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Bankene i Norge lyktes lenge med å samarbeide om å levere gode,
effektive tjenester og å holde konkurrenter på avstand
Lavest
transaksjonskost i % av
BNP

Formet kunde
adferd

Høy
produktivitet

Populære
tjenester

 Kontoførte løsninger overlevde

Ingen bransje glidning

 Beskyttet bankkontoen som
plattform for å selge flere tjenester
 Stoppet telecombransjens
inntreden

Konkurranse
og samarbeid
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Samarbeidet og suksessen bygger på en til dels gjenbrukbar arkitektur
Omforente spilleregler

Tydelige
felles
ambisjoner

•
•
•
•

Artikulere nødvendighet
Forme en koalisjon
Utvikle spilleregler
Skape governance – avgi
rådighet til koalisjonen

• Arbeide kunde – og
markedsfokusert
• Beskrive spillebrettet
• Definere hva samarbeide
om – hva ikke
• Formulere strategi og
veikart
• Beskrive arkitektur for felles
plattformer
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• Skape fellesressurser
• De facto standarder
• Protokoller
• Kontrahere driftskapasitet
• Sikre markedsdominans

Forming av samarbeidet i et økosystem planlegges med samme verktøy
som man planlegger en transformasjon av en virksomhet
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Nåsituasjon

Etablering av omforent
forståelse av nåsituasjonen

4

Strategisk veikart

2 Målbilde og ambisjon

Gap-analyse og helhetlige implementeringsplaner med
solid eierskap hos beslutningsfattere

Et velforankret, helhetlig
felles målbilde beskrevet
gjennom:

Hvordan vi presterer vi
hver for oss?

Hvordan vi presterer,
sammen og hver for oss?
Hvilken posisjon vi har
sammen, hvilken verdi
leverer vi kunde og
samfunn?
Hva vi har av felles
forutsetninger for å
levere
prestasjon og posisjon?

Hvilken posisjon har vi
hver for oss?

Hva vi har hver for oss av
forutsetninger for å
levere nåværende
prestasjon og posisjon?

1

5
Hovedutfordringer
Få aksept for oppgivelse av
rådighet?

Kritiske suksessfaktorer

Risiko og usikkerhetsminimering

Vedlikeholde felles rasjonale
Dialog mellom ledere
Levere etter plan
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Hva skjer, hvorfor må vi
samarbeide?

“The actor-oriented architectural scheme” er et godt utgangspunkt for
hvordan læringen kan generaliseres og brukes i andre bransjer
Elements

Requirements/outcomes
 Who have the capabilities and
values to self organize

Actors

Commons

These elements both
create and function
within organizational
contexts consisting of
various combinations of:
•

Transparency

 Where actors accumulate and
share resources

•

Shared values

 Resources that are collectively
owned and available to the
actors

•

Norms of reciprocity

•

Trust

•

Altruism

 That enable multi-actor collaboration

Protocols,
processes and
infrastructures

 Codes of conduct used by
organizational actors in their exchange
and collaboration activities

Outcomes

 Systems that connect actors

Requirements

Benefits
•

As the costs of global
communication and
information
processing continue
to decline, hierarchy
will become a
relatively more
expensive way of
organizing

The elements of the
actor-oriented scheme
•

enable large groups
of collaborating
actors

•

to self-organize with

•

minimal use of
hierarchical
mechanisms

This scheme represents a change from expressing organizational architecture as specific organization
structures to expressing it as principles by which actors engage in organizational relationships
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