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14. Interessent-analyse av NCSIS-prosjektet 
 
Interessent-analysen for NCSIS er utført som endel av prosjekt-forberedelsen: 
 
NCSIS-prosjektet 

IMF bevilget i november 2002 gjennom Paris II konferansen USD 1.2 mrd. i 

prosjektrelaterte lån til Libanon22 under forutsetning av at statsadministrasjonen blir 

effektivisert. Norge har et godt renome i Libanon i sammenheng med fredskapende 

arbeid og "ProgramvareAS" (PAS) ble i juni 2003 kontaktet av et libanesisk entreprenør-

/sikkerhetsselskap, Tridex SARL v/Mr. Hamdan, med forespørsel om å gi tilbud på et 

større nasjonalt informasjonssystem, NCSIS23. PAS ble foreslått som tilbyder av et norsk 

firma, "NorskME" (NME), i Beirut. NCSIS sorterer under innenriksministeriet (MOIM) i 

Libanon24.  

 

Befolkningen i Libanon består av ca. 60% muslimer og 40% kristne. Landet styres av et 

triumvirat hvor i h.h.t. konstitusjonen presidenten er kristen, statsminister er sunnimuslim 

og formann i parlamentet er sjiamuslim. Innenriksministeren er svigersønn til presidenten 

og ønsker å posisjonere seg som ny president i Libanon i valget 2004 ved å sette fokus på 

effektivisering av administrasjonen bl.a. ved gjennomføring av NCSIS. Videre er sønnen 

til presidenten en god venn av lederen i NME, "Mr. Olsen". 

Mr. Hamdan og "Mr. Olsen" vil motta fra PAS resp. 10% og 5% av den tildelte 

kontraktssummen. 

 

Tradisjonelt er det skepsis og lite samarbeid mellom den muslimske- og den kristne delen 

av administrasjonen. NCSIS sorterer under en portefølje av løsninger for såkalt 

'eGovernment'. Forvaltningen under statsministeren har opprettet en egen institusjon 25 

for å effektivisere administrasjonen, bl.a. er det utviklet en nasjonal strategi for 

eGovernment 26 men PAS har p.t. ikke blitt tillatt kontakt p.g.a. at institusjonen ligger på 

"feil side" i forvaltningen. 
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I h.h.t håndbok for innkjøp av tjenester i Libanon27, utviklet av USAs ambassade i Beirut, 

settes vanligvis innkjøp ut på offentlig anbud. Unntaksvis gjøres det offentlige innkjøp 

direkte der hvor leverandørlandet kan tilby en gunstig finansieringspakke. PAS arbeider 

p.t. med finansieringsalternativ for NCSIS. Avhengig av endelig finansieringspakke vil 

det bli sterke-/svake interesser for direkte deltagelse i NCSIS-prosjektet. 
 

PAS vil alliere seg med en rekke norske underleverandører av teknologi, hvem som 

velges vil avhenge av den endelige NCSIS kontraktsutforming. 

Libanon har et godt utbygget utdanningsapparat men kun  6-10% av befolkningen har 

tilgang til Internet. Arabisk er hovedsprog, den eldre generasjon, bl.a. mange i 

statsadministrasjonen skjønner noe fransk og engelsk, men har liten eller ingen erfaring 

med bruk av PC. En viktig nøkkel til NCSIS suksess vil derfor være at det etableres 

spesielle strategier mot denne interessentgruppen. Arabisk må benyttes som hovedspråk i 

grensesnitt, dokumentasjon og opplæring 28. 

 
I perioden frem til prosjektstart vil NCSIS sortere under PASs salgsadministrasjon med 

spesielle ønsker og krav. 

 

PASs konsernledelse vil som interessent sette krav til lønnsomhet. Prosjektet vil 

organiseres med en styringskomite bestående av MOIM+PAS+investor. MOIM vil 

utnevne en sponsor mot prosjektet samt en heltids koordinator. Når aktiviteten i 

prosjektet er stor nok vil PAS opprette et datterselskap, "Programvare Middle East", i 

Beirut. 

