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SUMMARY
This licentiate thesis investigates architectural competitions and quality assess-
ment of  architecture in an early phase. The project is developed out of  a need 
of  knowledge about the role of  architectural competitions in design quality 
improvement and their outcomes in society. It focuses on a central part of  the 
competition: the jury’s judging process and how jury members discuss and eva-
luate entries in order to select and award a winner. 
 Usually, a competition jury comprises of  both architects and laypersons. 
The architects have the responsibility to guide the non-professional members 
through the entries. Therefore, the architect members are forced to explain and 
justify their professional opinions about the design aspects of  the entries. The 
discussions of  architecture become pedagogical and straightforward, which fa-
cilitate my observations and understanding of  the entire process. Besides sho-
wing a professional assessment of  architecture, the jury situation reveals prefe-
rences in a more obvious way than discussions among only architects.
 The study strives to accumulate knowledge of  architectural competitions, 
jury judgment and evaluations of  architectural design quality. It is keen to find 
out: How is an architectural competition conducted and organized? How does 
the jury process work? How do they appoint a winner? Is the design assessment 
a matter of  expertise or personal preferences? What is the architect’s role in a 
competition? Which are the jury’s central problems?  
 Triangulation of  obtained data as well as research methods has been used 
in order to secure the project’s credibility. The survey has been made in four 
steps by a feasibility study, an analysis of  criteria and two case studies. The re-
search is mainly carried out by using mixed methods of  investigation. Analysis 
of  the situation, document studies and case studies are shaping the important 
empirical foundations. The first step was a feasibility study of  the architectural 
competitions in the Nordic countries.1 The study is made together with Dr. 
Magnus Rönn and Dr. Reza Kazemian and published in two scientific reports. 
(Kazemian, et al., 2005; Kazemian, et al., 2007) Three different methods of  data 
gathering were used. 

1) A comparison of  the competition rules between the four countries.
2) Statistics extraction and interpretation of  the competitions in the four 

countries from January 1999 to December 2000.
3) Interviews with 18 key-persons with experiences from competition juries, 

arrangements of  competitions and competition secretaries.
The research results from the study have been  quite unique and informative. 
One was the development of  a preliminary model of  a jury judgment process 
and how it is conducted. The study also indicated that the selection of  cases 
should be made at least by one open and one invited competition in order to 

1 Sweden, Norway, Denmark and Finland



get a variation-rich  foundation.
 The second step was an analysis of  evaluation criteria in competition as-
sessments. Documents from nine competitions in different scales (town-plan-
ning, building design and furniture design) are investigated. They are compared 
to a checklist of  evaluation aspects from a guide booklet to jury members pu-
blished by the Competition Secretariat at the Swedish Association of  Archi-
tects. The study indicates that a set of  fundamental criteria exists, and is used in 
in various scales of  professional design evaluation.
 The feasibility study and criteria analysis provides important information 
that are useful in the organisation and conduction of  the case studies. Based 
on these premises, two project competitions were selected as case-studies, one 
was an open competition and the other was an invited competition. The first 
study was the open competition ”Visans hus i Västervik”2 in the south-east of  
Sweden. The major task of  the competition was to design a building that should 
be used for conferences and cultural events in Västervik. The jury consisted of  
eight persons: four architects, two politicians and two experts in musical perfor-
mance and music festival arrangement. The jury needed five meetings to find a 
winner among the 97 entries that could best meet the requirements of  the com-
petition program. The assessment process started with an out-sorting of  entries 
and a gradual and thorough analysis of  the remaining ones. The study showed 
how rhetoric influence the jury’s work. The entries contained both visual rheto-
ric in the way they were graphically organized and presented in written rhetoric 
in the way the texts were prepared. The jury members used verbal rhetoric in 
their discussions. 
 The different types of  rhetoric revealed the preferences and points of  
interest from the actors in a competition. The architects behind the entries di-
rected themselves toward different parts of  the jury. The jury members had 
different aims with the competition and different interests to look after. By the 
fourth meeting, the jury came to a critical point when no entry seemed to be 
good enough. Then in the last meeting the jury studied the entries in a scale-
model. This made them finally agree upon one entry that appeared as fitting in 
the surroundings. It was the eye that finally settled the competition.
 The second case study was the invited competition called ”Bildnings- och 
kulturcentrum i Hagfors.”3 Hagfors is a small town in Sweden. The task was 
to re-design an existing school. The building should be expanded and rebuilt 
to give space to the pupils from four other nearby schools that were facing to 
be closed down. The competition was used by the Hagfors municipality to find 
appropriate architects to cooperate with, as well as to promote the municipality 
through its attractive architecture. This project appeared to be controversial 
and created a debate among the inhabitants of  Hagfors who were  complaining 
about the closing down of  the four schools in their town. The jury in Hag-
2 ”The house of  the song in Västervik” (my translation)
3 “Educational and cultural centre in Hagfors” (my translation)



