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Sammendrag 
Regjeringen har gitt tydelige signaler om en digital omstilling i offentlig. Gjennom strategier 

som «Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet» har det blitt 

vist økt produktivitet, verdiskapning og bedre offentlige tjenester. Parallelt med digitalisering 

utvikler sårbarheten til sensitiv informasjon også. Dermed har den Nasjonale strategier 

tilknyttet IKT- sikkerhet og informasjonssikkerhet blitt utgitt med både veiledninger og 

kartlegginger av utfordringer tilknyttet informasjonssikkerhet. Her er det tydelig at et samarbeid 

mellom offentlig og privatsektor tilrettelegger god dataforvaltning og informasjonssikkerhet. 

Reguleringer og informasjonssikkerhetens sektorovergripende karakter krever betydelige 

systemkapasiteter hos kommunene, ofte overstiger dette ressursene og systemkapasitetene til 

mindre kommuner. Tross utfordringene og politiske insentiver for offentlig-privat samarbeid 

velger mange kommuner å utføre arbeidet selv, inngå i ulike former for interkommunale 

samarbeid eller følge politikken og inngå i et samarbeid med markedsaktører.  

Studien ønsker å svare på hvorfor kommuner velger så forskjellige organiseringer i henhold til 

systemkapasiteter, og hvilken effekt det har på kommunens beslutningsprosess tilknyttet 

informasjonssikkerhet studien tar utgangspunktet i rasjonalitetsmodellen, 

forhandlingsmodellen og garbage can teorien som beskriver rasjonalitetsgrunnlaget i 

beslutningsprosessen. Det empiriske grunnlaget innsamlet gjennom intervju blir deretter 

kategorisert og analysert i lyst av teoriene. 

Funnene viser at kommuner som utfører arbeidsoppgavene selv har en beslutningsprosess med 

innsalg av forhandlinger og tilfeldigheter. Derimot er det klare prosedyrer, roller og 

problemanalyser i beslutningsprosessen men utfordres av sterke fagmiljø og markedsaktører. 

Kommuner som organiserer arbeidet i interkommunale selskap eller samarbeid etter 

kommuneloven §27 opplever betydelig innslag av rasjonalitet i beslutningsprosessen grunnet 

profesjonalisering som et samarbeid medbringer. Samtidig er det betydelig svakheter i starten 

av beslutningsprosessen preger av uklare roller, ressursmangel og innslag av tilfeldigheter. 

Kommuner med markedsorganisering opplever beslutninger preget av forhandlinger og 

tilfeldigheter grunnet samarbeidet med markedsaktøren. Videre viser studien til at teoriene har 

betydelig forklaringskraft men kun når de brukes utfyllende til hverandre. Funnene viser til 

beslutningsprosess med skiftende innslag av teoriene grunnet informasjonssikkerhetens 

kompleksitet. 
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1 Innledning 
«Data er gull. Men hvis vi bare  

sitter på dem, er de egentlig  

ikke mer enn gråstein.» 

Digitaliseringsminister, Nikolai 

Astrup (Astrup, 2019) 

 

Informasjons – og kommunikasjonsteknologi (heretter: IKT) har i de siste årene fått betydelig 

oppmerksomhet. På den ene siden anses det som et utopi hvor effektivitet, økonomi og 

demokrati styrkes, i boken «Mot den virtuelle kommunen» blir det vist til kontinuerlig 

kommunikasjon mellom borgeren og kommunen, forfatterne kalles dette for «24- 

timersorganisasjoner» (Baldersheim, Haug & Øgård, 2008, s. 11). I tillegg har vi vi fått vår 

først digitaliseringsminister som skal fremme digitalisering av offentlig sektor. 

På motsatt side befinner offentlige institusjoner seg i en komplisert situasjon hvor det skal 

balanseres mellom sikring av informasjon samtidig som det skal være tilgjengelig for borgere. 

Innarbeidet i omstillingen skal demokratiske prinsipper forsikres, en balansegang som til og 

med landets største kommuner finner utfordrende. Både Bergen (Eidem, 2018)  og Oslo 

kommune har blitt varsel millionbøter (Riaz & Barstad, 2019) av datatilsynet for brudd på 

informasjonssikkerhet1. Samtidig presiserer den nasjonale strategien for digital sikkerhet 

følgende: «Offentlige og private virksomheter har ulike kapasiteter, kunnskaper og kompetanse 

som kan utfylle hverandre» (Justis- og beredskapsdepartementet & Forsvarsdepartementet, 

2019, s. 9).  

Med andre ord vektlegger strategien samarbeid mellom sektorene som et incitament for økt 

informasjonssikkerhet, men i desember 2018 ble det klart at markedsaktøren VISMA også 

opplever brudd i informasjonssikkerheten (Lekanger, 2019), en aktør som leverer tjenester til 

norske kommuner med manglende kompetanse eller systemkapasiteter for å imøtekomme 

lovpålagte arbeidsoppgaver tilknyttet informasjonssikkerhet. Hendelsen tyder på at et offentlig 

– privat samarbeid også lider av utfordringer og usikkerhet tilsvarende større kommuner med 

                                                
1 Studiens definisjoner klargjøres i kapittel 1.3.1 
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store systemkapasiteter. Med andre ord ser en to parallelle utviklingslinjer, økt digitalisering og 

økt sårbarhet. 

Informasjonssikkerhet er avgjørende i arbeidet med digitalisering, men hvorfor opplever 

offentlige institusjoner store utfordringer med arbeidet. Hvilke forhold er det som preger 

beslutningsprosesser tilknyttet informasjonssikkerhet, og er et offentlig – privat samarbeid 

hensiktsmessig i arbeidet med informasjonssikkerhet. Haug (2008) viser en underliggende 

logikk mellom IKT- avdeling, rådmann og profesjon som fører til utfordringer  (Haug, 2008, s. 

228-229). Kan det sies at samme funn observeres i beslutningsprosessene rundt 

informasjonssikkerhet. Resulterer dette i suboptimalisering ved at avdelinger følger egne mål 

på bekostning av informasjonssikkerheten, og hvordan utarter dette seg i kommuner med ulike 

systemkapasiteter. Er det slik at beslutningsprosesser i store kommuner kjennetegnes ved høyt 

innslag av tilfeldigheter ettersom to av Norges største kommuner ikke imøtekommer 

informasjonssikkerhetskrav. Betyr dette på motsatt side av mindre kommuner har høyt innslag 

av rasjonaliteter tross for deres manglende ressurser sammenlignet med større kommuner? 

1.1 Problemstilling 
Hvorfor er det slik at store kommuner med sterke fagmiljøer opplever utfordringer med 

informasjonssikkerhet som omfatter informasjonssikkerhet. Ulike kommuner velger 

forskjellige organiseringer i arbeidet med informasjonssikkerhet, men har dette en påvirkning 

på beslutningsprosessene tilknyttet informasjonssikkerhet? Tidligere forskning viser at 

organisasjoner med sterke fagmiljøer fører til beslutningsprosesser preget av forhandlinger2, 

mens mindre organisasjoner preges av kunnskapsmangel i komplekse beslutningsprosesser. 

Resoneringen fører oss til studiens problemstillinger: 

1. Hva er informasjonssikkerhet og hvorfor er dette relevant? 

2. Hvordan kommer informasjonssikkerhet til utrykk i norske kommuner? 

3. Hvorfor velger kommuner ulike kapasitetsorganiseringer i arbeidet med 

informasjonssikkerhet og hvilke effekter har dette på beslutningsprosessen tilknyttet 

informasjonssikkerhet? 

                                                
2 Studien viser til forskningen i kapittel 2. 
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Studien ønsker å avdekke faktorer som preger beslutningsprosessen tilknyttet 

informasjonssikkerhet og om dette kan forklare hvorfor enkelte kommuner velger å inngå i 

samarbeid med andre kommuner, løser arbeidsoppgavene selv eller utkontrakterer 

informasjonssikkerhetsarbeidet til markedsaktører. Ved å studere beslutningsprosessen får man 

innsyn i skjæringspunktet mellom teknologi og organisasjon.  

1.2 Valg av analytisk inntak 

1.2.1 Teori 

Studiens analytiske grunnlag bygger på tre beslutningsteorier og blir ansett som utfyllende til 

hverandre. Ved å bruke de som «konseptuelle- briller» fremmes forskjellige forhold ved 

beslutningsprosessene. Rammeverket består av følgende teorier; Rasjonalitetsmodellen, 

Forhandlingsmodellen og Tilfeldighetsmodellen3. Førstnevnte anser organisasjoner som 

rasjonelle aktører med beslutninger basert på kalkulerte analyser i en sekvensiell rekkefølge 

forankret i fastlagte organisatoriske mål. I tillegg til dette antas det at beslutningstakere har full 

oversikt over valgmuligheter og deres effekter. Forhandlingsmodellen legger opp til at 

beslutninger og målsettinger i organisasjoner ikke er et produkt av rasjonalitet. Teorien fremmer 

maktkamper i organisasjonen, og kompromiss mellom sub- grupper. Til slutt har vi 

tilfeldighetsmodellen som fremmer nettopp tilfeldigheter og usikkerhet i beslutningsprosessen, 

her antas det av individer tar med forskjellige problemstillinger og løsninger, koblingen mellom 

de avgjøres av tilfeldigheter. 

  

                                                
3 Studien kommer tilbake til teoriene i delkapittel 3.2, 3.3 og 3.4.  
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1.2.2 Metode 

Metodevalget skal harmonisere med studiens analytiske oppbygging og ikke minst med 

forskningsobjektet. I den anledningen har studien valgt å anvende dyptgående metoder som 

case- studie og intervju. Kombinasjonen gir dypt innsyn i både organisatoriske faktorer 

gjennom komparative case- studie og menneskelige forhold gjennom semi- strukturerte 

intervju4. 

Beslutningsprosesser rundt informasjonssikkerhet anses som en arena bestående av 

beslutningsmyndige individer. Beslutningsprosessens rammer fastsettes av de ulike 

organisatoriske formene mellom kommunene, mens kunnskapsbakgrunnen til deltakerne og 

informasjonstilgangen avgjør selve kunnskapsgrunnlaget i beslutningsprosessen. Det betyr at 

organisatoriske kapasiteter samles i selve beslutningsprosessen. Ved å fokusere på knutepunktet 

kan en avdekke ulike forhold som preger arbeidet med informasjonssikkerhet. Organisatorisk 

kan informasjonssikkerhet anses som nervesystemet hos enhver organisasjon, inkludert 

kommuner. Offentlige sektor har med tiden blitt avhengig av et velfungerende IT system på 

tvers av kommunale virksomheter og sektorer for å kunne levere tjenester eller produkter. I den 

anledningen blir beslutningsprosesser knutepunktet hvor organisatoriske avgjørelser og dermed 

handlinger fattes. Videre er dette også en arena som fanger opp utløste effekter som utgjør en 

del av informasjonsgrunnlaget for senere beslutninger. Noe som gjør det hensiktsmessig 

forskningsobjekt hvor en får innsikt i faktorer som preger beslutningsprosessen, og det blir 

analysert gjennom statsvitenskapelige teorier. 

Videre kan dette ses i lys av den teknologiske utviklingen i kommuner som sikter mot 

automatisering (Furenes, 2016). Det betyr at den klassiske bakkebyråkraten erstattes av 

automatiserte beslutningsprosesser. Rent analytisk betyr det at lupen må flyttes til de sentrale 

teknologiske beslutningene, i studien tilfelle informasjonssikkerhetsrelatert 

beslutningsprosesser. 

  

                                                
4 Studien utdyper de metodiske valgene i delkapittel 4.2. 
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1.3 Hvordan tenkes det om informasjonssikkerhet? 

1.3.1 Hva er informasjonssikkerhet? 

Allerede i 1948 introduserte Forsvarsdepartementet instrukser for sikring av gradert 

informasjon og i 1953 ble dette gjeldende for hele sentraladministrasjonen (Schartum & Jansen, 

2005, s. 34). Det vil si at reguleringer relatert til informasjonssikkerhet fantes før oppfinnelsen 

av Internett5, som betyr at begrepet er gjeldende for både digital og fysisk informasjon.  Senere 

blir informasjonssikkerhet definert gjennom følgende kriterier – tilgjengelighet, konfidensialitet 

og integritet. Kriteriene springer ut fra kommersielle organisasjonsstandarder for behandling 

av informasjon og ble senere innarbeidet i lovverket (Schartum & Jansen, 2005, s. 59). Gjennom 

den digitale utviklingen fikk internett en viktig rolle i det norske samfunnet og dermed statlig 

interesse. Det resulterte i introduksjonen av nasjonal strategi i 2003 som viste pedagogiske tiltak 

rundt forsvarlig lagring og formidling av informasjon gjennom digitale løsninger. Formålet til 

strategien var koordinert informasjonssikkerhets- arbeid som skulle legge grunnlaget for 

politiske beslutninger og prioriteringer (Schartum & Jansen, 2005, s. 55). Allerede i 2003 er det 

tegn til digital omstilling og informasjonssikkerhetens rolle i beslutningsprosessene. I tillegg 

kommer det frem at strategien også påvirker beslutningsprosesser i offentlig sektor. Ettersom 

informasjonssikkerhet dekker både digital og fysisk informasjon, skal det sies at studien 

avgrenser seg til den digitale formen og henviser til denne formen når begrepet 

informasjonssikkerhet brukes i studien. 

Som nevnt tidligere må bestemte krav oppfylles for å oppnå informasjonssikkerhet – 

tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. I henhold til kritereien oppfatter studien følgende 

definisjon som hensiktsmessig samt dekkende. Definisjonen viser til samtlige kriterier og gir 

en kort, men dekkende beskrivelse. 

«Tiltak iverksatt for å sikre at informasjon ikke er tilgjengelig uten autorisasjon6, at 

informasjonen ikke uautorisert endres eller ødelegges7, og at informasjon er tilstede og anvend 

for medarbeidere slik at pålagte oppgaver kan utføres8» (Pettersen, 2007, s. 7). 

                                                
5 Nettverk av datamaskiner ble først presentert i 2972 av det amerikanske forsvaret (Marson, 1997, s. 36) 

6 Konfidensialitet 
7 Integritet 
8 Tilgjengelighet 
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Definisjonen ovenfor henviser til samtlige krav med en kort beskrivelse. Først vises det til 

konfidensialitet som avgrenser tilgang til informasjon. Det betyr at kun den rette personen skal 

få tilgang til informasjonen. Innarbeidet i begrensingen ligger muligheten til lesning eller 

kjennskap til dokumentets eksistens (Haug, 2006, s. 64). 

Deretter vises det også til integritet som henviser til endringsbeskyttelse av informasjonen 

(Schartum & Jansen, 2005, s. 64). Det forventes at informasjonsinnholdet er riktig og samsvarer 

med etterspørselen. I tillegg til dette skal individets autentisitet forsikres, med dette betyr det at 

riktig personer med bestemte tillatelser skal ha tilgangsmuligheter (Haug, 2006, s. 31). 

Det siste kriteriet er tilgjengelighet, og som ordet antyder, omhandler tilgangsmuligheter (Haug, 

2006, s. 63). I henhold til dette skal rett person få tilgang til rett informasjon, til rett tid. Det er 

tydelig at kravet inkluderer et tids- forhold. Dersom informasjonen skal være tilgjengelig til 

ønsket tid legger dette premisser om at informasjonssystemer, eller forhold knyttet til 

fremkallelsen av informasjonen skal opererer til enhver tid. 

Ettersom kriteriene være tilstede for informasjonssikkerhet. Det betyr at sikkerheten ikke 

handler om tilbakeholdenhet av informasjon men åpenhet også. Det er helt klart at sikkerhet 

oppnås i tilfeller hvor tilgang utelukkes, men på motsatt side oppfyller en ikke kravene til 

informasjonssikkerhet som også krever åpenhet. Det er slik at det alltid skal være en viss grad 

av åpenhet, som igjen åpner døren for usikkerhet. Med andre ord kan det sies at 

beslutningsprosessen kontinuerlig preges av en grad for usikkerhet grunnen dynamikken 

mellom kravene. Hvordan denne balansen avgjøres kommer av konteksten til 

beslutningsprosessen og informasjonskarakteren. Balansen mellom kriteriene illustreres ved 

figuren 2. 
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Figur 1: Illustrasjon av forholdene mellom kriteriene9 

1.3.2 Digital omstilling 

I 2016 utleverte regjeringen stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge – IKT for en enklere 

hverdag og økt produktivitet» og viser til en rekke forhold samt prinsipper tilknyttet digital 

omstilling i offentlig sektor og samfunnet som helhet. Omstillingen skal sentreres rundt 

brukeren og brukeropplevelsen, offentlige tjenester som tilbys skal oppfattes som 

sammenhengende uavhengig av fagmiljø eller virksomhet (St.Meld. 27 (2015–2016), 2016, s. 

12). Her ligger prinsippet om selvbetjening, brukeren skal selv kunne finne frem til informasjon 

og tjenestetilbud i offentlig sektor. For offentlig virksomheter, inkludert kommuner, betyr det 

automatisert saksbehandling som krever effektiv forvaltning av digital informasjon. 

Automatiseringen er noe som kjennetegnes gjennom det stortingsmeldingen kaller for pro- 

aktiv virksomhet, som aktivt tilbyr tjenester og ofte før brukerens etterspørsel (St.Meld. 27 

(2015–2016), 2016, s. 29). Med andre ord kommer offentlige organer mye nærmere borgerens 

behov. 

1.3.3 Orden i egent hus 

Den pro- aktive kommunen forutsetter både effektiv bruk av IKT og god 

informasjonsforvaltning. For å kunne oppnå sistnevnte må en fullføre det meldingen kaller for 

«orden i egent hus» (St.Meld. 27 (2015–2016), 2016, s. 48). Dette er et sett med krav tilknyttet 

informasjonsbehandling og har ført til krav rundt kontroll over data, behandlingen, formål, 

                                                
9 Illustrasjonen er basert på Polikanov (2001) men er modifisert etter studien hensikt. En rekke sirkler er fjernet 

fra den opprinnelige illustrasjonen. 

 
Konfidensialitet 

Tilgjengelighet Integritet 

Informasjonssikkerhet 
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dataens betydning og hvilke prosesseringer dataen inngår (St.Meld. 27 (2015–2016), 2016, s. 

49). I sum vil oppryddingen føre til det som kalles for “Kun én gang” målet, her legges det krav 

om at borgeren kun trenger å oppgi samme opplysninger én gang (St.Meld. 27 (2015–2016), 

2016, s. 44). Overordnet er ønsket om kontroll og oversikt over digital forhandling av data, som 

igjen skal være med på å forenkle arbeidet med informasjonssikkerhet. 

1.3.4 Informasjonssikkerhet 

I lys av premissene og kravene for digitalisering ligger forutsetningene om sikring av sensitiv 

informasjon forvaltet av offentlige aktører. I en hver digital prosess skal informasjonssikkerhet 

være en innarbeidet del av arbeidet (Meld. St. 38 (2016–2017), 2017, s. 23) og i 2018 utleverte 

regjeringen «IKT- sikkerhet i alle ledd – Organisering og reguleringen av nasjonal IKT- 

sikkerhet» (Justis- og beredskapsdepartementet, 2018), supplerende ble den nasjonale strategien 

for digital sikkerhet lansert så nylig som i 2019. 

Utredningen og strategien bygger på konklusjonene fremmet i stortingsmelding «IKT- sikkerhet 

– Et felles ansvar» hvor informasjonssikkerhet blir oppfattet som et grenseoverskridende 

fenomen og oppfordrer til styrket offentlig – privat samarbeid (Meld. St. 38 (2016–2017), 2017, 

s. 11), da ved siden av ønske om resurssterke fagmiljø på lokalnivå gjennom interkommunale 

samarbeid (Meld. St. 38 (2016–2017), 2017, s. 55). I tillegg tydeliggjøres kommunens rolle 

innen IKT- sikkerhet og henviser til sivilbeskyttelsesloven som pålegger enhver kommune 

ansvar for opprettholdelsen av sikkerheten til borgeren (Meld. St. 38 (2016–2017), 2017, s. 29).  

I sum betyr dette at kommunene har et selvstendig ansvar for IKT- sikkerhet, da særlig 

informasjonssikkerhet. Samtidig er det tydelig at kommunene finner arbeidet som utfordrende 

samt preget av stor usikkerhet. NorSIS viser til denne utordringen i sin rapport og oppfordrer 

til et felles sikkerhetsorgan mellom kommunene med en organisasjonsform som etterligner et 

interkommunalt selskap, men opererer i form av det som kalles for «Computer emergency 

response team» (CERT) (Norsk senter for informasjonssikring, 2015)10. 

Riksrevisjonens siste utredning viser også til store utfordringer mellom identifisering av 

problem og hensiktsmessig løsninger. Sikkerhetsløsninger etterkontrollers ikke og mangler 

hensiktsmessig evalueringer. Med andre ord vises det til utfordringer i selve 

                                                
10 Computer emergency response team  (CERT) er en gruppe bestående av høyt kompetent personell som 

veileder og støtter organisasjoner etter opplevd innbrudd i datasystemer (Norsk senter for informasjonssikring, 
2015, s. 12). 
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beslutningsprosessen, men rapporten sikter mot sentrale organer og ikke på regionalt eller lokalt 

nivå. I en artikkel på E24 fremmer Bjarte Malmedal, seniorrådgiver ved NorSIS, at kommuner 

ikke har oversikt i henhold til informasjonssikkerheten (Moe, 2018). 

Generelt er det tydelige utfordringer tilknyttet informasjonssikkerhet og disse utfordringene er 

gjentakende på sentralt og regionalt nivå. Den nasjonale strategien utgitt i 2019 tar hensyn til 

de ulike utfordringene, men fremmer et offentlig – privat samarbeid mellom aktører i arbeidet 

med informasjonssikkerhet (Justis- og beredskapsdepartementet & Forsvarsdepartementet, 

2019, s. 9). Et ønske om interkommunalt samarbeid blir ikke nevnt i strategien, noe som fører 

oss tilbake til studiens tredje problemstilling. Hvorfor velger kommuner så forskjellige 

samarbeidsformer når det kommer til arbeidet med informasjonssikkerhet? Men først er det 

hensiktsmessig å tilegne seg en oversikt over lovpålagte arbeidsoppgaver kommuner arbeider 

med. 
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1.4 Rettslige krav til informasjonssikkerhet 
Sammensettingen av lover, forskrifter og industristandarder utgjør til sammen 

arbeidsoppgavene samt reguleringer innen informasjonssikkerhet. Studien viser til samtlige 

lovverk og forskriver som er gjeldende for offentlig sektor mens de mest relevante 

reguleringene blir utdypet. Det er overlappende lovverk som utgjør kommunenes tilnærming 

og arbeid med informasjonssikkerhet. Arkivloven som opprinnelig har en avgrenset karakter 

blir i praksis innarbeidet og videre utviklet gjennom bokføringsloven.  

 

Generelle reguleringer Offentlig forvaltning 

Personopplysningsloven Kommuneloven 

Personopplysningsforskriften Forvaltningsloven 

Esignaturloven eForvaltningsforskriften 

Forskrift om krav til utsteder av         

kvalifiserte sertifikater mv 

Beskyttelsesinstruksen 

Åndsverkloven Arkivloven 

Bokføringsloven Forskrift om utfyllende tekniske og 

arkivfaglige bestemmelser om behandling av 

offentlige arkiver 

Bokføringsforskriften  

Tabell 1: Liste over lovverk tilknyttet informasjonssikkerhet 

 

Utover lovverkets overlappende, og komplekse karakter, er det en viktig fellesfaktor hos 

samtlige reguleringer i tabell 1. Ingen tar hensyn til organisasjonsstørrelse eller geografisk 

beliggenhet, og i praksis betyr det at det er opp til enhver kommune rundt avgjørelsen av 

hensiktsmessig arbeidsmetode som imøtekommer bestemte arbeidskrav. Det betyr at 

generalistkommuneprinsippet følges ved at den samme sikkerheten skal være tilstede hos alle 

kommuner uansett størrelse, organisasjon eller geografisk beliggenhet. I tillegg skal det sies at 

enkelte reguleringer rundt informasjonssikkerhet er tilknyttet digitale løsninger som elektronisk 

signatur eller fysisk infrastruktur, forhold som faller utenfor studiens omfang. Av den grunn 

blir kun relevante reguleringer som påvirker beslutningsprosessen utdypet. 
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På lik linje med forvaltningsloven, legger eForvaltingsforskriften premissene for kommunenes 

arbeid med digital informasjon. Lovverket retter fokuset mot all informasjonsbehandling hvor 

informasjonssikkerhet er gjeldende og berører alle offentlige organer. Paragraf §15 krever 

overordnede mål, strategi samt internkontroll. Dette inkluderer forhold som legger føringer for 

informasjonsbehandling samt bruk av IKT, i sum betyr dette arbeid med konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet prinsippene11. Videre legger sikkerhetsstrategi premisser om 

klargjørende roller, myndighet, og ansvar knyttet til arbeidet med informasjon (jf. 

eForvaltningsforskriften §15 andre ledd, første setning). Innarbeidet i dette skal 

informasjonssikkerhet være en del av internkontroll og styringssystem (jf. 

eForvaltningsforskriften §15 andre ledd, andre setning) (Direktoratet for forvaltning og ikt, 

2019). 

Utover de generelle reguleringene har vi personvernprinsipper og General Data Protection 

Regulation (GDPR)12 som fremmer selve behandlingen av sensitiv informasjon. Overordnet 

samkjøres GDPR med informasjonssikkerhetens tre prinsipper og krever klargjøringer for 

informasjonsbehov samt ansvarsklareringer i henhold til informasjonens sikkerhet (Direktoratet 

for forvaltning og ikt, 2019). 

Overordnet skal alle personopplysninger være forankret i rettslig grunnlag, respekt for den 

registrertes interesser og det skal være rimelige forutsetninger for behandlingen av 

informasjonsgrunnlaget. Rettslig grunnlag kan være forankret i samtykke eller av nødvendighet 

for opprettholdelsen av individets interesser. Videre skal behandlingen av informasjonen være 

forståelig og det skal ikke legges noen former for manipulasjon, eller tilbakeholdenhet av data. 

Gjennom denne måten opprettholdes respekten til den registrerte, riktighet og åpenheten i 

henhold til databehandlingen utført av organisasjoner (Direktoratet for forvaltning og ikt, 

2019). 

Videre skal mengden av innsamlet informasjon begrenses, noe som sammenfaller med «kun én 

gang» politikken. Selve innsamlingen av data skal begrenses til det som er nødvendig tilknyttet 

innsamlingens formål. I de tilfellene hvor formålet ikke strekker seg over lengre periode skal 

alt av data enten slettes, eller anonymiseres. Utover dette har GDPR lovverket tilføyet 

organisatoriske endringer ved at organisasjoner skal opprette en uavhengig stilling som utfører 

                                                
11 Studien utdyper kravene i delkapittel 1.3.1. 
12 Forkortelse for General Data Protection Regulation (Direktoratet for forvaltning og ikt, 2019). 
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internkontroll og veileder databehandlingen av persondata (Direktoratet for forvaltning og ikt, 

2019). 

