
Coopetition  

Eftersom både konkurrens och 
samarbete har betydande för-
delar men motverkar varan-

dra bör man försöka sträva efter 
att uppnå en lämplig balans mellan 
dem, det vill säga coopetition. Per 
Erik Eriksson har i sin forskning 
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COOPETITION

– projektstyrningsformen som balanserar 
samarbete och konkurrens

studerat coopetition i vertikala af-
färsrelationer mellan köpare och 
säljare i byggbranschen. Främst har 
transaktioner mellan beställare och 
huvudentreprenörer undersökts 
men även relationer med underen-
treprenörer och leverantörer.

Olika typer av transaktioner (kon-
trakt) bör styras med olika nivåer 
av coopetition. För enkla, standar-
diserade transaktioner med kort 
varaktighet och liten osäkerhet där 
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tidspressen också är låg bör köpa-
ren fokusera på att uppnå så hög 
konkurrens som möjlig, samarbete 
är inte nödvändigt. Ökad komplex-
itet, kundanpassning, varaktighet, 
osäkerhet och tidspress ökar däre-
mot behovet av flexibilitet, koordi-
nation, anpassning samt utbyte av 
kunskap och information. Detta 
gör att samarbete blir mer viktigt 
än konkurrens vid dessa typer av 
transaktioner. De flesta transaktio-
ner är inte ensidigt av den ena eller 
andra typen utan ligger någonstans 
mellan extrempunkterna på ett 
coopetitionkontinuum, se figur 1. 
Därmed är det också lämplig med 
någon typ av coopetition som ba-
lanserar samarbete och konkurrens 
på ett lämpligt sätt. 

Huvudparten av byggprojekt ut-
görs oftast av kontrakten med bygg- 

garen) istället för på köparen, och 
dels för att själva byggandet bara 
är en enskild del av hela processen. 
Det mer generellt vedertagna be-
greppet inköpsprocessen är därför 
mer lämpligt för att underlätta en 
kundfokuserad helhetssyn på trans-
aktionen. 

Genom att välja olika alternativ 
i konkurrens- och samarbetsko-
lumnerna eller alternativen i coo-
petitionkolumnen kan man uppnå 
projektstyrningsformer som främ-
jar lämplig balans mellan samar-
bete och konkurrens. Alternativen 
i coopetitionkolumnen involverar: 
gemensam projektering med en 
huvudpart ansvarig (general- eller 
totalentreprenad), beställaren bju-
der in några få entreprenörer att 
lämna anbud, vilka sedan utvär-
deras med hjälp av både pris och 
mjuka parametrar, standardavtalen 
kompletteras med relationsnor-
mer (bra samverkansklimat) så att 
relationerna inte blir för formella, 
ersättningsformen baseras på både 
fast pris och incitament, parterna 
använder sig av samverkansverk-
tyg (exempelvis gemensamma mål, 
teambuilding, gemensamt projekt-
kontor, gemensam IT-databas och 
partneringledare), och prestations-
utvärdering (kontroll av pågående 
och utförda arbeten) utförs av både 
beställarsidan (kontrollant/besikt-
ningsman) och entreprenör (egen-
kontroll).   

och installationsentreprenörer samt 
konsulter inom dessa områden. 
Dessa transaktioner kännetecknas 
ofta av stor komplexitet och kund-
anpassning, lång varaktighet, stor 
osäkerhet och tidspress. Därför är 
samarbetsbaserad coopetition oftast 
mest lämpligt för huvudkontrakten 
i byggprojekt.  