fors consisted of  nine persons: two architects, one professor in education (pe-
dagogy), three politicians, the technical director of  Hagfors municipality, the 
principles from the affected schools and one representative from the Swedish 
Teachers’ Union. There were four competition entries, and the jury used three 
meetings in order to select a winner. In this process, two different strategies 
of  assessment appeared. The experienced decision makers in the jury were in 
favour of  an effective selection procedure that meant sorting out entries and 
using criteria in order to reach a final decision. The architects in the competition 
carried on their evaluation through architecture criticism. Their strategy was to 
compare and analyze all the entries in order to reach a common solution. The 
time pressure made it difficult for the jury members to see the other points of  
view. But by the last meeting, the jury succeeded to agree upon a winner.
 The four studies on different aspects of  the competition system provi-
des insights of  the architectural competitions in Sweden, quality assessment of  
architecture and the decision making process of  the jury. The study provides 
a complex and informative picture of  architectural competitions. The research 
findings can be concluded as follows:

• The jury’s judgment of  the entries in an architectural competition is a cre-
ative process that follows general directions in combination with the uni-
que competition’s preconditions. A general model of  assessment has to 
be adjusted to the actual competition. The jury’s meeting with the entries 
cannot be fully predicted.

• The architects’ particular way to assess architectural design aspects in its 
early evaluation phases can be questioned by other non-architect jury 
members due to time pressure. The assessment process must contain 
quick decisions as well as in-depth analyses of  the entries.

• In spite of  the fact that the jury’s decisions are made behind closed doors, 
the assessment can be influenced by the external debate. The jury’s works, 
is in this respect dependent to the context.

• There are some fundamental evaluation criteria that have decisive impacts 
on how the jury evaluates proposals in competitions. These evaluation 
criteria indicate a common ground of  professional thoughts and under-
standing of  design quality among architects.

• In jury assessments, a positioning between architects and laymen that re-
present the arranger can appear. This is due to different professional be-
longings among the jury members as well as to differences in the interests 
and aims of  the competition. In spite of  this, the studied juries succeeded 
to find a winner.

• There is a genuine insecurity inherent in the assessment and decision ma-
king process of  a competition. This is due to the fact that there can always 
be more than one good solution for a design task.



FÖRORD
Tävlingsjuryns bedömningsarbete har varit ett spännande forskningsämne som 
ihärdigt vecklat ut sig under arbetets gång. Redan under de första intervjuerna 
med erfarna juryledamöter förstod jag att denna process är något alldeles speci-
ellt. Det finns paralleller till andra företeelser - bedömningssporter, rättegångar 
eller anställningsingtervjuer - samtidigt som bedömningen av arkitekttävlingar 
är unikt i sin karaktär, vilket avhandlingen kommer att utveckla. Trots att det 
är ett väl inringat fenomen som engagerar så finns det inte mycket forskning 
om tävlingar. Mitt projekt har därmed haft en idealisk utgångspunkt, och det 
fick också en spännande utformning: Jag har fått vara med bakom de lyckta 
dörrarna och observera jurybedömningar. Juryns situation är tillspetsad: flera 
olika lösningar på samma uppgift, ett alternativ skall väljas ut som vinnare, hela 
juryn skall vara överens om valet. Diskussionen blir distinkt men också färgad 
av sammanhanget och uppgiften. Retorik, kritik och förklaringar blandas och 
visar hur en professionell bedömning och utvärdering går till. Nu är denna del 
av projektet avslutad. Resultatet är en pusselbit till bilden av arkitekttävlingen 
som fenomen och en inblick i arkitekters sätt att arbeta.
 Projektet har varit spännande och väldigt roligt att genomföra. Genom  
processen har jag haft tillgång till personer som på olika sätt hjälpt mig att ge-
nomföra arbetet. Först och framför allt vill jag tacka min handledare Magnus 
Rönn som gav mig möjligheten att få göra detta och som genom hela processen 
har uppmuntrat, stöttat, läst, kommenterat och varit helt outtröttlig i entusi-
asm och engagemang. Ett stort tack också till mina biträdande handledare Ylva 
Dahlman och Reza Kazemian som båda engagerat sig och noggrant läst och 
kommenterat mina texter. Vidare vill jag tacka Thomas Nordberg från Sveriges 
Arkitekter som delat med sig av sina erfarenheter som tävlingssekreterare, både 
som informant och i genomförandet av fallstudierna. Även Katarina Nilsson 
från Sveriges Arkitekter har bidragit med värdefulla kommentarer utifrån sin 
erfarenhet som tävlingssekreterare. Ett stort tack också till de två jurygrupper 
som låtit mig studera dem och bidragit med reflektioner över processen: Tua 
Franklin, Mats Widbom, Per Knutsson, Erik Wikerstål, Anita Bohman, Harald 
Hjalmarsson, Hansi Schwarts, Björn Ulvaeus, Love Arbén, Kenneth Gärdestad, 
Mats Ekholm, Michael Dahlqvist, Lars T Stensson, Anita Fridberg, Björn Dah-
lin, Anna Sjörs och Bengt Nyman. Jag vill också tacka Emma Oscarsson som 
hjälpt mig med praktiska detaljer kring tävlingen i Västervik.
 Tack till Ulrika Bergström, Cajsa Rydén och Myr Ullhammar från Statens 
Fastighetsverk som initierade den nordiska studien. Jag vill även rikta ett tack till 
de informanter som ställt upp med sin tid och svarat på frågor i denna studie: 
Flemming Deichmann, Lars Ole Hansen, Jan Christiansen, Birgitta Holm, Per 
Kallstenius, Christer Wadelius, Per Rygh, Kjell Beite, Gaute Baalsrud, Ingrid 