Som nevnt tidligere legger generalistkommuneprinsippet ikke noen retningslinjer rundt 

arbeidsmetodene som imøtekommer lovpålagte arbeidsoppgaver tilknyttet 

informasjonssikkerhet, det er i dette tilfellet ulikhetene mellom kommuner fremkommer. 

Mange av kommunene har forskjellige digitale behov og har deretter ulike organisering i 

henhold til digitalisering samt informasjonssikkerhet. Under forarbeidet av studien var det tre 

kapasitetsorganiseringer som er gjentakende hos samtlige kommuner. 

Den første organiseringen kan kalles for hierarkisk og gjentar seg i stor grad hos mellomstore 

til store kommuner. Her finner en arbeidet med informasjonssikkerhet utført selv av 

kommunene, og ofte har de spesifikke stillinger med digitalisering samt informasjonssikkerhet 

som arbeidsoppgave. Grunnet deres størrelse genererer slike kommuner store mengder data 

som igjen øker arbeidsmengden tilknyttet sikring av sensitiv informasjon som forvaltes. Utover 

dette har kommunene ofte lang erfaring med digitale løsninger, noe som gjør at de 

imøtekommer lovpålagte arbeidsoppgaver gjennom hierarkisk koordinerte arbeidsmetoder. 

Reduserte systemkapasiteter hos små- til mellomstore kommuner blir kompenserte gjennom 

former for samarbeid, enten i form av felles eid selskap eller interkommunalt samarbeid. Dette 

fører til ulikheter i delegert ansvar samt ulikheter i arbeidsmetodene med informasjonssikkerhet 

sammenlignet med den hierarkiske organiseringen. Gjennom delegeringen av ansvar og 

arbeidsoppgaver til ulike former for interkommunalt samarbeid øker kapasiteten til kommuner 

med opprinnelig manglende kapasiteter. Det skal sies at det er både juridiske og organisatoriske 

ulikheter mellom et interkommunale samarbeid etter kommuneloven §27 og aksjeselskap, men 

studien velger å kalle slike kapasitetsorganiseringer for samarbeid og dermed grupperer de 

sammen. Grunnlaget for dette kommer av deres likheter tilknyttet påvirkningen på kommunens 

beslutningsprosess, som blir vist til i kapittel 6. 

 I tillegg finnes det tilfeller hvor kommuner utfaser store deler av systemkapasiteten til 

markedet. Ofte er dette små kommuner som står alene uten formelt samarbeid med andre 

kommuner og som ofte ikke har sterke fagmiljø, systemkapasiteter eller arbeidsmengde 

tilknyttet informasjonssikkerhet. Dette fører til at tekniske løsninger og sikkerhetsarbeidet 

utføres av tjenesteleverandører som opererer i det kommersielle markedet, studien kaller slike 
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organiseringer for marked. Det er det ulike kapasitetsorganiseringene om er av studiens 

interesse. 

 

Beskrivelse av ulike kapasitetsorganisering 

Organisasjonsform Beskrivelsen 

Hierarkisk 

Interne avdelinger og personell som arbeider 

med digital informasjonssikkerhet. 

Kommuner i denne klassen kjennetegnes 

ved store systemkapasiteter og sterke 

fagmiljø. 

Samarbeid 

Samarbeid mellom to, eller flere kommuner 

for å øke systemkapasiteter og består av 

enten informasjonsutveksling eller delegerte 

arbeidsoppgaver. Små til mellomstore 

kommuner befinner seg i denne klassen. 

Marked 

Utfaset store deler av systemarbeidet knyttet 

informasjonssikkerhet, har liten eller ingen 

IT- avdeling. Ressurser rettes mot spesifikke 

personer som vokter tjenesteleverandører 

rundt opprettholdelsen av rettslige krav og 

arbeidsoppgaver. 

Tabell 2: Beskrivelse av kapasitetsorganiseringene 

 	



Side 14 av 119 

1.5 Aktualitet 
Regjeringen fremmer innovasjon, økt verdiskapning og effektivitet i argumentasjonen for 

digitalisering. I takt med digital utvikling ser vi også en sårbarhet og usikkerhet innarbeidet 

med digitaliseringsfordelene. I lys at dette skal det sies at regjeringen erkjenner utviklingene og 

av den grunn krever sikkerhetstiltak som en integrert del av digitaliseringsarbeidet, likevel er 

det tydelig at kommuner finner arbeidet utfordrende. 

Kommunesektorens organisasjon (KS) fremmer at det er et behov for et digitalt løft i 

kommunesektoren, det blir vist til manglende styringssystemer som tilrettelegger samarbeid 

intern i kommunene samt mellom kommunesektoren og statlige etater (Kommunesektorens 

organisasjon, 2017). Samtidig som Riksrevisjonen fremmer betydelige svakheter i arbeidet med 

IKT- sikkerhet hos en rekke statlige organer (Silvola & Lie, 2018; Vernersen, 2017; Øyvann, 

2018). 

Informasjonssikkerhet er helt essensielt i arbeidet med informasjonssikkerhet, gjennom sikring 

av personvern og sensitiv informasjon opprettholdes tillitten mellom borger og offentlige 

tjenester. Som også er grunnlaget for at studien retter lupen mot nettopp kommunesektoren, 

hvor vi finner politiske arenaer samt produksjonsproduksjonsorganisasjoner. Baldersheim et al. 

(2008) viser til at kommuner er den største tjenesteleverandørene, samtidig som de er nærmest 

maktdynamikken mellom politisk konkurranse og lokale interesseorganisasjoner. I lys av den 

digitale omstillingen betyr det at norske kommuner gjennomgår et stort omstillingsarbeid som 

må ivareta sensitiv informasjons innen helsetjenester og demokratiske prinsipper i dens 

interaksjon med borgeren.  I tillegg vises det til at kommuner som organisasjoner er fulle av 

digitaliseringsstrategier og overraskelser innen IKT (Baldersheim et al., 2008, s. 11).  

For å kunne fullføre digitalisering er informasjonssikkerhet helt avgjørende og stater hos den 

største forbrukeren av digitale tjenester, kommunesektoren. I mørketallundersøkelsen 2018 

kommer det frem at så mye som 40% av offentlige administrasjoner viser til sikkerhetsbrudd 

tilknyttet informasjonssikkerhet (Næringslivets Sikkerhetsråd, 2018, s. 36). Direktoratet for 

forvaltning og ikt (DIFI) viser sammenfallende funn hvor en av tre ikke har tilstrekkelig styring 

og kontroll på informasjonssikkerhet (Direktoratet for forvaltning og ikt, 2018). Ettersom 

informasjonssikkerhet dekker sensitiv informasjon om borgeren har det også betydelige 

effekter på privatlivet, som også er forankret i liberal demokratiet. Forenklet kan en si at sensitiv 

informasjon omhandler data som er tett knyttet til individet og som ikke tilhører offentlighetene. 
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Tillitt til opprettholdelsen av informasjonssikkerhet forsikrer individets private liv til å kunne 

reflektere og danne seg selv som person, med andre ord realisere gode liv i et fritt 

liberaldemokrati (Svendsen, 2018). I tillegg til forbedring av offentlig tjenester gjennom 

digitalisering, spiller informasjonssikkerhet en betydelig rolle for ivaretakelsen av viktige 

prinsippet tilknyttet borgere og demokrati. 
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2 Tidligere forskning 

2.1 Litteraturgjennomgang 
For å kunne utføre en god analyse finner studien det essensielt å vise til tidligere forsking knyttet 

til organisatoriske beslutninger. Overordnet har kapittelet en betydningsfull funksjon ettersom 

det legger grunnlaget for hypoteser samt kartleggelsen av studiens bidra i forskningsmiljøet. 

2.1.1 Beslutningsteori 

Forskning på beslutningsprosesser har vært under den vitenskapelige lupen i en lengre periode. 

I samfunnsvitenskapen har politiske beslutningsprosesser fått den største oppmerksomheten og 

en av de kjente analysene er studien av beslutningsprosessen rundt Cuba- krisen tidlig på 60- 

tallet. I ettertid har dette åpnet for studier som fokuserer på usikkerheter og informasjonstilgang 

i beslutningsprosessen. 

Overordnet er det Rasjonalitetsmodellen, Forhandlingsmodellen og Tilfeldighetsmodellen som 

dominerer beslutningsforskningen i samfunnsvitenskapen. Teoriene har bidratt med viktige 

funn og avdekket forhold som tidligere var oversett, men har også blitt utsatt for kritikk samt 

eventuelle forbedringer av teoriene. 

De mest siterte teoriene er rasjonalitetsmodellen som har sin opprinnelse fra det økonomiske 

forskningsmiljøet. Overordnet legger teorien forutsetninger om at beslutningstakere fatter valg 

basert på egeninteresse og fullkommet kunnskapsgrunnlag13. Dette innebærer at 

beslutningstakeren har kjennskap til valgmuligheten og kan rangere mulighetene etter 

egeninteresse. I tillegg har en kontroll over beslutningens hendelsesforløp samt kontroll på 

effekter utløst av én fattet beslutning (Zafirovski, 2016, s. 729). I ettertid har en rekke forskere 

kritisert teorien for å være urealistisk og vist til at forutsetningen ikke gjenspeiler 

beslutningsforløpet i den virkelige verden. I  Anderson (1983) sin analyse av Cuba- krisen ble 

det funnet at fastsatte mål og delmål ikke nødvendigvis ble fulgt, og evalueringen av målene 

var skiftende gjennom prosessen (Anderson, 1983, s. 218). Oppgavene i beslutningsprosessen 

hadde ikke et lineært hendelsesforløp, men ble utsatt for tilpasninger underveis i 

beslutningsprosessen (Anderson, 1983, s. 212). Forskningen fremmer at beslutningsprosessen 

                                                
13 Henviser til rasjonalitetsmodellen i delkapittel 3.2. 
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ikke var preget av rasjonalitet, men heller det man finner i tilfeldighetsmodellen14. Ved siden 

av dette har teorien blitt nylig kritisert av Manzo (2013), artikkelen henviser til tidligere 

forskning som motsier rasjonalitetsmodellen og dens forutsetninger. Likevel fremheves 

teoriens bidrag i forsking, og den sterke analytiske side. Artikkelen viser at det ikke er mange 

tilfeller hvor en kan bruke teoriene, og at den ikke er treffsikker som teoretisk verktøy (Manzo, 

2013, s. 378). 

Tvilen fant også sted i boken til Simon (1950) som introduserte en konkurrerende teori forankret 

i det han kaller for begrenset rasjonalitet også kalt for «Adminstrateive man». Selve 

tankegangen rundt begrenset rasjonalitet kan spoles tilbake til Dewey (1909) hvor den først blir 

presentert (Dewey, 1909, ss. 193-197). Tross for at det kan spoles tilbake til 1909 er det stor 

enighet i forskingsmiljøet om at Simon (1950) introduserte konseptet (Barros, 2010, s. 456). 

Grunnleggende ser teorien på beslutningstakeren som et individ med begrensede kognitive 

evner. Individet analyserer ikke alle beslutningsvalgene, men velger heller det som er 

tilfredsstillende i den gitte situasjonen (Simon, 1950, s. 119). 

Konkurrerende til “administrative man” har vi det politiske perspektivet som vektlegger 

maktbalansen internt i organisasjonen. Her antas det at individer med størst makt eller 

koalisjonsdannelser styrer beslutningsprosesser i organisasjonen. Med andre ord kan en si at 

teorien er sammenfallende med det en finner i forhandlingsmodellen15. Organisasjonens 

beslutningstakere har egne interesser samt mål og gjennom forhandlinger eller 

koalisjonsdannelser vil individer med mest makt fastsette premissene for beslutningsprosessen 

(Eisenhardt, Zbaracki & Schendel, 1992, s. 24). I boken til Quinn (1980) analyseres ni store 

internasjonale organisasjoner. Studien viser at strategiske beslutninger utarter seg gjennom små 

steg preget av logiske resonering – boken kaller det for «Logical incrementalism». I tillegg til 

dette fremkommer det at selve beslutningsprosessen preges av interesser, forskjellige policy 

formuleringer og forhandlinger. Sammenfallende funn konkluderer Baldridge (1971) i deres 

forskning av universiteter. Her fremmes det at beslutninger preges av forskjellige delmål og 

“subkulturer”. Dette fører til konflikter i beslutninger, og en rekke aktører inntar 

beslutningsarenaen preget av konflikt for å opprettholde påvirkning over sine domener. 

Det begge forskningene har til felles er at utvalget består av store organisasjoner med sterke 

fagmiljøet, og i begge tilfeller fremkommer forhandlinger eller konflikter. Noe som gjør det 

                                                
14 Henviser til tilfeldighetsmodellen i delkapittel 3.4. 
15 Henviser til forhandlingsmodellen i delkapittel 3.3. 
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tydelig at organisasjoner med sterke fagmiljøer og lange tradisjoner preges av trekk en finner i 

forhandlingsmodellen. Personer med innflytelsesrike posisjoner igangsetter forhandlingene 

som kan resultere i tilfeldigheter grunnet muligheten for koalisjonsdannelse. Slike 

observasjoner fører oss til neste teoretiske perspektivet. 

Garbage- can teorien ble først introdusert av Cohen, March og Olsen (1972) og vektlegger i 

større grad organisatoriske deltakere som fremmer både problemstillinger samt løsninger. En 

kan se på dette som to strømmer i organisasjonene, når problemstilling og løsning kobles 

sammen åpner dette beslutningsprosessen. I artikkelen til Bátora og Rieker (2018) bruker hun 

teorien for å se på EUs sponsende reformer i Ukraina. Artikkelen fremmer løse koblinger 

mellom problemstilling og løsninger fra EU sin side. Det blir vist til avvikende 

problemforståelse mellom EU som union og medlemslandene, noe som åpnet for ulike 

løsninger i beslutningsprosessen (Bátora & Rieker, 2018, s. 417). Ved siden av dette finner 

artikkelen at «sti- avhengighet» spiller en viktig rolle i beslutnings- dynamikken mellom 

Ukraina og EU. Noe som fremmes som en svakhet ved teorien. Videre har vi artikkelen til Paton 

(2014) som ser på de siste 25 årene i den engelske helsereformen. Artikkelen ønsker å 

undersøke teoriens forklaringskraft i reformer som strekker seg over en lang tidsperiode. 

Forskingen kritisere det teoretiske utgangspunktet ved at det ikke er tilfeldigheter som kobler 

sammen problem- og løsningsstrømmen. Forklaringskraften svekkes ettersom det ikke tas 

hensyn til politiske drivkrefter som den underliggende koblingsmekanismen mellom 

strømmene (Paton, 2014, s. 339). 

2.1.2 Informasjonssikkerhet 

Så langt er det tydelig at teoriene har blitt utsatt for kritikk, men tross alt opprettholdes deres 

popularitet i beslutningsforskning. Videre er det tydelig at mye av forskningen innen 

beslutningsprosesser tilknyttet informasjonssikkerhet retter seg mot informasjonsgrunnlaget i 

beslutningsprosesser, og hvordan enkelte faktorer preger prosesseringen av informasjonen samt 

prosesseringen av valgmulighetene. Så langt viser tidligere forsking at rammene for 

beslutningsprosessen forankres i den organisatoriske konteksten, og at er en fin balanse mellom 

fordelaktig informasjonsgrunnlag. Dette samme fokuset rundt informasjon finner man også i 

forskning knyttet til beslutningsprosesser rundt informasjonssikkerhet. Wirtz og Weyerer 

(2017) ser på offentlige tjenestemenn i Tyskland, og finner at svært mange beslutninger rundt 

informasjonssikkerhet fattes uten godt informasjonsgrunnlag (Wirtz & Weyerer, 2017, s. 1098). 
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På motsatt siden har offentlige byråkrater oppfattelsen av at deres kunnskaper rundt 

informasjonssikkerheten er tilstrekkelig, tross for at mange offentlige organer er avhengig av 

utenforstående støtte i beslutningsprosessen. Dette tyder på lav forståelse av beslutningens 

effekter (Wirtz & Weyerer, 2017, s. 1098). Kunnskapsmangel finner en også i norske 

statsforvaltningen, Knox (2018) intervjuet norske toppbyråkrater som viste nettopp 

kunnskapsmangel. I tillegg viser det til manglende samarbeid mellom departementene, noe som 

resulterer i svekket informasjonsgrunnlag. I tilfeller hvor beslutningsprosessen preges av 

usikkerhet, og lavt informasjonsgrunnlag finner Gomez og Villar (2018) at offentlige byråkrater 

ser tilbake til tidligere beslutninger som en mulig løsning. Gjenbruken av beslutningsvalg 

medfører forventinger om sammenfallende utfall som tidligere, mens det i realiteten er ulikheter 

mellom tidligere problemstilling og informasjonssikkerhets problem. Det hele resulterte i 

uventede effekter grunnet inkompatibiliteten mellom problemstilling og fattet beslutning. 

Problematikken oppstår når usikkerheten er høy, og kunnskapsgrunnlaget til beslutningstakere 

lav. Det resulterer i at en ikke har forståelse av beslutningsvalgene, og dermed gjenbruker 

tidligere valg beslutningstakeren kjenner. 

Sammenfallende funn finner Acquisti og Grossklags (2005) ved å fremme at beslutningens 

informasjonsgrunnlag ikke avgjør rasjonaliteten. Artikkelen viser at beslutningstakerens 

bakgrunnskunnskaper avgjør informasjonsprosesseringen, og dermed rasjonalitetsgrunnlaget 

uavhengig av tilgjengelig informasjon (Acquisti & Grossklags, 2005, s. 30-31). 

Utover dette skal masteroppgaver innen informasjonssikkerhet fremmes. I masteroppgaven 

Hille og Myr (2016) ser de på cyber- kultur i marinen og finner uklare retningslinjer, 

ansvarsforhold og manglende forståelse. Videre har vi Vågne og Kyndal (2010) sin 

masteroppgave som ikke ser på informasjonssikkerhet, men har betydning ettersom de også ser 

på beslutningsprosesser rundt teknologiske forhold. 

Overordnet er det tydelig at informasjonssikkerhet peger av usikkerhet og kunnskapsmangel. 

Dette er en prosess preget av begrenset rasjonalitet, informasjon og kunnskapsmangel. I tillegg 

til dette viser tidligere forsking av kunnskap ikke nødvendigvis har en korrelasjon til 

beslutningsprosessen. Noe som viser til uoppdagede faktorer, og videre forskning. 
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3 Analytisk rammeverk 
 

Videre viser studien til det analytiske rammeverket. Valget avhenger av hvilket fenomen en 

ønsker å undersøke. Beslutninger rundt teoretiske tilnærminger legger grunnlaget for empiriske 

funn, samt drøftelsen senere i studien. En kan si at følgende delkapittel tilføyer hensiktsmessige 

verktøy for å kunne løse studiens problemstilling. 

I lys av problemstillingen har studien valgt å bruke tre forskjellige beslutningsteoretiske 

tilnærminger – den rasjonelle modellen, forhandlingsmodellen og garbage can- modellen. I 

henhold til dette oppfatter ikke studien teoriene som konkurrerende, men heller utfyllende. 

Datamaterialet i seg selv resulterer ikke i full forståelse av fenomenet, men ved bruken av 

teoriene oppnår man en tilnærming gjennom konseptuelle briller som legger føringer for ulik 

systematisering og tolkning av empirien. Dette er egenskaper studien finner svært viktig 

ettersom organisatoriske beslutninger foregår i forskjellige kontekster. Beslutningsprosessen 

kan være preget av uklare mål, usikkerhet rundt deltakere eller en situasjon  med fastlagte mål. 

Jacobsen og Thorsvik (2013, s. 306); Olsen (1972, s. 50) tydeliggjør at konteksten til 

beslutningsarenaen påvirker beslutningsprosessen. Begge fremhever forhold som maktforhold, 

struktur, og normer. På dette grunnlaget fremkommer kombinasjonen av flere 

beslutningsteoretiske tilnærminger som er hensynsfulle for å tilegne seg en reflektert forståelse. 

Avslutningsvis vil studien oppsummere teoriene i form av en tabell som visert til 

hovedforretninger og hypoteser  
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3.1 Beslutningsprosess 
Situasjon hvor individet må velge mellom gitte valgmuligheter og dermed forplikte seg til 

valget blir definert som en beslutning i organisatorisk kontekst 16 (Langley, Mintzberg, Pitcher, 

Posada & Saint-Macary, 1995, s. 262). Ettersom valget fører til forpliktelse betyr det at 

beslutningen etterfølges i form av atferd eller handling som er med på å realisere beslutningens 

mål (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 308).  

Jacobsen & Thorsvik (2013) viser til fire stadier i beslutningsprosessen, dette inkluderer 

intensjonen eller det de kaller for vedtaket og iverksettingen av beslutningen. 1) Første stadiet 

i denne prosessen er erkjennelsen av problemet. Dette kan være noe som blir oppfattet av selve 

organisasjonen som en hindring eller noe som må løses, 2) det neste blir 

informasjonsinnhenting som legger grunnlaget for vurderingen av forskjellige muligheter. 3) I 

dette stadiet startet vurderingen av den gitte informasjonen knyttet til valgene. Her avgjør 

beslutningstakerne hvilket valg som utløser ønskede effekter. 4) Siste stadiet omhandler 

iverksettingen av beslutningen, med andre ord begynner realiseringen av beslutningen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 308).  

       

Figur 2: Illustrasjonen viser til beslutningsprosessens utvikling17 

  

                                                
16 En organisasjon kan defineres som en system bestående av sosiale interaksjoner med et bestemt overordnet 

mål for å løse arbeidsoppgaver eller realisering av bestemte mål (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 18) 
17 Figuren er basert på (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 308). 
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3.2 Rasjonalitetsmodellen 
Rasjonalitetsmodellen fokuserer ikke direkte på individuelle aktører, men sammensettingen av 

uavhengige individer. Teorien oppfatter hele institusjonen eller organisasjonene som et 

rasjonelt instrument for måloppnåelse i samfunnet (Egeberg, 1984, s. 26). Generelt bærer 

teorien mye av tankegangen en finner i institusjonell teori ved at forventninger knyttes til 

bestemte hierarkiske posisjoner, og ikke selve individet. Tanken er at en kan fremme rasjonelle 

handlinger ved å maksimere objektivitet gjennom organisatorisk tiltak som minimerer 

subjektiviteten. Denne grunnleggende tankegangen rundt hierarki smitter også over til mål, og 

rasjonalitet i organisasjoner. Simon (1997) poengterer at individet ikke er irrasjonelt, men bærer 

preg av begrenset rasjonalitet. Det er gjennom koordineringen som organisasjonen tilføyer at 

en i sum oppnår full rasjonalitet, noe som også er grunnlaget for teoriens vektlegging av 

formelle strukturer (Egeberg, 1984, s. 27). 

Rasjonalitetsmodellen ikke er empirisk forankret, men fremstår heller som et ideal en alltid 

streber etter. Som nevnt tidligere har teorien vært utsatt for kritikk grunnet dens manglende 

empiriske forankring (Egeberg, 1984, s. 33). Dette førte til teorien om mennesket med begrenset 

rasjonalitet, hvor individet ikke oppfattes som irrasjonelt men begrenset grunnet 

informasmangelen. I tillegg spiller uklare mål en rolle i selve seleksjonen av beslutningsvalg 

og informasjonstilgangen tilknyttet valget. Dette resulterer i en situasjon preget av kontinuerlig 

usikkerhet under vurderingen av valg, det er nettopp denne vurderingen som fører til at en 

fortsatt kan kalle prosessen for en beslutning. Beslutningstakeren fatter ikke avgjørelsen på 

bakgrunn av maksimerende nytte, men heller det mest tilfredsstillende valget. Det vil si at 

individet prosesserer informasjon sekvensielt og velger det første som er tilstrekkelig 

tilfredsstillende i henhold til organisatoriske mål (Egeberg, 1984, s. 35). 

3.2.1 Operasjonalisering av rasjonalitetsmodellen 

I den rasjonelle modellen blir organisasjoner sett på om sammensettinger av individer med klare 

mål og en tydelig funksjon tilknyttet samfunnet. For at denne helheten av individer skal oppnå 

rasjonalitet er klare rollefordelinger og tydelig hierarkisk struktur avgjørende. Den teoretiske 

modellen er operasjonalisert gjennom følgende: 

• Definerte mål og delmål. 

• Problemanalyser i forkant av en beslutning. 
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• Kravspesifikasjoner rundt mulige løsninger. 

• Klare roller mellom deltakere i beslutningsprosessen. 

• Godt kunnskapsgrunnlag hos deltakende beslutningstakere. 

• God informasjonsflyt til beslutningsprosessen og mellom beslutningstakere. 

3.3 Forhandlingsmodellen 
På lik linje med den rasjonelle- modellen oppfatter forhandlingsmollen individet som en 

rasjonell aktør. I tillegg vises det til et tett forhold mellom beslutningstakerens personlige 

ønsker og organisasjonens atferd i henhold til mål og midler. Det som skiller teoriene er deres 

syns på konstruksjonene av organisasjoner. Forhandlingsmodellen definerer organisasjoner 

bestående av rasjonelle individer og sub- grupper med avvikende interesser, oppfatninger, 

forventinger og ressurser (Olsen, 1972, s. 47). Her kan gruppene være uenige i måldefineringen 

og virkemiddelbruken. Dette fører til situasjoner hvor beslutninger tilfredsstiller enkelte 

individer eller grupperinger, men avgjørelsen tilfredsstiller ikke alle aktørene i organisasjonen. 

Beslutninger blir ikke fattet av en gruppe, men gjennom diskusjoner eller “hestehandel”. Dette 

åpner for koalisjonsdannelse på grunnlag av felles ressurser eller sammenfallende formeninger 

tilknyttet middelbruken mellom grupperingene. Forhandlingene mellom koalisjonene 

fremkommer i form av trusler, bestikkelser og kompromiss mellom koalisjonene (Olsen, 1972, 

s. 47). Slik atferd innad i organisasjonen kalles for strategisk atferd, og henviser til at enhver 

aktør eller koalisjon arbeider for å få gjennomslag i saker som er relatert til deres særinteresser. 

Tross avvikende interesse må det være en viss grad av konsensus for at aktørene eller 

koalisjonene skal komme frem til konsensus (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 333). 

Under forhandlingene skilles det mellom to typer forhandlinger: fordelingsforhandlinger, og 

integrasjonsforhandlinger. Først nevnte henviser til det en kalles for et nullsumspill, det vil si 

at forhandlingen alltid produserer en vinner, og en taper. Eksempel på dette vil være delegering 

av midler til en gruppe på bekostning av den andre. På motsatt side har vi 

integrasjonsforhandlinger som resulterer i en “vinn-vinn” situasjon. Her erkjenner partene at en 

kan komme bedre ut av forhandlingene ved å for eksempel danne en større koalisjon eller 

samarbeid (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 333). 

  



Side 24 av 119 

3.3.1 Operasjonalisering av forhandlingsmodellen 

Forhandlingsmodellen legger større vekt på grupperinger og dynamikken mellom individer i 

organisasjonen. Videre legges det forutsetninger rundt uenigheter tilknyttet mål, og 

virkemidler. Organisasjonen kommer ikke nødvendigvis frem til enigheter gjennom hierarkiske 

strukturer, men gjennom forhandlinger og er den metoden organisasjoner kommer frem til 

konsensus rundt både mål, virkemiddel og beslutningsvalg. Dette fører til følgende 

operasjonalisering: 

• Inkluderte individer i beslutningsprosessen. 

