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Ut ford rin ger og mu lig he ter:

Cy ber sik ker het og 
ar beids de ling
I ar tik ke len ser vi på hvor for sel ska per har ut ford rin ger i for hold til ar beids de ling  
(Seg re ga tion of Du ties) og hva de kan gjø re for å løse mu li ge pro blem stil lin ger. Vi går  
gjen nom noen eks emp ler på «best prac tice» og ser på de vik tig ste år sa ke ne til at  
det går bra når ri si ko be hand les på rik tig vis.

Manglende kontroll med 
arbeidsdeling gjør at en hacker 
som har greid å komme inn i et 
system, vil møte færre hindringer 
for å få tilgang til og kontroll over 
konfidensielle data eller til og 
med hele selskapets  
ERP-system.
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Et an net eks em pel er mu lig he ten til å 
jus te re løn nen til en an satt og der et ter 
god kjen ne løn nings lis ten.

Til tross for sta dig mer so fis ti ker te 
løs nin ger in nen IT og da ta ana ly se, er 
ut ford rin ger re la tert til noe så en kelt 
som ar beids de ling, en ut ford ring selv 
for de stør ste sel ska pe ne in ter na sjo nalt.

Hva som kan gå galt
Først ser vi på hva som kan gå galt, og 
det er gan ske mye hvis virk som he ten 
ikke tar hen syn til at det er ut ford rin
ger knyt tet til ar beids de ling.

Mang len de kon troll med ar beids de ling 
be tyr at en even tu ell hac ker som har 
greid å kom me inn i sy ste met, vil møte 
fær re hind rin ger for å få til gang til og 
kon troll over kon fi den si el le data el ler 
til og med hele sel ska pets ERPsy stem.

Ar beids de ling – et vik tig for svar mot 
cy ber an grep
For di ERPsy ste me ne kan sies å være 
sel ska pe nes kron ju ve ler – de res mest 
ver di ful le ei en de ler – blir dis se sy ste

I et næ rings liv der over skrif te ne man ge 
gan ger hand ler om øko no misk svin del 
og ri si ko knyt tet til cy ber sik ker het, er 
det én ut ford ring som sta dig går igjen 
både hos ITkon su len ter og den øver ste 
an svar li ge for ITsik ker het i et sel skap: 
Hvor dan er det mu lig å få be drif ten til 
å fun ge re så ef fek tivt som mu lig sam ti
dig som det ska per mi ni malt med 

ut ford rin ger re la tert til ar beids de ling 
(Seg re ga tion of Du ties conflicts)?

En ty pisk ut ford ring når det gjel der 
ar beids de ling, vil være å gi til gang til 
både å opp ret te en le ve ran dør i sy ste
met, in klu dert bank kon to opp lys nin
ger, sam men med mu lig he ten til å 
be ta le le ve ran dø ren.
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me ne at trak ti ve mål og i øken de grad 
ut satt for an grep. Med tan ke på hva 
som fin nes av in for ma sjon i ERP
syste me ne, blir der for ar beids de ling en 
vik tig del av for sva ret mot cy ber
angrep.

Selv uten hac ke re vil sva ke ru ti ner i 
for hold til ar beids de ling øke et sel
skaps ri si ko.

Feil skjer
Feil kan og vil skje og det sam me gjel
der svin del. Noen gan ger blir det vel
dig kost bart.

Det duk ker sta dig opp sa ker der høyt 
be trod de an sat te har be gått un der slag 
gjen nom man ge år, el ler his to ri er der 
inn kjøps an svar li ge en ten har un der
slått pro duk ter el ler mot tatt be stik kel
ser. Det mest over ras ken de med man ge 
av dis se his to ri e ne som duk ker opp i 
pres sen, er hvor en kelt det har vært å 
gjø re dis se un der slage ne el ler å mot ta 
dis se be stik kel se ne.

Stør rel se tel ler
Hvis man vet at ri si ko en fin nes og 
sam ti dig er så åpen bar, hvor dan kan da 
til og med ver dens stør ste og mest tek
nologikompetente or ga ni sa sjo ner fort
satt ha ut ford rin ger når det gjel der 
ar beids de ling?

Å se på stør rel se og kom plek si tet er et 
godt ut gangs punkt for å for kla re det te.