Hildrum, Matti K Määkinen, Teemo Kurkela, Jussi Murole, Mikael Sundman, 
Pekka Pakkala, Pirjo Pekkarinen-Kanerva och Paula Huotelin.
 Vidare tack vill jag rikta till Rolf  Johansson, professor vid institutionen 
för bebyggelseanalys, KTH och Per-Mikael Sällström från Sveriges Arkitekter 
som läst och kommenterat arbetet. Rasmus Wærn har läst och bidragit med 
värdefulla synpunkter på arbetet. Ett stort tack också till Margitta Kylberg och 
Anna Langaard på Arkitekturbiblioteket, KTH, för engagerad hjälp med littera-
tursökning.
 På min arbetsplats har jag varit omgiven av många kloka och trevliga kol-
leger. Ett stort tack till forskargruppen Arc•Plan och framför allt Patrick Bjur-
ström som opponerat och bidragit med sina erfarenheter som tävlingssekre-
terare, Christina Bodin Danielsson, som har stöttat  och kommit med många 
goda råd, Jonas E Andersson som dessutom korrekturläst, Elisabeth Tornberg, 
Erland Flygt, Charlotta Bergström, Monica Sand, Katrin Fagerström och Stina 
Hagelqvist som alla har tagit sig tid att kommentera mitt arbete. Ett stort tack till 
er och andra forskarkollegor som genom trevligt sällskap i pauserna gjort min 
tid på Arkitekturskolan rolig och inspirerande.
 Sara Jivenius och Anna Broström har givit mig hjälp med språkgransk-
ning. Anna Bengtsson har bidragit med stöd och inspiration. Jag vill också tacka 
Anna-Maria Blennow, Thomas Tägil och Roger Jönsson som genom projekt 
Clio introducerade mig till ämnet arkitekttävlingar. 
 Ett sista stort tack till släkt och vänner som intresserat sig och engagerat 
sig i mitt arbete. Slutligen till Mats, Embla och AgnesCecilia som gjort detta 
tillsammans med mig!
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1. INLEDNING
Tävlandet i arkitektur är en levande och viktig företeelse inom arkitekternas 
profession. Mytbildningen är stark, genom historien finns många exempel på 
kända byggnadsverk som är resultatet av tävlingar, liksom på framgångsrika ar-
kitekter som byggt sina karriärer på tävlingar. Åsikterna kring arkitekttävlingar 
är också många och skiftande. ”Alternatively praised as a democratic forum for 
talent and public choice or condemned as a lottery whose outcome is inevitably 
a compromise.” (Bergdoll, 1989, s. 21) Den dubbelhet som kännetecknar en ar-
kitekttävling - en utåtriktad och lättlillgänglig konkurrensformen med en sluten 
insida där bedömningen sker utan insyn - skapar intresse och nyfikenhet kring 
arkitektur som är lockande för alla parter. Förväntningar och önskan om för-
ändring är drivkrafterna för tävlingsarrangören, möjligheterna att få ett uppdrag 
genom att arbeta fritt och kreativt och ärelystnaden lockar de tävlande. 
 Trots dess omdiskuterade position så finns det lite forskning och få ut-
värderingar gjorda om arkitekttävlingar, både i Sverige och internationellt. ”Alt-
hough many people have written about competitions, none of  the critically and 
systematically evaluates how well the winning solution works for the consu-
mer, the building inhabitants and passerby.” (Nasar, 1999, s. 23) Denna avhand-
ling syftar till att öka kunskapen om tävlingar genom att fokusera på ett viktigt 
moment: juryprocessen. Tävlingsjuryn består av såväl experter som lekmän på 
arkitektur med det gemensamma målet att enas om en pristagare. Under be-
dömningen inventeras och tolkas förslagens innehåll i de enskilda medlemmar-
nas medvetanden och vidare i diskussionen som utmynnar i valet av pristagare. 
Juryns sammansättning gör att diskussionen om arkitektur blir tydligare än om 
den hållits mellan enbart arkitekter. Arkitekterna i juryn måste motivera sina 
värdeomdömen tydligare än om diskussionen enbart hölls mellan arkitekter. 
Genom en metodisk, kritisk och pedagogisk diskussion skapar juryledamöterna 
en gemensamt uppbyggd förståelse av förslagen. 
 Arkitekttävlingen är en företeelse där arkitekterna bjuder in lekmän att 
delta i professionens arbete. I en öppen tävling kan alla delta och i juryn sitter 
lekmän vars röster väger lika tungt som arkitektledamöternas. Arkitekturen har 
en estetisk, bedömbar sida, vilket gör att arkitekterna i en tävlingsjury riskerar 
att få sin expertroll ifrågasatt. Hur ser juryns diskussion ut? Är bedömningen en 
fråga om expertkunskap eller om personliga preferenser? Vilken blir arkitektens 
roll i en tävlingsjury? Vidare: hur går jurybedömningen till och hur kan en jury 
enas om en vinnare?
 Avhandlingsprojektet undersöker dessa frågeställningar genom omvärlds-
analys, dokumentanalys och fallstudier. Avhandlingsprojektet har utförts i fyra 
steg, där det första steget var en förstudie av arkitekttävlandet i Norden och 
omfattade en inventering av regler, sammanställning av statistik och genomför-
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ande av intervjuer med erfarna juryledamöter och tävlingssekreterare. 
 Det andra steget var en analys av kriterier i tävlingsprogram och juryutlå-
tande. Jämförelserna indikerade att det finns en uppsättning grundkriterier som 
används för tävlingar i arkitekturens olika skalor, en gemensam föreställning om 
kvalitet och hur goda lösningar på gestaltningsproblemen har identifierats.
 Det tredje steget i avhandlingsarbetet var en fallstudie av en öppen arki-
tekttävling som visade hur retorik slår igenom i juryns arbete. Förslagsställarna 
försöker genom en retorisk ansats i de arkitektoniska lösningarna, den grafiska 
presentationen och texten i förslagen övertyga juryn om det egna förslagets 
kvaliteter. Vidare framträdde en strävan hos juryn att bygga upp en dominans-
struktur i diskussionen för att känna säkerhet i beslutet. En annan erfarenhet var 
att presentationen av förslagen i ytterligare ett medium, i detta fall en modell, 
underlättade juryns arbete med att hitta en vinnare.
 Det fjärde steget var en fallstudie av en inbjuden tävling som visade hur 
olika strategier för bedömningsarbete påverkar juryn. Medan några juryledamö-
ter ville följa en rationell beslutsmetod strävade andra efter en arkitekturkritisk 
modell för bedömning. Studien visade också hur kriterier kan utvidgas och pre-
ciseras för att hjälpa juryn att skilja förslagen åt i slutbedömningen.
 Studierna gav en rad insikter kring arkitekttävlingar, kvalitetsbedömning 
av arkitektur och juryns beslutsprocess. En komplex och informationsrik bild 
av tävlingens beståndsdelar utkristalliserade sig. Redovisningen av besluts- och 
bedömningsprocessen är ett försök till teoriutveckling.