• Er det tilstrekkelig med ressurser i beslutningsprosessene. 

• Preget av uenigheter mellom mål og middel prosessen. 

• Koalisjonsdannelse i beslutningsprosessen. 

• Forhandlinger når virksomhetsledere inkluderes. 

3.4 Tilfeldighetsmodellen 
Garbage-Can teorien har en avvikende forståelse eller forklaring på beslutningsprosessen. Her 

blir beslutningsprosessens utvikling omrokert og selve beslutningens- fenomenet skiller seg fra 

ovenfor nevnte teorier. Tidligere har organisasjoner blitt oppfattet som instrumenter for å løse 

komplikasjoner i samfunnet, noe som forutsetter erkjennelsen av problemet. Oppdagelsen av 

problemet legger føringer for organisasjonens mål og hierarkiske struktur. Garbage-can teorien 

snur på tilnærmingen ved å fremme tilfeldigheter mellom oppdagelsen av problemet og 

løsningen, teorien kalle dette for organisert anarki (Cohen et al., 1972, s. 50) 

Organisert anarki forekommer i tilfeller hvor beslutningstakere ikke har klare preferanser 

tilknytte beslutningsvalgene. Dermed blir også rangeringen av valgene avgjort av tilfeldigheter, 

i tillegg har ikke beslutningstakere kjennskap til det teorien kalles for teknologi (Cohen et al., 

1972, s. 50). Med dette menes det at en ikke har kjennskap til prosedyrene som realiserer 

beslutninger og dermed vet beslutningstakeren ikke hvilke effekter som utløses. Positive 

effekter av en fattet beslutning avgjøres av tilfeldigheter og ikke kalkulerte 

beslutningsprosedyrer.  I tillegg er ikke informasjonsgrunnlaget avgjørende i bestemmelsen, og 

deltakelsen av bestemte individer varierer alt etter dere prioriteringer og ressurser (Cohen et al., 

1972, s. 51). 
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Teorien viser til en rekke forhold som til sammen utgjør beslutningsprosessen, første forhold er 

tilstedeværelsen av en organisatorisk styreform. Gjennom en systematiseringsform legges 

grunnlaget for individenes atferd, som igjen fører til en beslutning. I tillegg avgjør systemet 

hvilke individer som er egnet til å fatte beslutninger, men det neste forholdet som er 

erkjennelsen av problemstillingen preges det i større grad av usikkerhet (Olsen, 1972, s. 52).  

Hva som oppfattes som et problem avgjøres av ideologiske eller personlige problemstillinger 

som bringes til selve organisasjonene. Ulike problemstillinger blir i enkelte tilfeller ikke koblet 

sammen grunnet usikkerheten tilknyttet problemstillingens natur, noe som fører til at en rekke 

problemstillinger ligger i dvale og venter på en mulig løsning. Både problemstillinger og 

løsninger medbringes av individene i organisasjonen og koblingen mellom en problemstilling 

og løsning avgjøres av tilfeldigheter. Individer som inntar beslutningsprosessen er også 

varierende alt etter deres prioriteringer og ressurser (Olsen, 1972, s. 53). 

Med andre ord viser teorien til en beslutningsprosess preget av usikkerhet, uklare roller og 

preferanser. Selve koblingen mellom erkjennelse av problemet, løsninger og de rette individene 

avgjøre i større grad av tilfeldigheter enn rasjonelle kalkulasjoner. 

3.4.1 Operasjonalisering av tilfeldighetsmodellen 

Usikkerhet er en faktor som ofte preger organisasjoner, dette kan være usikkerheter i starten av 

beslutningsprosessen eller tilknyttet effekter av beslutningsvalgene. Dette er høyest relevant 

under informasjonssikkerhet. Dette kan føre til en tilstand som teorien kaller for “organisert 

anarki”. På grunnlag av dette blir teorien operasjonalisert på følgende: 

• Utskiftinger mellom personer, eller roller i beslutningsprosessen. 

• Beslutningsprosess- utvikling i retning av en ad-hoc organisering. 

• Uklare arbeids- og rollefordelinger. 

• Fører løsningen til nye problemstillinger, eller fremkommer løsninger som et svar på 

problemstillingen. 

• Preges beslutninger av forhandlinger eller hestehandel.  
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3.5 Oppsummering 
Oppsummerende er det tydelig at teoriene har avvike forståelser av rasjonalitet og 

beslutningsprosesser. Den rasjonelle modellen fremhever instrumentelle forhold som klar 

sammenheng mellom mål og middel, samt dens syn på rasjonalitet. I henhold til dette blir ikke 

individet oppfattet som rasjonelt, men i samspill med andre individer oppnår en rasjonalitet. 

Med andre ord opptrer individene i organisasjonen samlet, og enhetlig. I tillegg til dette er 

beslutningsprosesser hierarkisk styrte preget av rasjonelle valg med muligheten for rangering 

av alternativer, og klar forståelse av effekter. 

Videre har vi forhandlingsmodellen som vektlegger interessegrupper i organisasjoner. I 

henhold til dette blir grupper dannet grunnet individets avvikende problemdefinisjon, og deres 

syn rundt hensiktsmessig middel for å løse problemet. Det hele resulterer i fragmenterte sub- 

grupper bestående av ulike oppfatninger av både problem, og løsning. I tillegg til dette har 

gruppene ulike ressursbesittelser, noe som gir rom for «hestehandel» og forhandlinger. Det hele 

resulterer i politiske entreprenører som ønsker å fremme sine syn ved å påvirke 

beslutningsprosessen. 

Når det kommer til Garbage can- teorien blir mye av den underliggende logikken forkastet. 

Ovenfor nevnte teorier ser på aktører i samspill med hverandre, mens garbage can fokuserer på 

individer uavhengig av gruppetilhørighet. Videre blir fokuset rettet mot dynamikken i 

beslutningsprosessen. Det blir vist til usikkerhet og uklare koblinger mellom mål og middel. I 

tillegg blir det vist til forhold som i samspill åpner et beslutningsvindu med muligheter for 

igangsettelse av selve beslutningsprosessen. Generelt sett er organisasjoner preget usikkerhet, 

tverrtydelig problemforståelse, og vaghet rundt middelbruken. 

3.6 Forventinger og hypoteser 
Basert på grunnlaget til teoriene og informasjonene rundt kapasitetsorganisering samt 

lovpålagte arbeidsoppgaver kan en danne forventinger tilknyttet studiens funn, i tillegg blir 

tidligere forskning tatt til betraktning. Studien inndeler forventingen i overordnede forventinger 

forankret i teori og spesifikke som utspringer fra tidligere forskning. 

Kommuner organisert etter den hierarkiske modellen forventes å finne høyt innslag av 

rasjonalitet, ettersom de besitter på både ressurser og kompetanse. Videre selve struktureringen 
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før til klare rollefordelinger og tydelig mål i beslutningsprosessen. I forskningen til Wirtz & 

Weyerer (2016) viser at offentlige ansatte har oppfattelsen av godt kunnskapsgrunnlag inne 

informasjonssikkerhet, mens det i realiteten er lavere. Forhold som kan forekommer hos mindre 

kommuner som ikke har samme kapasitetsorganisering og erfaringen med IT eller digital 

informasjonssikkerhet. 

Videre kan det tenkes at store kommuner også utsettes for forhandlinger i beslutningen grunnet 

sine sterke fagmiljøer, noe mindre kommuner opplever i mindre grad. Det samme kan sies når 

det kommer til kommuner som deltar i interkommunale samarbeid ettersom det tenkes at 

forhandlingene oppstår mellom beslutningstakere fra kommunene og individer fra 

interkommunalt selskap. Quinn (1980) og Baldridge (1971) viser at institusjoner med fagsterke 

organisasjoner fører til forhandlinger samt forsinkelser i beslutningsprosessen. 

Til slutt har vi kommuner organisert etter markedsmodellen, ut i fra studiens utvalg er dette en 

liten kommune som mangler ressurser og kompetanse. Denne kombinasjonen tenkes å resultere 

i en prosess preger at tilfeldigheter, da spesielt ettersom mye av arbeidet er utfaset til 

markedsaktører. Forventningen og hypoteser oppsummeres i tabell 3 på neste side. 
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Rasjonalitetsmodellen 

Overordnet forventinger Spesifikke hypoteser 

1.Kommuner etter den hierarkiske modellen har 
størst innslag av rasjonalitet i 
beslutningsprosessen. Dette er kommuner med 
sterke fagmiljøer og store ressurser tilgjengelig. 

Hypotese 1.1: Store kommuner med større 
ressurser, og sterke fagmiljøer kommer nærmere 
rasjonalitetsmodellen enn de små til 
mellomstore kommuner. 

Hypotese 1.2: Beslutningsprosessen i små 
kommuner er kortere, og mer effektiv enn 
mellomstore til store kommuner. 

Hypotese 1.3: Store kommuner har innslag av 
forhandlinger i beslutningsprosessen, men 
minimeres grunnet dens hierarkiske struktur. 

Forhandlingsmodellen 

Overordnet forventinger Spesifikke hypoteser 

2.Kommer som deltar i interkommunalt selskap 
har større innslag av forhandlinger. Dette 
grunnet interesseforhandlinger mellom 
behovene til kommunene og felles interessene i 
samarbeidet. 

Hypotese 2.1: Grunnet kunnskapsmangelen vil 
det være et avmaktsforhold mellom 
medlemskommuner og de ulike formene for 
interkommunalt samarbeid. 

 

Tilfeldighetsmodellen 

Overordnet forventinger Spesifikke hypoteser 

3.Kommunen som har markedsbasert 
organisering har reduserte ressurser og mangel 
på fagkompetanse. Det resulterer i 
beslutningsprosess preget av tilfeldigheter. 

Hypotese 3.1: Beslutningssituasjoner i små 
kommuner marked basert 
kapasitetsorganisering ser ikke tilbake til 
tidligere løsninger grunnet liten erfaring med 
digitalisering. 

 

Tabell 3: Tabell som oppsummerer forventinger og hypoteser
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4 Design og metode 
I dette kapittelet blir studiens metodiske rammeverk redegjort og det blir vist til refleksjoner, 

utfordringer samt tiltak tilknyttet utfordringene. 

4.1 Forskingsdesign 
For å besvare studiens problemstillinger bygger forskningsdesignet på tre hovedpilarer; 

teknologiske, organisatoriske- og menneskelige forhold i beslutningsprosessene. 

Grunnlaget for designet kommer av flere faktorer. Studien ønsker å studere 

beslutningsprosessen i en dynamikk mellom informasjonssikkerhet, organisasjonskontekst og 

beslutningstakere. Gjennom denne dynamikken får en innsikt i hvilke forhold som legger 

rasjonalitetsgrunnlaget i beslutningsprosessen mellom kommunene i utvalget.  

For å kunne imøtekomme problemstillingen finner studien det hensiktsmessig å benytte 

metodiske verktøy innen den kvalitative metodologien. Gjennom denne fremgangsmetoden 

kommer en tett på fenomenet, da både gjennom oppfattelsen til informantene og i henhold til 

den strukturelle konteksten. Videre vil en sammenlikning åpne for identifisering av viktige 

faktorer som påvirker beslutningsprosessen. I boken til Blaikie (2010) poengteres det at den 

kvalitative metoden gir muligheten til å opptre som «insider» (Blaikie, 2010, s. 214). Noe 

studien finner hensiktsmessige for å kunne få et innblikk i den underliggende rasjonaliteten bak 

beslutninger. For kunne gjøre dette har studien valgt å inndele observasjoner i menneskelig, 

organisatorisk og teknologisk. Først nevnte kommer av tidligere forskning som vektlegger 

menneskelige forhold som bakgrunnskunnskaper. I tillegg tar studien til organisatoriske hensyn 

ettersom beslutningsprosessen preges av konteksten, og til slutt inndeles også teknologiske 

observasjoner i egen gruppe. Siden studien avgrenser seg til digital informasjonssikkerhet er 

det vesentlig å ta hensyn til teknologiske forhold som påvirker beslutningsprosessen tilknyttet 

nettopp digital informasjonssikkerhet. 

Figuren nedenfor illustrerer hovedpilarene i studien. Samme inndeling brukes under 

systematiseringen av funn. Observasjoner tilknyttet den teoretiske modellen blir inndelt etter 

teknologisk, organisatoriske og menneskelige forhold. observasjonene blir gruppert i en tabell 

i slutten av hver presentasjon tilknyttet funn og grupperes etter pilarenes første bokstav: T 

(teknologisk), O (organisatorisk) og M (menneskelig). 
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Figur 3: Studiens hovedpilarer og metode som utgjør studiens forskningsdesignet 

4.2 Metodisk valg 

4.2.1 Innledende fase og pilotstudie 

Etter deltakelsen i to arrangementer våren 2018 tilknyttet informasjonssikkerhet var det tydelige 

utfordringene offentlig sektor sto ovenfor. Dette førte til videre deltakelsen i ulike 

arrangementer og kontakt med individer fra både offentlig samt privatsektor. Her var det store 

interesse for studien og flere ønsket å få tilsendt studien, tross for at de selv ikke ønsket å delta 

som informanter. Ofte førte samtalene i henvisninger til større kommuner med lang erfaring 

innen informasjonssikkerhet og som kan sies å være ideelle kommuner i arbeidet med 

informasjonssikkerhet. 

Henvisningene førte til innsikt i kommunenes arbeid med informasjonssikkerhet, lovkrav og 

politikken. Videre førte dette til neste stadiet som var litteraturgjennomgang. En gjennomgang 

av tidligere forskning rundt beslutningsprosesser tilknyttet informasjonssikkerhet viste seg å 

være utfordrende. Mye forskning var rette mot nasjonale beslutninger og ofte internasjonale 

sikkerhetsbeslutninger, men sikkerhetsbeslutninger tilknyttet informasjonssikkerhet på lokalt 

nivå manglet oppmerksomhet.  

Overordnet bekreftet litteraturgjennomgangen påstanden om manglende forskning og gjennom 

henvisningene til andre kommuner kan en si at startfasen var påvirket av det Grønmo (2004) 

kaller snøballeffekten (Grønmo, 2004, s. 102). Det medførte også til tre grunnlegge spørsmål: 

1. Hvilket datagrunnlag trengs det? 

2. Hvilke innsamlingsmetoder en skal anvende? 

Forskningsdesign 

Teknologiske 

Forhold 

Organisatoriske 

Forhold 

Menneskelige 

Forhold 

M
etode: Intervju og 

K
om

parativ case design 
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3. Hvordan skal datagrunnlaget analyseres? 

4.2.2 Hva slags data trengs det? 

For å kunne belyse hypotese, og pilarene i studien er det behov for empirisk data gjennom 

intervju. Hypotesene gitt av tidligere forskning samt studiens teoretiske utgangspunkt og 

operasjonalisering ble vist til kapittel 3. Dette blir presentert i sin fulle helhet i kapittel 5. Samlet 

blir det anvendt under funn og analysering i kapittel 6. 

4.2.3 Hvordan skal datagrunnlaget samles inn? 

Intervju 

Manglende forskning og datagrunnlag resulterte i intervju grunnet den store informasjonen som 

innhentes gjennom metoden, i tillegg er det metodiske valget hensiktsmessig for å belyse 

menneskelige observasjoner, som er en av de tre hovedpilarene i forskningsdesignet. I henhold 

til dette viser Jacobsen (2005, s. 246) til at metoden er fordelaktig når en ønsker å undersøke 

informantenes meninger tilknyttet et fenomen.  

Beslutningsprosessen er en utvikling gjennom interaksjon mellom individer og for å komme 

tett på beslutningstakerne blir intervju et hensiktsmessig valg. Gjennom intervju får en innsikt 

i denne dynamikken uten tap av informasjon tilknyttet organisatorisk forhold som også er av en 

av forskningsdesign(ets) pilarer. Generelt sett gir metoden et nyansert innblikk i 

beslutningsprosessen og faktorer relatert til beslutningene. 

Martin (2013) fremmer at spørsmålene i semistrukturerte intervju åpner for lettere analysering 

av funn, som igjen kan brukes til å vise til underliggende forhold som fører til 

årsakssammenhengen eller utfallet (Martin, 2013, s. 117-118). Noe som sammenfaller med 

studiens problemstilling som ønsker å finne årsaken til at utvalgets kommuner velger ulike 

kapasitetsorganiseringer i arbeidet med informasjonssikkerhet. Videre forsikrer 

semistrukturerte intervju kontinuitet i samtalen, gjennom faste punkter i intervjuprosessen ble 

det sikret mot fallgruver som avkoblinger i samtalen og det la en «rød tråd» i selve prosessen. 

Dette åpner for mulighet til å komme innom viktige punker tilknyttet studien uten tap av rik 

informasjon (Jacobsen, 2005, s. 145). 
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Alle intervjusamtalene var basert på samme intervjuguide som er forankret i 

operasjonaliseringen av teoriene og hypoteser, i tillegg er spesifikke oppfølgingsspørsmål 

inkludert i guiden. Det hele kan inndeles i tre hovedgrupper; bakgrunnsspørsmål, teoretisk 

spørsmål og oppfølgingsspørsmål i forankret i hypoteser. Bakgrunnsinformasjonen fikk en 

viktig rolle under prosessen ettersom de er ment som stikkprøve eller «probe» spørsmål 

(Bryman, 2016, s. 212). Det gjorde at svarene kan analyseres i lys av organisatoriske forhold 

og mulig bias kan elimineres. Det tenktes at personer med lang ansiennitet og tilhørighet i et 

fagmiljø gir svar som forsvarer deres posisjon eller faglig agenda. I tillegg har 

bakgrunnsspørsmål en tillitsetablerende funksjon ved at det åpner for fri flyt i samtalen hvor 

informanten får mulighet til å beskrive beslutningsprosessen med egne ord. På denne måten 

minimeres rollen mellom informant og intervjueren (Bryman, 2016, s. 220). 

I januar 2019 ble det utført pilotstudier på tre kommuner av ulik størrelse og 

kapasitetsorganisering. Hensikten var dypere forståelse av beslutningsprosessen samt test av 

selve intervjuguiden. Det ble stilt spørsmål som åpnet for store mengder informasjon tilknyttet 

informasjonssikkerhet og beslutningsprosessen i kommunene. Under samtaleprosessen ble det 

tilføyet ytterligere spørsmål som tok hensyn til studiens hypoteser samt andre funn som kunne 

være hensiktsmessig for studien. Denne praksisen utviklet meg i selve prosessen og førte til at 

jeg alltid var observant for avveininger i samtalen. I tillegg åpnet dette for tidlig innsyn i 

dynamikken og ansvarsfordelingen i beslutningsprosessen. Baksiden av fremgangsmetoden var 

at informantene tok en ledende rolle og styrte samtalen i deres ønskede retning. I de tilfellene 

hvor dette forekom ble stikkord og tidspunktet på båndopptakeren notert slik at analyseringen 

i etterkant tok hensyn til utsagn som ligger utenfor studiens hensikt. 

Det viste seg at IT- personell i kommunene var de med førstekontakt rundt forhold som berørte 

informasjonssikkerhet. Videre var virksomhetsledere og kommunale lederposisjoner var 

avhengige av IT- ledere som satt tett opp mot rådmannens ledergruppe hvor samtlige hadde 

beslutningsmyndighet i beslutningsprosesser tilknyttet informasjonssikkerhet. Videre var det 

tydelig at ansvaret for informasjonssikkerhet varierte mellom kommunene, og studien ønsket å 

intervjue IT- ledere eller personell med ansvar til knyttet digital informasjonssikkerhet18. Det 

hele resulterte i ni informanter med betydelige roller, ansvar og som var deltakende i 

beslutningsprosessen tilknyttet informasjonssikkerhet.  

                                                
18 Enkelte kommuner hadde spesifikke stillinger tilknyttet arbeidet med digital informasjonssikkerhet. 
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Intervjuguidens inndeling resulterte i nyttig informasjon og raskt innblikk i 

beslutningsprosessen blant kommunene i utvalget, som igjen åpnet for oppfølgingsspørsmål 

ikke identisk de teoretiske spørsmålene, men relatert. Fremgangsmetoden minimerte 

misforståelser ettersom informanten fikk kjennskap til hvilke forhold i beslutningsprosessen 

oppfølgingsspørsmålet ønsket å belyse. Ettersom oppfølgingsspørsmålene ikke var identisk 

teoretiske spørsmål men hadde likt underliggende, mål gjordet det lettere å sammenligne svarer 

tilknyttet de faktiske teoretiske spørsmålene i intervjuguiden som kom senere i samtalen. 

Formålet var kontroll for mulig bias i svar, i tilfeller hvor dette oppsto ble det spurt om å utdype 

utsagnet.  

Case- studier 

Utover intervju benytter studien case- studie som en del av det metodiske rammeverket. 

Metoden har vært mye omdiskutert angående dens vitenskapelige grunnlag for å fatte 

slutninger. Knyttet til diskusjonene rundt metoden har boken til King, Keohane og Verba (1994) 

bidratt med klargjørende tekning rundt utvalg og kausal tenkning innen metodologien. På lik 

linje har både Yin (2014) og George og Bennett (2005) kommet med nyanserte samt spesifiserte 

bidrag rundt både case som metode og dens bruk i forskning. 

George & Bennett (2005) legger til grunn at metoden ikke er avskilt statistiske analyser men 

heller underlagt metoden. Det argumenteres for at ikke alle fenomener i samfunnsvitenskapen 

som lar seg forskes gjennom kvantitativt verktøy og derfor blir case- studier anvend samt 

oppfattet som et likeverdig analytisk verktøy. Med andre ord er det størrelsen på utvalget som 

legger grunnlaget for valget mellom den kvalitativ og kvantitativ metoden, argumentasjonen 

for kvantitativ metode øker parallelt med økning i observasjoner. Sett i lys av studiens utvalg 

bestående av ni case det ingen tvil om valget av case- studier fremstår som det mest 

hensiktsmessige, og dermed går ikke studien i retning av bredde med hensikter mot 

generalisering utover studiens utvalg. 

Her skal det presiseres at en ikke forsker en bestemt hendelse isolert sett gjennom case- studier, 

men heller i lys av en større gruppe med sammenfallende fenomen. Det er denne klassen som 

er av vitenskapelige interesse og ikke selve utvalget av case som er et definert fenomen blant 

en større gruppe av case (George & Bennett, 2005, s. 17-18). Det vil si at studiens utvalg tilhører 

en større klasse bestående av case som omhandler beslutningsprosesser preget av usikkerhet. 

På dette grunnlaget vil en kunne si at studiens vitenskapelige interesse er ikke selve utvalget, 
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men heller beslutningsprosesser. I boken til Gerring (2007) skilles det mellom case og 

observasjon, caset i seg selv er et observert fenomen som brukes til å belyse klassen av case 

den tilhører (Gerring, 2007, ss. 19-20). Observasjon forekommer i analyser hvor en ser 

variasjon mellom case (Gerring, 2007, s. 21). Ettersom studiens problemstilling har en 

forklarende karakter blir komparativt case- design et hensiktsmessig valg. Her skilles det 

mellom det som skalles for «Most similar system design» og «Most different system design» 

(Moses & Knutsen, 2012, s. 95-105). 

I studiens tilfelle er det valgt å bruke most similar, different outcome (MO,DO) 19(David & 

Charles, 2009, s. 208) som har likhetstrekk med «Most similar system design». Ettersom 

informasjonssikkerhetsreguleringer følger generalistkommuneprinsippet betyr det samtlige 

kommuner i utvalget imøtekommer sammenfallende arbeidsoppgaver, mens organisatoriske 

arbeidsmetoder mellom kommune er ulik. I mange tilfeller oppretter kommuner 

interkommunalt selskap eller samarbeid for å imøtekomme krav. Grunnet likhetene i lovpålagte 

arbeidsoppgaver og ulikheter i kapasitetsorganiseringene blir det hensiktsmessig å bruke 

MO,DO metode, i tillegg er studiens utfall, kapasitetsorganiseringen, det som varierer. Når det 

kommer til informasjonssikkerhet er situasjonen slik at det ikke er bare samarbeid på tvers av 

kommuner, men også mellom sektorer. Det tenkers at ulike organisasjonsformene favoriserer 

bestemte rasjonaliteter i organisasjonen. Eksempel på dette er den hierarkiske formen som 

legger fult rasjonalitet som sitt ideal mens ad-hoc organisering fremmer et 

rasjonalitetsgrunnlaget sammenfallende med tilfeldighetsmodellen. 

Designets overordnede mål er forklarende heller enn teoriutviklende. Studien ønsker å forklare 

hvorfor kommuner velger ulike organiseringer ved hjelp av studiens teoretiske rammeverk. 

Teorien brukes som konseptuelle briller i analyseringen for forklaringen av påvirke årsaker som 

fører til utfallet (Hellevik, 2002, s. 88). 

 

  

                                                
19 Heretter: MS, DO. 
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Sekundærdata 

Litteraturgjennomgang brukt for å få innblikk i tidligere funn, og utviklinger i 

forskningsmiljøet. Offentlige utredninger, Stortingsmeldinger og kommunale 

styringsdokumenter har blitt brukt for å kartlegge kommunes arbeid og ansvar knyttet til 

informasjonssikkerhet. Ettersom den digitale informasjonssikkerheten er i kontinuerlig 

endringer har det vært en kontinuerlig lesning av aviser, og uttalelser på sosiale 20 medier blir 

fulgt. På denne måten holdes studien oppdatert under skrivingen og analysering av 

masteroppgaven. Kun siteringer og informasjon brukt i studien blir vist til i litteraturlisten. 

4.2.4 Validitet 

Intern validitet 

Intern validitet henviser til muligheten til å trekke sikre slutninger omkring årsakssammenheng 

(Ringdal, 2013, s. 128). Ettersom case- studie består av store mengder informasjon får en 

mulighet til å observere forskjellige forhold tilknyttet casets omgivelser som har en påvirkning 

på utfallet (George & Bennett, 2007, s. 21). Ved å ta hensyn til beslutningsprosessens 

forskjellige omgivelser tar studien hensyn for spuriøse effekter som kan påvirke utfallet. Dette 

har blitt gjort ved å inndele observasjoner i menneskelig, teknologisk og organisatoriske 

forhold, som igjen er gruppert etter kapasitetsorganisering. Videre er både hypoteser og 

operasjonalisering knyttet opp mot teori samt tidligere forskning. I sum betyr det at både 

observasjoner og forventinger forankres i teori, det samme skal sies når det kommer til 

analyseringen av funn. Ettersom teoriene brukes utfyllende som konseptuelle briller betyr det 

at forskjellige perspektiver ved funnene fremhever, noe som eller hadde blitt oversett dersom 

kun bruke en av teoriene. Baksiden av case- studier er at en kun observerer tilstedeværelsen av 

faktorer, en kan ikke si noe om styrken eller retning på årsakssammenhengen (George & 

Bennett, 2007, s. 43-44). 