 

En viktig interessentgruppe er de norske ansatte som i en lengre periode må arbeide i 

Beirut. Strategier må legges for å rekruttere og gi tilfredsstillende utestasjoneringsvilkår, 

samtidig som det må vurderes om familier må flyttes med. Prosjektet vil også i løpet av 

perioden i stigende grad benytte libanesisk IKT kompetanse og disse vil utgjøre en egen 

interessegruppe. Prosjektet vil muligens også organiseres virtuelt gjennom at endel 

utviklingsressurser blir sittende hos PAS i Norge. 
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Hardware og standard software, både for utvikling og driftssenter, vil bestilles av 

anerkjent leverandør med leveransekanaler til Libanon. 
 

Generell overføring av teknologikompetanse er tilbudt i NCSIS. Interessegrupper vil 

være norske- og libanesiske utdannings- og forskningsinstitusjoner. 

 

NCSIS vil settes ut som delkontrakter hvor første kontrakt vil være støttesystemer for 

gjennomføring av kommunevalget i Libanon i mai 2004, alternativt parlamentsvalget i 

desember 2004/januar 2005. 
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NCSIS tilhører den såkalte portefølje av eGovernment systemer hvor det generelt 

defineres interessent - (objektklasser) grupper i h.h.t. følgende modell: 

Attribute:

Operation:

Government

Attribute:

Operation:

Citizen

Attribute:

Operation:

Business

Attribute:

Operation:

Employee

G2C
C2G 1+

G2B
B2G

1+

1+

G2E
E2G

1+

G2G

 

 
 

Figure 28 eGovernment interessent-grupper 

 
 
G2C  Government-to-Citizen 

C2G  Citizen-to-Government 

G2G  Government-to-Government 

G2B  Government-to-Business 

B2G  Business-to-Government 

G2E  Government-to-Employee 

E2G  Employee-to-Government 
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Beirut Declaration 29

 

 

Objekter og Objektklasser 
(substantiv i problembeskrivelser) 
(nouns in problem descriptions) 

Sammenheng (Egenskaper) 
(verb i problembeskrivelser) 
(verb phrases in problem statements) 

e-government systems to modernize government and public 
administrations 

Citizens and nations have the right to communicate and access 
information 

Region to be transformed into an information and 
knowledge society 

Youth, women and underprivileged 
groups 

access by implementation of affordable 
technologies 

Excessive levels of tariffs to be removed 
Secure infrastructure and data flow to be implemented in concordance with 

international standards and guidelines 
E-government empowers citizens through access to 

information, improves interactions with 
business and industry 

Procedure for auditing government applications and 
monitoring performance 

UNPAN and task force of ESCWA could achieve a great deal 
Member states should ensure that all stakeholders' needs are 

taken into consideration 

Table 6 Språkanalyse Beirut Decleration 
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Figure 29  Forekomst-diagram Beirut Declaration
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Country Commercial Guide 2004 Lebanon 
 
 
Objekter og Objektklasser 
(substantiv i problembeskrivelser) 
(nouns in problem descriptions) 

Sammenheng (Egenskaper) 
(verb i problembeskrivelser) 
(verb phrases in problem statements) 

USAID  
 

provides assistance for economic policy 
reform, parliamentary reform, municipal 
governance, and anti-corruption 

The Council for Development and 
Reconstruction (CDR)  
 

is the government unit responsible for 
procurement that is usually carried out via 
public tenders. 

Occasional purchases 
 

via direct contract when attractive financing 
protocols are made available by the foreign 
companies' governments. 

IT sector 
 

including a multilingual, entrepreneurial and 
skilled workforce 

Many sectors  
 

are dominated by traditional businesses in the 
hands of commercially powerful families. 