1.1 AVHANDLINGENS UPPLÄGGNING
Detta är en sammanläggningsavhandling som består av sex kapitel, som utgör 
kappan, och tre artiklar. Efter inledningen följer en presentation av det teoretis-
ka ramverket och en introduktion till de tre artiklarna. Det första delen av kap-
pan är en presentation av de teoretiska utgångspunkterna för detta arbete och 
behandlar litteratur, teori och begrepp. Den andra delen behandlar de svenska 
tävlingsreglerna, deras historiska utveckling och nuvarande innehåll. Den tredje 
delen innehåller en sammanfattning av avhandlingsarbetet, dess syfte, metoder 
och genomförande. Den fjärde delen sammanfattar de tre artiklarna. Den femte 
delen är en sammanfattning av de diskussioner och slutsatser som avhandlings-
arbetet gav upphov till. Sedan följer referenser och därefter de tre artiklarna.
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Avhandlingsarbetet bottnar i ett sökande efter kunskap om arkitekttävlingar, 
deras utförande och resultat. Detta arbete har, liksom ofta är fallet inom arkitek-
turforskning, ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Inom ramen för avhandlingen 
har främst tre forskningsfält berörts. Dels handlar det om forskningen kring 
arkitekturtävlingar, dels om bedömnings- och beslutsteori och dels om teorier kring 
arkitektonisk kvalitet. Kapitlet inleds med en presentation av de teoretiska ansat-
serna, en genomgång av forskningsfronten kring arkitekttävlingar. Vidare en 
presentation av de viktigaste verken som använts i avhandlingsarbetet rörande 
bedömnings- och beslutsteorier samt arkitekturorienterade kvalitetsteorier. Ka-
pitlet avslutas med en genomgång av avhandlingens nyckelbegrepp.

