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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.

OrganisationskulturEtik. Dessutom definieras vissa för arbetet centrala begrepp och den avgränsning av
ämnet som gjorts.

Informationssäkerhet Och
Organisationskultur

Jag vill även gemensamt med de hyresgäster som finns hos MSP se vad de har för tankar och idéer kring
MSPs organisationskultur och hur de vill se den förändras. Att välja ut rätt. Dålig informationsstruktur kan
inte kompenseras av programmering eller visuell design. Johansson P Karlsson F Lundberg F Lundgren B
Törner M Informationssäkerhet och organisationskultur. Informationssäkerhet Implementering av LIS.
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organisationskultur och företagskultur utan behandlat begreppen som synonyma. Skickas inom 13 vardagar.
Dessa värderingar stödjer beteenden som påverkar ökaminska arbetstillfredsställelse och välbefinnande. och

utveckla organisationer som främjar lärande. Analys Verksamhet Interna intressenter Datum Kategori
Intressent Roll Krav Påverkan Beslutsfattare Exempel VD Exempel Ytterst ansvarig för informationssäkerhet
i verksamheten är den som beslutade om att införa ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Det kan
inkludera rutiner som morgonmöten eller fikapauser beteenden som jargongen kollegor emellan och vilka

värderingar som finns hos de anställda.
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