Hur uppnås då lämplig coopetition? 
Jo, genom att systematiskt välja pas-
sande alternativ under inköpspro-
cessen ända från startskedet (pro-
jektering) till slutförd transaktion 
(prestationsutvärdering), se tabell 
1. I byggbranschen benämns denna 
process oftast byggprocessen. Detta 
är olämpligt av två skäl: dels ger 
det ett fokus på leverantören (byg-
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Genom en enkät till medlemsorga-
nisationerna i intresseföreningen 
Byggherrarna har Per Erik Eriksson 
i sin forskning undersökt svenska 
beställares upphandlingsmetoder. 
Resultaten från denna enkätstudie, 
som genomfördes 2005/2006 och 
omfattade 87 organisationer, visar 
att de vanligaste använda alter-
nativen i inköpsprocessen är: pro-
jektering utförd av beställarsidan 
(traditionell generalentreprenad), 
anbudsinfordran involverar många 
anbud, anbudsutvärdering är främst 
baserad på pris, kontrakten baseras 
alltid på olika standardavtal (AB, 
ABT mm), samverkansverktyg an-
vänds i liten utsträckning, samt 
prestationsutvärdering utförs av 
beställarsidan med hjälp av kon-
trollant/ besiktningsman. De van-
ligaste upphandlingsalternativen 
återfinns därmed uteslutande i kon-
kurrenskolumnen, även om sam-
arbetsalternativ också används i 
mindre utsträckning. Detta betyder 
att upphandlingsmetoderna som 
används mest i Sverige idag leder 
till konkurrensbaserad coopetition, 
vilket enligt den utvecklade upp-
handlingsmodellen inte är lämpligt. 
I enkäten tillfrågades responden-
terna också huruvida de tyckte att 
ökad konkurrens eller samarbete 
var viktigast för att uppnå bättre 
effektivitet i byggprojekt. Två tred-
jedelar (67%) av beställarna tyckte 
att ökat samarbete var viktigast, 
vilket går stick i stäv med deras 
konkurrensfokuserade beteende. 

Hur kan upphandlingsmetoderna 
förändras så att en projektstyr-
ningsform som främjar samarbets-
baserad coopetition uppnås? Jo, 
genom att välja alternativen i sam-
arbets- och coopetitionkolumnen. 
Partnering är en samarbetsfokuse-
rad projektstyrningsform som syf-
tar till att öka samverkan mellan 
parterna i byggprojekt. När part-
nering används fullt ut så innebär 

det en projektstyrningsform som 
fokuserar på samarbete under hela 
inköpsprocessen. I Sverige finns 
det olika namn på denna typ av 
projektstyrningsform, till exempel 
samverkansentreprenad, utökad 
samverkan, förtroendeupphandling 
och vinn-vinn. Internationellt sett 
så är emellertid partnering det mest 
vedertagna begreppet, både bland 
forskare och praktiker i byggbran-
schen. Därför kan det verka lite 
olyckligt att många svenska orga-
nisationer undviker att använda 
begreppet partnering, till synes en-
dast för att det i Sverige förknippas 
mycket med entreprenadföretaget 
NCC som tidigt propagerade för 
denna projektstyrningsform. Bygg-
herrarna har emellertid anammat 
begreppet och marknadsför nu 
partnering genom en egen hemsida 
(www.partnering.se) och genom 
utbildningar öppna för deltagare 
även utanför medlemsorganisatio-
nerna. Detta är positivt för svensk 
byggbransch som helhet och kan-
ske kan nu begreppet partnering 
bli mer neutralt och accepterat hos 
alla aktörer så att olika forskare 
och praktiker kan använda sig av 
samma språk. 

