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IS-305 Information resource management

IS-305 Information Resource Management
IS-305 Information Resource Management
May 20th, 2015 - 4 hours
 
The questions are in English. The answers can be in Norwegian or English. All dictionaries are
allowed during the exam. Read the questions carefully, and make sure to manage your time
according to what is asked for in each question.
 
Please note that each section will be weighted as follows:
1. ITIL AND CHANGE MANAGEMENT (16.7 % = 40 mins) 
2. IT VALUE AND INNOVATION (16.7 % = 40 mins)
3. IS PROCUREMENT (16.7 % = 40 mins)
4. IT OUTSOURCING (16.7 % = 40 mins)
5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (33.2 % = 80 mins)
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1. ITIL AND CHANGE MANAGEMENT (16.7 % =
40 mins)

1 OPPGAVE

1. ITIL AND CHANGE MANAGEMENT (40 mins)
1a. Explain how ITIL can be ‘sold’ to top management.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Jeg kommer til å skrive alle oppgavene på norsk, men jeg vil i noen sammenhenger bruke engelske begreper

for å unngå misforståelser og fordi disse er utbredt terminologi også i Norge. I oppgaver hvor den norske

oversettelsen av begreper er utbredt vil jeg bruke det norske begrepet. 

 

Oppgave 1a.

 

Det finnes flere måter å "selge inn" ITIL på til toppledelsen. En av de viktigste tingene når man skal selge inn

noe til en ledelse er å kunne vise til hvilke resultater man vil kunne få ved å oppnå det. En utfordring her vil

selvsagt være å kunne kvantifisere alle fordelene ved ITIL, ettersom det er målbare fordeler toppledelsen

ønsker å se og IT investeringer er ikke alltid så målbare som man kunne ønske. Å kunne vise til verdiene av

å innføre ITIL vil uansett være en av de mest kritiske faktorene og viktige faktorene for å overtale

toppledelsen. Eksempler på positive effekter av ITIL kan være at reaksjonstiden forminskes med 70% eller at

antall "kritiske hendelser" reduseres med 80%. 

 

Flere har argumentert for at man kan benytte seg av delene i "7-step process" i ITIL-fasen "Continual Service

Approvement" når man skal starte å innføre ITIL. Denne illustrerer også godt hva man kan gjøre for å selge

inne ITIL til toppledelsen.

 

I første fase finner man ut hva man ØNSKER å oppnå ved å innføre ITIL. I andre fase finner man ut hva man

KAN eller har mulighet til å oppnå ved ITIL ut i fra situasjonen. I tredje fase forsøker man å samle inn

informasjon. Ettersom man i vårt tilfelle ikke skal forbedre en aktivitet, men vurdere innføring av ITIL vil det

være relevant å samle informasjon og data om forretningsprosesser slik de er nå. I fjerde fase gjør man

informasjonen/dataene om til meningsfylt materiale. I femte fase analyserer man informasjonen man har fått.

Her vil det i vårt tilfelle være relevant å sammenligne de prosessene man har og slik prosessene vil bli ved

innføring av ITIL. I sjette fase presenterer man det man har funnet. I dette tilfellet vil dette være for
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toppledelsen, feks. ved bruk av et "Business case". Dersom toppledelsen blir overbevist og ønsker å

iverksette ITIL, går man til syvende fase som er implentasjon av ITIL. 

 

Beskrivelsen av de syv fasene er her situasjonsspesifikk i forhold til å selge inn ITIL til toppledelsen. Det kan

selvsagt være flere måter å kunne selge inn ITIL, men hvilken måte som er best for virksomheten. Størrelse

på virksomheten, organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og maktforhold eller alle elementer som vil spille

inn i en slik prosess. Likevel illustrerer 7-stegsprosessen at det er viktig å ha en strategi og foreta grundige

analyser før og ved innførelse av ITIL.
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2 OPPGAVE

1. ITIL AND CHANGE MANAGEMENT (40 mins)
1b. Describe common reasons for why people may resist change related to the use of new IT
systems.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 1b.

 

Det finnes flere årsaker til at mennesker ikke ønsker endring relatert til bruk av nye IT-systemer. En årsak kan

være at man som ansatt i en virksomhet ikke ser nødvendigheten av et nytt system. Man synes selv at det

gamle systemet fungerer utmerket, og forstår ikke hvorfor man skal bruke tid på å lære seg et nytt system.

