten har blivit allt bättre samt försöken från obehöriga att komma åt
information förflyttas - från luckor i systemens teknik till dess.
15 feb 2017 . Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger
källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda
texterna i kommersiella sammanhang. Inspektionen för vård och omsorg har ensamrätt att
bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen.
5 jan 2016 . informationssäkerhet och tillsynsfrågor. Här finns möjlighet till minskade
kostnader och stärkt kompetens. .. informationssäkerhet, alkoholtillsyn, bemanning). Följer
resp. uppdrag. Kommunchef ... organisationskultur är absolut avgörande för att uppnå syftet
med utredningen. Det är den stora utmaningen,.
Ledamöter och chefer har ett särskilt ansvar i etiska frågor, eftersom de - genom att statuera
exempel - har ett stort inflytande på organisationskulturen och därför .. bestämmelser. 4.3. Vi
ska följa de principer om informationssäkerhet som fastställs i förordning 45/2001 om skydd
för personuppgifter. I tveksamma fall bör vi.
3 okt 2017 . Stadens tillgångar skyddas, till exempel genom en hög informationssäkerhet.
Förvaltningschefen ska: O Rapportera till nämnden om hur internkontrollplanen genomförs,
hur den . o organisationskultur/klimat o styrning och ledning o riktlinjer, ansvars- och
befogenhetsfördelning e den politiska styrningen.
9 nov 2017 . Samtidigt räcker dagens tekniska lösningar inte till för att skydda och hantera
känsliga uppgifter. Istället bör vi skapa en säkerhetsmedveten kultur på våra arbetsplatser. Det
menar forskare från bland annat Göteborgs universitet och FOI i den nyutkomna boken
Informationssäkerhet och organisationskultur.
Markera hur långt myndigheten kommit i sitt utvecklingsarbete genom att kryssa för Ej alls,
Delvis, I hög grad eller Fullt ut för var och ett av påståendena. Myndigheter är olika och unika.
I de fall någon fråga inte är förenlig med myndighetens uppdrag och storlek kryssas
alternativet ej tillämpligt. 0. Ej alls genomfört i några.
Informationssäkerhet och organisationskultur. Dela med dig av den här produktinformationen
via sociala medier eller genom att tipsa en vän. Redaktörer: Jonas Hallberg · Peter Johansson ·
Fredrik Karlsson · Frida Lundberg · Björn Lundgren · Marianne Törner · Visa fler; Författare:
Johan Berglund · Annika Andersson.
31 okt 2017 . Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den
nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att
skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet
informationssäkerhet med fokus på kultur.
Lunds Universitet. STVM01. Statsvetenskapliga institutionen. Handledare: Tomas Bergström.
Säkerhetsillusion? En studie i organisationskultur och intern informationssäkerhet på ett
svenskt säkerhetsföretag. Åsa Lenhoff. 1.
En kort introduktion till informationssäkerhet samt ett antal texter som jag producerat, såväl
tekniska som mer populärvetenskapliga. . En organisationskultur där de anställda reagerar om
något ser konstigt ut och rapporterar detta, är för mig värt minst lika mycket som ett tekniskt
intrångsdetekteringssystem. En sådan kultur.
#8till5digital. En årlig konferens om digital transformation. Konferensen Digital Evolution
satte fingret på hur företagen bör förhålla sig till innovationsarbete och produktutveckling för
vara fortsatt framgångsrika. Programmet byggde på 3 fokusområden (Digital konkurrenskraft,

Värdeskapande innovation och Digitalt.
Ifråga om ledningsperspektivet är förstås själva ledarskapet och organisationskulturen
avgörande. .. upprätthålla krav på informationssäkerhet. Vi erbjuder en utbildning som ger dig
information och insikter avseende IT- och informationssäkerhet i offentlig sektor, baserat på
erfarenheter av utförda gransk- ningar inom.
1 jun 2017 . samverkansytor kan skapas för att ge förutsättningar för ett mer samlat och
enhetligt informationsarbete i en organisations vardag. De domäner som har inkluderats i
studien är arkiv, verksamhetsarkitektur, systemförvaltning (PM3), BIM (se bilag 6 def. s.11)
och informationssäkerhet. Frågor som behandlats i.