2.1 FORSKNINGENS ANSATSER
I detta forskningsprojekt har ett nutidsperspektiv på arkitekttävlingen antagits. 
Därmed skapas möjligheten att sätta juryns bedömningsprocess i centrum för 
forskningen, eftersom jurybedömningar sällan dokumenteras. Det vetenskap-
liga tillvägagångssättet är omvärldsanalys av arkitekttävlandet i Norden, kriterie-
analys samt fallstudier av pågående tävlingsbedömningar. Den övergripande ve-
tenskapliga strategin är grundad teori (grounded theory), en empiriskt grundad 
teoriutveckling. Jag har utgått ifrån det empiriska materialet och bygger upp ett 
teoretiskt ramverk utifrån insamlad data. (Charmaz, 2000) 
 I arbetet har jag också använt min bakgrund som landskapsarkitekt. Jag 
har haft ett dubbelt perspektiv i studierna. Dels befinner jag mig inom arkitek-
ternas profession i fråga om arbetsmetoder och ämnesområden. I frågor som 
handlar om arkitektonisk kvalitet och gestaltning stämmer arkitekternas arbets-
sätt väl överens med landskapsarkitektens. Dels finns det skillnader i arkitekters 
och landskapsarkitekters kunskaper, exempelvis gällande teknik och konstruk-
tion. Det dubbla perspektivet har resulterat i en fördjupad förståelse av juryns 
diskussioner. Sammanfattningsvis har ansatserna för avhandlingsprojektet va-
rit:

• Att studera tävlandet ur ett nutidsperspektiv med fokus på bedömnings-
processen.

• Att använda olika metoder: omvärldsanalys, kriterieanalys samt fallstudier 
av tävlingsbedömningar.

• Att låta en empiriskt grundad teoriutveckling vara den övergripande 
forskningsstrategin.