Dette glir over i en annen årsak som går på dette med at de ansatte må bruke ekstra tid på å lære seg et nytt

system, som igjen kan gå ut over andre arbeidsoppgaver de har. Dersom de ansatte må bruke ekstra tid på å

lære seg et nytt system, og det uten incentiver/belønning, er sjansen større for motstand. 

 

En tredje årsak, og som mange kanskje ikke innrømmer, kan være at mennesker kan være redde for å ikke

få til å bruke det nye systemet. En arbeidsplass består ofte av mange ulike mennesker i forskjellig alder, som

alle har ulike forutsetninger for å lære seg et system. Noen er mer vandt med bruk av IKT enn andre. Dette

kan altså gjøre at man ikke ønsker endring av ren frykt for å ikke mestre endringen. En fjerde årsak, som

også går på dette med frykt, er effektivisering som fører til færre arbeidsplasser. Dersom det nye systemet

gjør menneskelig arbeidskraft overflødig vil mennesker være i mot endringen av frykt for å miste jobben. Det

samme gjelder når endringen fører til endrede maktforhold. Som den kjente filosofen Machiavelli poengterer:

"En som ønsker endring vil alltid møte motstand hos mennesker som kan miste makt som følge av

endringen, og vil kun få forsiktig støtte av mennesker som tror endringen vil føre til noe bedre" (fritt oversatt).

Dersom en person har hatt mye makt gjennom sentralisering av beslutningsmyndighet, vil det være naturlig

at denne personen er i mot et iT-system som desentraliserer beslutningsmyndighet og gjør det enklere for

ansatte på det operasjonelle nivå å ta beslutninger. Oppsummert; endring vil alltid forekomme, og motstand

mot endringer er en naturlig måte å beskytte seg selv på. 
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2. IT VALUE AND INNOVATION (16.7 % = 40 mins)

3 OPPGAVE

2. IT VALUE AND INNOVATION (40 mins)
2a. Explain briefly what is meant by "the productivity paradox".

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 2a.

 

Produktivitetsparadokset handler om at man ser verdien av IT-investeringer alle andre steder enn i

produktivitetsstatistikken. Penger er det man betaler for systemet, mens verdi er det man får, og verdien i

dette tilfellet gjenspeiles ikke i produktivitetsstatistikken.

 

En årsak til produktivitetsparadokset vil kunne være at virksomheten ikke har endret sine

forretningsprosesser og de ansattes arbeidsoppgaver som følge av f.eks. et nytt ERP-system. Det nye

systemet har gjort det enklere for virksomheten å foreta bestillinger, og tiden benyttet på bestilling kan være

 redusert med eksempelvis 60%. Men på grunn av de ansattes arbeidsoppgaver ikke er endret utover det å

ta bestillinger på en annen måte (ikke tilført noen nye arbeidsoppgaver eller lignende) vil den sparte tiden gå

til spille. Resultatet kan være: flere kaffepauser til de ansatte. Med andre ord effektiviseringen av bestillinger

gjenspeiles ikke i produktivitetsstatistikken selv om system er mer effektivt/produktivt enn tidligere rutiner/

prosesser. 
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4 OPPGAVE

2. IT VALUE AND INNOVATION (40 mins)
2b. It is sometimes claimed that IT easily can be copied and will be copied. The ultimate goal of
using IT in a company is to achieve sustained competitive advantage (SCA). Describe three
factors that could lead to SCA from using IT.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 2b.

 

Bruk av IT i seg selv vil kun gi kortvarig konkurransefortrinn fordi teknologien lett kan og vil bli kopiert av

andre. Bruk av IT på en god måte til de rette formålene kan derimot være med å gi langvarig

konkurransefortrinn.

 

1. En faktor som kan lede til langvarig konkurransefortrinn ved bruk av IT er ulike "Business Intelligence"-

systemer som lar deg samle data fra ulike kilder/database og omforme dette i f.eks. et datavarehus, og igjen

få ut noen deskriptive statistikker om virksomheten og på den måten kunne ta bedre beslutninger (gjennom

beslutningsstøttesystemer). "Business Intelligence" består av fasene "information knowledge and discovery",

"busniess analytics" og "information visualization". Første fase handler om å samle og oppdage informasjon

fra mange kilder, den neste fasen handler om å analysere informasjonen og sette det sammen til en helhet,

mens den tredje fasen handler om visualisere den nye informasjonen man har fått. Et godt eksempel på bruk

av BI som har gitt langvarig konkurransefortrinn er den amerikanskje kjeksprodusenten Mrs.Field´s Cookies. 