Investors  
 

routinely pay bribes to win contracts 

Government contracts 
 

are often awarded to companies close to 
powerful politicians 

The Central Inspection Directorate 
 

is responsible for combating corruption 

Table 7 Språkanalyse Country Commercial Guide 
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Figure 30 Forekomst-diagram Country Commercial Guide 

(Class-name)
The President

(Class-name)
The Prime
Minister

tension on
matter of

privatization
(Class-name)

USAID

(Class-name)
Parliament

assistance on
parliamentary reform

assistance on
municiaplity governance

(Class-name)
The Council for

Development and
Reconstruction

(CDR)

responsible for
procurement via

occasional purchase when attractive
financing protocols including a

in hands of

routinely pay to
win contracts

awarded
to companies

close to
powerful

politicians

(Class-name)
The Central
Inspection
Directorate

is responsible for combating

Commercially
powerful families

Many sectors

Municipalities

Investors

Bribes

CompaniesGovernment
contracts

IT sector

multilingual,
entrepreneurial

and skilled
workforce

Public tenders

Foreign
companies'

governments

Direct contract

Corruption



Tom Nystrøm, M.Sc.     

NCSIS Project Initiation Document 
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Objekter og Objektklasser 
(substantiv i problembeskrivelser) 
(nouns in problem descriptions) 

Sammenheng (Egenskaper) 
(verb i problembeskrivelser) 
(verb phrases in problem statements) 

IMF bevilget prosjektrelaterte lån til Libanon 
"ProgramvareAS (PAS)" ble kontaktet av Tridex SARL v/Mr. 

Hamdan med forespørsel om å gi tilbud på 
NCSIS 

PAS ble foreslått som tilbyder av "NorskME 
(NME)" 

NCSIS  sorterer under innenriksministeriet 
(MOIM) 

Inneriksministeren er svigersønn til Presidenten 
Sønnen til Presidenten er god venn av lederen i NME, "Mr. Olsen" 
Mr. Hamdan mottar av PAS 10% av kontraktssum 
"Mr. Olsen" mottar av PAS 5% av kontraktssum 
Statsministeren har opprettet OMSAR 
OMSAR er ansvarlig for eGovernment strategi for 

Libanon 
PAS får ikke kontakte OMSAR 
PAS arbeider med finansieringspakke for NCSIS
PAS vil alliere seg med norske 

underleverandører 
Ansatte i statsadministrasjonen skjønner noe fransk og engelsk, men har 

liten erfaring med bruk av PC 
Arabisk må bli hovedspråk i NCSIS 
PASs konsernledelse vil sette krav til lønnsomhet 
Styringskomite vil opprettes 
MOIM vil utnevne sponsor for prosjektet samt 

heltids koordinator 
PAS vil opprette "Programvare Middle East" 

som datterselskap 
Norske ansatte må arbeide i lengre perioder i Beirut 
Familier må muligens flyttes med 
Libanesisk IKT kompetanse vil i stigende grad benyttes 
Utviklingsressurser vil også arbeide hos PAS i Norge 
Hardware og standard software vil bestilles fra anerkjent leverandør 
Norske og libanesiske utdannings- og 
forskningsinstitusjoner 

vil foreta generell overføring av 
teknologikompetanse 

Israel vil ønske å ha tilgang til-, eller tappe 
informasjon fra NCSIS ? 

Syria ønsker å styre utviklingen av NCSIS ? 
Den Norske Ambassade i Damaskus ønsker å være informert om fremdriften i 

NCSIS-prosjektet ? 

 
 
 
 

23.02.2004 Side 54 av 79 



Tom Nystrøm, M.Sc.     

 

Municipalities will get an Intranet System 
MOIM organizational units have an absolute need to refer to the civil 

state information database 
Ministeries, public institutions will receive vital information from NCSIS 
MOIM manages transactions related to Lebanese 

citizens; residents, emigrants, immigrants 
Sepcialized experts in national civil 
state information systems 

will be associated the project 

Legislation sets the limit for processes and procedures 
that will be integrated 

Special Interest Groups will investigate particular areas of concern 
SAGEM has installed and operates the ID card 

system CNI-1 
The MOIM staff will be trained 

 
Table 8 Språkanalyse NCSIS 
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Figure 31 NCSIS Project Initiation Stakeholders & eGovernment Strategy vs. Lebanon Government Map 
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Figure 32 Forekomst-diagram NCSIS prosjektbeskrivelse
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15. Generisk modellering 
 
Trinn 1: Scenarie-beskrivelse 
 
Globalt: 
 
Ideelle institusjoner: 
Transparency International beskriver korrupsjon og oppmunterer myndigher til å 
iverksette lovverk mot korrupsjon. 
FN finansierer del-prosjekt og opplæring. 
 