• Att utgå från en position med ett delvis inomprofessionellt perspektiv.
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2.2 CENTRALA VERK/FORSKNINGSFRONTEN
Trots arkitekttävlingens starka ställning inom arkitekternas profession så finns 
det lite forskning på området. I Norden finns det tre avhandlingar som renodlat 
behandlar ämnet som övergripande tema. Rasmus Wærns (1996) Tävlingarnas tid 
– Arkitekttävlingarnas betydelse i borgerlighetens Sverige behandlar tävlingssystemets 
framväxt i Sverige under 1800- och det tidiga 1900-talet. Avhandlingen omfattar 
även en detaljerad beskrivning av tävlingen om Götaplatsen i Göteborg 1916-18 
samt en katalog över svenska arkitekttävlingar fram till år 1918. 
 Elisabeth Tostrups (1999) Architecture and Rhetoric: Text and Design in Ar-
chitectural competitions, Oslo 1939-1997 behandlar arkitekttävlingar i Oslo mellan 
åren 1939-1997. Avhandlingens fokus ligger på de retoriska inslagen i tävlings-
förslagen och juryutlåtandena. Tostrup undersöker text, visuellt formspråk och 
arkitektonisk idé i en rad vinnande tävlingsförslag om projekt i Oslo under ef-
terkrigstiden. Tostrups målsättning är att genom tävlingarna och retorikanvänd-
ningen i och kring dessa beskriva efterkrigstidens arkitektursyn. Tre olika former 
av retorisk argumentation identifieras i tävlingsförslagen: 1) den arkitektoniska 
designen, 2) den grafiska, visuella presentationen och 3) texterna i förslagen. 
 Birgitte Sauges (2003) Arkitekturtegning og kontext behandlar tävlingen om 
Norges Rederforbunds kontorsbyggnad som hölls 1930. Sauge fokuserar på ar-
kitekturritningarnas betydelse. Hon använder sig av tävlingsmaterial för att be-
lysa både arkitekturritningens historiska värde och dess betydelse som estetiska 
objekt. Samtliga tre avhandlingar har ett arkitekturhistoriskt tema och betraktar 
tävlingarna retrospektivt. 
 Leif  Östmans (2005) A Pragmatist Theory of  Design: the Impact of  the Prag-
matist Philosophy of  John Dewey on Architecture and Design har designteori i fokus 
för intresset. Östman har inom ramen för sitt projekt en fallstudie av ett arki-
tektkontors arbete med en pågående arkitekttävling. Östman observerade ett 
arkitektkontor under arbetet med att utarbeta ett tävlingsförslag. Denna studie 
är processorienterad och visar en arkitekttävling ur ett nutidsperspektiv. 
 En genomgång av svensk tävlingslitteratur, visar att det finns få veten-
skapliga arbeten i ämnet. Jörgen Bergs (1983) rapport 20 arkitekttävlingar 1968-
78, Hur arkitekttävlingar om bostäder påverkar och återspeglar bostadsutvecklingen är en 
genomgång av arkitekttävlingar i relation till planeringsideal och bostadssitua-
tionen under 70-talet i Sverige. En inventering av arkitekttävlingar i Sverige har 
gjorts av Kjell Sundström (1985) och redovisas i Arkitekttävlingar i Sverige på 
nittonhundratalet – en kronologisk förteckning. Kristian Berg (1999) använder fack-
tidskrifter och arkitekttävlingar som utgångspunkt i artikeln Ideal i Arkitekturen. 
Flerfamiljshusens gestaltning i facktidskrifter och arktiekttävlingar under 1960-talet. Ge-
nom tävlingsmaterialet och tidskrifterna analyserar Berg hur den professionella 
diskussionen kring arkitektur, estetik och gestaltning såg ut under 1960-talets 
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bostadsbyggande. Kristian Kreiner (2006) redovisar i Architectural Competitions, A 
Case Study en fallstudie av en arkitekttävling. Kreiner har studerat hela tävlings-
processen och även inkluderat kontorens arbete med utformning av förslag i sin 
studie. Artikeln är en sammanfattning av iakttagelserna och beskriver tävlings-
förloppet ur ett managementperspektiv.
 I Norden finns några pågående forsknings projekt om arkitekttävlingar. 
Vid Stockholms Universitet arbetar konstvetaren Stina Hagelqvist på en av-
handling om stadsplanetävlingar under nittonhundratalet och etnologen Klas 
Ramberg driver ett avhandlingsprojekt om bostadstävlingar. Vid NTNU i Nor-
ge söker Reidunn Rustad svar på vad som är tidsenlig arkitektur genom studier 
av tre norska arkitekttävlingar under 1900-talet. På avdelningen för arkitektur 
vid Helsingfors tekniska universitet studerar Maarit Kaipiainen plantävlingar för 
bostäder.
 Ett par verk om idrott och tävlingar har använts för att belysa tävlings-
begreppet. Här vill jag speciellt nämna Göran Patrikssons (1982) rapport Idrott 