Fokuset rundt teori kan føre til utfordringer under intervjuprosessen som igjen vil påvirke den 

interne validiteten. Spørsmål sterkt tilknyttet teorien kan oppfattes som ledende eller viktig og 

føre til svar som svarer positivt på spørsmål, mens det i realiteten ikke viser sannheten. For å 

bøte på dette har intervjuguiden ikke blitt sendt i forkant av intervjuet. Dermed har ikke 

informanten fått mulighet til å forberede seg, på motsatt side har transkriberingen blitt sendt til 

                                                
20 Twitter er det sosiale nettverket som har blitt brukt til dette.  
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godkjennelse av informantene. I starten av intervjusamtalen oppfølgingsspørsmål med 

underliggende teoretisk forankring aktivt brukt, da uten at det avslørte de faktiske spørsmålene 

senere i samtalen. Gjennom denne metoden ble svarene sett opp mot hverandre som kontroll. 

Trussel mot studiens validitet, er den tilfeldige rekkefølgen på spørsmålene og utelatelsen av 

betydningsfulle informanter. Ettersom intervjuet ble utført som en vanlig samtale førte det til 

forskjellig rekkefølge på spørsmålene og kan være en utfordring i komparasjonene mellom 

utsagnene og deres underliggende intensjoner. I tilfeller hvor dette forekom ble det spurt om å 

utdype for videre innsikt i utsagnet. Videre har vi trusselen med utelatelsen av prominente 

individer, som også er en reel trussel for studiens konklusjon. Siden det kun er en informant fra 

hver kommune kan det føre til utelatelsen av andre faktorer som forekommer andre steder i 

kommunene, men ettersom studien kun fokuserer på sentrale beslutninger fremstår det ikke som 

en stor trussel, men fortsatt noe som må tas i betraktning. 

Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet fokuserer på om en faktisk måler riktige forhold (Ringdal, 2013, s. 489). Med 

andre ord ønsker en å forsikre systematisk overgang fra teoretiske definisjoner til 

overnasjonalitet av definisjonene. Tilknyttet operasjonaliseringen har samme begrepsapparat 

blitt brukt både under operasjonaliseringen samt opprettelsen av intervjuguiden. Begrepene 

fremsto ikke som ukjente for informantene, noe som kunne ført til feil forståelse av begrepet. 

Studien opplevde ikke noe bemerkelsesverdig utfordringer rundt begrepsvaliditet. I tillegg til 

dette er ikke case- studier ikke utsatt for conceptual streching ettersom det ikke er mange case 

som blir inkludert. Noe som forsikrer konseptets betydning og begrepsvaliditet (George & 

Bennett, 2007, s. 19). 

Ytre validitet 

Ytre validitet er en betegnelse rundt funnenes generaliserings- potensial (Ringdal, 2013, s. 130). 

Ettersom studien benytter seg av case- studie vil dette hovedsakelig dreie seg om generalisering 

til en større klasse av case. Tidligere ble klassen av case definert som: beslutningsprosesser 

preget av usikkerhet og utgjør klassen av case en ønsker å generalisere til, men ettersom det 

kun er en informant fra hver kommune og kun ni informanter til sammen sikter ikke studien 

mot generalisering utover studiens utvalg. Derimot kan funnene brukes som et supplement til 

den offentlige debatten rundt digitalisering og informasjonssikkerhet på kommunalt nivå og 
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vekke videre forskningsinteresse rundt informasjonssikkerhets relaterte beslutninger i offentlig 

sektor. 

4.2.5 Reliabilitet 

Reliabilitets spørsmålet omhandler grovt sagt om kontinuerligeten i studien. Her skilles det 

mellom intern og ytre reliabilitet. Førstnevnte henviser til enigheter mellom deltakende forskere 

(Bryman, 2016, s. 384), noe som ikke er relevant for studien mens den ytre validiteten har en 

viss relevans. Er det mulig å reprodusere studien med identisk begrepsapparat og kan en 

konkluderer med samme funn uavhengig av tid samt rom (Bryman. 2016, s. 383). Gjennom 

hele redegjørelsen har både begrepsapparat, forskningsdesign, utfordringer og tiltak blitt 

dokumentert.  

Problematikken oppstår når det kommer til intervju som metode. Ettersom intervju ofte er 

situasjonsbetinget kan enkelte respondenter finner situasjonen som stressende eller upassende 

og dermed gi svar som ikke sammenfaller med studiens hensikt, dermed svekkes resultatenes 

ytre validitet (Bryman, 2016, s. 382). Intervjuet har blitt utført gjennom telefonsamtale grunnet 

geografiske avstander og det betyr at det ikke er noe informasjon tilknyttet informantens 

omgivelser som muligens har påvirket informantens konsentrasjon eller motivasjon. Med andre 

ord er det utfordringer tilknyttet gjentakelse av funn som springer ut av intervjusamtalene. Et 

forhold studien ikke ser på som betydningsfull ettersom dette henger tett med ønsker rundt 

generalisering utover utvalget, noe studien ikke sikter mot. 

4.2.6 Hvordan analysere datagrunnlaget? 

Analysering handler primært om systematisering, kategorisering, sammenbinding og tolkning 

samt beskrivelse (Jacobsen, 2005, s. 186). Samme dag som utførte intervju ble samtalen 

transkribert og deretter ble transkriberingene kontrollerte mellom intervjuene for å finne 

likheter eller variasjon. I tillegg til dette ble notater knyttet intervjuprosessen inkludert i 

transkriberingen. Mellomrommet mellom nytt intervju og revideringen åpnet for komparasjon 

av informasjonen mellom informantene under datainnhentingen. 

Etter at datagrunnlaget var samlet inn ble informasjonen kategorisert etter det teoretiske 

utgangspunktet og gruppert ifølge forskningsdesignet hovedpilarer. På denne måten ble det 
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analysert i lys av studiens teorier og det tillot denne inndelingen nummerering og enkel 

tallmessig telling rundt forhold med høy frekvens gjennom programvare som Nvivo. 

Metoden kan ses på som forskjellige filtreringsstadier hvor rådata blir analysert og 

systematisert. Fra identifisering av faktorer til analyseringen i lys av helheten til observasjonen. 

Metoden har likhetstrekk med det som kalles for den hermeneutiske metoden (Jacobsen, 2005, 

s. 185). 

 

Figur 4: Figur over fremgangsmetoden i analysen 

4.2.7 Utvalgsstrategi 

Utvalgsstrategien klassifiseres som strategisk, grunnlaget kommer av at studien ønsker å sikre 

seg et utvalg som belyser studiens teoretiske grunnlag og problemstilling. Ettersom studien 

benytter seg av komparativt design blir det hensiktsmessig å finne case som innehar bestemte 

trekk eller variabler som gir en datakonstruksjon kompatibel med problemstillingen og den 

komparative metoden. 

Digitalt informasjonssikkerhetsarbeid forekommer ikke dersom kommunen ikke er i en form 

for digitaliseringsprosess og betyr at første nødvendige kriteriet under valget av case er startet 

digitaliseringsprosess. Ved å velge kommuner som gjennomgår en slik prosess sikrer en seg 

arbeidet med informasjonssikkerhet ettersom det skal være innarbeidet i selve prosessen.  I 

tillegg inkluderes ISO 27001 sertifiseringen. Kravet henviser til internasjonale krav rundt 

informasjonssikkerhet og ledelsessystemer for informasjonssikkerhet, det betyr at kommunen 

oppfyller både nasjonale og internasjonale reguleringer rundt informasjonssikkerhet 

(International Organization for Standardization, 2013). Kravet i seg selv er ikke nødvendig men 

gir en forsikring i at kommunen har erfaringer med informasjonssikkerhet. 

Videre har vi kriteriet organisasjonsform. Ettersom studien ønsker å forklare hvorfor 

kommuner velger ulike organisasjonsformer er det viktig å inkludere kommuner som enten har 
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hierarkisk, marked eller samarbeid organiseringene. Studien har beskrevet ulikhetene i 

delkapittel 1.4. 

Neste krav er størrelse og er avgjørende for å kunne si noe om informasjonssikkerhet mellom 

kommuner med ulik størrelse. Allerede under utvalgsprosessen var det tydelig at størrelse hadde 

en sterk tilknytning til arbeidet innen informasjonssikkerhet og digitalisering. I tillegg blir 

størrelse oppfattet som en påvirkningsfaktor og er viktig å inkludere kommuner av ulik størrelse 

for å kunne observere mulig variasjon eller påvirkning av faktoren på beslutningsprosessen. 

Når det kommer til definisjon av kommunestørrelse så grupperer studien etter klassifikasjonen 

gitt av Statistisk sentralbyrå (Langørgen, A. Løkken & Aaberge, 2015, s. 10). 

• Stor kommune: >20 000 innbyggere. 

• Mellomstor kommune: 5 000-19 000 innbyggere. 

• Liten kommune: <4 999 innbyggere. 
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 Utvalgskriterier 

Kriteriet Tilstedeværelsen Beskrivelse 

Startet digitalisering Nødvendig 

En form for digitaliseringsprosess skal 

være startet i kommunen. Dette 

medfører at informasjonssikkerhet blir 

gjeldende i arbeidet med prosessen. 

Størrelse Nødvendig 
Kommunen skal består av enten liten, 

mellom- stor eller stor basert på SSBs 

kvalifikasjoner. 

ISO 27001 Ikke nødvendig 

Kommuner med ISO sertifisering anses som 

fremragende innen informasjonssikkerhet, 

men kriteriet er ikke et krav ettersom 

sertifiseringen er utfordrende for mindre, og 

mellomstore kommuner. 

Kapasitetsorganisering Nødvendig 

Kommunens kapasitetsorganisering i 

henhold til informasjonssikkerhet skal enten 

være hierarkisk, samarbeid eller marked. 

Tabell 4: Liste over kriteriene og beskrivelse 
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Valg av informanter 

Før kontakt med relevante kommuner var det to spesifikke kriterier ved informantene som måtte 

oppfylles:  

1. Informanten har relevant tilknytning til arbeidet med informasjonssikkerhet i 

kommunen, og 

2. skal være en av de inkluderte parter i beslutningsprosessen eller ha direkte 

beslutningsmyndighet rundt informasjonssikkerhet. 

Etter kartleggingen av relevante informanter ble det sendt ut mail og ringt til relevante 

kommuner. Denne perioden viste seg å være utfordrende ettersom mange som ble kontaktet 

ikke ønsket å delta i studien. I flere tilfeller spurte utvalgte informanter etter omfanget av 

studien, intervjuguiden og dens tekniske kompleksitet. Det ble også stilt krav om deltakelsen 

av andre informanter før den opprinnelige informanten ønsket å delta i studien. Det viste seg å 

være en form for vegring rundt deltakelse. For å øke antall informanter ble det ringt potensielle 

informanter som viste tvil. Det var oppsiktsvekkende mange som stilte spørsmål om studien 

undersøker tekniske forhold ved informasjonssikkerheten. Det ble henvist til 

informasjonsskrivet som var utsendt på mail som presisert at studien ikke ser etter teknisk eller 

sensitiv informasjon. Under selve kontakten var studien kontinuerlig bevisst på at ingen av 

spørsmålene eller punktene i intervjuguiden skal bli kjent for informanten før selve intervjuet. 

Det må påpekes at to informanter trakk seg i forkant av intervjuet og i det andre tilfellet ble det 

henvist til en annen person som ikke var med i studiens utvalget, men hadde direkte tilknytning 

til informasjonssikkerhet i kommunen. Personen deltar kun i startfasen av beslutningsprosessen 

og kan sies å være en svakhet ved studiens utvalg. Likevel ble informanten intervjuet ettersom 

hen var den eneste som ønsket å delta i studien og organisasjon var av betydning for studien. 

Totalt sett var studien i kontakt med 17 personer, dette inkluderer individer fra konferanser og 

pilotstudier. Når det kommer til selve utvalgte i studien består den av ni informanter som stilte 

opp på intervju, dette er individer med betydningsfulle roller i henhold til informasjonssikkerhet 

og som deltar i beslutningsprosesser tilknyttet informasjonssikkerhet21. 

 

                                                
21 Studien kommer tilbake til deres organisatoriske posisjoner i kapittel 5.2. 
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4.2.8 Forskningsetikk 

Ettersom studiens metodiske design inkluderer individer og deres opplevelser samt meninger 

blir forskningsetikk gjeldene. I alle studier skal det ligge en grunnleggende respekt for 

deltakerne i forskningsprosessen, dette inkluderer både fysiske og psykiske forhold. Studien 

skal ta vare på sikkerheten til deltakere og involverte skal ikke utsettes for negative handlinger 

(Ringdal, 2013, s. 454). 

Under utvalget av informanter har samtykke og god informasjonsformidling av studien blitt 

vektlagt. Under kontakten med informantene har en utdypende prosjektbeskrivelse blitt tilsendt 

for å informere informanten om deres rettigheter og studiens tematikk. På slutten av hver 

intervjuprosess har informanten blitt minnet om at vedkommende har muligheten til å trekke 

seg til enhver tid. I tillegg har transkriberingen blitt sendt i etterkant for godkjennelse.  

I studiens utvalg av informanter var det enkelte som tydeliggjorde anonymiseringen og ønsket 

anonymitet. Ettersom to av informantene ønsket anonymitet og den opplevde vegringen for 

deltakelse studien, har samtlige informanter blitt anonymisert. Dette sikrer informanten mot 

eventuelle ubehag som skulle dukke opp i sine organisasjoner. 

Forskningsprosjektet er blitt meldt inn til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), 

som behandler både intervjuguiden og personopplysninger som innsamlet. Studien sammen 

med relevant informasjon har blitt innsendt og godkjent av NSD.
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5 Funn, og tolkninger 
«Tror en at man kan åpne 
brannmuren hos alle sammen for å 
koble opp alle dataene for en 
tjeneste. De tenker ikke på dette 
fordi det er imot deres 
forretningsidé. Det er jeg som skal 
lage gull i datarommet!» 

Informant 1.4 

Utvalget består av kommuner med sammenfallende arbeidsoppgaver, men som har ulike 

organisasjonsformer for å imøtekomme de lovpålagte oppgavene. Først blir det vist til 

informantenes spesifikke trekk og deretter viser studien til informantenes utsagn gruppert etter 

intervjuguidens teoretiske gruppering. Etter hver inndeling blir utsagnene gruppert etter 

kapasitetsorganisering og inndelt etter menneskelig (M), organisatorisk (O) samt teknologiske 

(T) utsag. Deretter blir det diskutert rundt det empiriske grunnlagt og avslutningsvis trekker 

konklusjonene. 

5.1 Organisatorisk kontekst og beslutningsmiljø 

5.1.1 Studiens utvalg 

Utvalget består av kommuner med ulik størrelse22 og kapasitetsorganisering23, da for å ta 

hensyn til størrelse som en påvirkningsfaktor i beslutningsprosessene. Videre har mange små 

til mellomstore kommuner organisert seg i interkommunale samarbeid eller selskap. Dette fører 

til at mye av arbeidet med informasjonssikkerhet blir utfaset til felles organer som opererer på 

tvers av medlemskommunene. For å fange opp dette inkluderte studien et interkommunalt 

selskap og et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27. 

  

                                                
22 Studien kategoriserer utvalget etter SSB sin inndeling. Denne inndelingen blir vist til i delkapittel 4.2.7 
23 Kapasitetsorganiseringene blir vist til i delkapittel 1.3 
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Størrelse 

Dersom en ser på kommuner i utvalget som ikke deltar i samarbeidet varierer størrelse fra ca. 

1,000 innbyggere, til ca. 82.000 som er det største kommunen i utvalget. Dermed tar det hensyn 

til variasjon i størrelse mellom kommuner vist ved Tabell 5 som henviser til 

kommunestørrelsen. Tidligere i delkapittel 4.2.7 blir det vist til utvalgskriterier og størrelse blir 

fremmet, her vises det til den observerte sammenhengen mellom kommunestørrelse og 

digitalisering. For å kunne ta hensyn til dette tar utvalget hensyn til den gradvise økning i 

størrelse. 

Individuelle kommuner 

Informanter Størrelse Klassifisering 

Informant 1.4 79,000-82,000 STOR 

Informant 1.1 40,000-50,000 STOR 

Informant 1.5 22,000-26,000 STOR 

Informant 1.7 20,000-22,000 STOR 

  Informant 1.2 10,000-15,000 MELLOMSTOR 

  Informant 1.6 1,000-5,000 LITEN 

  Informant 1.9 1,000-3,000 LITEN 

Tabell 5: Liste over kommuner som ikke deltar i samarbeid rangert etter størrelse 

Kilde: Inndelingen er basert på SSBs statistikk pr. 1. januar 2018 Langørgen et al. (2015). 

Tross for den gradvise økningen skal fordelingen trekkers frem. Det er et tydelig flertall av store 

kommuner, noe som er en svakhet ved studien. En av forklaringen for dette kommer av at små 

til mellomstore kommuner velger som regel å organisere arbeidet gjennom interkommunale 

samarbeid, noe som gjordet det utfordrende under valget av relevante kommuner. I tillegg 

tilhørte to av de informantene som trakk seg til en liten og mellomstor kommune, samt ville 

potensielle informanter i samme grupper ikke delta i studien. 
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For å bøte på dette valgte studien å inkludere interkommunale samarbeid bestående av kun små 

til mellomstore kommuner. Ettersom samarbeidet domineres av små kommuner kan det tenkes 

at beslutningsprosessen hos interkommunale samarbeidet gjenspeiler utfordringene små og 

mellomstore kommuner opplever i henhold til informasjonssikkerhet. Som regel er det 

medlemskommunene som fastlegger agenda og sakslister i beslutningsprosessen gjennom 

kollektivt samarbeidet. På denne måte får studien indirekte innsyn i beslutningsprosessen 

tilknyttet digital informasjonssikkerhet hos mindre kommuner. 

Utvalgets interkommunale selskap (informant 1.3) består av ni kommuner. Den minste 

kommunen har rundt tusen innbyggere og den største har i overkant av 10,000. Det betyr at 

selskapet henviser seg til små og mellomstore kommuner. Den største medlemskommunen har 

blitt intervjuet individuelt for å få innsyn i forholdet mellom selskapet og kommunen. Videre 

har vi interkommunale samarbeidet etter §27 (informant 1.8) bestående av seks kommuner. Den 

største har 27,000 innbyggere og klassifiseres som en stor kommune. Det skal sies at det er kun 

en kommune som havner i denne klassen, og en som er mellom stor, resterende i samarbeidet 

er små kommuner med den minste på 1,000 innbyggere. 

 

Tabell 6: Kapasitetsstørrelsene på interkommunale samarbeid 

Til sammen består analysen av ni informanter fra både kommuner, interkommunaleselskap og 

samarbeid. Når det kommer til de to sistnevnte har studien inkludert kommunalt ansatte 

representanter i kommuner som deltar i enten selskapet (informant 1.2) eller samarbeidet 

(informant 1.9). Dette åpner for et balansert datagrunnlag som ikke preges av bias i henhold til 

forhold mellom kommunen og samarbeidsorganet. 

  

Informant 1.3 Informant 1.8 
Kommuner Klassifisering Befolkning Klassifisering Befolkning Kommuner 
Kommune1 10.000-15,000 MELLOMSTOR Kommune1 12,000-27,000 STOR 
Kommune2 9,000-10.000 MELLOMSTOR Kommune2 5,000-12,000 MELLOMSTOR 
Kommune3 6.000-9,000 MELLOMSTOR Kommune3 4,000-5,000 MELLOMSTOR 
Kommune4 4,000-6,000 MELLOMSTOR Kommune4 3,000-4,000 MELLOMSTOR 
Kommune5 2,000-4,000 LITEN Kommune5 2,000-3,000 LITEN 
Kommune6 1.000-2,000 LITEN Kommune6 1,000-2,0000 LITEN 
Kommune7 2,000-3,000 LITEN Kommune7 0.000-1,000 LITEN 
Kommune8 1,000-2,000 LITEN 
Kommune9 0,00-1,000 LITEN 
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Geografisk beliggenhet 

Både informant 1.4 og 1.9 ligger i samme fylke og representerer utvalgets største samt minste 

kommune. Førstnevnte informant er inkludert grunnet dens innovative arbeid med 

digitaliseringen. Noe som gjør at den har vært utsatt for en rekke utfordringer knyttet 

opprettholdelsen av informasjonssikkerheten og har kommer langt med 

digitaliseringsprosessen. Sistnevnte kommune er en relativt liten kommune og har nylig meldt 

seg ut av et interkommunalt selskap. Dette gjør at kommunen har startet på nytt når det kommer 

til sine digitale systemer og er dermed tidlig i digitaliseringsprosessen. Tross dette har 

kommunen kompensert dette med løsninger som skiller seg fra resten av utvalget ved å velge 

markedsbasert kapasitetsorganisering. Med andre ord har kommunen hoppet inn i innovative 

systemløsninger. 

Informant 1.1 tilhører også en stor kommune, og som skiller seg ut når det kommer til arbeidet 

med informasjonssikkerhet. En av de første kommunene som oppfylte de strenge kravene 

tilknyttet ISO 27001- sertifiseringen. Dette gjør at kommunen har dyptgående erfaringer, og 

krav innen informasjonssikkerhet. 

Videre ligger både informant 1.2 og 1.3 i sammenfallende fylke, som kommer av at 1.2 er 

inkludert i selskapet 1.3. Som vist i tabell 5.2 arbeider selskapet for både mellomstore og små 

kommuner som er majoriteten av medlemmene. Dette fører til at selskapet løser utfordringer 

for mindre kommuner og er med i beslutningsprosessen startet av små kommuner. Noe lunde 

sammenfallende kan sies for informant 1.8, men det skal sies at dette ikke er et interkommunalt 

selskap.  

Til slutt har vi informant 1.5, 1.7 og 1.9. Førstnevnte kommune er det største av de, og er den 

nordligste kommunen i utvalget. Det som er av interesse ved kommunen er deres organisering. 

Her har de valgt å opprette en egen stilling som tar for seg digitaliseringen og 

informasjonssikkerhet i kommunen. Dette er ikke unikt sammenlignet med resten av 

kommuner, men er det eneste i studiens utvalg. Til slutt har vi Informant 1.7 som ligger i midt- 

Norge og informant 1.9 som er interkommunale samarbeidet etter § 27. 
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Interkommunale samarbeid 

Ved siden av de ulike kapasitetsorganiseringene kan det tenktes at den interne 

beslutningsprosessen i kommuner påvirkes av utenforstående forhold. I kommuner som deltar 

i en form for samarbeid kan det tenkes at dette tydeligere, enn hos kommuner som arbeidet med 

informasjonssikkerhet på egen hånd. Dette førte til inkluderingen av de interkommunale 

organiseringene. I sum gjelder dette to kommuner i utvalget som deltar i to forskjellige 

organiseringen. I tabell 6 ble det vist til kapasitetsstørrelsen til organiseringene, og det er tydelig 

at det er en rekke kommuner som tilsammen utgjør store kapasiteter. På grunn av det store 

antallet av kommuner i begge organiseringene blir koordinering mellom kommunene essensielt 

og som kan tenkes å avgrenser valgmuligheter i kommunens interne beslutningsprosess. 

Informant 1.8 representerer interkommunalt samarbeid av produksjonsnettverktypen etter 

kommuneloven §27. Samarbeidet arbeider med en rekke prosjekter blant annet 

informasjonssikkerhet. Denne organiseringsformen er en av de vanligste i Norge (Jacobsen, 

2014, s. 29) og er gjentakende når en ser på informasjonssikkerhets- arbeidet hos små til 

mellomstore kommuner. Informanten som representerer samarbeidet er ansatt i selve 

samarbeidet, noe som vil si hen besitter en uavhengig posisjon på tvers av samarbeidende 

kommuner, men er deltakende i starten av beslutningsprosessen tilknyttet 

informasjonssikkerhet. 

Videre har vi informant 1.3 som tilhører interkommunale aksjeselskap. Personen er 

administrerende direktør og er inkludert i hele beslutningsprosessen. Ulikhetene mellom de to 

interkommunale samarbeidsformene er at sistnevnte er et juridisk organ uavhengig av 

kommunen. Det skal sies at samarbeidskommunene eier selskapet, og styres gjennom 

generalforsamlingen/ representantskapet (Bjørnsen, Klausen & Winsvold, 2015, s. 96). 

Selv om begge organiseringen er en form for samarbeid eller det Jacobsen (2014) kaller for 

nettverk, så tenkes det det er faktorer ved organiseringen som påvirker beslutningsprosessen i 

både felles organet og inkluderte kommuner. Det er dokumentert at aksjeselskap nyter større 

grad av autonomi og blir utsatt i større grad for indirekte styring i forhold til §27- samarbeid 

som ikke har den samme autonomien samt styringsfriheten (Jacobsen, 2014, s. 164). Det vil si 

at beslutningsprosessen i medlemskommunene kan bli påvirket av ulike faktorer alt etter type 

interkommunalt samarbeid.  
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Informantenes organisatoriske posisjon 

På bakgrunn av utvalgskriteriene består datagrunnlaget av til sammen ni informanter. De fleste 

av informantene sitter i beslutningsmyndige ledergrupper som arbeider med 

informasjonssikkerhet. Her samles IT- ledere, personvernombud og relevant seksjonsledere for 

å fatte viktige beslutninger samt veilede rådmannen med relevant informasjon. I tillegg til 

ledergrupper er enkelte informanter seksjonsledere for sine fagområder. Organisatorisk er 

informantene direkte underlagt rådmannen og har dermed én høy hierarkisk posisjon med store 

påvirkningskraft. 

Det organisatoriske nivået opprettholdes når det kommer til interkommunale selskapet. 

Informanten har ledende rolle og er inkludert i beslutningsprosesser på både seksjons-, og 

rådmannsnivå. Det samme kan sies når det kommer til interkommunale samarbeidet etter §27, 

men selve organisatoriske funksjonen avviker fra resterende informanter. I delkapittel 4.2.7 blir 

det vist til episoden hvor studien ble videresendt til personell som avviker på et av kriteriene i 

forhold til deltakende varighet i beslutningsprosessen. Individet er direkte tilknyttet 

informasjonssikkerhet, men er kun deltakende i startfasen. Funksjonelt innehar posisjonen en 

rådgivende rolle i den forstand at hen er uavhengig, men lovmessig pålagt deltakelse i 

beslutningsprosessene. 

Samlet sett kan en gruppere informantene i tre grupper - 1) leder, 2) sikkerhetsutvalg/ 

ledergrupper og 3) rådgivende stilling. I sum utgjør dette alle inkluderte parter tilknyttet 

beslutningsprosessen rundt informasjonssikkerhet i en kommune. Det resulterer i et balansert, 

og reflekter datagrunnlag som tar hensyn til samtlige syn og meninger rundt 

beslutningsprosessene. 

  



Side 49 av 119 

5.2 Funn 
Før fremleggelsen av beslutningsprosessen finner studien det viktig å vise til 

bakgrunnsspørsmål. Dette ble brukt for å få kjennskap til informantene og kommunens arbeid 

med informasjonssikkerhet. I henhold til dette kommer det tydelig frem at samtlige informanter 

viser til at studiens tematikk får alt for lite oppmerksomhet. I tillegg gir alle tydelig beskjed om 

å få tilsendt studien for læring. En informant fremmer at dette var grunnlaget for deltakelsen i 

studien og fremmer behovet for umiddelbar oppmerksomhet. 