Globale finansieringsinstitusjoner: 
Verdensbanken finansierer prosjekt. 
 
 
Eksportlandet: 
 
Eksportlandets statsadministrasjon: 
Eksportlandet har departement som håndterer offentlig støttede prosjekt. 
Departementet har direktorat som fordeler midler til prosjekt. 
Administrasjonens kontrollkomité vil vurdere prosjektet. 
Riksrevisjonen vil sørge for at offentlige midler blir riktig benyttet. 
Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. 
 
Eksportlandets banker og garantiinstitusjoner: 
Banker og institusjoner vil finansiere prosjektet og besørge eksportgarantier. 
 
Eksportlandets forretningsnettverk: 
"Private diplomater" (organisasjonsrepresentanter, forskere, konsulenter) selger og 
gjennomfører mange prosjekt. 
Uavhengige konsulenter evaluerer prosjekter. 
Prosjektet vil benytte underleverandører fra eksportlandet. 
 
Eksportlandets ideelle institusjoner: 
Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å 
motarbeide korrupsjon. 
 
Eksportlandets forskningsinstitusjoner og stiftelser: 
Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. 
Institusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. 
 
Eksportlandets media: 
Media vil omtale prosjekter over en viss størrelse. 
 
 

23.02.2004 Side 59 av 79 



Tom Nystrøm, M.Sc.     

 
Eksportfirma: 
Firmaets ledelse vil sette krav til lønnsomhet. 
Firmaet må rapportere fremdrift og pengebruk ved offentlig støttede prosjekt. 
Firmaet må opprette god personlig kontakt med ansatte i statsadministrasjonen. 
Firmaet må ha et reglement for etisk adferd. 
Firmaet må utvikle et program for å motvirke bestikkelser og dette må benyttes i alle 
forretningssammenhenger. 
Firmaet oppretter kontakt med lokale nettverk for å skaffe seg kontrakter, og betaler 
kommisjoner. 
Firmaet må sørge for at potensielle kontraktører og underleverandører har etiske normer 
mot bestikkelser. 
Firmaet må opprettholde fullstendige oversikter over alle finansielle transaksjoner. 
Firmaet outsourcer arbeid til underleverandører. 
Revisor reviderer firmaets regnskaper. 
Whistleblowers har behov for reglement slik at de beskyttes mot represalier. 
Personer i firmaets- og prosjektets ledelse må ha klare roller i forhold til arbeidsoppgaver 
og prioriteringer. 
Eksportfirma vil besørge teknisk opplæring av mottakers personell. 
Eksportfirma vil planlegge teknologisk samarbeid og overføring av kunnskap. 
Eksportfirma vil besørge teknisk akseptanse og overføring av ansvar til mottaker. 
Ekportfirma vil opprette et datterselskap i importlandet. 
Ansatte må arbeide i lengre perioder i importlandet. 
Ansattes familier må i endel tilfelle flytte til importlandet. 
Noe av prosjektutviklingen vil foregå fra eksportlandet. 
 
Juridisk: 
Firmaet vil benytte advokat til å formulere kontrakt.  
 
Importregion: 
 
ESCWA er en drivkraft i den økonomiske og sosiale utviklingen. 
UNDP beskriver den generelle utviklingen i de arabiske land. 
Arabisk språk er både en arv, ressurs og katastrofe. 
 
Importlandet: 
 
Importlandets statsadministrasjon 
Har sannsynligvis initiert en administrative reform. 
Har sannsynligvis utviklet strategier og målsetninger for den teknologiske utviklingen. 
Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. 
Administrasjonen vil opprette en styringskomité. 
Administrasjonen vil opprette en teknisk komité. 
Administrasjonen vil revidere prosjektets forbruk og fremdrift. 
Administrasjonen har opprettet egen institusjon for å styre offentlige innkjøp. 
Et eget direktorat er ansvarlig for å bekjempe korrupsjon. 
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Importlandets ansatte i statsadministrasjonen: 
Ansatte har mangelfulle språkkunnskaper. 
Ansatte har mangelfull kompetanse på bruk av moderne teknologi. 
 