– tävling – samhälle som behandlar idrott och idrottstävlingar ur ett historiskt 
och samhälleligt perspektiv och innehåller en rad insikter om tävlingsbegreppets 
innebörd. Annika Johanssons (2001) licentiatavhandling Är det alltid rätt person 
som vinner? visar att det finns en rad gemensamma drag mellan bedömningsspor-
ter och arkitekturtävlingar. Ett exempel är att de tävlandes prestationer i båda 
fallen bedöms både ur teknisk och ur konstnärlig synvinkel. 
 Internationellt sett kommer större delen av tävlingslitteraturen från USA. 
Även här handlar det till största delen om historiska aspekter på tävlandet. Det 
centrala verket är antologin The Experimental Tradition, Essays on Competitions in 
Architecture från 1989, med Hélène Lipstadt som redaktör. Boken gavs ut som en 
katalog för en utställning på the National Academy of  Design i New York 1988. 
Utställningen behandlade arkitekttävlingar 1960-1985. Boken innehåller texter 
med olika perspektiv på arkitekttävlingar. Hélène Lipstadt bidrar med två essäer, 
den ena behandlar tävlingen om the Chicago Tribune Tower, den andra hand-
lade om tio tävlingsprojekt från utställningen. Barry Bergdoll presenterar de två 
arenor där tävlingssystemet utvecklades parallellt: i akademierna, de tidiga arki-
tektutbildningarna, och på marknaden. Sara Bradford Landau undersöker det 
amerikanska tävlandet från republikens första dagar till år 1922. Mary McLeod 
och Helen Searing gör två fallpresentationer av tävlingsprojekt. 
 Paul D Spreiregen (1979) presenterar i boken Design Competitions ett ur-
val av byggnadsverk som tillkommit genom tävlingar. Exemplen är främst från 
USA och Europa. Tävlingen om Stockholms stadshus har en framträdande 
position. Detta sätt att presentera tävlingar som goda exempel återkommer i 
flera böcker. I boken Winning Designs: The Competition Renaissance argumenterar 
George G Wynne (1981) för arkitekttävlingar och beskriver hur tävlandet går 
till i en rad europeiska och asiatiska länder, däribland Sverige. Ragnar Östbergs 
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stadshus i Stockholm återkommer även här som exempel. Boken avslutas med 
en lång argumentation för tävlingar. En systematisk genomgång av tävlingssys-
temet återfinns i Roger G Harpers (1983) Victorian Architecture Competitions. An 
Index to Brittish and Irish Architectural Competitions in The Builder 1843-1900. Här 
har tävlingar i Storbritannien under denna tid katalogiserats. Hilde de Haan och 
Ids Haagsma (1988) gör i Architects in Competition en sammanställning av bety-
delsefulla öppna tävlingar under 200 år. Syftet är att genom tävlingsexemplen 
få en rik bild av arkitekturen under denna tid. Även denna studie fokuserar på 
tävlingsresultaten, förslagen och de slutliga byggnaderna.1 Cees De Jongs och 
Erik Matties (1994) Architectural Competitions är ett gediget verk i två delar som 
innehåller en genomgång av arkitekttävlingar ur ett historiskt perspektiv. Vidare 
ger Stanley Collyers (2004) i boken Competing Globally in Architecture Competitions 
en beskrivande genomgång av moderna tävlingar. Collyer har använt sig av 
intervjuer med erfarna tävlingsdeltagare, arrangörer och skribenter samt egna 
erfarenheter av tävlingar. Boken innehåller en presentation av ett antal byggna-
der, majoriteten från USA, men även från Tyskland, Finland, Japan, Danmark 
och Canada, uppförda mellan 1995 och 2003, vilka varit föremål för tävlingar. 
Boken är upplagd efter olika byggnadstyper, exempelvis, regeringsbyggnader, 
bibliotek, museum etc och innehåller också råd till tävlande arkitekter.
 I Jack L. Nasars (1999) bok Design by Competition: Making Design Competi-
tions Work finns en kritisk granskning av tävlingssystemet. Nasar efterlyser säkra 
utvärderingar av arkitekturtävlingar och ifrågasätter tävlingssystemets effek-
tivitet. Vidare har stadsplanetävlingar i USA och Storbritannien varit föremål 
för ett specialnummer av Journal of  Achitectural and Planning Research. (1990:2) 
I artikeln Planning and Urban Design Competitions: Organization, Implementation and 
Impacts (Ernst et al., 1987:1) från ett annat nummer av samma tidskrift redovisar 
Alexander Ernst et al. forskningserfarenheter från studier av 51 tävlingar i USA 
under perioden 1978-1984. Slutsatsen är att beslutsprocessen, ledningen och or-
ganisationen av tävlingen har stor betydelse för framgång i stadsplanetävlingar. 