 

2. En annen faktor som kan lede til langvarig konkurransefortrinn ved bruk av IT er om man lager et CRM-

system (Customer Relationship Management) som gjør at man faktisk klarer å beholde, skaffe nye og utvikle

kundene sine. Dersom man klarer å lage et CRM-system som vellykket klarer å utvikle kundene, vil man ikke

bare få kunder som kommer tilbake for å handle det de har kjøpt tidligere, men utvikle nye behov som følge

av din virksomhet. Et eksempel på dette vil være det enorme veksten i bruk av iPad. Dette var et typisk

produkt mange så på som overflødig i begynnelsen og få visste at de trengte, men som likevel har tatt av. Det

er riktignok kommet mange nettbrettprodusenter etterhvert, og det å produsere nettbrett gir ikke

konkurransefortrinn i seg selv. Poenget er likevel at et CRM-system brukt på riktig måte og som analyserer

kunder og deres atferdsmønstre og på den måten gjør at virksomheten klarer å kartlegge eller skape nye

behov, vil kunne gi langvarigkonkurransefortrinn i form av å alltid være "et steg foran".

 

3. En tredje faktor som kan lede til langvarig konkurransefortrinn er å innføre et "Knowledge Management"-

system som effektivt sprer kunnskap og kompetanse i organisasjonen. Et system som integrerer både taus
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og eksplisitt kunskap gjennom eksternalisering og internalisering kan gi virksomheten konkurransefortrinn

ved å bli ekspert på sitt felt. "Ingen lag er bedre enn sin dårligste lagspiller" er et begrep som kan illustrere

viktigheten av at ALLE i virksomheten har kunnskap og kompetanse på det de driver på med. På den måten

kan man utnytte informasjonsteknologien muligheter, som KM, til å oppnå langvarig konkurransefortrinn.
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3. IS PROCUREMENT (16.7 % = 40 mins)

5 OPPGAVE

3. IS PROCUREMENT (40 mins)
3a. Explain three reasons for why IS procurement is complex.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 3a.

 

Det er flere årsaker til at IS-anskaffelser er kompleks.

 

1. En første årsak til at IS-anskaffelser er utfordrende og kompleks er den raske teknologiutviklingen. Dette

gjør at når en virksomhet bestemmer seg for å implementere et nytt system, er sannsynlighet stor for at det

har kommet ny teknologi i løpet  av selve prosjektet fra start til slutt. Dette gjør at IS-anskaffelser i noen

tilfeller blir mye dyrere enn planlagt ettersom man midt i prosessen kan finne ut at man burde

implementere ny teknologi eller tjeneste inn i prosjektet man holder på med.

 

2. En annen årsak til at IS-anskaffelser er kompleks er kravspesifikasjon i forkant av prosjektet. For det første

kan det være vanskelig å vite hva man egentlig ønsker, og for det andre kan det være at det man ønsker ikke

lar seg gjøre. Det kan også hende at det finnes bedre løsninger enn de ønsker man har, bare man ikke vet

det ennå. Dette kan blant annet føre til at man kommer ut med et dårligere informasjonssystem et hva man

egentlig kunne fått. Kravspesifikasjon er særlig omfattende i offentlige virksomheter fordi alle krav her må

fastsettes før anbud.

 

3. Det enorme utvalget av leverandører og løsninger er en tredje årsak til at IS-anskaffelser er svært

kompleks. Skal man velge et ferdig system som "hyllevare", skal man utvikle selv eller skal man benytte seg

av skyløsninger (Software-as-a-Service osv.)? Skal man insource eller outsource? Skal man outsource

"nearshore" eller "farshore", eller kanskje "onshore"? Det finnes så enormt mange måter å gjøre det på at det

kan være vanskelig å velge i havet av muligheter. Derfor er det viktig å foreta grundige analyser for å finne ut

hva som kan fungere for den spesifikke virksomheten.
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6 OPPGAVE

3. IS PROCUREMENT (40 mins)
3b. Discuss briefly how IS procurement is different for private and public sector.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 3b.