15 apr 2008 . Tabell 37: Leveransområdet IT-säkerhet och informationssäkerhet _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _81. Tabell 38: Viktiga begrepp inom leveransområdet IT-säkerhet och ... omarbetas
under genomförandet. Programstyrning berör ofta en organisations kultur och procedurer, och
därför måste medarbetarnas situation.
16 jun 2017 . Regeringen beslutade vid sammanträde den 16 juni 2016 att tillsätta en delegation
(Dir. 2016:51) med uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i
offentlig sektor, kommuner och landsting, kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara
med- arbetares kompetens och erfarenhet,.
Global supply chain ecosystems: strategies for competitive advantage in a complex, connected
world. 2015 : 1 online resource (289 pages) : illustrations, tables. Visa boken i bibliotekets
söktjänst · Image from Ad Libris. Pathways to public relations: histories of practice and
profession. 2014 : xxxviii, 354 pages ; 24 cm.
2017 (svensk)Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)). sted, utgiver, år,
opplag, sider. Lund: Studentlitteratur AB, 2017. Emneord [sv]. Informationssäkerhet. HSV
kategori. Forskningsprogram. Informatik. Identifikatorer. URN: urn:nbn:se:oru:diva62755ISBN: 9789144121406 (tryckt)OAI:.
26 apr 2017 . Organisationskulturen utgörs av de uppfattningar och värderingar som delas av
människorna i en organisation. . Det kan exempelvis handla om patientens säkerhet,
personalens säkerhet, medicinteknisk säkerhet, läkemedelssäkerhet, informationssäkerhet,
strålskydd, brandskydd och transportsäkerhet.
Landgren, J (2017) Informationssäkerhet vid hantering av samhällsstörningar. I Hallberg, J.,
Johansson, P., Karlsson, F., Lundberg, F., Lundgren, B., Törner, M., Informationssäkerhet
och organisationskultur. Studentlitteratur AB, Lund, 79-93. Bergstrand, F., & Stenmark, D.
(2016). Leveraging Bystander Reports in Emergency.
20 nov 2017 . Så vitt jag vet är detta ett av de största projekt som handlar om ledning och
styrning av informationssäkerhet som gjorts i Sverige, säger Fredrik Karlsson, professor i
informatik vid Örebro universitet och en av bokens redaktörer. Boken Informationssäkerhet
och organisationskultur vänder sig till praktiker och.
26 mar 2015 . informationssäkerhet för policys, riktlinjer och hantering av säkerhetsfrågor på
övergripande nivå . Beslutsunderlag. •. Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt
granskning avsende IT och informationssäkerhet .. startat ett arbete kring att stärka vår
organisationskultur. Kultur är något som uppstår.
Till dig som undervisar, erbjuder vi provexemplar av denna produkt utan kostnad. Observera
att erbjudandet endast gäller relevanta produkter för din undervisning (nivå och ämne) och dig
som är verksam i Sverige. Läs mer om vem/vilka vi ger möjlighet att prova här. Du kan
naturligtvis alltid kontakta vår kundservice om du.
Behovet av att skydda och hantera data på ett säkert sätt växer i takt med krav på ökad
tillgänglighet till information i samhället. Den tekniska säkerheten har blivit allt bättre och
försöken från obehöriga att komma åt information förflyttas – från luckor i systemens teknik

till dess sociala svagheter. Därför utgör mänskligt.
18 jan 2016 . Vad som är mervärdet och hur det skapas skiftar från uppdrag till uppdrag, enligt
Per Johansson. – Det finns olika drivkrafter i olika organisationer och roller. Men där
organisationskulturen var som starkast var när jag arbetade för FN:s internrevision. FN:s
office of Internal Oversight Services (OIOS) har sitt.
12 sep 2017 . Forskningsprojektet SECURIT har under de senaste åren samlat svenska
forskare från flera svenska högskolor och universitet kring gemensamma teman på ämnet
informationssäkerhet och organisationskultur. Boken Informationssäkerhet och
organisationskultur, utgiven vid Studentlitteratur i september.
16 aug 2017 . Visserligen är en organisations kultur resultatet av en komplex samverkan
mellan struktur, arbetssätt, organisatoriska vanor och beteenden, och både medvetna . sämre
på ”långsamma” frågor som kvalitet och förbättringsarbete, miljö, arbetsmiljö, CSR och – som
i det aktuella fallet – informationssäkerhet.