Juridisk: 
Importlandets lovverk må tillate fri tilgang til offentlig informasjon. 
Importlandets lovverk må tillate andre sider ved importen slik som miljøhensyn osv. 
Eksportfirma vil benytte lokal advokat for å vurdere kontrakt, arbeidstillatelser og 
etablering av datterselskap. 
Importfirma vil benytte advokat for å sette opp kontrakt. 
 
Importlandets ideelle institusjoner: 
Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å 
motarbeide korrupsjon.  
 
Importlandets forretningsnettverk: 
Handelskammeret trekker opp etiske  retningslinjer 
Familienettverkene har meget god kontakt med de primære forretningsinteresser. 
Uavhengige konsulenter må ofte benyttes for å analysere offentlig informasjon. 
Agenter må ikke motta udokumenterte kommisjoner og må godkjenne firmaets anti-
korrupsjons policy 
Privat sektor må få tilgang til offentlige innkjøpsrutiner og reglement. 
IKT-sektoren vil forsyne prosjektet med lokale ressurser. 
Lokale underleverandører vil benyttes for standard hardware og software. 
 
Importlandets banker: 
Statsbanken har ønske om privatisering men ikke samme ønske om en rettferdig 
tilbudsprosess. 
 
Importlandets forskningsinstitusjoner: 
Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. 
Institusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. 
 
Importlandets media: 
Journalister må få kurs og opplæring i ny teknologi. 
Massemedia kan være et filter for offentlig informasjon og presentere denne i fornuftige 
format. 
Massemedia må benyttes for å avertere og informere om nye prosjekt og tjenester. 
 
 
 
 
 
 
 

23.02.2004 Side 61 av 79 



Tom Nystrøm, M.Sc.     

Importfirma: 
Importfirma vil opprette en lokal styringskomité. 
Importfirma vil opprette en teknisk gruppe. 
Importfirma vil utnevne en sponsor for prosjektet. 
Importfirma vil utnevne en koordinator for prosjektet. 
Importfirmaets ansatte vil få opplæring i bruk av utstyret. 
Importfirma vil opprette spesielle ekspertgrupper som vil arbeide med div. 
problemstillinger. 
 
 
 
Importlandets borgere: 
Må få tilgang til offentlig informasjon. 
Eier den offentlige informasjonen. 
Må få tilgang til offentlig dokumentasjon. 
Må få tilgang til informasjon om kommersielle avtaler mellom administrasjon og 
leverandører. 
Må få tilgang til politiske råd og beslutninger. 
Ungdom, kvinner og underprivilegerte grupper må få tilgang til informasjon v.h.a. enkel 
og billig teknologi. 
Landets borgere omfatter beboere i landet, emigranter og immigranter. 
 
Norsk ambassade i importlandet: 
Ambassadør og handelsattache ønsker å bli informert om prosjektet. 
 
Andre land: 
 
Naboland kan ha særinteresser m.h.t. til tilgang til informasjon om prosjektet. 
Naboland ønsker innsyn i prosjektet. 
Stormakter kan ha særinteresser, kan være virkelig oppdragsgiver. 
Andre land kan være med og finansiere prosjektet. 
USAID finansierer endel reformer og prosjekt. 
USA må tillate import av amerikansk-bygde komponenter. 
Andre lands leverandører av teknologi kan ha levert, eller vil levere, teknologi som 
berører prosjektet. 
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Trinn 2: Generalisering, Aggregering og Arvelighet 
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Figure 34 Institusjoner 
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Figure 35 Regioner, institusjoner, land, politiske partier, etniske grupper og religion 
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Figure 36 Statsadministrasjon og borgere ved eGovernment-prosjekt 
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Figure 37 Statsadministrasjon ved private prosjekt 
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Figure 38 Forretnings-nettverk 
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Figure 41 Firma 
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Trinn 3: Interessent-objektmodell og Sammenhenger 
 