 

Det finnes forskjeller på IS-anskaffelser i privat og offentlig sektor. Årsaken til dette er hovedsaklig de

retningslinjer man i offentlig sektor er pålagt å følge. Prosessen i offentlig sektror er fastsatt og innholder

disse fasene: kravspesifikasjon, anbud/konkurranse, valg av leverandør, signering av kontrakt og

implementasjon. 

 

Som kort nevnt i forrige oppgave vil det finnes forskjeller særlig når det gjelder kravspesifikasjon. I offentlig

sektor er det strenge krav til at kravspesifikasjonen skal inneholde alt man ønsker at systemet skal gjøre/

inneholde. Dette kan være utfordrende ettersom det i en utviklingsprosess ofte kan komme opp nye og

kanskje bedre ideer/løsninger etterhvert. I offentlig sektor er det også et krav at  IS-anskaffelser legges ut på

anbud. Her finnes det tre "tak" som tilsier hvor omfattende anbudsrunden må være. Takene er forholdsvis

100 000 NOK, 500 000 NOK og 207 000 EUR. Anbud i Norge offentliggjøres på DOFFIN, men det finnes

også EUs database TED hvor alle IS-anskaffelser over 207 000 EUR må legges ut på anbud. I en

anbudsrunde vil det være viktig at det er konkurranse, selv om forskning på IS-anskaffelser i offentlig sektor

viser at konkurransen i noen tilfeller vil være av fiktiv karakter (uten at leverandører vet det). Kravet til anbud

skal sikre en mest mulig effektiv bruk av skattebetalernes penger (konkurranse som fører til at den som kan

gi det beste systemet billigst vinner), samt åpne og gjennomsiktige anskaffelsesprosesser. 

 

I privat sektor står man generelt sett friere til å gjøre hva man vil når det gjelder IS-anskaffelser. Det er ingen

som sier at man må velge den ene eller den andre leverandøren, og det er heller ikke krav til at man må ha

100% ferdig kravspesifikasjon helt fra starten av. 
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4. IT OUTSOURCING (16.7 % = 40 mins)

7 OPPGAVE

4. IT OUTSOURCING (40 mins)
4a. Describe possible benefits from offshore IT outsourcing.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 4a.

 

Det finnes flere potensielle fordeler med "offshore IT outsourcing". 

 

Den første og viktigste fordelen (i følge gjesteforeleser fra MHWirth) til å vurdere offshore outsourcing er

kostnadsreduksjon. MHWirth outsourcer mye til India hvor man får billigere arbeidskraft, men samtidig får

tilgang på mennesker med svært høy IT-kompetanse, noe som kan ses på som en fordel i seg selv. For det

andre er outsourcing er også fordelaktig i forhold til fleksibilitet, og gjør at bedriften raskt kan øke eller

forminske arbeidsstokken. Med andre ord: Kostnadene er reversible ved nedgangstider, og det er lett å frigi

arbeidskraft. For det tredje vil outsourcing også kunne gi interne karrieremuligheter for egne ansatte i

bedriften til å "dra ut" der hvor outsourcingen finner sted og arbeide derfra (ofte økonomisk lukurativt). 
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8 OPPGAVE

4. IT OUTSOURCING (40 mins)
4b. Discuss briefly potential challenges of offshore IT outsourcing, and strategies for meeting
these challenges.

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 4b.

 

Det finnes flere utfordringer ved offshore IT outsourcing. En av de største utfordringene vil kunne være

kulturforskjeller mellom virksomhetens land og det landet man outsourcer i alt etter om man outsourcer

"nearshore" eller "farshore". Strategier for å møte denne utfordringen er særlig å bli kjent med kulturen i

landet man outsourcer til. Viktige kulturelementer man bør undersøke da er bedriftskultur når det gjelder

møtekultur, kjønn og balanse mellom arbeid og fritid, men også den sosiale kulturen som familiestruktur,

matkultur og religion. En strategi man f.eks. kan kjøre er å gjøre som MHWirth: Å ha opplæringsprogrammer i

kulturbevissthet. 

 

En annen utfordring kan være at de ansatte i firmaet man outsourcer til ikke forstå ens virksomhet. For å

møte denne utfordringen må man derfor ikke ta for gitt at de forstår bedriften, og være tydelig og klar. En

tredje utfordring kan væreforskjellig lovgivning i hjemland og landet man outsourcer til. En anbefaling

MHWirth ga var derfor å få regulert konktrakter av lovgivningen i eget hjemland. 