5.2.1 Bakgrunnsinformasjon 

Det første bemerkelsesverdige funnet er forskjellene i ansiennitet. En av informantene oppgir 

ett år og den lengste har en ansiennitet på 30 år. Det kan tenkes at ansiennitet kan brukes som 

en indikator for individets kompetanse innen informasjonssikkerhet. Noe som viste seg å ikke 

stemme når det ble spurt om tidligere arbeid med informasjonssikkerhet. Informanter med 

ansiennitet < 5år viser til lang erfaring innen informasjonssikkerhet. 

«Snart 2 år, kan komme med tilleggsopplysninger. Dette er at jeg har jobbet i interkommunalt 

selskap av denne kommunen i 5 år før dette. Så jeg har vært tilknyttet denne kommunen i ca. 7 

år. I en eller annen rolle.» - Informant 1.6. 

«Vært ansatt siden første september 2018. Tidligere har jeg vært ansatt i politiets IKT tjenester, 

og ansatt i (...)» - Informant 1.8 

«I kommunen har jeg vært ansatt i 30 år.» - Informant 1.2 

På motsatt side ser man en kobling mellom informantene med ansiennitet <5 år og kapasiteter. 

Tidligere viste studien til tabell 1 med observerte former for systemkapasitetsorganisering, 

informanter som tilhører interkommunale samarbeid og marked er de med lavest ansiennitet 

men lang erfaring. I forlengelsen skal det sies at organiseringene rundt systemkapasitetene ikke 

er like, men den lave ansienniteten kan være en indikator i henhold til fastsatt 

organisasjonsstruktur, prosedyrer og arbeidsmetode. Informant 1.6 er ansatt i kommunen som 

tilhører organisasjonsformen; marked, og tidligere var med i en samarbeidende 

organisasjonsform. Etter avviklingen av samarbeidet valgte kommunen markedsorganiseringen 

fremfor den hierarkiske modellen. 
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«(...)Dette er litt spesielt fordi kommunen har snudd hele IKT infrastrukturen på hode de siste 

2 årene (...) Vi var i en situasjon hvor et IKT- samarbeid skulle legges ned, og restene skulle 

over til et annet selskap. Kostnadene skulle øke fra 4 millioner til 6 millioner i året. Pluss 

uforutsette kostnader, man kan si at kommunen satt på risiko økning på 100% i kostnadsbildet 

til kommunen(...)» - Informant 1.6 

Det er tydelig at økonomiske ressurser hadde en effekt på valgmulighetene til kommunen.  

Videre blir det spurt om deres oppfatning av det generelle arbeidet med informasjonssikkerhet. 

Samtlige av informantene fremmer at det arbeides god og konsist med informasjonssikkerhet, 

men at fokuset til personer som forvalter informasjon kunne vært bedre. Videre fremmer 

samtlige at klare prosedyrer og strukturer er avgjørende, men igjen vises det til utfordringer. 

Denne gangen rundt balansen mellom informasjonssikkerhet, og innovasjon. 

«Jeg føler at fokuset er bra, men jeg føler jo også at en alltid blir inn skvist mellom det å tenke 

sikkerhet, kontra det å tenke innovasjon og tenke nye løsninger. Altså en blir skvist her, det 

føler man fort(...)» - Informant 1.1. 

«(...)Vi har utfordringer med å finne ut hvordan vi kan jobbe på en god og konstruktiv måte, 

det må jeg si. Men vi er sikker på at vi til slutt skal finnet ut av det(...)» - Informant 1.7. 

«(...)det er gjort et godt grunnleggende arbeid, så det er relative bra. Men selvfølgelig 

utfordringer. Det er mye å arbeidet med, men det er gjort en bra jobb i forhold til struktur og 

prosesser. Sånn sett så har vi godt grunnlag i jobbet på.» - Informant 1.8. 

Ettersom samtalen var i gang var det en naturlig overgang til selve beslutningsprosessen. Igjen 

så er ikke dette spørsmål som er direkte knyttet til studiens teoretiske utgangspunkt, men har 

som hovedfokus å fange forhold som har en indirekte effekt på prosessen. 

Det er tydelig at kommuner ikke arbeider i et vakuum rundt informasjonssikkerhet. Samtlige 

kommuner og organisasjoner får indirekte veiledning gjennom kurs rundt opprettelsen av 

retningslinjer eller kravspesifikasjoner. I tillegg til dette er samtlige medlemmer i forskjellige 

arena for informasjonsutveksling og fremmer at de ofte kontakter andre kommuner når det 

kommer til erfaringsutveksling innen informasjonssikkerheten. 
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Flertallet av informanter fremmer at kontakten med andre aktører har positive effekter på 

informasjonsgrunnlaget i beslutningsprosessene. På motsatt side er det to kommuner som 

skiller seg ut. Den ene fremmer at det har kommet til nytte, men ønske i større grad involvering. 

«Vi har ikke fått så mye støtte, men vi har vært på noen kurs. Og vi er med i flere fora hvor de 

også deltar, så en kan si at vi får indirekte støtte. Og de kommer med maler vi benytter oss av, 

men akkurat KS så burde være enda mer på banen slik jeg ser det. Det syns jeg» - Informant 

1.1. 

Videre blir det spurt etter forhold som forsinker beslutningsprosessen. Igjen er dette 

bakgrunnsspørsmål som legger konteksten til spørsmålene tilknyttet studiens teori og 

hypoteser. 

Faktorer som blir fremmet kan grupperes inn grupper som sammenfaller med studiens 

hovedpilarer. Første kommune viser til lovkrav uten muligheten til å kunne uttale seg angående 

digitale løsninger. Informanten fremmer at dette kan være løsninger som ikke har tilstrekkelig 

sikkerhet og resulterer i at kommunen opplever utfordringer med informasjonssikkerhet. I 

tillegg blir ikke systemene brukt av Rådmenn eller sykehus som resulterer i det som kalles for 

skyggeløsninger24. Dette tyder på at det er en kobling mellom brukerens utnyttelse av 

systemløsninger i organisasjonen og sikkerhetsnivået i kommunen. Dersom antallet digitale 

systemer øker og bruken av systemene reduseres fører det til økt kompleksitet i henhold til 

informasjonssikkerhet. 

«Det er det jo egentlig hele iden, det er jo en utfordring. Og spesielt med at en får lovkrav og 

pålegg om å innføre løsninger som vi egentlig ikke kan si nei til (...) selv om det er dårlig løsning 

med masse vedlikehold og oppfølgning. (…) Som bare innføres uten at vi har muligheter for å 

uttale oss om løsninger, og sånt skjer stadig (...) Vi blir jo hele tiden satt i et kvis, det er tilfellet. 

Og fylkesmannen som kommer med krav, og vi innfører løsninger som fylkesmannen nekter å 

ta i bruk, det er også ting [vi] sliter med(...)» - Informant 1.1. 

Informanten fremmer tydelig at beslutningsprosessene preges av en viss grad for usikkerhet, 

noe som blir forsterket i tilfeller hvor nye systemer innføres fra statlige organer. Dette fører til 

at kommunene ikke har muligheten til å starte en rasjonell beslutning hvor de selv har kontroll 

over valgmulighetene, og potensielle effekter utløst av beslutningene. I dette tilfeller ser en 

                                                
24 En betegnelse som ble bruke av informantene, og beskriver ubrukte, overlappende aktive systemløsninger 

som øker den teknologiske kompleksiteten. 
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innslag av tilfeldigheter hvor innføringen kommer før rasjonell kalkulasjon av mulige effekter. 

Samme informant fremmer en oppsiktsvekkende hendelse av samme karakter, men hvor de fikk 

muligheten til å uttale seg. 

«Dersom en ser noen år tilbake til store system hvor gamle test resultatene fra alle nasjonale 

prøver blir samlet i et nasjonalt register. Men før det nasjonale registeret opprettes var det inne 

i et privat firma, og de hadde null fokus på sikkerhet. Vi sa klart nei og overleverer ikke data 

til løsningen før de har sikkerheten på plass. Og der var det mye faenskap i «mailene» (..) også 

litt statlige organ som var inne i bilde, de hadde heller ikke noen tanker rundt dette.» - 

Informant 1.1. 

Utover faktorer tilknyttet lovpålagte forhold er faktorer tilknyttet menneskelig atferd 

gjennomgående, å forutse brukerens bruk av teknologiske løsninger er noe som forsinker 

beslutningsprosessen. Det blir påpekt at systemet og organisasjonens struktur i seg selv ikke 

forsinker beslutningsprosessen innen informasjonssikkerhet. Det er brukeren i organisasjonen 

er det svakeste leddet i arbeidet med informasjonssikkerhet.  

«(...)kunnskapen om - her er det et viktig poeng for deg (...) Kunnskapen om brukerens 

inkompetanse (...) Hvis vi distribuerer programvare, skysatt eller ikke skysatt så må vi hele 

tiden klare å forutse hva en inkompetent bruker klarer å få til når det kommer til sikkerhet. Og 

moduleringen av løsninger til dette da (...)» - Informant 1.4. 

«(...) Men folk i virksomhetene er litt for lite opptatt av informasjonssikkerhet, eller den 

bevisstheten helt uten til siste ledd er dårligere noen steder enn andre. Det er kanskje noe vi 

må jobbe litt med (...)» - Informant 1.6. 

Et bemerkelsesverdig funn i henhold til bakgrunnsspørsmål er at de fleste viser til støtte fra 

andre offentlige aktører med akkurat informasjonssikkerhet, mens den største kommunen svarer 

motsatt. Her fremmes det at offentlige organer ikke henger med på graden av digitalisering og 

fremmer kommunens kompleksitet som en faktor. 

«Nei, ingenting. Stortingsproposisjoner, meldinger og nå har det kommet en digitaliseringssjef, 

vi er en fremover lent kommune med et kompetansemiljø langt foran. Du kan si et departement 

som skal fremme retningslinjer, den er jo liten i forhold til oss. Vi er mye større vi, og på IT- 

siden er vi veldig mye større (...) Vi har ikke noe å lære av et departement, man kunne tenke 

seg at de er et departement, og staten er kommunens overkommando - men det er ikke sånn. De 
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som tror dette vet ikke hva dem snakker om. En kommune er langt mer kompleks enn en statlig 

institusjon(...)» - Informant 1.4.  

Så langt er det tydelig at beslutningsprosessene i kommunene preges av en viss usikkerhet. I 

enkelte tilfeller hvor lovkrav kommer inn i bildet ser en innslag av tilfeldigheter, og i andre 

tilfeller prøver kommuner kontinuerlig å opprettholde rasjonaliteten ved å få innsikt i 

uforutsette effekter gjennom erfaringsutvekslinger med andre kommuner.  
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5.2.2 Beslutningsmodellene 

Videre blir det vist til funn tilknyttet de teoretiske operasjonaliseringen i kapittel 3. Samtlige av  

Rasjonalitetsmodellen 

Fastsatte mål og delmål 

Først ble det spurt om klart definerte mål og delmål i beslutningsprosessen. Gjennomgående 

hos samtlige blir det vist til klare mål, strategi og delmål. Alle fremmer det er viktig med klare 

mål rundt behov, grunnlaget for behovet og hva en målet. 

«Alle våre prosjekter har klart definerte mål. Hvorfor vi gjør dette, hva er bakgrunnen til dette, 

hva skal vi oppnå, hvordan vi skal oppå dette og realisere det.» - Informant 1.5. 

Gjennom denne metoden jobbes det ikke bare for sikkerhetens skyld, men som et svar på et 

behov. Videre er målene forankret i kommunenes arbeid og deres strategi innen digitalisering. 

På motsatt side er det 1/3 av respondentene som viser til en mulig forbedring når det kommer 

til målsettinger. Informant 1.3 som er ansatt ved det interkommunalt selskapet fremmer at mål 

i arbeidet med informasjonssikkerhet er viktig men kunne blitt bedre. 

«Vi prøver hele tiden å være flinkere på det, igjen så er det helt klart et område hvor vi kunne 

blitt bedre på (...) definere mål er utrolig viktig i denne settingen her.» - Informant 1.3. 

Sammenfallende svar fremkommer av informant 1.6 ansatt i utvalgets minste kommune og som 

har vært gjennom digital omstilling i kommunen. Det tydeliggjøres at en klar 

digitaliseringsstrategi er ikke noe som har blitt fullført enda. 

«(...) det er helt klart at vi ikke er helt i mål med [en] IKT plan, revisjon av en IKT- strategi og 

digitaliseringsstrategi. I tillegg at det utarbeides noen nye sikkerhetshåndbøker for 

kommunen.» - Informant 1.6. 

Generelt sett er det klare mål i forkant av beslutningsprosesser og det skjermer uforutsette 

effekter i arbeidet med informasjonssikkerhet. Bildet blir annerledes dersom en ser på svarene 

i lyst av kommunenes systemkapasiteter. Utvalgets minste kommune har gjennomgått en total 

digital omstilling, og er dermed tidlig i forhold til digital omstilling. Sett i lys at denne 

konteksten kan det sies at digitalisering implementeres uten gode målsettinger som klargjør det 

overordnede målet tilknyttet informasjonssikkerheten. Oppdateringen av målene i henhold til 
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omstillingen blir fremmet som mulig forbedringsområde, når det blir spurt etter mer spesifikke 

elementer rundt mål og delmål kommer det tydelig frem at det alltid er en hensikt bak 

handlingene. 

«(..)Det er en tanke bak mye av dette. Hvis virksomhetene vurderer et eller annet så må jeg 

være med for å sørge at de spør leverandøren om de rette tingene.» - Informant 1.6. 

Dette kan gi indikasjon i utfordringer rundt en helhetlig beslutningsprosess. Det er klart at 

prosesser uten overordnende mål kan føre til koordineringsutfordringer. Spesielt når det 

kommer til beslutningsprosessen til informasjonssikkerhet som ofte er sektorovergripende. 

Sammenfallende informant fremmer argumentet i intervjusamtalen. 

“(...)Utfordringer er hva enkelte ledere går til innkjøp for sine lokale virksomheter, og hvilken 

informasjon som legges der(...)” - Informant 1.6. 

Tross for at det alltid er en rasjonell tanke bak handlingene, er det tydelig at fraværet av 

overordet mål har ført til koordinerende utfordringer og frikoblinger mellom mål – Middel. 

Sikkerhetskriterier og imøtekommelsen av spesifikke sikkerhetskrav i forkant av 

beslutningsprosessen er tilstede selv om det ikke er oppdatert overordnet mål, og er gjentakene 

hos alle informantene. Når det blir spurt om problemanalyser i beslutningsprosessen svarer 

samtlige at det alltid blir gjennomført. 

«ROS- analyser er en del av arbeidet. Tidligere kan en si at vi manglet litt systemer, og nå er 

vi akkurat i gang med å innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet som da følger vi 

alle ISO- standardene.» - Informant 1.9. 

I henhold til dette blir det spurt om kriteriene er spesifikke for kommunene, eller gitt fra statlige 

organ med veiledende roller. Samtlige kommuner viser til at de er skreddersydde for 

kommunen, men bygger på anbefalinger og utkast fra statlige organer. 

«Nei, vi bruker en egen. Men mye av den er basert når det gjelder normen for 

informasjonssikkerhet i helsevesen. Så vi bruker den som en mal, og vi har tilpasset den i 

forhold til vårt arbeid (…)» - Informant 1.9. 

Det er tydelig at samtlige kommuner og interkommunale enheter har fastsatte mål og delmål 

med unntaket av én kommune. Dette er den minste kommunen som ikke deltar i noe form for 
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samarbeid, og som befinner seg i en unik situasjon ettersom den har gjennomgått digital 

omstrukturering. Her er det tydelig at omstillingen får oppmerksomhet på bekostning av 

informasjonssikkerheten. 

«(...) vi har vært litt rå på noen ting, og hvordan vi har gjort ting. Du kan si at dersom du går i 

riktig retning så kan en kanskje ikke prøve å plukke opp likene underveis, men heller gravlegge 

dem så fort som mulig (..)» - Informant 1.6. 

Defineringen av roller 

Videre blir det spurt om klare rollefordelinger i beslutningsprosessen. Samtlige av 

informantene fremmer at er klare skiller mellom de forskjellige rollene, mens bildet skifter når 

det blir spurt om ansvarsfordelingene i beslutningsprosessen. Det skal sies at rollefordelinger, 

og ansvarsområder er avhengige forhold. Dersom fordelingen av roller er klart betyr det også 

at det er klare og avgrensede ansvarsområder som kommer med de bestemte rollene. 

Informant 1.9 som deltar i interkommunale samarbeidet etter §27, og 1.6 med 

markedsorganisering er de to minste kommunen i utvalget, og som skiller seg fra resten når det 

kommer til delegeringen av roller. Den ene informanten fremmer 14 roller knyttet til en stilling, 

men den andre har tilsammen syv roller hvor to av de er personvernombud, og 

informasjonssikkerhet. 

«(...) en liten kommune som dette, så betyr det egentlig at jeg sitter direkte underordnet 

rådmannen og stabssjefen i kommunen. Er med i prosessene rundt strategi, utvikling og 

beslutningsprosessene, IKT, infrastruktur og digitalisering. Egentlig 14 roller i en.» - Informant 

1.6. 

«Arkivleder, ansvaret for nettsiden, informasjonssikkerhet, systemansvarlig ved 

saksbehandlingssystemer, personvernombud, saksbehandler, valgansvarlig og alt innen det 

politiske.» - Informant 1.9. 

Det er en tydelig sammenheng mellom ansvarsområde og kommunes størrelse tross for de ulike 

kapasitetsorganisering rundt informasjonssikkerhet, i tillegg er det en sammenheng mellom 

rollene. Informant 1.9 viser til arkivleder, ansvar for nettside, saksbehandlingssystemer, 

personvernombud og informasjonssikkerhet. Isolert sett er dette store arbeidsoppgaver som i 

større kommuner fordeles mellom store enheter, men mindre kommuner har en holistisk 

tilnærming ved at lovpålagte prosedyrer som personvernombud knyttets sammen til en person 
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med arbeidsoppgaver relatert til informasjonssikkerhet. Sammenfallende informanter fremmer 

vanskeligheter og manglende kapasiteter i arbeidet med informasjonssikkerhet. 

«(...)nå holder jeg på med å få en halv stilling som kan være med på å utarbeide 

dokumentasjonen knyttet til «orden i egent hus». Vi har ikke komme videre, jeg har egentlig 

ikke tid - har ansvar for valget, og svært mange andre områder(...)» - Informant 1.9. 

Det store antallet arbeidsoppgaver fører til forsinkelser som smitter på andre arbeidsoppgaver 

som «orden i egent hus». Det tydelig at mangel tilknyttet systemkapasiteter forsinker 

implementering, og dermed oppdagelsen av beslutningseffekter. Den holistiske tilnærmingen 

resulterer i rollesentralisering og komplikasjoner i arbeidsutførelsen. Det hele kan føre til en 

dynamikk hvor samtlige problemstillinger tilknyttet informasjonssikkerhet ikke utføres av 

sikkerhetsmessige hensyn, men avgjøres av oppmerksomhet og tilfeldigheter.  

Videre kan det tenkes at problematikken ikke forekommer hos kommuner med den hierarkiske 

organiseringen, ved at informasjonssikkerhetsarbeidet deles opp i mindre arbeidsoppgaver 

mellom fagsterke og spesialiserte enheter som igjen resulterer i klare rolle- og 

arbeidsfordelinger samt en rasjonell beslutningsprosess. 

Dette viste seg å ikke være riktig. Skillen mellom det juridiske og praktiske i 

beslutningsprosesser rundt informasjonssikkerhet er liten og fører til overlappende roller i 

praksis. Det er ikke samsvar mellom klart definerte roller i lovverket og rollene i den praktiske 

beslutningsprosessen. IT- ledere inntar beslutningsprosessen tillagt personvernet tross for at det 

faller utenfor deres ansvarsområde. 

«(...)Det er jo for så vidt en tre- deling – ansvaret ligger hos rådmannen, og som utøvende 

praktisk sikkerhetsansvaret ligger hos IT- sjefen. Men også delt med noe som heter 

personvernombudet (...) Når det er saker som kommer opp, ikke nødvendigvis av praktisk- 

tekniskårsaker så tilligger det også IT- avdeling (...) Ansvaret er ganske klart definert i lover, 

og regler men det er jo slik at en såpass stor butikksom dette, så er på en måte IT- avdeling 

databehandler for alle de juridiske enhetene i kommunen.» - Informant 1.4. 

Forskjellene i systemkapasitetene tydeliggjøres i fordelingen av arbeidsoppgaver, men når det 

kommer til rollefordelingene og ansvarsdimensjonen observeres sammenfallende tendenser, i 

større kommuner samles ikke rollene hos den enkelte men i selve beslutningsprosessen. Her 

inngår samtlige aktører inn i en beslutningsprosess som i teorien ligger utenfor deres 
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ansvarsområde. De samme uklarhetene i rollefordelingene observeres også hos informant 1.8 

som representerer interkommunale samarbeidet etter §27. 

“Nja, jo det er det. Spørsmålet er i teorien, og praksis. Det er klare rollefordelinger mellom 

hvem som har ansvar for hva, men i en sånn prosess så kommer det litt an på hvilket nivå(...)” 

- Informant 1.8. 

Tross for at samtlige informanter fremmer klare roller er det forhold som preger arbeidet. Det 

er tydelige indikasjoner på diffuse ansvarsområder, og dermed uklarheter rundt roller. Det som 

skiller de store og små er når sammenkoblingen mellom rollene observeres. I de mindre 

kommunene forekommer dette fra starten ettersom alt delegeres til den enkelte personen. I dette 

tilfellet kan en si at individet skifter rolle alt etter beslutningsprosessens problemstilling, og 

grunnet denne sentreringen av roller er det også ofte at sammenfallende person starter 

beslutningsprosessen. Prosessens problemstilling avgjøres av tilfeldigheter alt etter individets 

kapasiteter eller oppmerksomhet. 

På motsatt side har vi organisasjoner med store systemkapasiteter som fremmer skillen mellom 

teori, og praksis. Her viser det seg at skillen mellom enheter blir uklar undervis i prosessen. Det 

kommer tydelig frem at IT- avdelingen inntar beslutningsprosessen tross for at prosessen 

karakter faller utenfor IT sin rolle. 

Generelt sett kan en si at komplekse beslutningsprosesser som informasjonssikkerhet 

kjennetegnes ved diffuse rollefordelinger, årsaken til dette kan tenktes å være 

informasjonssikkerhetens natur. Samtlige av informantene fremmer at 

informasjonssikkerhetsansvaret ligger på alle i organisasjonen. Så for å kunne føre en god 

beslutningsprosess i henhold til dette kan en ikke unngå sentralisering og sammensmeltning av 

roller. 

Ressurser 

Etterhvert ble fokuset rettet mot ressurser, her var ønsket om å få innsikt i ressursmessige 

forhold som begrenser innslaget av rasjonalitet i beslutningsprosessen. 

Funnene viser at det generelt sett er det fire faktorer som blir fremmet rundt spørsmålet om det 

er faktorer som begrenser valgmulighetene. Ingen av informantene fremmer økonomi som 

avgrensende, men heller kalkuleringen av gevinster som en mulig avgrensing. Informant 1.5 
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fremmer at det ikke er prislappen som begrenser, det er heller gevinsten. For å kunne avgjør 

dette kjøres det små pilot- prosjekter før det blir videreutviklet. 

«(...)Sånn sett så er det mange tiltak som kommer, og her ser vi at det koster for mye i forhold 

til det som vi tror vi skal klare å oppnå i forhold til gevinster. Er vi usikre så kjører [vi] piloter 

for å teste om vi oppnår det vi tror, og det er en sånn modell som vi har(...)» - Informant 1.5. 

På motsatt side fremmer informanten mangel på faglig ekspertise i arbeidet med 

informasjonssikkerhet. I henhold til dette blir usikkerhet rundt effekter og betydningen av 

regelverket. Det resulterer i uenigheter og det fører til nye runder. 

«Ja, det vi kjenner på er at det er ingen av oss som er jurister. Og her er det en fin grense mot 

juridisk kompetanse hvor vi føler at blir litt mer synsing og det er mange tilfeller hvor vi er 

usikre. Og tildeles uenige i gruppen om lover og konsekvenser(...)» - Informant 1.5. 

Mangel rundt kunnskap, eller ekspertiser gjentar seg ved informant 1.7 hvor det fremmes 

problematikk ved juridiske forhold. 

«Ja, vi fikk veldig liten ressurs til personvernombud. Og nå skal vi implementere «orden i egent 

hus». (…) I tillegg har vi nettopp vært på let etter hvilke ROS- skjema vi skal bruke i fremtiden» 

- Informant 1.7 

Informant 1.1 opplever ingen begrensninger i valgmuligheter grunnet ressurser, men fremmer 

teknologiske forhold. Denne gangen gjelder dette tredjeparter som blir fristilt for ansvar knyttet 

sensitiv informasjon under digitaliseringsbeslutninger mellom kommunen, og en 

tjenesteleverandør. 

«(...)Det er spesielt opp mot kontakter av databehandlingsavtaler. Og de advokatene, de er 

involvert og noen ganger er en i juridisk skvis, det er det. Spesielt fraskrivelsen av ansvar fra 

tredjepart til leverandører og litt i forhold til betalingssystemer der en kobler til bank som 

tredjepart. Og er jo ingen av leverandørene som tar ansvar for det banken leverer, der har vært 

noe sånne runder(...)» - Informant 1.1. 

Informant 1.4 fremmer heller ingen begrensninger grunnet ressurser, men forholdet mellom fag 

og sikkerhet blir poengtert, dette er utvalgets største kommunen med store ressurser og sterke 

fagmiljøer. Det er denne kombinasjonen av et stort team innen informasjonssikkerhet, og sterke 
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fagmiljøer som fører til ekstra runder i beslutningsprosessen. Med andre ord, observasjon som 

tyder på innslag av forhandlinger i beslutningsprosessen. 

«(…) Det vil kunne skje. Dette er jo igjen da en divergerende interessekonflikt mellom fag og 

fagmyndighet på sikkerhet.» - Informant 1.4. 

Generelt virker det som økonomi ikke har en avgrensende effekt på beslutningsprosessen. 

Derimot har 1) manglende kompetanse, 2) ansvarfordeling, 3) forholdet mellom fag og 

ekspertise samt 4) gevinstmulighetene. 

Kunnskapsgrunnlag 

Videre blir det spurt om tilstrekkelig kunnskap i beslutningsprosessen, mange av informantene 

fremmer kunnskapen til både deltakende parter og generelt i organisasjonen. Grunnlaget for 

spørsmålet kommer av informasjonssikkerhetens komplekse karakter, som betyr at kunnskap i 

beslutningene innehar en avgjørende faktor og tidligere forskning som vektlegger 

kunnskapsgrunnlaget i beslutningsprosesser tilknyttet informasjonssikkerhet. Samtlige av 

informantene viser til kunnskapsgrunnlag siktet mot saksbehandlerne, og ikke deltakere i 

beslutningsprosessen. 