Se fig. 2 under Sammendrag og Konklusjoner. 
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Trinn 4: SWOT-analyse 
 
Institusjon_påvirker_Prosjekt 
 

Transparency International beskriver korrupsjon og oppmunterer myndigher til å 
iverksette lovverk mot korrupsjon. 
FN finansierer del-prosjekt og opplæring. 
Verdensbanken finansierer prosjekt. 
Banker og institusjoner vil finansiere prosjektet og besørge eksportgarantier. 
Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å 
motarbeide korrupsjon. 
Forskningsinstitusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. 
ESCWA er en drivkraft i den økonomiske og sosiale utviklingen. 
UNDP beskriver den generelle utviklingen i de arabiske land. 
Arabisk språk er både en arv, ressurs og katastrofe. 
Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å 
motarbeide korrupsjon.  
Statsbanken i importlandet har ønske om privatisering men ikke samme ønske om 
en rettferdig tilbudsprosess. 
Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. 
USAID finansierer endel reformer og prosjekt. 

 
Admin_påvirker_Prosjekt 
 

Eksportlandet har departement som håndterer offentlig støttede prosjekt. 
Departementet har direktorat som fordeler midler til prosjekt. 
Administrasjonens kontrollkomité vil vurdere prosjektet. 
Riksrevisjonen vil sørge for at offentlige midler blir riktig benyttet. 
Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. 
Administrasjonen i importlandet har sannsynligvis initiert en administrative 
reform. 
Administrasjonen i importlandet har sannsynligvis utviklet strategier og 
målsetninger for den teknologiske utviklingen. 
Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. 
Administrasjonen i importlandet vil opprette en styringskomité. 
Administrasjonen i importlandet vil opprette en teknisk komité. 
Administrasjonen i importlandet vil revidere prosjektets forbruk og fremdrift. 
Administrasjonen i importlandet har opprettet egen institusjon for å styre 
offentlige innkjøp. 
Et eget direktorat er ansvarlig for å bekjempe korrupsjon. 
Ansatte i importlandet har mangelfulle språkkunnskaper. 
Ansatte i importlandet har mangelfull kompetanse på bruk av moderne teknologi. 
Naboland kan ha særinteresser m.h.t. til tilgang til informasjon om prosjektet. 
Naboland ønsker innsyn i prosjektet. 
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Stormakter kan ha særinteresser, kan være virkelig oppdragsgiver. 
Andre land kan være med og finansiere prosjektet. 
USA må tillate import av amerikansk-bygde komponenter. 

 
Borgere_påvirker_Prosjekt 
 

Borgere i importlandet må få tilgang til offentlig informasjon. 
Borgere i importlandet eier den offentlige informasjonen. 
Borgere i importlandet må få tilgang til offentlig dokumentasjon. 
Borgere i importlandet må få tilgang til informasjon om kommersielle avtaler 
mellom administrasjon og leverandører. 
Borgere i importlandet må få tilgang til politiske råd og beslutninger. 
Ungdom, kvinner og underprivilegerte grupper må få tilgang til informasjon v.h.a. 
enkel og billig teknologi. 
Importlandets borgere omfatter beboere i landet, emigranter og immigranter. 

 
Ambassade_påvirker_Prosjekt 
 

Ambassadør og handelsattache ved Den Norske Ambassade i importlandet ønsker 
å bli informert om prosjektet. 