 

En fjerde utfordring kan være å kontrollere det som skjer "så langt unna". En strategi for å møte denne

utfordring vil derfor være å sende egne ansatte til outsourcingstedet som drive oppfølging. Dette blir på

mange måter det man kan kalle en transaksjonskostnad, som går ved siden av den produksjonskostnaden

man har forsøkt å redusere ved outsourcing. Transaksjonskostnader til overvåking og kontroll vil stort sett

alltid forekomme som følge av samarbeid mellom ulike bedrifter. Denne kostnaden kan riktignok også

reduseres ved at det utvikles tillit mellom partnerne, og en strategi for å gjøre dette vil være å investere i

relasjoner (som ikke kommer over natten).
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5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (33.2 % = 80
mins)

5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (80 mins)
Consider the following short case: Smart Computing Solutions (SCS) is a company that has
created an online service named VirtualWorld. The service is legal and allows people above 18
years to socialize virtually (there is no actual check to find out whether users are indeed above the
age limit). All kinds of socialization are allowed. SCS earns money on commercials and the use of
online currency to buy items within the virtual world. The number of VirtualWorld users has been
increasing and is expected to continue to increase in the next few years.
 
A recent study has shown that various groups of people are using the service, and that it has
become popular in use among lonely people and disabled people. The same study also showed
that adults have come in contact with young teenagers through VirtualWorld and that meetings
have taken place resulting in illegal sexual encounters. The press was informed about this
information leading to negative publicity. Due to this, the SCS management has decided to
implement new security measures to prevent such events happening again.
 
When answering the next questions you can make any assumptions as long as these do not
contradict the information presented in the case description.
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9 OPPGAVE

5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (80 mins)
5a. SCS host their servers in-house. As the IT manager of VirtualWorld; discuss what kind of
security threats VirtualWorld can be exposed to, and give two examples of actions SCS can take
to prevent security breaches (30 mins).

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 5a.

 

VirtualWorld kan være utsatt for flere ulike sikkerhetstrusler. Truslene kan deles inn i tre typer:

1. Menneskelig atferd

2. Systemets sårbarhet

3. Fysisk tyveri

 

Menneskelig atferd anses som den største trusselen når det gjelder IT-sikkerhet. Det kan være alt fra

menneskelig svikt som glemsomhet og distraksjon eller at noen er svært nyskjerrige. Menneskelig atferd er

noe også eksterne interessenter kan utnytte for å få tak i informasjon om virksomheten. I forhold til

VirtualWorld vil et eksempel på en slik trussel være ansatte som ønsker å sverte bedriften til fordel for egne

mål, eller noe så enkelt som at en ansatt kommer borti en knapp på en server eller drar ut en ledning som

påvirker en server.

 

Systemets sårbarhet refererer til systemet i seg selv og hvor sårbart det er ovenfor overbelastning, hacking,

angrep osv. Når det gjelder VirtualWorld kan et eksempel på en slik trussel være om det ikke er foretatt

ordentlig testing og feilhåndtering før systemet er iverksatt.

 

Fysisk tyveri anses også som en trussel når det gjelder informasjonssikkerhet. I forhold til VirtualWorld vil

dette kunne utgjøre en særlig trussel ettersom de har alle serverne sine hos seg selv på et sted. 

 

Handlinger SCS kan ta for å forhindre sikkerhetsbrudd:

 

1. Ettersom caset antyder at VirtualWorld har svært mange brukere, vil det på mange måter kunne

sammenlignes med det sosiale nettverket Facebook. Et sikkerhetstiltak Facebook har gjort, og som også

SCS kan gjøre for å forhindre sikkerhetsbrudd når det gjelder fysisk tyveri er å plassere serverne sine på

flere forskjellige steder i verden, og da gjerne på mer eller mindre ukjente steder, slik Facebook har gjort i

Luleå i Sverige. 
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2. Ut i fra caset er det vanskelig å vite hva SCS har av sikkerhet per dags dato og hva de planlegger å

implementere, men et sikkerhetstiltak de kan utføre når det gjelder å forhindre ulovlig atferd er å ha et

rapporteringssystem som f.eks. rapporterer bilder og tekst med upassende ord og utrykk. Det kan også

legges til rette for andre identifiseringstiltak som sikrer at det kun er personer over 18 år som faktisk benytter

systemet. 
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10 OPPGAVE

5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (80 mins)
5b. Discuss the statement “as long as it is legal, it is ethical” related to VirtualWorld (20 mins).

