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Noter:  
Spørsmålene er på norsk og engelsk. Besvarelser kan være på norsk eller engelsk. Eksamen 
består av fem deler som vektes likt. Les spørsmålene nøye, og sørg for å tilpasse din tidsbruk 
i henhold til det som det spørres om i hvert spørsmål. 

Tillatte hjelpemidler: Ordbøker er tillatt. 

 
1 ENDRINGSLEDELSE 

1a. Beskriv faktorer (eng. drivers) som forårsaker endring. 
1b. Forklar hva teknologisk determinisme og organisatorisk determinisme er. 
1c. Beskriv årsaker til hvorfor folk motstår endringer knyttet til innføringen av nye IT-
systemer og nye arbeidsrutiner. 

 
2 FORRETNINGSSYSTEMER 

2a. Forklar kort hva et ERP-system (eng. enterprise system) er. 
2b. Beskriv velkjente utfordringer knyttet til ERP-systemer. 
2c. Beskriv kort hensikten med en forsyningskjede (eng. supply chain) . Beskriv kort 
hva som menes med en oppstrøms og en nedstrøms forsyningskjede (eng. upstream 
and downstream supply chain). 
2d. Beskriv kort fordeler ved CRM. 

 
3 IT SERVICE MANAGEMENT (ITSM) OG ITIL 

3a. Beskriv kort hva ITSM er. 
3b. Forklar hva ITIL er. 
3c. IT service desk er en funksjon i ITIL. Beskriv årsakene til at denne funksjonen er 
viktig. 

 
4 FORSKJELLIGE EMNER 

4a. Forklar hvorfor innkjøp av informasjonssystemer er komplekst. 
4b. Forklar hva teoriene om konsekvensetikk og pliktetikk (eng. consequentalist and 
non-consequentalist views of ethics) er. 
4c. Beskriv fordeler og ulemper relatert til en sentralisert IT-funksjon. 

 
5  IT-SIKKERHET 

Ta følgende case i betraktning når spørsmålene 5a, 5b, 5c, & 5d besvares. 

 
Tim er IT-sjefen i et selskap som heter Alphabet. Selskapet selger en rekke bøker på 
nettet. Alphabet har vokst veldig fort i løpet av de siste tre årene, og har 12 ansatte og 
selger ca. 200.000 bøker per år. Bøkene de selger er lagret på et lager hvor roboter 
styrer inventar, håndterer bestillinger, og forbereder ordrer for forsendelse. Ansatte er 
opptatt av kundeservice og driftsoppgaver som vedlikehold, IT og regnskap. For å 
håndtere alle bestillingene fra nettsiden, har Alphabet flere servere i egne lokaler. 
Lageret har flere kameraer for overvåkning, og selskapet har også sørget for å ha 
strenge sikkerhetsrutiner. Tim føler at investeringene som selskapet har gjort i IT-
sikkerhet har lønnet seg og at selskapet har en akseptabel IT-sikkerhet. 

  
 5a. Forklar hva akseptabel IT-sikkerhet er. 



 
I juli er Tim på ferie med familien sin. I løpet av denne måneden, ble et 
tjenestenektangrep (eng. denial-of-service attack) utført mot Alphabets servere. 

 
5b. Beskriv kort hva et tjenestenektangrep er, og hvordan det kan påvirke den daglige 
driften av Alphabet. 

  
5c. Beskriv kort hva som kan motivere hackere til å utføre ulike angrep på bedrifter. 

 
Tjenestenektangrepet forårsaket noen problemer for Alphabet, men virksomhetens drift 
ble gjenopptatt ganske raskt etterpå. Selskapet forbedret sin IT-sikkerhet ytterligere for 
å hindre fremtidige angrep. Det Tim ikke visste var at en ekstern konsulent som utførte 
oppdrag for Alphabet hadde blitt en betrodd person blant de ansatte i bedriften. 

 
5d. Forklar hva sosial manipulering (eng. social engineering) er. Gi ett eksempel på 
hvordan denne konsulenten kan benytte sosial manipulering for å skaffe seg tilgang til 
bedriftsdata. 

 