«(…) I de virksomhetene som det er ekstra viktig, da spesielt de som omhandler personverndata, 

så er det veldig bra vil jeg si (...) Men litt variabelt, det er det. Det er jo ting vi må bli flinkere 

på, det å gi opplæring, men dem får ikke lov å ta beslutninger alene (...)» - Informant 1.1. 

Sammenfallende hos alle informanter fremmes det at kunnskapsgrunnlaget generelt ikke er godt 

nok. Dette varierer etter virksomhet i kommunen. Virksomheter som har over lengre tid arbeidet 

med sensitiv informasjon innehar god kunnskapsgrunnlag, mens andre virksomheter mangler 

tilstrekkelig kunnskap. 

Ettersom mange av informantene henviste til saksbehandlere ble det spurt om informasjonen 

fra de, og opp til beslutningsarenaen var god. Siden informantene fremmer den variable 

kunnskapen kan det tenkes at dette fører til en informasjonsflyt besående av utilstrekkelig eller 

misvisende informasjon. 

Informantene som faller inn under den hierarkiske gruppen fremmer at det ikke er et problem 

ettersom det er både personvernombudet og IT- avdelingen som innhenter informasjonen. 
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«(…) Det er opp til IT- sjef og personvernombudet å ta frem beslutningsgrunnlaget» - Informant 

1.4. 

Grunnlaget for dette kan komme av den hierarkiske strukturen hvor informasjon blir filtrert og 

kvalitetssikret opp til beslutningsarenaen gjennom avviksmeldinger. Ettersom 

kommunikasjonslinjene i kommuner med små systemkapasiteter er redusert blir ikke 

informasjonen utsatt for samme filtreringsprosess. 

«Og det skremmende er veldig ofte så dundrer det ofte ut i en påstand fra en leverandør eller 

selger som sier et eller annet som kanskje ikke medfører riktighet (...) Men folk i virksomhetene 

er litt for lite opptatt av informasjonssikkerhet, eller den bevisstheten helt uten til siste ledd er 

dårligere noen steder enn andre.» - Informant 1.6. 

Ved siden av at informasjonen ikke alltid er reliabel er det oppsiktsvekket å se opprinnelsen til 

informasjonen. Her er det tydelig at en påstand igangsetter en beslutningsprosess bestående 

problemanalyser. Det skal sies at dette er funn i skjæringspunktet mellom avsnittet; 

kunnskapsgrunnlag og neste avsnitt informasjonsflyt. 

Informasjonsflyt 

På grunn av ovenfor nevnte observasjoner ble intervjusamtalen rettet mot informasjonsflyten. I 

henhold til dette svarer samtlige at informasjonsflyten mellom partene i beslutningsprosessen 

er god. Små kommuner viser ikke til noe som fører til problemer tilknyttet informasjonsflyt 

både fysisk, og organisatorisk. 

“Veldig god kommunikasjon, vi er går bare rett ut døren. Det er veldig enkelte i en liten 

kommune (...)” – Informant 1.9. 

Informanter som holder til i de store kommunene fremmer at utfordringene fremkommer når 

informasjonen fra en fattet beslutning skal videreformidles nedover i organisasjonen. 

“(...) Utfordringene er heller andre veien (...) at vi går ut med både informasjon, 

kompetansehevingstiltak, informasjonskampanjer og det fra ledernivå og ned(...)” – Informant 

1.5. 

Ettersom det ble vist til komplikasjoner med tjenesteleverandører ble det også spurt om ikke 

det er noe komplikasjoner i informasjonsflyten mellom kommunen og tjenesteleverandøren, 
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flere av informantene fremmet komplikasjoner. En oppsiktsvekkende observasjon er at dette 

primært fremkommer i kommuner med en hierarkisk organisering. Ut i fra dette vises det til en 

variasjon mellom kapasitetsorganisering og utfordringer i beslutningens informasjonsflyt fra 

markedsaktører. 

«(...)Noen er veldig gode, og noen må man trykke opp i hjørne for de begynner å svare.» - 

Informant 1.2. 

«(...) De der ute vet sjeldent hva slags opplysninger dem skal gi fra seg (...) ofte er den heller 

ikke god, så man må ha en ekstra runde med de. Senest i går hadde jeg et eksempel hvor 

kommunikasjonen var for dårlig der vi måtte ha en avstemning. Det er litt variabelt hvordan 

det fungerer.» - Informant 1.1 

Samme komplikasjoner fremmes ikke hos kommunen med markedsbasert 

kapasitetsorganiseringen. Her er det ingen vanskeligheter med å innhente informasjonsgrunnlag 

fra leverandører, det fremmes at dette er en øvelse i forhold til kommunen og leverandøren. 

“(...)Men det er øvelsen i forhold kommune og leverandører. Det å lære seg at ansvaret ikke er 

lengre plassert hos IKT- avdelingen, det er ikke noen du kan ring å kjefte. De som er 

systemansvarlige, og systemeiere de må ha et mye tettere [forhold?] og ansvar med oppfølgning 

opp mot leverandørene. Og leverandørene, er også litt uvant med at de har hele ansvaret(...)” 

– Informant 1.6. 

Når det kommer til kommuner i interkommunale samarbeid blir det spurt om det er god 

informasjon mellom kommunen og samarbeidet, eller selskapet. Knyttet til dette er det ingen 

indikasjoner som viser til et asymmetrisk informasjonsforhold mellom partene. 

“Ja, det føler jeg veldig (...) de har stor respekt for de behovene vi har i kommunen.” – 

Informant 1.2. 

Sammenfallende nevnes når det kommer til selve informasjonen fra ansvarlig i kommunene. 

“(...) det er god kontakt mellom meg og ansvarlig (...) Vi sitter ved siden av hverandre sånn sett 

er jeg med i lupen.” – Informant 1.8. 

Det er tydelig at kommuner i den hierarkiske modellen opplever komplikasjoner i 

informasjonsflyten med markedsbaserte aktører. Blant kommuner som har inngått i en eller 
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annen form for samarbeidet oppleves ikke utfordringene rundt informasjonsflyt ettersom 

ansvaret er delegert til et felles organet. Dette fører til at medlemskommunen skjermes for den 

eventuelle problematikken, og av den grunn har samme spørsmål blitt stilt til organer som har 

den delegerte studien. Det oppsiktsvekkende her er at det ikke er sammenfallende observasjoner 

sammenlignet med informasjon fra kommuner organisert etter den hierarkiske varianten, tross 

likhetene i ressurser. 

«Ja, jeg syns den har vært god så langt (...) Og grensen mellom stat og sky er litt ullen i forhold 

til dette» - Informant 1.3. 

Oppsummerende er det klart at en finner likheter, og ulikheter. Det gjennomgående er at de som 

opplever vanskeligheter er store kommuner bestående av den hierarkiske organiseringen. 

Interkommunale selskapet, samarbeidet etter §27 og kommunen med markedsbaserte 

kapasitetsorganiseringen møter ikke på samme utfordringer i henhold til informasjonsflyten 

mellom dem og tjenesteleverandøren. Dette reiser spørsmålet om hvilke likheter det er mellom 

de to organisasjonsformene som i utgangspunktet har ulik organisatorisk struktur. Derimot er 

det klart at beslutningsprosessene i henhold til informasjonssikkerhet kjennetegnes ved diffuse 

ansvarsområder i det beslutningsprosessene. Ut i fra datagrunnlaget virker det som denne 

ansvarspluralismen resulterer i en sentrering når beslutningsprosessen starter. Dette 

forekommer hos den største kommunen bestående av en komplekst hierarkisk organisering, 

men også i utvalgets minste kommune, da ved at samtlige arbeidsoppgaver knyttes sammen 

ettersom de er relatert til hverandre.  
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Forhandlingsmodellen 

Inkluderte parter 

Under rasjonalitetsmodellen ble det allerede vist til uklare roller og i forlengelsen av dette ble 

det direkte spurt etter parter som inkluderes. Det er tydelig at inkluderte individer varierer alt 

etter hvilke problemstilling det gjelder, men enkelte parter er gjennomgående.  

IT- ansvarlig er alltid tilstede sammen med personvernombudet. Sist nevnte er ikke kontinuerlig 

med i hele beslutningsprosessen, men har en rolle i beslutningsprosessens startfase under 

problemanalysen og opprettelsen av kriterier for digital informasjonssikkerhet. I enkelte 

kommuner er det bestemte digitaliseringsstillinger som også er inkluderte i prosessen. 

«Ja, altså det er jo ofte et større tema som blir satt sammen, det er det jo. (...) Jeg assisterer 

rådmannen, og der er det også advokat avdelingen som sitter der. Og vi har også personvern 

ombudet som er godt innsatt i sånne ting, ja du kan si at vi legger et godt stort team når vi tar 

beslutninger(...)» - Informant 1.1. 

Rådmannen sitter med ansvaret for informasjonssikkerheten, men blir i få tilfeller inkludert hos 

store kommuner. Ansvaret delegeres til IT- sjef, og personvernombudet. Videre blir det tydelig 

at ansvaret utvides til virksomhetsledere og saksbehandlere i kommunene. Det tyder på en 

pluralistisk ansvarfordeling som øker hos kommuner som deltar i interkommunale samarbeid. 

«De hadde tidligere, men de har for vår del delegert dette veldig til styret(...)» - Informant 1.3. 

Tross for rådmannens fravær i beslutningsprosessen er det kontinuerlig rapportering til 

rådmannen. Det tyder på at en ikke har en total frikobling mellom rådmann og 

beslutningsprosessen. Rådmennene er inkluderte i beslutningsprosesser som valg av strategi. 

«(...) Rådmannen er med på strategiene, og andre spekter (...) Rådmannen må det i dag i 

henhold til lovverket fra datatilsynet» - Informant 1.4. 

Når det blir spurt om selve kunnskapsgrunnlaget til rådmenn fremkommer det at den ikke er 

tilstrekkelig. Mange fremmer at rådmennene ikke har kapasitet til å kunne sette seg inn i 

informasjonsgrunnlaget. Forholdet holdes sammen gjennom tillitt, og erkjennelser av 

viktigheten rundt informasjonssikkerhet.  
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«(...) han har forståelse for at jeg kan dette. Så han er støttende, men en rådmann klarer ikke å 

sette seg i alle felt. Dersom jeg ikke har tillitt til han, da hadde jeg ikke hatt tillitt til noen 

ledere.» - Informant 1.9. 

«(...) Det går ikke an å henge med på alt, på sine samlinger har de noe fokus på dette. Og fra 

min rådmann har det hele tiden vært sagt uavhengig av hvor dette lander så skal det jobbes 

med informasjonssikkerhet. Rådmannen har forståelse, men han har ikke den dyptgående 

forståelsen der, er denne jobben delegert(...)» - Informant 1.5. 

Dersom vi beveger oss nedover i organisasjonsstørrelser blir ikke antallet inkluderte parter 

redusert, postene erstattes av virksomhetsledere. Her er det Rådmannen/kommunalt sjef, 

virksomhetsleder og digitaliseringsansvarlig inkludert. I kommunen som har utkontraktert mye 

av arbeidet til markedsaktører er det en ansatt som vokter tjenesteleverandørene, og kontrollerer 

leverandørens opprettholdelse av informasjonssikkerhetskrav. 

«(...)det er assisterende rådmann, og representanter for virksomhetene og meg. Man drar med 

seg flere dersom det gjelder spesielle saker. Også har vi en ekstra person tilknyttet GDPR 

prosessene, vi har et register over alle steder vi lagrer informasjon. Så alt etter agendaen så 

kaller vi flere, eller ikke(...)» - Informant 1.6. 

I henhold til siste setning blir det spurt om markedsaktører inkluderes i beslutningsprosessen 

og det blir tydelig at de alltid inkluderes i beslutningsprosessene. Dette peker i retning av et 

avhengighetsforhold mellom partene. Kommunen er avhengig av leverandøren for utførelsen 

av informasjonssikkerhet, på motsatt side er leverandøren avhengig av kommunen for 

informasjonssikkerhet ettersom det er kommunen som vokter informasjonssikkerhets kravene. 

«Ja, men det er vel helt vanlig egentlig. Vi kjører innovasjonsprosjekter, og hele poenget er å 

ta i bruk en større del av de løsningene vi allerede betaler lisenser på. Og vi involverer 

leverandøren fra dag én, og ser man hva det lander på i etterkant.» - Informant 1.6. 

Når det kommer til interkommunale organisasjoner ser en sammenfallende parter involvert i 

beslutningsprosessen. Ulikhetene i dette tilfellet er at prosessen naturligvis forlenges ettersom 

problemstillinger blir overført fra kommunen og videre til en utenforstående organisasjon som 

er selskapet. Beslutningsprosessen startes ved at faggrupper eller kompetansenettverk fra 

inkluderte kommuner fremmer sakslister, og blir behandlet i den interkommunale 

organisasjonen. 
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«(...) kommuner er representert i en informasjonssikkerhetsnetterk som dekker alle fagområder 

som kommuner driver.» - Informant 1.3. 

Oppsummerende ser en at rådmannen ikke tilstede i samtlige beslutningsprosesser rundt 

informasjonssikkerhet. Arbeidsoppgaven blir delegert til enten et dedikert sikkerhetsteam, eller 

ledergruppe. Som regel er dette grupper som sitter svært tett rådmannen siden det overordnede 

ansvaret ligger hos hen. Når det kommer til interkommunale selskapet er avdelinger fra 

selskapet som inkluderes i tillegg til faggruppene fra kommunene. Det en må merke seg er at 

alle parter ikke er deltakende i hele beslutningsprosessen. Hos alle kommuner er 

personvernombudet som regel inkludert tidlig i beslutningsprosessen, da under opprettelsen av 

retningslinjer og under opprettelsen av spesifikke problemanalyser som benyttes. 

Uenigheter mellom mål og middel 

Etterhvert ble det spurt om dynamikken mellom mål og middel. Her fremmes diskusjoner men 

ingen forhandlinger som går på bekostningen av beslutningsprosessen. Når forhandlinger 

oppstår foregår dette mellom sikkerhetsmiljøet og fagmiljøene i kommunen. Hos den ene 

kommunen kommer det frem at enkelte digitaliseringssystemer ikke oppfyller 

informasjonssikkerhets krav, men velger å gå videre med arbeidet. 

«Ja, det er helt klart. Det vil vi alltid støte på utfordringer. Som jeg nevnte i stad at det man 

havner ofte i en skvis der det er ønske om å dra i gang prosjekter, men på grunn av kommunens 

sikkerhet så er det noe stoppere, og varsellamper som lyser rødt. Så det er jo kanskje flere 

ganger at ROS analysen lyser ut, men at en velger videre å gå med kontrakten, enn at en 

forlanger en utbedring underveis.» - Informant 1.1. 

Sammenfallende forhold fremkommer hos to andre store kommuner også. Her blir det fremmet 

at fagmiljøer går til innkjøp av digitale systemer som ikke oppfyller sikkerhetsmål, og blir 

stoppet. I slike tilfeller forekommer det forhandlinger mellom partene. 

«(...)det heller rom for diskusjoner, og forhandlinger med fagmiljøene. Ikke internt i toppen 

der. (...) kommunen består av 130 virksomheter, men kan komme utfor divergerende interesser 

på et fagområdet. Divergerende interesse mellom utøving av fag, kompetanse (...)» - Informant 

1.4. 

«Vi har en sak som har gått over lengre tid (...) Dette var en skyløsning, og alt annet enn 

sikkerhet (…) Den har blitt stoppet hos oss, i forhold til den tekniske sikkerhetsvurderingen. 
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Det er klart løsninger gir løsning på faglige behov, men det har vært noen runder med dem, og 

de var veldig uenige at dette skulle stoppes (...) Det handler om å snakke sammen, og hvordan 

man snakker sammen. Prøve å gjøre noe som i utgangspunktet er teknisk vanskelig mest mulig 

forståelig.» - Informant 1.5. 

Fellesnevneren mellom informantene er at de tilhører store kommuner med sterke fagmiljøer 

organisert etter den hierarkiske organisasjonsformen. Noe som sammenfaller med funn 

Baldridge (1971) fremmet 25. Her blir det vist at sterke fagmiljøer ønsker å opprettholde sin 

innflytelse over fagutøvelsen, noe som viser seg også å være tilfellet rundt 

informasjonssikkerhetsbeslutningene. 

På motsatt side forekommer ikke dette hos mindre kommuner, interkommunale samarbeidet 

eller interkommunal selskapet. Som nevnt tidligere kan dette være grunnet inkluderingen av 

fagmiljøer i beslutninger med informasjonssikkerhet som tema. I tillegg har små kommuner 

korte styringslinjer, og er mye nærmere den politiske sfæren i kommunen. Dette fører til at 

lokale politikere inkluderes i beslutningsprosessen og er med på fastsettingen av både mål og 

middelbruk. 

Når det kommer til interkommunale selskapet ligger standardisering og delegert myndighet som 

en faktor som minimere frikoblinger mellom mål og middel. Det virker som myndiggjøringen 

fører til styrket styring, forenkling og klart avgrensede beslutningsprosesser. 

«Nei, vi har ikke vært i den situasjonen som sådan (...) Det eneste som vi er veldig tydelige på 

er at innenfor et område så skal alle ni kommuner kjøre samme løsning. Vi standardiserer, 

systematiserer og forenkler, og det har egentlig vært veldig viktig.» - Informant 1.3. 

Ettersom avgjørelser, og tematikk inne informasjonssikkerhet utføres av samarbeidende 

organisasjon fører dette til et avhengighetsforhold som også avskrekker handlinger uten 

konsulering hos selskapet. Som nevnt tidligere er linjen opp til beslutningsarenaen lengre, og i 

dette tilfellet har det en filtrerende funksjon. 

«Nei, jeg tror det har blitt av-skremt for tidlig. Det har ikke kommet frem til en løsning» - 

Informant 1.3. 

                                                
25 Forskningen, og funn til forskerne blir vist til i kapittel 2.2. 
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Forhandlinger 

Funn i forhold til mål og middel førte til en naturlig overgang til spørsmål rundt forhandlinger. 

Her ble det spurt om det har vært forhandlinger, eller en tautrekking i beslutningsprosessen 

tilknyttet informasjonssikkerhet. Samtlige av informantene fremmer at det ikke er rom for 

diskusjoner eller forhandlinger i viktige beslutningsprosesser. Dersom noen uklare forhold 

dukker opp blir dette forankret i avklaringer og klargjøringen av området. Noe studien finner 

oppsiktsvekkende med tanke på utsagnene tilknyttet mål – middel. 

Det mange informanter trekker frem er beslutningsprosesser som inkluderer informasjon fra en 

markedsaktør. Ofte er ikke informasjonsflyten til beslutningsprosessen dårlig og ikke 

tilstrekkelig. 

«Nei, men det er mye frem og tilbake med leverandører. Spesielt når vi stiller spørsmål med 

systemene deres. Da har vi opplevd at leverandørene sier at vi ikke har rett til å vite så mye om 

dette, og hvordan dette blir håndtert. Når vi begynner å stille litt sånne spørsmål blir de enten 

stille, eller så opplever vi litt motvillig når det kommer til gode svar slik at vi kan ta en god 

vurdering av om vi syns at dette er trygt nok eller ikke.» - Informant 1.5. 

Overordnet betyr dette at kommuner og organisasjoner finner seg i en situasjon hvor en ikke 

har tilstrekkelig med informasjonsgrunnlag for å kunne fatte riktig spørsmål. I henhold til dette 

er det klart at forhandlingen ikke finner sted i innad i kommunene, men mellom dem og 

tjenesteleverandøren. Og det virker ikke at forhandlingene smitter over til beslutningsprosessen 

til kommunene. Informant 1.1 fremmer at tjenesteleverandørene prøver å omgå kommunens 

enheter ved å påvirke rådmannen direkte. 

«(...)Det er skremmende holdninger av leverandøren, og de er jo veldig flinke til å referere Oslo 

kommune, og at de har solgt dette til Oslo kommune. Bruker det som et argument mot lederen. 

Det brukes som pressmiddel føler jeg.» - Informant 1.1. 

Informant 1.4 viser til en helt annen tilnærming rundt denne prosessen. Det fremmes at det er 

ulike mål og forretningsmodeller som kolliderer i en slik prosess. 

«(...)Min evige argumentasjon nå i disse årene er at strategien i valgene vi fatter, skal 

underbygge vår forretningsidéer - ikke leverandørens (...) Det er jeg som skal lage gull i 

datarommet! (...)» - Informant 1.4. 
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Informanten viser til at dette har en direkte effekt på beslutninger rundt informasjonssikkerhet 

grunnet en usikkerhetsdimensjon som ligger til grunn av akkurat slike systemer. 

«I en kommune så er det kommuneområder, man bruker sånne ord på tjenester som helse til 

eldreomsorg. Jeg mener at i dag så langt vi har kommer med digitalisering, så er også eierskap 

til data et kommuneområde, dette er gull i datarommet. Og da kan jeg ikke spre det ut på hundre 

leverandører. Både sikkerhet, og bruk av data.» - Informant 1.4. 

Forhandlinger i beslutningsprosessen internt hos kommunene eller interkommunale 

organisasjoner forekommer ikke, men det er klart at digitaliseringsprosessen bærer med seg 

forhandling som igjen har en effekt på beslutninger i henhold til informasjonssikkerheten. Som 

sitatet ovenfor viser så mener mange av de at datagrunnlaget deres blir begrenset, noe som har 

direkte effekt på fremtidige beslutningsprosesser. 
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Tilfeldighetsmodellen 

Førstemann, problemstillingen eller løsningen? 

Tilfeldighetsmodellen er studiens siste teoretiske modell og fremhever tilfeldigheter samt 

usikkerhet i beslutningsprosessen. Under gjennomgangen av funnene er det viktig å fremme at 

det allerede er observert et forhold som faller inn under denne kategorien. I henhold til dette ble 

det spurt om det er løsningen som oppsøker problemet, eller problemet oppsøker løsningen. 

Gjennomgående hos alle informanter fremmes det at de opplever begge deler.  

«(...)det nok en kombinasjon av begge deler ved at en har en ide, og en finner en løsning eller 

ser en løsning, så kommer ideer til bruk. Det nok begge deler.» - Informant 1.2. 

Videre ble det spurt om det ble sett tilbake til tidligere løsninger som en mulig løsning på nye 

problemstillinger, og dette viste seg å være tilfellet hos samtlige kommuner med unntak av 

utvalgets minste kommune.  

«Det er klart når vi har en problemstilling så må vi tilbake, og se hva har vi gjort. Da gjør vi 

kontinuerlig forbedringer (...)» - Informant 1.5. 

En betydningsfull observasjon er hvordan løsningen fremkommer hos mellomstore til store 

kommunene, interkommunale samarbeid og mindre kommuner. Blant de store finner en innslag 

av tilfeldigheter mellom problem og løsning, opprinnelsen til løsninger blir ikke alltid fremmet 

av ansvarlig avdelinger. 

«(...) I store miljøer kommer det opp idéer som kan være løsningen. En ser alltid på om 

eksisterende systemer også kan løse nye oppgaver.» - Informant 1.4. 

Kommuner som innehar den hierarkiske modellen fremmer at fagmiljøene ofte fremmer 

løsninger på problemer.  På motsatt side fremmer ikke informant 1.8 sammenfallende 

tendenser.  

«Jeg tenker det som dukker opp er prøven å digitalisere prosesser som ikke er digitalisert. Da 

vil man få utfordringer, og det er ofte at man prøver å løse problemer. Så sånn sett så prøver 

man å innføre løsninger for å løse et problem, ikke omvendt.» - Informant 1.8 

Når det kommer til små kommuner, og særlig utvalgets minste kommune, blir det tydelig at 

erfaringsnivået med informasjonssikkerhet har en påvirkning. Informanten fremmer at 
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kommunen ikke har hatt slike systemer tidligere, dermed ser de ikke tilbake på tidligere 

løsninger. 

«Før det var alt papirbasert (...) Det er ikke mye erfaringsgrunnlag fordi det har aldri vært 

digitalt» - Informant 1.6. 

I henhold til sitatet så betyr dette ikke at problemet med informasjonssikkerhet oppsøker løsning 

og ikke omvendt. Digital informasjonssikkerhet var ikke gjeldende på tidligere løsninger 

ettersom det ikke var digitalisert. Ut i fra konteksten kan dette tyde til erkjennelsen at tidligere 

beslutninger ikke er kompatible med nye problemstillinger og trenger nytenkning. I henhold til 

dette kan dette være et tegn som peker i retning av forståelse og høyere rasjonalitet. 

Tidligere i litteraturgjennomgangen blir det henvis til Gomez & Villar (2018) sin artikkel som 

tar opp forholdet mellom løsninger, og problemstillinger. Det de finner er at tidligere løsninger 

brukes i tilfeller hvor usikkerheten er stor, og i mange tilfeller er ikke denne løsningen det 

riktige svare på den nye problemstillingen. 

Det vi kan ta fra dette er at forhold som tilsynelatende fremstår som irrasjonelt kan i enkelte 

tilfeller være høyest rasjonelt dersom tidligere beslutninger ikke er det riktige svare på 

problemstillingen. 

Utskiftende deltakere 

Det er heller ingen utskiftinger av deltakere i beslutningsprosessen, men antallet varierer alt 

etter hvilket virksomhet som blir berørt. Dette er personer som inkluderes i selve prosessen, 

men uten noe form for beslutningsmyndighet grunnet deres kompetanse. En kan si at det brukes 

heller som en metode for informasjonsinnhenting. 

«Ja, du kan si at det vil det jo være. Det er jo det å skjønne kompleksiteten av løsninger, det 

sitter veldig få i organisasjonen på, og det er klart at de er heller ikke med i å ta en beslutning.» 

- Informant 1.2. 

Faktumet av at beslutningsmyndigheten er fraværende viser til erkjennelsen av manglende 

kunnskapsgrunnlag. I tillegg til dette viser dette til et avhengighetsforhold mellom personer 

med kompetanse innen informasjonssikkerhet, og personer med kompetanse innen 

fagutøvelsen. Dette forholdet er forankret i de spesifikke trekkene ved informasjonssikkerhet 

og i delkapittel 1.3.1 blir det vist til forholdet mellom integritet, tilgjengelighet samt 
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konfidensialitet. Personell med sikkerhetskunnskapen klarer ikke å finne balansen mellom 

forholdene ettersom de ikke har kunnskap rundt nødvendig informasjon som trengs for å utføre 

faglige arbeidet i virksomhetene – tilgjengelighet. På den andre siden har ikke personell med 

fagkunnskap den innsikten rundt forhold som må skjermes eller avgrenses. Med andre ord er 

sikkerhets- personell med beslutningsmyndighet helt avhengig av personell med kunnskap 

innen sine fagmiljø, men det er klart at sikkerheten veier tyngst ettersom den endelig 

avgjørelsen ligger hos sikkerhetspersonell. Gjennomgående i intervjusamtalen med alle 

informantene blir det vist til at personell blir inkludert etter problemstillingens karakter, men 

ingen fremmer at det har vært utskiftinger i beslutningsmyndige grunnet manglende 

kunnskapsgrunnlag, noe som kan være grunnet organiseringen som fratar de 

beslutningsmyndigheten. 