Mens ut ford rin gen for mind re or ga ni
sa sjo ner når det gjel der ar beids de ling 
ofte hand ler om at det er for få men nes
ker å for de le de for skjel li ge opp ga ve ne 
på, er ut ford rin gen for de stør ste sel ska
pe ne at de har tu sen vis av bru ke re og 
vel dig kom plek se for ret nings sy ste mer. 
Svært ver di full in for ma sjon lig ger i 
ERPsy ste me ne de res sam ti dig som 
or ga ni sa sjo nen er i sta dig end ring. Det 
er der for nær mest umu lig å ha en 
de sign/et opp legg for ar beids de ling som 
er 100 pro sent per fekt. Alt for man ge 
sel ska per gir der for opp i for søket på å 
ryd de opp på det te om rå det.

Ut ford rin ger med sel ve ERPsy ste met
Noen gan ger lig ger det ut ford rin ger i 
sel ve ERPsy ste met. I et vel dig mye 
brukt sy stem som for eks em pel SAP er 
det så mye valg fri het at det i seg selv 
kan bli en ut ford ring. Sy ste met er 
nem lig laget slik at bru ker ne kan gjø re 
ak ku rat sam me type opp ga ve på 
mange for skjel li ge må ter, noe som gjør 
ut ford rin gen med ar beids de ling enda 
van ske li ge re.

For de ling av an svar
Den nes te ut ford rin gen hand ler om 
for de ling av an svar. Stør re sel ska per 
har ofte fle re vik ti ge mil jø er med over
lap pen de an svars om rå der, noe som 
kan gjø re at et tema som ar beids de ling 
fal ler mel lom to sto ler. Et ty pisk eks
em pel kan være at de som job ber med 
virk som he tens for ret nings del vil tro at 
rol le de sign er et rent tek nisk spørs mål, 
mens ITde len på sin side ten ker på 
det te som et rent for ret nings mes sig 
spørs mål. Rol le de sign hand ler om å gi 
bru ke re nød ven di ge til la tel ser i et 
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sy stem (ac cess rights) slik at de blir i 
stand til å ut fø re sine opp ga ver.

Må bru ke eks ter ne kon su len ter
En til leggs ut ford ring er at selv de stør
ste sel ska pe ne har be hov for eks ter ne 
ITkon su len ter for å im ple men te re 
sy ste mer som er like kom plek se som 
SAP. Det kan føre til at det blir skyldt 
på and re når det stil les spørs mål om 
hvem som egent lig er an svar lig for 
ar beids de lin gen. Er det for eks em pel 
sel ska pet selv som er an svar lig for å 
de fi ne re hvil ke reg ler som skal gjel de? 
Ofte har kon su len te ne bare tek nisk 
kunn skap og har lite fo kus på for ret
nings si den.

Ut set ter pro ble me ne til se ne re
Be drif te ne for søm mer seg ofte når det 
gjel der spørs mål om ar beids de ling. De 
har press på seg for å le ve re løs nin ge ne 
raskt og det er en kelt å over be vi se 
andre om at spørs mål som har med 
ar beids de ling å gjø re, kan lø ses se ne re. 
Ro te te pro ses ser im ple men te res rett i 
det nye ERPsy ste met med en for vent
ning om at «alt» vil bli bedre i et nytt 
sy stem. I vir ke lig he ten vil det sam me 
«ro tet» gan ske en kelt ha et an net gren
se snitt og i slut ten av pro sjek tet er pro
blem stil lin ge ne re la tert til ar beids
deling ak ku rat de sam me som da pro
sjek tet ble star tet opp.

Det er nett opp der for det er så vik tig 
at virk som he ten pri ori te rer spørs mål 
om ar beids de ling.

Ta an svar
Det sies ofte at du må gjør job ben selv 
hvis du vil at den skal bli gjort rik tig 
– og på det te om rå det stem mer det 
vel dig bra. Med mind re det er an satt 
en kon su lent som spe si elt skal ta seg av 
spørs mål om ar beids de ling, må nem lig 
virk som he ten ta an svar.

Før s te lin je an svar
Et godt ut gangs punkt er å star te med 
jobb de sign/rol le de sign og an svars for
de ling som et før s te lin je for svar mot 
uøns ket el ler mang len de ar beids de ling. 
Ut ford rin gen vil være å jus te re for ret
nings pro ses ser og an svar på en slik 
måte at an sat te kan hol de seg til et 
re gel verk, men sam ti dig være i stand 

til å ut fø re sine ar beids opp ga ver på en 
til freds stil len de måte. In gen skal for 
eks em pel kun ne god kjen ne sine egne 
fak tu ra er el ler kun ne jus te re sin egen 
lønn. Å star te im ple men te rin gen med 
å pri ori te re jobb de sign/rol le de sign, er 
et godt ut gangs punkt for å få til en 
god ar beids de ling.