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 5b.

 

Utsagnet "så lenge det er lov er det etisk riktig" er basert på et juridisk prinsipp når det gjelder etikk og moral.

Relatert til VirtualWorld vil det være vanskelig å kunne gå god for et slikt utsagn. Tjenester som frembringer

ulovlig aktivitet vil på mange måter være involvert i aktiviteten. En utfordring med etikk og slike tjenester som

VirtualWorld er at de opererer i et marked som i liten grad er regulert gjennom lovgivning, av den enkle grunn

at ingen ennå har sett problemet komme. Utfordringen i forhold til utsagnet blir derfor om man kan kalle noe

for lovlig så lenge ingen har tatt stilling til det. I teorien ja, men i praksis vil de fleste mene noe annet. Mange

mener at tjenester som oppfordrer til kriminelle handlinger også har et ansvar (heleren er ikke bedre enn

stjeleren). VirtualWorld gjorde det lettere for noen å utføre ulovlige handlinger, noe det tyder på at SCS-

ledelsen ikke ønsket at skulle forekomme, og bestemte seg derfor for å implementere nye sikkerhetstiltak.

Om de ikke hadde gjort det, kunne det selvsagt slått hardere ut på VirtualWorlds omdømme, noe som

antageligvis ikke var ønskelig for ledelsen. 
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11 OPPGAVE

5. SHORT CASE: VIRTUALWORLD (80 mins)
5c. As the IT manager of VirtualWorld, you were involved in the planning and development of this
service and you were then aware of the risk that it possibly could be misused by people with bad
intentions. Discuss VirtualWorld’s potential advantages and disadvantages based on the
consequentialist and non-consequentialist view of ethics (30 mins).

Fill in your answer here

BESVARELSE

Oppgave 5c.

 

Det finnes ulike syn på hva som er etisk og moralsk riktig. Et perspektiv ser på konsekvensene av en

handling som det avgjørende for om den er rett eller gal, mens et annet perspektiv mener det er handlingen i

seg selv som er avgjørende for å kalle den rett eller gal.

 

Ut i fra et konsekvensetisk ståsted er det konsekvensene av VirtualWorld som vil være avgjørende for om jeg

mener vi kan implementere tjenesten. Dersom jeg som IT-leder av VirtualWorld, med et konsekvensetisk

perspektiv, hadde sett at det finnes en stor risiko for at systemet vil bli brukt av mennesker med dårlige

intensjoner, ville jeg ansett dette som en så viktig potensiell svakhet at jeg ikke ville lansert tjenesten før vi

hadde utbedret dette. Dersom risikoen hadde vært til stede, men så lav at de positive konsekvensene ved å

lansere tjenesten hadde overskredet risikoen, ville jeg lansert tjenesten. Potensielle svake og sterke sider må

altså se i lys av hva konsekvensene blir med den ene eller den andre handlingen, og utfra det ta et valg som

gir de best mulig konsekvensene.

 

Ut i fra et "handlingen i seg selv - ståsted" er det som begrepet sier handlingen i seg selv som vil være

avgjørende for om jeg mener vi kan implementere VirtualWorld. Dersom jeg som IT-leder av VirtualWorld har

et slik ståsted ville jeg sett på om det er rett eller galt å implementere en slik tjeneste i seg selv. VirtualWorld

er en virtuell sosialiseringsplattform, og hvis jeg mener det er en riktig handling å hjelpe f.eks.

ensomme mennesker til å sosialiseres vil jeg mest sannsynlig implementere tjenesten. Samtidig kan med

"handlingen i seg selv"-etikk også komme frem til en motsatt konklusjon. F.eks. hvis man mener at det å i det

hele tatt åpne for at mennesker med dårlig intensjoner skal på utøve ulovlige handlinger er galt i seg selv.

Potensielle svake  og sterke sider med VirtualWorld basert på dette etiske perspektivet kan komme de ulik

konklusjon basert på menneskers ulike tolkning av hva som er rett og gal handling, og hva som skal veie

mest i den enkelte situasjon.
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