Rasjonelt valg av ad- hoc effekter 

Tidligere ble det vist til forhold ved beslutningsprosessen som kan kjennetegnes som ad- hoc, 

men da det ble spurt om dette sier flertallet av informantene at beslutningsprosessen ikke er 

preget av noe form for ad- hoc. På mot satt side fremmer utvalgets nest største kommune at 

dersom verdien på et prosjekt er under hundre tusen så settes det ned et ad- hoc team som 

vurderer forholdet mellom informasjonssikkerhet og tjenesten. 

«Hvis verdien er lav, la oss si hundre tusen, så kan man jo gjøre en direkte anskaffelse, da er 

det litt mer ad hoc, hvor en setter prosjekt hos oss hvor en ser på hva slags produkt en kommer 

til å velge, og analysere litt rundt det(...)» - Informant 1.1. 

Sammenfallende funn blir fremmet at informant 1.7 som også representerer en stor kommune. 

Det blir vist til at stillingen har blitt «kastet» på henne etter at ansvaret tidligere lå på en annen 

person, og det har ført til beslutningsprosesser i form av ad- hoc. 

«Ja det har det, man kan si at [rollen] kom kastende på meg som informasjonssikkerhets 

underveis. Vi hadde en jobbet med det, men gikk av som pensjon som vet man hva som skjer 

(…)» - Informant 1.7. 

Når det kommer til informantene som fremmet at det ikke har vært noe tilfeller av ad-hoc ble 

det spurt om dette også gjelder etter avsluttet beslutningsprosess. Her var ønsket om innsikt 

rundt de rasjonelle beslutningene og om det førte til uforutsette effekter som kan resultere i en 

ad- hoc prosess i etterkant. Allerede under forhandlingsmodellen ble det vist til forhandlinger 
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rundt beslutninger, og tilbakeholden av informasjon fra markedsaktører. Knyttet til dette viser 

det seg å være kontroll og ansvars fraskrivning av kommunene til markedsstyrte aktører. 

Svært mange av informantene trekker frem interaksjonen med markedsaktører som en faktor 

som øker usikkerheten i beslutningsprosessen. Informasjonssikkerhetsbeslutninger omhandler 

i hovedsak forvaltningen av borgerens informasjon, og i henhold til dette viser det seg å være 

en uvisshet rundt akkurat denne forvaltningen. Noe som er oppsiktsvekkende dersom en ser 

dette i lys av politikken. 

«(...) vi vet ikke hvordan de håndterer dette, og hvilke systemer de har rundt dette. Når vi skal 

utføre risikovurderinger kan være slik at vi ikke får tilstrekkelig god informasjon fra 

leverandører» - Informant 1.5. 

Utvalgets største kommune fremmer samme problemstilling, men fremmer komplikasjoner i 

henhold til ansvarsfordelingen ved dette. 

«Men i og med at dataene er skysatte så kan ikke rådmannen kontrollere dette. For eksempel 

kan det vise seg at skytjeneste leverandør X ikke har backup, og da er det for sent. Og ansvar 

for den manglende backupen ligger hos rådmannen(...) Ansvarsdimensjonen er feil. Jeg klarer 

ikke helt å forstå, eller akseptere dagens og den kommende lovgivningen. Det virker som deler 

av det offentlig, eller lovgivende datatilsynet ikke helt kan nok - så enkelt (...)» - Informant 1.4. 

Videre fremmer informant 1.7 følgende 

«Spesielt når vi stiller spørsmål med systemene deres. Da har vi opplevd at leverandørene sier 

at vi ikke har rett til å vite så mye om dette, og hvordan dette blir håndtert.» – Informant 1.7 

I henhold til dette er det tydelig beslutningsprosessen i kommunene med hierarkisk organisering 

gjennomgår én prosess hvor beslutningene preges av en rekke ukjente dimisjoner, med andre 

ord innslag av tilfeldigheter. Under intervjusamtalen blir det spurt etter grunnlaget for 

interaksjon med markedsaktører ettersom det fører til komplikasjoner og utfordringer. Da 

kommer det tydelig frem at dette kommer gjennom en kombinasjon av politikk og trender. 

«(...) Men så argumenterer datatilsynet, og leverandøren – som ønsker å tjene penger – på at 

man delegerer ansvaret. Det går ikke an, det er ikke lovlig. Rådmann med komprimerte 

barnevernsdata kan ikke si høyt at det er VISMA sin skyld (...) Ved siden av én dårlig bruker så 

er jo skysatte tjenester kanskje den største risikotrusselen vi har.» - Informant 1.4. 
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Akkurat dette som ble fremmet i slutten av intervjusamtalen viser til oppsiktsvekkende funn 

ved beslutningsprosessen hos de store kommunene. Gjennom rasjonelle kalkulasjoner, med 

usikkerhetserkjennelsen faller de på beslutninger som utfordrer fremtidige beslutninger. Her 

har vi kommuner som fatter beslutninger som nødvendigvis ikke har godt 

informasjonsgrunnlag, eller i andre tilfeller erkjenner svakheter i valget, men velger 

beslutningen grunnet politikken, og ikke rasjonelle problemanalyser. Kommunen frigir 

informasjon til markedsbaserte aktører i gjengjeld for gjennomførelsen av politikken, men uten 

sikkerhet i henhold til krav som stilles offentlige kommuner. 
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6 Analyse og diskusjon 

6.1 Kapasitetsorganisering: Hierarkisk 
I delkapittel 1.3 kom det frem at IKT- og informasjonssikkerhetspolitikken vektlegger 

desentralisering, ansvarsfordeling og samarbeid mellom sektorene. Løsningen oppfattes som 

hensiktsmessig ettersom informasjonssikkerhet har en tversektoriell og sektor overgripende 

karakter. I lys av kommunene resulterer dette i et ansvar som strekker seg på tvers av 

virksomhetene og nedover i den hierarkiske strukturen. Det utarter seg i en ikke lineær 

beslutningsprosess hos de med hierarkisk kapasitetsorganisering bestående av sekvensielle 

delbeslutninger mellom rådmannsnivå og virksomhetsnivå. Beslutningsprosessen kan 

illustreres gjennom figur 6. 

            

Figur 5: Illustrasjon av beslutningsprosessen til store enheter 

Etter oppdagelsen av problemstillingen viser 𝑌" til beslutningsprosessens første stadium på 

rådmannsnivå, etter at den som regel oppdages av enten IT eller personvernet. Beslutningene 

kjennetegnes gjennom klare rollefordelinger, definerte mål og problemanalyser. I dette stadiet 

deltar rådmennenes ledergruppe, personvernansvarlig, IT- ansvarlig og berørte 

virksomhetsledere. I teorien skal sammensettingen føre til endelig beslutning som tar hensyn 

til både sikkerhetsmål og fagmål på virksomhetsnivå, men i praksis forflytter prosessen seg ned 

til virksomhetsnivå. På dette nivået er selve kunnskap tilknyttet informasjonssikkerhet blant 

beslutningstakere lavere og fører til at beslutninger appellerer til faglige mål, da på bekostning 

av informasjonssikkerhetsmål – beslutningen illustreres ved beslutning 𝑌#. Utløste effekter av 
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𝑌#	fanges som frikobling mellom mål-middel opp og returnerer ved 𝑋"  på rådmannsnivå, men 

denne gangen har beslutningsprosessen nytt grunnlag og innslag av forhandlinger mellom 

virksomhetsledere og sikkerhetsansvarlige. Forhandlingene resulterer i det 

forhandlingsmodellen kaller for integrasjonsforhandling hvor begge parter får medhold, 

samtlige finner alternative løsninger som ivaretar både faglige og sikkerhetsmessige hensyn. 

Funnene sammenfaller med forskningen til Quinn (1980) og Baldridge (1971) 26. Begge viser 

at beslutningsprosesser i organisasjoner med sterke fagmiljøer preges av forhandlinger, og 

dermed viser studiens hypotese 1.3 seg å være usann. Det er tydelig at en ser en utvikling i 

beslutningsprosessen med innsalg av rasjonalitet (𝑌") til begrenset rasjonalitet (𝑌#) og til slutt 

i beslutninger med innslag av forhandlinger (𝑋").  

Det er klart at pluralistiske ansvarsfordelinger fører til frikoblinger mellom mål og middel samt 

sub- optimalisering på virksomhetsnivå, funn som sammenfaller med Haug (2008)27 sine 

observasjoner. Videre viser ingen av informantene til utfordringer med informasjonsflyten opp 

til beslutningsprosessen, men komplikasjonene ved 𝑌# tyder på utfordringer med 

informasjonsflyt fra beslutningsprosessen og nedover i hierarkiet, noe som blir bekreftet av 

informant 1.5. 

Beslutningsprosessen i den hierarkiske organisering ser en økning av utfordringer dersom 

informasjonsgrunnlaget avhenger av informasjon fra markedsaktører. Det er slik at selve 

beslutningsprosessen i seg selv ikke foregår i et vakuum på innsiden av kommunenes 

organisatoriske grenser. Funnene viser at kommuner deltar i en rekke forum bestående av 

kunnskap- og erfaringsutveksling samt direkte kontakt mellom kommunene. På motsatt side 

fremmer politikken offentlig – privat samarbeid rundt informasjonssikkerhet. Det er helt klart 

at beslutningsprosessen er kompleks, preges av høy usikkerhet og er sårbar for utenforstående 

forstyrrelser. Politiske krefter som legger insentiver for samarbeid mellom to aktører på tvers 

av sektorene uten hensyn til deres ulikheter fører til betydelige komplikasjoner i 

beslutningsprosessen grunnet kommunens komplekse virksomhet. Et samarbeid rundt 

informasjonssikkerhet krever innsikt i virksomheten til samarbeidende parter og forståelse av 

behovene som kreves i beslutningsprosessene, noe som ikke oppfylles basert på informantenes 

uttalelser. Store kommuner har utfordringer med informasjonsuthentingen fra markedsaktører 

som leverer tjenester til kommunen, og avhenger i enkelte tilfeller av informasjon fra 

                                                
26 Funnene blir vist i kapittel 2. 
27 Observasjonene til Haug (2008) ble vist til i innledningen. 
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leverandøren for å kunne fatte godt beslutninger. Ofte tar ikke informasjonen hensyn til 

kommunens kompleksitet og oppfattes som ikke tilstrekkelig. Analytisk betyr det at 

beslutningsprosessen preges av manglende informasjonsgrunnlag som er med i kalkulasjonen 

av mulige beslutningseffekter, og av den grunn opplever innslag av begrenset rasjonalitet. 

Informant 1.1 fremmer at enkelte beslutninger fattes gjennom avstemninger ettersom 

informasjonen ikke er tilstrekkelig som muliggjør rasjonelle beslutning, med andre ord en 

beslutning med betydelig innslag av tilfeldigheter. En klarer ikke å rangere preferanser og 

kartlegging av mulige effekter av beslutningsvalget. I tillegg mister kommunen kontroll over 

behandlingen av sensitiv data som tilhører kommunen. Med andre ord så har de ikke kontroll 

over teknologien som iverksetter beslutningene og det er ansvarsfraskrivelse i 

beslutningsprosessen. Når kommunen ber om innsyn i selve behandlingen av data grunnet 

sikkerhetsmessige hensyn blir enkelte avvist ettersom dette ligger utenfor kommunens 

ansvarsområde og motgår selskapets informasjonssikkerhet, som også er observasjon hvor 

informasjonssikkerhetsprinsippene arbeidet mot kommunens interesser. Sett fra kommunens 

side er dette en tilstand hvor beslutningsprosessene rund behandlingen av informasjonen er 

ukjent. I henhold til dette skal det sies at kommuner forankrer avtaler i strenge krav rundt 

sikkerheten, men kontrollen av metodene som brukes for imøtekommelsen av kravene er 

fraværene. 

Studien finner observasjonene som oppsiktsvekkende ettersom beslutningsprosessen blant 

kommuner med hierarkisk organiseringen kjennetegnes gjennom kompetansesterke 

beslutningstakere og systematisk arbeidsfordeling.  Den reduksjonistiske tilnærmingen 

sammenfaller med det klassiske maskinbyråkratiet som bygger på rasjonelle prinsipper, noe 

som opprinnelig gir grunnlag til å anta rasjonelle innslag i beslutningsprosessen. I henhold til 

dette er det oppsiktsvekkende å observere at dette kun forekommer i starten av en 

beslutningsprosess. Samtlige prosedyrer forankres i problemanalyser, mål og delmål i 

kommunen, men blir senere i prosessen utfordret av de sterke fagmiljøene.  

Observasjonene tyder på at når beslutningsprosessene  krever informasjon fra 

tjenesteleverandører resulterer det i en beslutningsprosess med innslag av tilfeldigheter. Ofte 

oppstår det forhandlinger som strekker seg til situasjoner hvor kommunene må presse 

leverandørene før informasjonen utleveres. I lys av teoriene er det klart at beslutningsprosessen 

utvikler seg fra en prosess med innslag av rasjonalitet og til høyt innslag av tilfeldigheter preget 

av informasjonsmangel, ukjente iverksettelse av fattet beslutning og behandling av data. 
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Dermed viser den overordnede forventingen til knyttet rasjonalitetsmodellen og kommuner med 

hierarkisk systemorganisering å være feil. 

6.2 Kapasitetsorganisering: Marked og samarbeid 
Sammenlignet med utvalgets store kommuner mangler mindre kommuner både fagkunnskapen 

og systemkapasiteter. Kommunene erkjenner at kapasitetene ikke imøtekommer behovet til 

informasjonssikkerhet, dermed oppsøker de i større grad hjelpende tiltak som 

erfaringsutveksling, samarbeid og inkludering av utenforstående parter i selve 

beslutningsprosessen. Inkluderingen av parter i beslutningsprosessen er skillen fra utvalgets 

kommuner med den hierakiske kapasitetsorganiseringen som i større grad viset til indirekte 

støtte tilknyttet informasjonssikkerhetsbeslutninger. Inkluderingen av utenforstående fører til 

en lineær prosess men med større innsalg av utenforstående aktører. Beslutningsprosessen 

illustreres ved figur 7. 

 

 
Figur 6: Illustrasjon av beslutningsprosessen til små enheter 

Ettersom utvalgets små kommuner er mindre i størrelse nyter de korte kommunikasjonslinjer 

og god informasjonsflyt opp til beslutningsprosessen, grunnet kunnskapsmanglene og 

usikkerhet inkluderes virksomhetsledere i prosessen. Dermed viser hypotese 1.2 å være sann. 

Imidlertid preges koblingen mellom problemstilling og løsning av tilfeldigheter grunnet den 

holistiske rollefordelingen. Individer med 14 roller fører til tilfeldigheter i oppdagelsen av 

problemstillinger og løsninger. Deretter flyttes prosessen til punkt 𝑌" hvor virksomhetsledere 

inkluderes. Grunnet inkluderingen og god informasjonsflyt forflytter ikke beslutningsprosessen 

seg nedover til virksomhetsnivå og forbli på rådmannsnivået. Ettersom prosessen har et 

begrenset rasjonalitetens grunnlag ved A inntar parter fra interkommunale samarbeid 

beslutningsprosessen ved punkt 𝑋". Deretter rettes, eller veiledes beslutningsprosessen til en 

prosess med innsalg av rasjonalitet, betegnet som Grunnlag B. Alt etter beslutningens karakter 

𝑌" 𝑋" 𝑍" Grunnlag A Grunnlag B Grunnlag C 
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kan prosessen forflytte seg til fellesorganet, mens innslaget av rasjonalitet i 

beslutningsprosessen forblir likt. 

Generelt har mindre kommuner et større innsalg av tilfeldigheter i starten av 

beslutningsprosessen, sammenlignet med kommuner etter den hierarkiske 

kapasitetsorganiseringen. Analytisk er denne sammenligningen ikke hensiktsmessig ettersom 

grunnlaget for arbeidet hos kommunene har for store ulikheter. I studiens utvalg er den ene 

kommunen med i et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27, og den andre 

kommunen er medlem i et interkommunalt aksjeselskap. Tross ulike interkommunale 

samarbeidsformer er det bemerkelsesverdige likhetstrekk i deres påvirkninger i 

beslutningsprosessens utvikling hos begge samarbeidsenhetene og deres påvirkning på 

beslutningsprosessen i medlemskommunene. I delkapittel 5.1 blir det vist til organisatorisk 

likheter, og forskjeller mellom kommunene, og samarbeidsformene. Dersom en ser på summen 

til samarbeidsenheten kan det sies at den samlede kapasiteter tilsvarer det en finner i utvalgets 

største kommuner. Gjennom overføringen av systemkapasiteter til en samlet enhet styrkes 

arbeidsprosessen men beslutningsprosessen forlenges. Medlemskommunene gir ingen tegn på 

komplikasjoner i informasjonsflyten mellom interkommunale samarbeidene og kommunene i 

beslutningsprosesser rundt informasjonssikkerhet. På motsatt side inntar fellesorganene en 

vokterrolle som kvalitetskontrollere og tilrettelegger for kommunens interne beslutninger rundt 

informasjonssikkerhet. Analytisk befinner kommunene seg i en avmaktssituasjon under 

beslutningsprosessen. Grunnet forflyttelsen av faglig ekspertise rundt informasjonssikkerheten 

fører det til at kommuner ofte konsulterer seg med fellesorganet før videreutviklingen av 

beslutningsprosessen. Dette forekommer gjennom kommunale representanter med 

informasjonssikkerhetsansvar som fremmer saker for organet. Beslutningsprosesser som 

omhandler viktige og kompliserte problemstillinger blir flyttet til selskapet, som igjen 

returnerer beslutninger som noe en nærmest kan kalle for ferdigvare til kommunene. 

Beslutningsprosessen i interkommunale samarbeid opplever ikke samme utfordringer som store 

kommuner fremhever. Prosessen har klare problemanalyser, rollefordelinger og mål. 

Mangfoldet mellom kommunene fremstår ikke som en komplikasjon ettersom 

beslutningsprosesser rundt digital informasjonssikkerhet påvirkes av den digitale 

kompleksiteten, og her er det tydelig at teknologisk standardisering mellom kommunene 

vektlegges. Dette legger føringer for god informasjonsflyt ettersom prosedyrer og utfordringer 

i beslutningsprosessen er identisk grunnet standardiseringen, det oppstår heller ikke 

frikoblinger mellom mål og middel. Fellesorganer utfører informasjonsinnhentingen fra 
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spesifikke markedsaktører og henviser ikke til komplikasjoner kommuner med den hierarkiske 

organiseringen opplever. Dermed viser den overordnede forventingen til knyttet 

forhandlingsmodellen og kommuner med samarbeid systemorganisering å være feil. 

Derimot er det klart at mindre kommuner som deltar i samarbeid ser tilbake til tidligere 

løsninger ettersom grunnet usikkerheten tilknyttet informasjonssikkerhetsbeslutninger. Noe 

som sammenfaller med forskingen til Gomez og Villar (2018). Like trekk og tendensen finner 

en i den kommunen som har valgt å trekke seg ut til en markedsbasert kapasitetsorganisering. 

På lik linje med de andre små kommunene inkluderes virksomhetsledere og markedsaktøren i 

beslutningsprosessen som er med i problemanalysen og fremleggelsen av beslutningsvalg. Når 

det blir spurt om klare rollefordelinger fremlegges det klare skille mellom kommune og 

markedsaktører mens det holistiske tilnærmingen hvor ansvar og arbeid sentreres rundt en 

person er observert. Det resulterer i tilfeldigheter som avgjør koblingen mellom problem samt 

løsning og dermed beslutningsprosessen. Dette fremkommer når det vises til at mål og 

informasjonssikkerhetshåndbok ikke er oppdatert. Med andre ord så har den digitale 

omstillingen fått oppmerksomhet på bekostning av beslutninger rundt informasjonssikkerhet. 

Dermed viser den overordnede forventingen til knyttet tilfeldighetsmodellen og kommuner med 

markedsbasert systemorganisering å være sann. 

En kan si at større kommuner opprettholder uavhengige beslutningsprosesser på bekostning av 

rasjonaliteten, mens mindre kommuner tilegner innslag av rasjonalitet på bekostning av 

uavhengigheten til beslutningsprosessen.  

6.3 Hvorfor ulike kapasitetsorganiseringer? 
Er det hensiktsmessig å klassifisere beslutningsprosessene som en prosess med begrenset 

rasjonalitet? Det er klart at innsalg av forskjellige rasjonaliteter varierer under prosessens 

utvikling, som igjen fører til utfordringer i forklaringen av variasjon samt slutninger. Kan en si 

noe mer om utviklingen i studiens utvalg som også tar hensyn til variasjonen i organisering og 

beslutningens rasjonalitetsgrunnlag? 

Det er to bemerkelsesverdige dimensjoner hos samtlige i utvalget, første dimensjon er 

systemkapasiteter, og blir vist til i delkapittel 1.4. Her blir det vist til tre overordnede 

organisasjonsformer som er gjentakende i studiens utvalg. Gjennom de ulike kapasitets 

organiseringer får en innsikt i hvordan kommunene imøtekommer lovpålagte arbeidsoppgaver 
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som i enkelte tilfeller overstiger deres størrelse eller kapasiteter. Neste dimensjon er 

kompleksitet og henviser organisatorisk samt teknologisk kompleksitet i utvalgets kommuner. 

Den organisatoriske siden viser til ansvarsorganisering og strukturering av arbeidet med 

informasjonssikkerhet. Videre har vi den teknologiske siden som vektlegger teknologisk 

kompleksitet, det vil si styringssystemer og interaksjon med utenforstående aktører, enten 

interkommunale selskap eller markedsaktører. 

Dynamikken mellom dimensjonene, kompleksitet og systemkapasitet, gir en forklaring på 

variasjon og en indikasjon på hvilke teoretiske innfallsvinkler som er hensiktsmessig i 

beskrivelsen av beslutningsprosessen samt dere ulike valg av systemkapasiteter. 

Studien inndelte ulike funn etter forskingsdesignets hovedpilarer28, noe som viste seg å være 

hensiktsmessig ettersom det er klart at menneskelige og teknologiske forhold i samspill legger 

grunnlaget for beslutningsprosessen samt utgjør systemkapasitetene til kommunene. En økning 

i menneskelig fagkompetanse øker muligheten for forhandlinger i prosessen, noe som ble vist 

i litteraturgjennomgangen og gjennom studiens funn. Denne økningen av fagkompetanse i 

kommuner har som regel en funksjon og kan være en indikator for antallet tilbudte tjenester i 

kommunene, dermed øker også den teknologiske kompleksiteten gjennom flere fagsystemer 

som tar hensyn til profesjonsutøvelsen. Videre har store kommuner med den hierarkiske 

modellen lang erfaring med informasjonssikkerhet og digitale løsninger, noe som fører til 

overlappende styrings- og fagsystemer. Denne sammenhengen mellom kommunale 

kompleksiteter, og systemkapasiteter kan forenkles gjennom teknologiske løsninger med 

positive påvirkninger i beslutningsprosessen. Samarbeidet og interkommunale selskapet i 

studien er et eksempel på denne harmoniseringen. Beslutningsprosessen i 

samarbeidsorganisering minimerer innslaget av både forhandlinger og tilfeldighet gjennom 

profesjonalisering og standardisering av teknologiske systemer, noe som ellers forekommer hos 

både markeds- og den hierarkiske organiseringen. Overordnet betyr dette at relasjonen mellom 

kompleksitet, og systemkapasiteter avgjør forklaringskraften til beslutningsteoriene samt 

rasjonalitetsgrunnlaget, dette er illustreres ved hjelp av tabell 8. Firefeltstabellen er selvsagt en 

forenkling av virkeligheten, men illustrerer her følgende dynamikk i beslutningsprosessen 

tilknyttet informasjonssikkerhet i utvalgets kommuner. 

  

                                                
28 Hovedpilarene ble vist til i delkapittel 4.1 
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Figur 7: Tabellen som viser dynamikken mellom systemkapasiteter og kompleksitet 

 

I utvalget finner vi kommuner med sterke fagmiljøer og store systemkapasiteter ved (𝑋"). Ofte 

har kommunene lang erfaring innen arbeidet med informasjonssikkerhet og velger en 

selvstendig modell hvor de står selv for arbeidsutførelsen. Beslutningsprosessen i slike 

organisasjoner er ofte systematisert og forankret i tydelige mål samt delmål. 

Ansvarsfordelingen overlapper mellom forskjellige parter grunnet den diffuse skillelinje 

tilknyttet juridiske, teknologiske og udøvende aspektene ved informasjonssikkerhet. IT- 

avdelinger inntar beslutningsprosesser som omhandler den juridiske siden og vice versa i 

praktiske beslutningsprosesser tillagt IT. Samtidig er det sterke fagmiljøer i kommunene, noe 

som fører til komplikasjoner mellom mål og middel som påvirkes av ulike virksomhetsledere i 

organisasjonen. Videre resulterer dette i et stort antall fagsystemer som øker den teknologiske 

kompleksiteten i kommunen. Økningen har negativ effekter på interaksjonen mellom 

kommunene og markedsaktørene. Ofte opplever kommunene at informasjonsflyten mellom 

partene ikke er tilstrekkelig, og har direkte effekt på informasjonsgrunnlaget i 

beslutningsprosessen. Overordnet kan det sies at prosessen har innslag av forhandlinger, og 

utvikles i retning av tilfeldigheter når beslutningsprosessen avhenger av tjenesteleverandører. 

Dersom en ser på kommunene og beslutningsprosessen som helhet, er det tydelig at kommuner 

ikke mangler fagkompetanse eller ressurser. Dette er gjennomgående hos samtlige store 

kommuner i utvalget og av den grunn velger en selvstendig kapasitetsmodell. På motsatt side 

viser hypotese 1.1 og den overordnede forventingen nr.1 være usann. 
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Videre har vi samarbeidsformer mellom kommunene. I studiens tilfeller er interkommunale 

samarbeid etter paragraf §27 og interkommunale aksjeselskap studert, vist ved (𝑋/) i tabellen. 

Som nevnt tidligere studien erkjenner at det både organisatoriske og juridiske forskjeller 

mellom de interkommunale samarbeidsformene. Grunnlaget for sammenligningen er at de har 

sammenfallende effekt på informasjonssikkerhetsbeslutningen i medlemskommunene. 

