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Noter:  
Spørsmålene er på norsk og engelsk. Besvarelser kan være på norsk eller engelsk. Eksamen 
består av 5 deler som er teller 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 IT-SIKKERHET 

1a. Forklar hva som er ment med konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet relatert til 
IT-sikkerhet. 
1b. Forklar hvordan menneskelig atferd kan være en trussel for IT-sikkerhet. 
1c. Forklar hvorfor IT-sikkerhet er viktig. 

 
2 IT-STRATEGI, IT-STYRING OG INNOVASJON 

2a. Forklar hva produktivitetsparadokset ('the productivity paradox') er. 
2b. Beskriv årsaker til at IT-styring er viktig. 
2c. Beskriv hva som er ment med disruptiv innovasjon (‘disruptive innovation’). Forklar 
hvordan IT kan benyttes til disruptiv innovasjon. 

 
3 ETISKE OG SOSIALE UTFORDRINGER VED BRUK AV IT 

3a. Beskriv hva etikk er. 
3b. Beskriv hva som er ment med uttrykket "teknologi som et tveegget sverd". 
3c. Forklar de to hovedteoriene innenfor etikk og illustrér med ett eksempel for hver 
teori. 
3d. Beskriv kort hva Immanuel Kants kategoriske imperativ ('categorical imperative') 
er.  

 
4 DIVERSE TEMAER 

4a. Beskriv kort hva ITIL er. 
4b. Beskriv årsaker til hvorfor mennesker motstår endringer relatert til innføringen av 
nye systemer og arbeidsrutiner. 
4c. Beskriv hva bullwhip-effekten ('the bullwhip effect') er. 
4d. Forklar årsaker til at en bedrift ønsker å outsource deres IT-tjenester. 

 
5  ANSKAFFELSER, KONTRAKTER OG LEVERANDØRUTVELGELSE 

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

 
Sarah er IT-leder i en norsk offentlig etat (NPA) som har 100 ansatte. Hun er i ferd med 
å anskaffe et forretningssystem (ERP-system) som skal brukes av alle ansatte. Prisen 
er anslått til å være ca. 2 mill. Euro. Hun har gjennomført en prosess i NPA hva angår 
kravspesifikasjoner for systemet og NPA har valgt hvilke krav de skal stille. Sarahs bror 
John eier et selskap GoodEnterprise som selger et ERP-system som heter GES. Hun 
vet hun kan stole på sin bror og hans selskap har vunnet en prestisjetung pris for sitt 
system. Hun er klar over at andre offentlige etater bruker dette systemet og at 
tilbakemeldingene er gode. I tillegg vet hun at hun kan be sin bror om støtte og råd i 
den komplekse implementeringsfasen. Hun sammenligner kravspesifikasjoner med 



GES og vurderer at brorens selskap har den beste løsningen for NPA. Hun bestemmer 
seg for å anskaffe GES. 

  
 5a. Forklar hva som er problemet med utvelgelsen av leverandør. 
 

Direktøren i NPA var ikke fornøyd med anskaffelsesprosedyren og henviste Sarah til 
gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Direktøren tillot ikke Sarah å signere en 
kontrakt med GoodEnterprise i denne fasen av anskaffelsen. Hun forandrer derfor 
prosedyren og bruker 'open tendering' istedenfor. Hun får tilbud fra seks selskaper som 
ønsker å selge sitt ERP-system til NPA. Blant dem er er Sarahs brors selskap 
GoodEnterprise. 

 
5b. Beskriv kort hva 'open tendering' er. 

  
5c. Forklar på hvilket grunnlag en leverandør skal bli utvalgt. 

 
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. 

 