Genom en fallstudie av ett bygg-
projekt beställt av AstraZeneca 
undersökte Per Erik Eriksson hur 
partnering kan implementeras och 
användas i praktiken. Fallstudien, 
som involverade upphandling och 
uppförande av en läkemedelsfabrik, 
utfördes i form av aktionsforskning 
där forskaren själv deltog aktivt i 
partneringprocessen som rådgivare 
och partneringledare. Projektet var 
mycket komplext och kundanpas-
sat med lång varaktighet (ca 2 år) 
och stor osäkerhet. AstraZeneca 
valde i detta projekt upphandlings-
alternativ ur samarbets- och coo-
petitionkolumnen: projekteringen 
utfördes gemensamt med konsulter 
och viktiga entreprenörer även om 
beställarsidan hade det formella 
ansvaret (Generalentreprenad), 

viktiga bygg- och installationsen-
treprenörer upphandlades tidigt ge-
nom först prekvalificering av några 
få anbudsgivare och sedan anbuds-
utvärdering där mjuka parametrar 
gavs stor vikt (60%), kontrakten 
baserades på AB som vanligt men 
samverkansklimatet gjorde att de 
formella kontrakten inte fick så stor 
betydelse, ersättningsformen var en 
kombination av fast pris på indirek-
ta kostnader och löpande räkning 
med bonuschans på direkta kostna-
der, prestationsutvärdering utfördes 
till stor del av generalentreprenören 
genom egenkontroll (endast un-
gefär hälften av den färdiga bygg-
naden genomgick en fullständig 
slutbesiktning, medan övriga delar 
besiktades genom stickprov). Ge-
nom dessa val uppnåddes en sam-
arbetsbaserad coopetition, vilket 
också är lämpligt enligt den utveck-
lade upphandlingsmodellen. Pro-
jektstyrningsformen verkar också 
ha fungerat väl eftersom projektet 
slufördes i tid och under justerat 
målpris samt att projektdeltagarna 
var nöjda med projektet och ansåg 
att det genomförts framgångsrikt.

Samhällets allt snabbare utveckling 
resulterar i att byggprojekt känne-
tecknas av ökad komplexitet, kun-
danpassning, osäkerhet och varak-
tighet samtidigt som de blir alltmer 
tidspressade. Därav blir samarbete 
viktigare än konkurrens, varför be-
ställare av byggprojekt bör sträva 
efter att uppnå samarbetsbaserad 
coopetition. Traditionella upp-
handlingsmetoder som fokuserar 
på konkurrens håller därför på att 
bli obsoleta. Partnering börjar eta-
bleras som en lämplig projektstyr-
ningsform för att minska fokus på 
konkurrens och öka samarbetet. 
Men det är viktigt att komma ihåg 
att partnering och samarbete inte 
har något egensyfte; de syftar till att 
uppnå bättre projektresultat, vilket 
oftast även kräver en viss grad av 
konkurrens. 

"Om partnering 
används på 
rätt sätt med 
ett långsiktigt 

helhets-
perspektiv kan 

samarbets-
fokuserad 
coopetition 
erhållas, 

vilket främjar 
goda projekt-

resultat"



Många aktörer är lite rädda att partne-
ring ska leda till att man fastnar i något 
sorts ”samarbetsträsk” där aktörer blir 
lata och inte fokuserar på effektivitets-
förbättringar. Denna träskmark gagnar 
inte någon och det är alla parters plikt att 
bibehålla affärsfokus. Beställaren kan ge-
nom lämpliga val under inköpsprocessen 
se till att en viss grad av konkurrens hela 
tiden bibehålls även i samarbetsfokuserade 
relationer. Exempelvis kan mer än en le-
verantör bjudas in som anbudsgivare ge-
nom pre-kvalificering, anbudsutvärdering 
inkluderar till viss del pris (tex 20-40%), 
incitamentsbaserad ersättningsform bör 
vara designad så att den verkligen ger en-
treprenören motivation att hitta bättre lös-
ningar och arbeta effektivt, gemensamma 
mål bör vara tillräckligt offensiva för att 
ge drivkraft till utveckling, samarbetsba-
serad benchmarking kan användas för att 
jämföra prestationer med liknande projekt 
utförda av andra och på så vis hitta ”best 
practice”. Om partnering används på rätt 
sätt med ett långsiktigt helhetsperspektiv 
kan samarbetsfokuserad coopetition erhål-
las, vilket främjar goda projektresultat.
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