OLAF har ärvt UCLAF:s organisationskultur där utredarna genomförde de flesta av sina
utredningar på egen hand, utan egentlig övervakning. ... byrån för nät- och
informationssäkerhet22 (nedan kalland ”Enisa-förordningen”) inrättades den europeiska byrån
för nät- och informationssäkerhet (Enisa) 2004 för en period av.
Produktkvalitet; Kundrelationer; Informationssäkerhet; Marknadsföring; Ärlig
verksamhetspraxis; Mänskliga rättigheter; Personal och mångfald; Hälsa och säkerhet .. Då är
det också viktigt att skapa en organisationskultur som går mot en utveckling av mänskliga
egenskaper, där alla anställda kan förverkliga sina respektive.
See Tweets about #informationssäkerhet on Twitter. See what people are saying and join the
conversation.
23 maj 2017 . Fråga kring hur man ser på tidshorisonten utifrån att kommuner i vissa fall har
befintliga planer? Förstudien har inte belyst hur detta påverkar befintliga nationella och
regionala satsningar. Man ser att ett välfärdscentrum kan påverka på det regionala och
nationella arbetet. - Diskussion förs kring hur man.
28 aug 2017 . Organisationskultur. Kultur är ”de gemensamma värden och grundläggande
antaganden som förklarar varför organisationer gör vad de gör och fokuserar på det de gör;
det existerar på en fundamental, kanske undermedveten, nivå, är grundad i historia och
tradition och är en källa till kollektiv identitet och.
. de åtgärder som krävs för att säkerställa verksamhetens krishanteringsförmåga övergripande
och på individnivå. Kontinuerlig utbildning och övning bidrar till det långsiktiga byggandet av
en organisationskultur där riskmedvetenhet och krishanteringsförmåga finns naturligt. Titta
gärna på vår film om kriskommunikation.
Industriell organisation och ekonomi, GR, (C), Informationssäkerhet. Sundsvall
Mittuniversitetet (Universitet) · Svenska språket, AV, , Språkvetenskaplig teori och metod.
Sundsvall Mittuniversitetet (Universitet) · Företagsekonomi, GR, (C), Ledarskap och
organisationskultur. Östersund Mittuniversitetet (Universitet).
SEKO - facket för service och kommunikation; Informationssäkerhet : ett ansvar för dig inom
SEKO / [SEKO - facket för service och kommunikation]; 1997-???? Bok. 1 bibliotek. 7.
Omslag. Informationssäkerhet och organisationskultur / redaktörer: Jonas Hallberg, Peter
Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn.
31 okt 2017 . Informationssäkerhet och organisationskultur PDF ladda ner. Beskrivning.
Författare: . Behovet av att skydda och hantera data på ett säkert sätt växer i ?takt med krav på
ökad tillgänglighet till information i samhället. Den tekniska säkerheten har blivit allt bättre
och försöken från obehöriga att komma åt.
Nordic Preparedness AB är ett konsultföretag inom krisberedskap, systematiskt

säkerhetsarbete och ledarskapsutveckling som erbjuder seniora konsulter och strategiska
rådgivare med reell erfarenhet och kunskap från området. Vi levererar med hög kvalitet och
har referenser från offentliga upphandlingar, både ramavtal.
Vad? Tydliga roller, ansvarsfördelning och en organisation för pilotstudier, utvärdering och
implementering är viktigt för oss i Mittköping. I Mittköping finns det en tydlig organisation på
alla nivåer som driver digitaliseringen framåt. I Mittköping arbetar vi bortom stuprör och tar
tillvara på medarbetarnas kompetenser. Eldsjälars.
Den här gången är evenemanget inte inriktat på branschkunnande utan på det öppna och
viktiga ämnet informationssäkerhet. . 17.00 – Informationssäkerhet – RansomWare eller trojan
... Skatteverkets digitala transformation var ett äventyr, från att ändra strategier och
affärsmodeller till att ändra organisationskultur.
15 nov 2017 . Boken Informationssäkerhet och organisationskultur vänder sig till praktiker
och studenter och är summeringen av ett femårigt forskningsprojekt finansierat av MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). – Så vitt jag vet är detta ett av de största
projekt som handlar om ledning och styrning av.
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