 Denne kapasitetsorganiseringen forkommer ettersom små til mellomstore kommuner ikke har 

tilstrekkelig systemkapasiteter og dermed velger å samle kapasitetene i samarbeid med andre 

kommuner. I teorien utgjør denne organiseringen kapasiteter lik store kommuner, men på 

motsatt side øker kompleksiteten i arbeidet med informasjonssikkerhet grunnet antallet 

medlemskommuner med ulike behov. Tross økningen viser imidlertid ikke studiens funn til 

resultater lik den hierarkiske organiseringen. Grunnlaget for dette kommer av at de fremmer 

standardisering mellom kommunene, det reduserer antallet av ulike fag- og styringssystemer 

mellom kommunene. Spesialisering av arbeidet med informasjonssikkerhet vektlegges og 

utfordringer tilknyttet tunge fagmiljø utelates, en kan si at sub- optimaliseringen svekkes i 

samarbeidsorganiseringen. Dette har en positiv effekt på beslutningsprosessen siden 

kompleksiteten i informasjonsbehovet reduseres og simplifiserer interaksjonen med 

markedsaktører. Videre er det tydelig at en slik organisering profesjonaliserer 

beslutningsprosessen ved at det klargjør rollefordelinger og standardiserer felles mål samt 

delmål tilknyttet beslutningsprosessene. Baksiden av dette er at medlemskommunene forblir i 

en avmaktsposisjon som ikke utfordrer selskapet. Forholdet fører til en forsterket avhengighet 

av samarbeidet, og gjennom interaksjonen overvåker selskapet kommunene som forsikrer 

harmonisering mellom mål og middel. Beslutningsprosessen har lite innslag av forhold 

tilknyttet forhandlingsmodellen eller tilfeldighetsmodellen. Det betyr at studiens overordnede 

forventing nr. 2 om samarbeid preget av forhandlinger viser seg å være feil, dette gjelder for 

beslutningsprosessen i medlemskommunene og i interkommunale samarbeidet, men hypotese 

2.1 viser seg å være sann. Derimot er det tydelig ressursmangler i kommunene, noe som presser 

de inn i et samarbeid med andre kommuner men hvorfor interkommunalt i stedet for marked 

har ikke studien belegg for å si noe om. 

Avslutningsvis har vi små kommuner som velger markedsmodellen i arbeidet med 

informasjonssikkerhet, (𝑋0). Modellen skiller seg ut i den forstand at store deler av det tekniske 

arbeidet som påvirker beslutningsprosessen rundt informasjonssikkerhet utfases til markedet. 

Grunnlaget for denne modellen kommer av en kombinasjon mellom manglende 
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fagligkompetanse, usikkerhet, økonomiske ressurser og systemkapasiteter. Kommunen har 

tidligere deltatt i et interkommunalt samarbeid som ble avviklet, og måtte av den grunn 

omstrukturere. I lys av diskusjonen rundt avmaktforholdet mellom kommuner og 

interkommunale selskaper kan dette tilfelle gi oss en indikasjon på tilstanden til små kommuner 

i tilfeller hvor et interkommunalt samarbeid avvikles. Denne holistiske tilnærmingen resulterer 

i en dynamikk hvor tilfeldigheter avgjør beslutningsprosessene innen informasjonssikkerhet. 

Overordene mål er ikke oppdaterte i henhold til omstruktureringen og det er reduserte 

bakgrunnskunnskaper mellom deltakere i beslutningsprosessen. Videre er 

beslutningsmulighetene avgrenset til tjenesteleverandøren og dens kapasiteter. Det kommer 

frem at enkelte beslutningsvalg øker kostandene til kommunene ved at leverandøren krever 

ytterligere betaling. Beslutningsprosessene preges ifølge informantene imidlertid i liten grad av 

informasjonskomplikasjoner, noe som skyldes korte styringslinjer og inkluderingen av 

markedsaktøren i beslutningsprosessene. Overordnet kan det sies at beslutningsprosessen i 

kommunen befinner seg mellom forhandlingsmodellen, og tilfeldighetsmodellen. 

Forhandlingene forekommer ettersom markedsaktører inkluderes i beslutningsprosessen og 

økonomiske faktorer preger prosessen. Grunnet mangelen av ressurser har kommunene en 

holistisk tilnærming i rollefordelingene, noe som øker arbeidsmengden til bestemte personer og 

en dynamikk hvor tilfeldigheter avgjør beslutningsprosessen. I henhold til forventningene og 

hypotesene, viser den overordnende forventningen nr.3 og hypotese 3.1 være sann. 

Firefeltstabellen er ikke statisk i den forstand at kapasitetsorganiseringene alltid skårer høyt 

eller lavt på dimensjonene. Et eksempel på dette er komparasjonene mellom interkommunale 

samarbeidene og kommuner med hierarkiske organisasjonsformen. Begge har høye 

systemkapasiteter i form av ressurstilgang, men er ulike når det kommer til kompleksitet. I 

teorien betyr det at samtlige av kapasitetsorganiseringene kan bevege seg til boksen med høyt 

innsalg av rasjonalitet. Ut i fra studiens utvalg og observasjoner er det kunnskapen hos 

beslutningstakere, klargjøringen av roller og kommunenes tekniske kompleksitet som av gjør 

rasjonalitets grunnlaget. Ulike kommuner organiserer ulik hovedsakelig grunnet nevnte 

faktorer mens observerte faktorer gjentar seg hos samtlige, da men ulike påvirkning.  

Felten merket med 𝑋# står tom grunnet manglende belegg. Studiens utvalg har ingen kommune 

med lave systemkapasiteter og på motsatt side høy kompleksitet. En mulig kommune som faller 

inn under denne klassen kan være i en situasjon bestående av komplekse samt overlappende 

styringssystemer. I tillegg må dette være en kommune som mangler tilgang til fagkompetanse 



Side 89 av 119 

ettersom systemkapasitetene er lave, men videre drøftelse vil føre til en diskusjon som ikke er 

evidensbasert og dermed har ikke studien belegg til videre drøftelse men i seg selv et 

bemerkelsesverdig funn29.  

 

  

 

                                                
29 Studien kommer tilbake til dette i delkapittel 7.3 
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7 Konklusjon og implikasjoner 
Studien fokuserte på beslutningsprosesser i lys av informasjonssikkerhetsarbeidet som preger 

norske kommuner i dag, dette ble gjort gjennom tre beslutningsteoretiske perspektiver. 

Arbeidet i seg selv er omfattende med mange utforutsette utfordringer, men også muligheter. 

Det er mulighetene som driver mange IKT- prosjekter og optimismen blant utvalgets 

informanter er høy, men i arbeidet skal borgerens sikkerhet også ivaretas. Og det er denne 

dynamikken rundt informasjonssikkerhetsbeslutninger studien retter lupen mot. Studien viser 

at beslutningsprosessen rundt informasjonssikkerhet er kompleks og påvirkes av en rekke 

faktorer. I henhold til dette ble det reist tre problemstillinger, hvor første var: Hva er 

informasjonssikkerhet, og hvorfor er dette relevant? Problemstillingen viste seg å være 

utfordrende ettersom informasjonssikkerhet tolkes ulik av forskjellige aktører. Ved å redegjøre 

begrepets bruk, studiens avgrensing til digital informasjonssikkerhet og utvikling viste studien 

til følgende definisjon: 

«Tiltak iverksatt for å sikre at informasjon ikke er tilgjengelig uten autorisasjon, at 

informasjonen ikke uautorisert endres eller ødelegges, og at informasjon er tilstede og anvend 

for medarbeidere slik at pålagte oppgaver kan utføres» 

Definisjonen inkluderer de tre kriterier som i balanse til hverandre utgjør 

informasjonssikkerhet. Arbeidet i selv består av følgende prinsipper, konfidensialitet som 

avgrenser informasjon for uvedkommende, integritet som viser til at informasjonsinnholdet 

ikke skal utsettes for urettmessig endringer og til slutt har vi tilgjengelighet. Sistnevnte 

forutsetter informasjonen er tilgjengelig til enhver tid for den rette personen. Det er balansen 

mellom kriteriene utgjør digital informasjonssikkerhet. 

Når det gjelder relevansen er det klart at informasjonssikkerhet har betydning for sikkerheten i 

kommunene, noe som ble vist til i kapitel 1.5. Sikkerhetsarbeidet er et fundamentalt arbeid for 

velfungerende digitalisering av offentlig sektor som også ivaretar personvernet til borgerne. 

Skillen mellom den private- og offentlige sfæren reduseres imidlertid kraftig og muligheten for 

å overgå denne linjen blir enklere. I tillegg blir bakkebyråkrater utskiftet med selvbetjente 

tjenester og automatiserte beslutningsprosesser. Det betyr at den skjønnsmessige vurderingen 

av grensen mellom privat og offentlig utfordres. Ved å bryte denne linjen får ikke borgeren den 

liberale friheten til å tenke og danne seg som person selvstendig uten påvirkning av 
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utenforstående krefter. Uten tydeliggjøring av informasjonssikkerhet kan en i verste fall 

avdekker en borgerens personlig tilstand i samfunnet. Videre er informasjonssikkerhet 

grunnleggende i utviklingen av offentlige tjenester. Ved å sikre informasjonen legger en 

grunnlaget for god gjenbruk av informasjon uten frykt for tap. 

Studiens andre spørsmål var: Hvordan kommer informasjonssikkerhet til utrykk i norske 

kommuner? Utgangspunktet for studien av en ide eller forutsetning om en helhetlig 

beslutningsprosess til knyttet informasjonssikkerhet. Men som viste seg heller å være en 

kombinasjon av en rekke komplekse delbeslutninger som i sum utgjør beslutningsprosessen. 

Kommuner med selvstendig organisering etter den hierarkiske modellen innehar 

fagkompetanse og ressurser, men plages av forhandlinger samt informasjonskomplikasjoner 

med markedsaktører som leverer tjenester. Det hele resulterer i en ikke lineær 

beslutningsprosess bestående av sekvensiell del- beslutninger mellom rådmanns- og 

virksomhetsnivå. Ettersom ansvaret for informasjonssikkerhet er delt på samtlige preges den av 

uklare roller, forhandlinger og sub- optimalisering. 

Mindre kommer har ikke samme ressurser og tilgang til fagkompetanse, av den grunn 

organiserer de arbeidet i interkommunale samarbeid. Det fører til en forlenget 

beslutningsprosess og avhengighetsforhold som imidlertid har positive effekter på 

beslutningsprosessen. Prosessen kommer til utrykk gjennom profesjonalisering og minimerer 

forhandlinger samt sub- optimalisering, men usikkerhet råder i starten av beslutningsprosessen 

som befinner seg hos medlemskommunene. Kommunen som organiserer seg etter 

markedsmodellen nyter korte kommunikasjonslinjer grunnet dens størrelse, men preges av 

tilfeldigheter ettersom ansvaret senteres rundt samme person. I tillegg vises det tegn til 

forhandlinger dersom kommunen ønsker å økte arbeidet med informasjonssikkerhet. Både 

samarbeidende og markeds organiseringen opplever en lineær prosess sammenlignet med 

kommuner organisert etter den hierarkiske kapasitetsorganiseringen. 

Hvorfor velger kommuner ulike kapasitetsorganiseringer i arbeidet med informasjonssikkerhet 

og hvilke effekter av organiseringen på rasjonalitetsgrunnlaget i beslutningene? Svaret på 

problemstillingen er relativt kompleks og avhenger av karakteren til digital 

informasjonssikkerhet. Det er helt tydelig at informasjonssikkerhet har en tversektoriell 

karakter som krever store systemkapasiteter og tilgang til fagekspertise. 
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Når det kommer til store kommuner så oppfyller de både karvene tilknyttet systemkapasiteter 

og fagekspertise, i tillegg har de lang erfaring med digitale løsninger i kommunen. Det er helt 

klart at beslutningsprosessen starter med innslag av rasjonalitet med utfordres av sterke 

fagmiljø. Grunnet fagekspertisen og erfaringen velger store kommuner en hierarkisk 

kapasitetsorganisering og organiseringen har betydelige effekter på beslutningsprosessen 

tilknyttet informasjonssikkerhet. Organiseringen fører til diffuse ansvarsskiller, overlappende 

rollefordelinger i beslutningsprosessen, og sterke fagmiljø fører til forhandlinger samt 

frikoblinger mellom mål og middel. I tillegg fører den organisatorisk og teknologiske 

kompleksiteten i kommunen til komplikasjoner i informasjonsflyten mellom kommunen og 

markedsaktøren. På motsatt side er det forankrede mål, og delmål samt problemanalyser i 

forkant av beslutningsprosessen. 

Når det kommer til kommuner som velger en kapasitetsorganisering gjennom interkommunale 

samarbeid blir bildet noe annet. Grunnlaget for valget kommer av mangelen på ressurser og 

fagkompetanse. Informasjonssikkerhetens sektorovergripende karakter blir en for stor oppgave 

for kommunene. Derimot har organisasjonsformen positive effekter på beslutningsprosessen i 

medlemskommunene. Ofte blir beslutningsprosessen rettet i en utvikling med høyt innslag av 

rasjonalitet og beslutningsprosessen skjermes for utfordringer den hierarkiske organiseringen 

opplever. Kapasitetsorganiseringen presser standardisering som forenkler selve 

beslutningsprosessen. Ulempen er avmaktsforholdet mellom kommunen og interkommunale 

samarbeidet. 

Kommunen som valgte kapasitetsorganisering gjennom marked opplever samme effekter som 

kommuner med kapasitetsorganisering gjennom interkommunale samarbeid. I tillegg til 

manglende på fagkunnskap er det økonomiske forhold som førte til valget rundt 

kapasitetsorganiseringen. Dette fører til forhandlinger hvor markedsaktøren krever ytterligere 

betale og kommunen minster kontroll på behandlingen av sensitiv informasjon som gjør at de 

ikke har kjennskap til implementeringen, med andre ord innslag av tilfeldigheter. 

7.1 Teoretiske implikasjoner 
Et viktig bidrag studien bidrar med er den variasjonene som forekommer i beslutningsprosessen 

tilknyttet informasjonssikkerhet. Det er vesentlig å si at beslutningsprosessen hos samtlige 

kommuner ikke domineres av kjennetegn tilknyttet rasjonalitetsmodellen, tilfeldighetsmodellen 
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eller forhandlingsmodellen. Det betyr to ting, først at arbeidet med informasjonssikkerhet i seg 

selv er et komplekst arbeid og det andre er at det ikke er klare ansvarsroller i arbeidet. Samtlige 

av teoriene tar gitt at ansvaret for beslutninger kan spores tilbake til individet eller gruppen som 

fattet beslutningene. I tilfeller med utydelig ansvar hvor beslutningsprosessen består mindre 

del- beslutninger betyr at rammene for beslutningsprosessene skifter, dermed blir også innslaget 

av de teoretiske beslutningsmodellene skiftende også. Kommunen i studies utvalg jakter etter 

en beslutningsprosess like den rasjonelle modellen gjennom ulike organisasjonsformer, og 

studien viser til fordeler og ulemper ved de ulike formene. 

Videre har studien bidrar med innsikt i hvordan beslutningsprosessen preges av de ulike 

kapasitetsorganiseringene. Basert på funn er det tydelig at et interkommunalt samarbeid 

tilrettelegger for høyt innsalg av rasjonalitet. Dette ble gjort gjennom systematisk inndeling av 

observasjoner som i samspill utgjort firefeltstabellen bestående av systemkapasiteter og 

kompleksitet ved kommunene. Funnen bidrar med å videreutvikle bemerkelsesverdige faktorer 

i både arbeidet og forskningen tilknyttet informasjonssikkerhet. Dette er faktorer som kan bidra 

med et nyansert bilde av teknologisk beslutningsprosesser. 

7.2 Praktiske implikasjoner 
Videre vil studien drøfte punkter ved politikken som kan være med på å føre en «god» 

forvaltningspolitikk rundt informasjonssikkerhet. 

Nasjonale strategien for digital sikkerhet presiserer følgende: 

«Offentlige og private virksomheter har ulike kapasiteter, kunnskaper og kompetanse som kan 

utfylle hverandre» (Justis- og beredskapsdepartementet & Forsvarsdepartementet, 2019, s. 9). 

Studien viser at utfordringene rundt forholdet øker i takt med kommunens kompleksitet og 

markedsaktørenes interesse. Offentlige utredninger gjentar kompetanseheving i kommunene 

som en løsning på utfordringer (Faremo, Strøm-Erichsen, Arnstad & Aasrud, 2012, s. 8). 

Forhold studien støtter ettersom funnen viser til manglende kunnskapsgrunnlag hos mindre 

kommuner, men det samme gjelder ikke store kommuner. Kommunen imøtekommer kravene 

om kompetanse men forståelsen mellom en offentlig institusjon og markedsaktører er nøkkelen 

i arbeidet med informasjonssikkerhet. Forvaltningspolitikken må vektlegge i større grad læring 

av virksomhetsmodellene til kommuner og markedsaktører. Gjennom denne metoden åpnes det 
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for behovsforståelse, samarbeid, god informasjonsflyt og ikke minst en beslutningsprosess med 

høyt innslag av rasjonalitet. 

Digitalisering har kommet for å bli og samarbeid mellom enten kommuner, markedsaktører 

eller statlige organer er uunngåelig. Samtidig betyr det at kompleksiteten og utveklingen av 

informasjon videreutviklet som igjen krever ytterligere sikring av informasjonen. Denne 

utviklingen underbygger forståelsen mellom parter, men det reiser også et punkt til knyttet 

autonomi og eierskap til data. Metodene tilknyttet behandling av sensitiv data burde forenkles 

og eierskapet til data burde tydeliggjøres. Store kommuner med fagkompetanse har muligheten 

til å drive med innovasjon og forbedring av offentlige tjenester. Store kommuner i utvalget viser 

til begrensinger i nettopp dette arbeidet (jf. sitatet av informant 1.4 ved kapittel 5) og opplever 

de mister eierskap av sensitiv informasjon. På motsatt side kan det tenkes at store kommuner 

med sterk kultur og lang tradisjon tilbakeholder informasjon, av den grunn må også delingen 

forsikres. Politikken tilknytte informasjonssikkerhet overordnet må balanseres på lik linje med 

kriteriene i arbeidet med informasjonssikkerhet.  

Videre viser studiens funn at interkommunale samarbeid er den kapasitetsorganiseringen som 

har positive effekter på kommunens beslutningsprosess. Noe som kan preke i retning av en 

forvaltningspolitikk som vektlegger former for interkommunale samarbeid når det kommer til 

arbeidet med informasjonssikkerhet. 

7.3 Veien videre 
Et av studien mål var å vekke interesse for informasjonssikkerhet i lys av den digitale 

omstillingen i offentlige sektor. Det helt klart at omstillingen medbringer store fordeler for både 

borger og institusjon, men for at dette skal være en vellykket omstilling må 

informasjonssikkerheten sikres. Norske kommuner er det forvaltningsnivået som både 

genererer og forvalter store menger sensitiv informasjon gjennom deres helsetilbud. I det større 

bildet betyr det at sikkerhetspolitikken i større grad bli gjeldende også for kommuner og av den 

grunn trenger videre forskning på regionalt nivå.  

På bakgrunn av studiens organisasjonsteoretiske tilnærming er det en rekke forhold som kan 

forskes videre. Først er det hensikts hensiktsmessig med et dypdykk i selve ansvarsfordelingen 

rundt informasjonssikkerhet, hvordan dette påvirker arbeidsutførelsen hos arbeidere i 

virksomhetsledere. Neste bygger på det som ble nevnt i delkapittel 7.2, som er en studie som 
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ser på forholdet mellom offentlige institusjoner og markedsaktører i arbeidet med 

informasjonssikkerhet. Det kan være spannede å se på forholdet gjennom principal-agent teori 

(Guston, 1996), eventuelt stewardship teori (Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Gjennom 

teorien hadde en fått dypere innsikt i selve forholdet som igjen preger beslutningsprosessen. En 

alternativ teoretisk tilnærming ville vært gjennom stakeholder teorien (Donaldson & Preston, 

1995), noe som har blitt bruk tidligere i forskning rundt teknologi i offentlig sektor, se (Flak & 

Rose, 2005; Scholl, 2001). 

Utover dette hadde det vært spannede å utføre en survey bestående av spørsmål som belyser 

menneskelige, organisatoriske og teknologiske forhold rundt informasjonssikkerheten. 

Gjennom denne metoden hadde en klart å utføre nøyaktige målinger som også viser til 

påvirkningsstyrken til forholdene som faller inn under grupperingene. Eventuell bruke studiens 

firefeltstabell og inkludere kommuner som passer i feltet 𝑋#. 
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Vedlegg 

Intervjuguide 
Bakgrunnsspørsmål 

1. Hvor lenge har du vært ansatt ved kommunen/ organisasjonen? 

2. Beskriv din rolle i henhold til beslutningsprosessene tilknyttet informasjonssikkerhet? 

3. Har dere fått ekstern ekspertise i beslutningsprosessen tilknyttet 

informasjonssikkerhet? 

4. Kan du fortelle meg litt om kunnskapsgrunnlaget rundt informasjonssikkerhet? 

a. Beslutningstakere, eller generelt i organisasjonen.  

5. Er det spesielle trekk ved beslutningsprosessen som forsinker endelig beslutning innen 

informasjonssikkerhet? 

Rasjonalitetsmodellen 

1. Er det klart definerte mål og delmål i beslutningsprosessen (rundt 

informasjonssikkerhet)?  

2. Utfører det problemanalyser i forkant av beslutningsprosessen? 

3. Er det faktorer som begrenser valgmulighetene? (generelt ressurser) 

a. Økonomisk ressurser. 

b. Juridiske hindringer. 

c. Manglende kunnskap 

d. Ikke tilstrekkelig informasjonsgrunnlag. 

4. Er det klare rollefordelinger i beslutningsprosessen? 

a. Se også etter informantenes rolle i beslutningsprosessen. 

5. Hva syns du om kunnskapsgrunnlag blant inkluderte beslutningstakere?  

6. Hvordan opplever du informasjonsflyten mellom beslutningstakere, og opp til 

beslutningsprosessen? 

a. Kan det samme sies når det kommer til informasjonen mellom dere og 

tjenestetilbydere eller markedsaktører? 

Forhandlingsmodellen 
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1. (Dersom ikke svart) Hvilke parter er inkluderte i beslutningsprosessen? 

2. Er det enigheter mellom mål og middel? 

a. Skjeve ressursfordelinger mellom inkluderende parter? 

b. Dersom ja: Hva tror du årsaken kan være? 

3. Har mangel av ressurser ført til beslutningsprosess preget av forhandlinger? 

4. Har det vært forhandlinger i beslutningsprosessene? 

a. Ja 

i. Hvem var involvert, og hvorfor tror du det oppsto? (Se etter 

virksomhetsledere eller fagmiljø) 

ii. (Dersom ikke fagmiljø nevnes) Har inkluderingen av virksomhetsledere 

ført til forhandlinger? 

iii. Hvordan vill du beskrevet forhandlingene? (Se etter 

koalisjonsdannelse, eller hestehandel. Hvis ikke spør etter de to!) 

iv. Hvordan løses uenighetene? 

5. Preges beslutningsprosessen ofte tautrekking, uenigheter eller hestehandel? 

Tilfeldighetsmodellen 

1. Føler du problemet finner løsning eller løsning som tilrettelegger for problemstilling? 

2. Er beslutningsprosessen hierarkisk koordinert eller ad-hoc (tilfeldig)? 

a. Ja: 

i. Opprettholdes rollene når det er en tilfeldig beslutningsprosess? 

ii. Når forekommer en slik beslutningsprosess? 

b. Nei: 

i. Er det klare arbeidsfordelinger i beslutningsprosessen? 

3. Har det vært utskiftninger av deltakere i beslutningsprosessen? 

Øvrige spørsmål 

1. Er det noen andre forhold du ønsker å tilføye, eller noe du ønsker å ta opp igjen? 

2. Ulike oppfølgingsspørsmål: 

a. Kan du utdype dette? 

b. Det høres spennende ut, kan du fortelle meg mer om det? 
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Informasjonsskriv til informantene 

Bakgrunn og studiens formål 

Norske kommuner er de største leverandøren av offentlige goder. I ettertid har ́en sett stort 

press på digitalisering av offentlige tjenester samt enkel interaksjon mellom borger og 

institusjon på kommunalt nivå. Ettersom denne interaksjonen flyttes til elektroniske kanaler 

har dette generert betydningsfull informasjon mellom borger, og offentlig organ. Dette fører 

til at begrepet informasjonssikkerhet også blir gjeldende i lokale organer.  

I henhold til informasjonssikkerhet er det en rekke lover som regulerer alt fra bruken, til 

lagringen av denne informasjonen. Hensikten er å kunne skjerme borgerens informasjon mot 

ondsinnede handlinger. Både lovverket samt dagens trusselbilde knyttet til denne 

informasjonen er kompleks, og i stadig endring. Noe som fører til usikkerheter, og 

kompleksitet i beslutninger som omhandler forhold knyttet til informasjon.  

Spørsmålet som reises her er hvilke beslutningsprosesser det fins i de forskjellige 

kommunene, og hvilket rasjonalitetsgrunnlag er det som avgjør beslutninger som omhandler 

informasjonssikkerhet. Dette er forhold som ikke har blitt forsket på tidligere i Norge, og 

trenger oppmerksomhet med tanke på dagens teknologiske omstilling i offentlig sektor.  

Studien ønsker å studere lekkerheter og ulikheter i beslutningsprosesser som omhandler 

informasjonssikkerhet i norske kommuner. Formålet er å kunne vise til organisatoriske trekk 

som fremmer, eller hemmer godt beslutningsgrunnlag.  

Utvalg  

Studiens utvalg består av fem kommuner med forskjellig størrelse, organisatorisk struktur og 

geografisk beliggenhet. Dette for å kunne samle inn et generelt datagrunnlag som belyser 

både store, og små kommuner.  

Deltakelse i studien  

Studien baserer seg på intervju, og skriftlig datamateriale. Selve intervjuet vil var i ca. ́en 

time. Hensikten bak dette er å få direkte innsikt i beslutningsprosesser, da både fra personer 
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med spisskompetanse, og personer med politisk mandat. Spørsmålene avgrenser seg kun til 

beslutningsprosessen, og de er sendt til Norsk senter for forskningsdata – personverntjenster.  

Problemstillinger 

1. Hva er informasjonssikkerhet og hvorfor er dette relevant? 

2. Hvordan kommer informasjonssikkerhet til utrykk i norske kommuner? 

3. Hvorfor velger kommuner ulike kapasitetsorganiseringer i arbeidet med 

informasjonssikkerhet og hvilke effekter har dette på beslutningsprosessen tilknyttet 

informasjonssikkerhet? 

Behandling av innsamlet informasjon  

Alt av personlig informasjon blir anonymisert. Transkriberingen, utveksling av epost(er) og 

opptak vil kun være tilgjengelig for meg, og veileder. I tillegg til dette vil opptakene 

oppbevares avskilt fra hverandre i forskjellige fasiliteter.  

Studien er planlagt til å avsluttes i mars, og opptakene vil bli slettet permanent. I tillegg vil 

transkriberingen bli sendt til deltakerne for godkjennelse før studiens avslutning.  

Det skal presiserer at studien ikke kommer til å etterspørre sensitiv informasjon, men forhold 

knyttet til beslutningssituasjonen.  

Frivillig deltakelse  

Deltakelse i studien er frivilling, og en har til en hver tid muligheten til å trekke seg. Dersom 

dette er tilfeller hadde jeg lagt pris på om det kunne være en tilbakemelding med begrunnelse. 

Ellers blir alt av sensitiv informasjon anonymisert, og hele forskningsprosjektet er meld hos 

Norsk senter for forskningsdata – personverntjenster.  

Vennligst kontakt meg dersom det er spørsmål ! 

Student: Gezim Seferi, mobilnummer; +47 993 47 092, epost; gezims@student.sv.uio.no 

Veileder: Are Vegard Haug, mobilnummer; +47 464 10 537, epost; are.haug@oslomet.no  
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Norsk senter for forskningsdata 

 