 
Nettverk_påvirker_Prosjekt 
 

"Private diplomater" (organisasjonsrepresentanter, forskere, konsulenter) selger 
og gjennomfører mange prosjekt. 
Uavhengige konsulenter evaluerer prosjekter. 
Prosjektet vil benytte underleverandører fra eksportlandet. 
Handelskammeret i importlandet trekker opp etiske  retningslinjer 
Familienettverkene i importlandet har meget god kontakt med de primære 
forretningsinteresser. 
Uavhengige konsulenter må ofte benyttes for å analysere offentlig informasjon. 
Agenter i importlandet må ikke motta udokumenterte kommisjoner og må 
godkjenne firmaets anti-korrupsjons policy 
Privat sektor i importlandet må få tilgang til offentlige innkjøpsrutiner og 
reglement. 
IKT-sektoren i importlandet vil forsyne prosjektet med lokale ressurser. 
Lokale underleverandører i importlandet vil benyttes for standard hardware og 
software. 
Andre lands leverandører av teknologi kan ha levert, eller vil levere, teknologi 
som berører prosjektet. 
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Media_påvirker_Prosjekt 
 

Media vil omtale prosjekter over en viss størrelse. 
Journalister i importlandet må få kurs og opplæring i ny teknologi. 
Massemedia i importlandet kan være et filter for offentlig informasjon og 
presentere denne i fornuftige format. 
Massemedia i importlandet må benyttes for å avertere og informere om nye 
prosjekt og tjenester. 

 
Firma_påvirker_Prosjekt 
 

Eksportfirmaets ledelse vil sette krav til lønnsomhet. 
Eksportfirmaet må rapportere fremdrift og pengebruk ved offentlig støttede 
prosjekt. 
Eksportfirmaet må opprette god personlig kontakt med ansatte i 
statsadministrasjonen. 
Eksportfirmaet må ha et reglement for etisk adferd. 
Eksportfirmaet må utvikle et program for å motvirke bestikkelser og dette må 
benyttes i alle forretningssammenhenger. 
Eksportfirmaet oppretter kontakt med lokale nettverk for å skaffe seg kontrakter, 
og betaler kommisjoner. 
Eksportfirmaet må sørge for at potensielle kontraktører og underleverandører har 
etiske normer mot bestikkelser. 
Eksportfirmaet må opprettholde fullstendige oversikter over alle finansielle 
transaksjoner. 
Eksportfirmaet outsourcer arbeid til underleverandører. 
Eksportfirmaets revisor reviderer firmaets regnskaper. 
Whistleblowers i eksportfirmaet har behov for reglement slik at de beskyttes mot 
represalier. 
Eksportfirma vil besørge teknisk opplæring av mottakers personell. 
Eksportfirma vil planlegge teknologisk samarbeid og overføring av kunnskap. 
Eksportfirma vil besørge teknisk akseptanse og overføring av ansvar til mottaker. 
Ekportfirma vil opprette et datterselskap i importlandet. 
Importfirma vil opprette en lokal styringskomité. 
Importfirma vil opprette en teknisk gruppe. 
Importfirma vil utnevne en sponsor for prosjektet. 
Importfirma vil utnevne en koordinator for prosjektet. 
Importfirmaets ansatte vil få opplæring i bruk av utstyret. 
Importfirma vil opprette spesielle ekspertgrupper som vil arbeide med div. 
problemstillinger. 

 
 
Person_påvirker_Prosjekt 
 

Ansatte må arbeide i lengre perioder i importlandet. 
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Familie_påvirker_Person 
 

Ansattes familier må i endel tilfelle flytte til importlandet. 
 
Person_påvirker_Firma 
 

Personer i firmaets- og prosjektets ledelse må ha klare roller i forhold til 
arbeidsoppgaver og prioriteringer. 

 
Juridisk_påvirker_Firma 
 

Eksportfirmaet vil benytte advokat til å formulere kontrakt.  
Importlandets lovverk må tillate fri tilgang til offentlig informasjon. 
Importlandets lovverk må tillate andre sider ved importen slik som miljøhensyn 
osv. 
Eksportfirma vil benytte lokal advokat for å vurdere kontrakt, arbeidstillatelser og 
etablering av datterselskap. 
Importfirma vil benytte advokat for å sette opp kontrakt. 