Mye hjelp i stan dard pro gram va re
Hel dig vis fin nes det god hjelp både i 
stan dard pro gram va re og i et stort 
ut valg av til nær min ger til data og ana
ly se. SAP GRC er et stan dard verk tøy 
som har en del for de ler når det gjel der 
in te gre ring av den ERPløs nin gen som 
bru kes, noe som gjør job ben med å 
end re rol le de sign be ty de lig let te re.

Det fin nes også en rek ke GRCverk tøy 
på mar ke det. Det te er verk tøy for 
in tern re vi sjon samt ri si ko sty ring og 
com pli ance (GRC=Governance, Risk, 
Com pli ance). Med slike verk tøy kan 
man lett se hvil ke valg mu lig he ter som 
ek si ste rer og vel ge noe som pas ser i 
for hold til or ga ni sa sjo nens bud sjett.

Både sto re og små virk som he ter kan 
også gjø re en rek ke til nær min ger ved 
hjelp av data og ana ly se for å re du se re 
ri si ko og gjø re end rin ger når det er 
pro blem stil lin ger in nen for ar beids
deling.

CanDo og DidDo
En tra di sjo nell CanDoskan ning er et 
na tur lig ut gangs punkt. Det te er en 
ana ly se som vi ser mu li ge pro blem stil
lin ger som kan duk ke opp når det gjel
der de an sat tes rol ler og hva som kan 
gjø res for å for hind re dår li ge løs nin ger. 
En slik ana ly se gjør det let te re å 
av dek ke, pri ori te re og løse de vik tig ste 
pro blem om rå de ne.

Spe si elt i sto re og kom plek se or ga ni sa
sjo ner kan en CanDoscan re sul te re i 
en del støy i form av uvik ti ge funn. Et 
al ter na tiv for slike virk som he ter er å 
bru ke en an nen, litt mer re surs kre
ven de, type ana ly se – DidDoscan 
– som vi ser hvor an sat te fak tisk har 
ut ført hand lin ger som er uhel di ge i 
for hold til ar beids de ling. På det vi set 
av dek kes de mest pro ble ma tis ke om rå
de ne som det bør pri ori te res å gjø re 

noe med. En DidDoscan fun ge rer 
også ut mer ket som en mis lig hets
analy se.

Hva som kan bli rik tig
Et ter mye om hva som kan gå galt i for
hold til ar beids de ling, kan det være greit 
å si litt om hva som kan bli rik tig der
som ar beids de ling blir gjort på rett vis.

For di børs no ter te sel ska per må til freds
stil le strenge krav gitt i re vi sjons og 
regn skaps stan dar der, er det også dis se 
sel ska pe ne som har mest å tape på 
uhel dig ar beids de ling. Det te ikke 
minst for di re gu le ren de myn dig he ter, 
som Fi nans til sy net, for ven ter at børs
no ter te sel ska per hol der en høy ere 
stan dard enn and re sel ska per. Å pri ori
te re gode ru ti ner for rol ler og full mak
ter i til legg til en sterk in tern kon troll, 
er der for av gjø ren de både for sel ska
pe ne og de res re vi so rer.

I til legg til at virk som he ten unn går mis
lig he ter, vi ser den også at den er på sam
me side som re vi sor når det gjel der å 
av dek ke og re du se re mis lig hets ri si ko. 
Det vil også være mye enk le re å do ku
men te re at det i virk som he ten ikke lig ger 
opp lag te mu lig he ter for svin del som utro 
tje ne re el ler and re kan be nyt te seg av.

Pri sen for slurv
Virk som he ter må sør ge for å unn gå 
pro ble mer knyt tet til ar beids de ling 
for di det unø dig øker ri si ko en på vik
ti ge om rå der i virk som he ten. Å pri ori
te re slike spørs mål bi drar til å re du se re 
ri si ko der det er vik tigst – i virk som
hetens ERPsy stem.

Noen gan ger kan ri si ko en sy nes lav, 
men pri sen for slurv kan gjø re at ond
sin ne de ak tø rer får til gang til virk som
he tens fi nan si el le kron ju ve ler. Dår lig 
PR kan også gjø re ubo te lig ska de.

In gen grunn til å vente
Ri si ko re la tert til ar beids de ling kan 
hel dig vis re du se res ved å vise an svar lig
het, ha på plass en god rol le de sign og 
in ves te re i eks per ti se in nen da ta ana ly se.

Det er in gen grunn til å vente med å 
be re vi sor og øver ste an svar lig for IT å 
gi det te topp pri ori tet!