 
 
Trinn 5: Strategi for Involvering 
 
Dette punktet har ikke vært mulig å dekke innenfor tidsrammen av denne rapporten . 
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Trinn 6: Strategi for Implementering 
 
Interessentanalysen vil være et integrert element både i forberedelser- og ved 

gjennomføring av prosjektet: 

 

- Beslutningsunderlag m.h.t. gjennomføring av prosjektet. Vurdering av prosjektet vil 

foretas fortløpende. Basert på dette underlaget vil det ved definerte tidspunkt 

(”Decision Gates”) tas beslutning m.h.t. om prosjektet skal videreføres. Det gis 

samtidig anbefalinger m.h.t. ønskede forbedringer i beslutningsunderlaget. Denne 

vurdringen gjøres ofte v.h.a. en standard sjekkliste (f.eks. PDRI) og vekting mellom 

elementer. D.v.s. at metodikken er enkel og støttes v.h.a. spreadsheets. 

 

- Utføre risikoanalyse. Denne vil baseres på et subset av elementer fra 

prosjektvurderingen samt andre elementer det er nødvendig å vurdere. Det er to 

mulige angrepsvinkler m.h.t. risikoanalysen: 

- Enkel gjennomføring v.h.a. spreadsheets og presentasjonsverktøy 

- Modellering av prosjektet slik at risiki, organisering, flaskehalser osv. 

Simuleres før oppstart av prosjektet. 

 

- Interessentanalysen gjennomføres ved at interessenter kartlegges i h.h.t. metodikk 

beskrevet foran, evt. kombinert med gjenbruk av tidligere analyser. Analysen vil bl.a. 

basere seg på informasjon fra prosjektvurdering og risikoanalyse. Basert på en 

vurdering av prosjektet (”one-off”/repetitiv, kompleksitet, varighet osv.) vil det være 

to angrepsvinkler m.h.t. gjennomføring av analysen: 

- En enkel analyse v.h.a. skjema. Påvirkning og viktighet vurderes. 

- Objekt-orientert analyse, model og software som gir mulighet til å gjøre 

varierte analyser og oppfølging av interessenter. Modell og software vil være 

gjenbrukbare av andre tilsvarende prosjekt.  

 

- System for balansert målstyring vil basere seg på elementer fra analysene over. 

Systemet (software) for målstyringen vil integreres med systemet (software) for 

interessent-oppfølging. 
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Figure 43 Integrert prosjekt-oppfølging 
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Trinn 7: Strategi for Oppfølging 
 
Prosjektets prestasjoner vil følges opp mot en planlagt kurve over forbruk av målbare- og 

(forhåpentligvis) ikke-målbare ressurser i h.h.t. definisjoner i den balanserte målstyring. 

Fortjente og forbrukte tall vil beregnes periodisk og plottes mot planlagt.  

 

F.eks. vil plotting av kost- og timeutgang kunne gi følgende bilde av forsinkelser og 

budsjettoverskridelser i prosjektet: 

  
 

 
 
 

Figure 44 Planlagte, fortjente og forbrukte ressurser 
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Noen primære interessenter ved gjennomføring av prosjektet vil være prosjektledelse, 

styringskomité og oppdragsgivere. Det er grunn til å anta at det vil opprettholdes et 

statisk forhold m.h.t. grad av innflytelse på prosjektet sålenge prestasjoner ligger på, eller 

over, det planlagte nivå. Synker imidlertid prestasjoner over på den "negative" siden et 

det grunn til å anta at prosjektledelsens innflytelse på prosjektet vil synke samtidig som 

styringskomité og oppdragsgivere vil øke sin innflytelse for å bedre prestasjonsnivået:  

 

Figure 45 Grad av innflytelse vs. prosjektets prestasjonsnivå 

 
Tilsvarende betraktninger (beregninger) vil kunne etableres for alle viktige interessenter 

vs. prosjektets prestasjons-indikatorer og benyttes for å etablere dynamiske- og 

funksjonelle modeller for det konkrete prosjektet. 

 

Objekt-, dynamiske- og funksjonelle modeller vil kunne benyttes i prosjektets 

databaserte oppfølgingssystem. 
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16. Elektroniske vedlegg 
 
Vedlegg 1 Presentasjon     Powerpoint 

Vedlegg 2 CESAR tekstanalyse    PDF 

Vedlegg 3 NCSIS tekstanalyse    PDF
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