2.2.1 POSITIONERING AV FORSKNINGEN
Den största delen av den genomgångna forskningslitteraturen kring tävlingar 
gäller den historiska aspekten. Vanligen innehåller de kataloger över tävlingar, 
antingen över intressanta exempel på arkitektur som varit resultatet av en tävling 
(Collyer, 2004; de Haan & Haagsma, 1988; Spreiregen, 1979; Wynne, 1981), 
eller samtliga tävlingar inom en region under en viss tidsepok (Harper, 1983; 
Tostrup, 1999; Wærn, 1996). Dessa verk visar på tävlingens sammanfattande 
funktion, som spegling av en tidsepok och som producent av förebilder. I litte-
raturen förekommer presentation och analys av samtliga bidrag i en eller ett par 
utvalda tävlingar (Lipstadt, 1989; Sauge, 2003; Tostrup, 1999). Fokus är i dessa 

1 Rasmus Waern menar dock att denna bok innehåller alltför många sakfel för att vara en 
tillförlitlig källa. (Waern, 1996) Boken har trots detta varit användbar inom ramen för detta 
arbete.
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fall historiska skeenden som bygger på arkivmaterial. Den uppförda arkitektu-
ren eller de redan bedömda tävlingsförslagen står i centrum forskningsintresset. 
Få arbeten koncentrerar sig på bedömningen av tävlingsförslagen och jurysam-
manhanget2.  Avhandlingsprojektet kan därför sägas bidra till forskningsfronten 
ur två aspekter:

1. Genom att lägga fokus på tävlingsprocessen ur ett nutidsperspektiv och 
att studera pågående tävlingar.

2. Genom att undersöka jurysammanhanget och bedömningsprocesser i täv-
lingar.

2.3 BEDÖMNINGSTEORI, BESLUTSFATTANDE 
OCH ARKITEKTURKRITIK
I en arkitekttävling görs bedömningen av tävlingsförslagen av en jury med upp-
giften att hitta en vinnare bland de inlämnade tävlingsförslagen. Montgomery, 
Hemlin och Johanssons (1990) Professorstillsättningar av arkitektur, på vilka grunder 
sker besluten? har varit en teoretisk ingång för analys av jurymötena. De beskriver 
bedömningssituationen som uppstår när en grupp experter skall välja mellan 
olika kandidater för professorstjänster i arkitekturämnen har många paralleller 
med jurysituationen i en arkitekttävling. Resultatet av studien kring professors-
tillsättningar visade hur beslutsfattarna skapade en struktur av argument, en så 
kallad dominansstruktur, som stöd för sina överväganden. Det alternativ vinner 
som i beslutsmodellen tillskrivs en fördel som lyfts fram av bedömarna. Just 
denna fördel premieras samtidigt som alternativa fördelar ur andra aspekter to-
nas ner. Beslutsfattande är i modellen en kreativ process som dels handlar om 
att identifiera ett lämpligt alternativ, dels om att kunna försvara detta vinnande 
alternativ mot eventuella invändningar.
 För att sätta beslutsfattandet inom en jury i relation till andra typer av 
beslutsmodeller har jag gått till studier i beslutsfattandets psykologi. I antologin 
How Professionals Make Decisions (Lipshitz et al., 2004) behandlas flera aspekter på 
detta. Artiklarna har dock en psykologiaspekt och bygger på statistiskt material 
som resulterar i modeller som är svårapplicerade på ett jurysammanhang. Däre-
mot har Bazermans (2006) Judgement in Managerial Decision Making bidragit med 
en mer handfast modell över professionellt beslutsfattande i managementsam-
manhang. Modellen innehåller sex punkter som utgör en rationell beslutspro-
cess:

1. Definiera problemet.
2. Identifiera kriterier.
3. Vikta kriterierna.
4. Ta fram alternativ.
5. Gradera varje alternativ utefter varje kriterium.

2 Kreiner (2006) har förvisso studerat jurysammanhanget, men beskrivningen är relativt 
kortfattad.
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6. Fatta det bästa beslutet.
Denna modell är användbar för att beskriva vana beslutsfattares föreställning 
om hur ett beslut skall fattas. Bazerman framhåller att denna modell beskriver 
en idealsituation eftersom det är omöjligt att helt se konsekvenserna av varje 
alternativ. I praktiken handlar beslutsfattande om att hitta ett tillräckligt bra alter-
nativ snarare än det som är otvetydigt bäst. 
 Mina fallstudier visade hur arkitekterna i juryn i sin bedömning använde 
arkitekturkritiken som en bedömningsstrategi. Collins (1971) gör en åtskillnad 
mellan begreppen design decisions (designbeslut) och architectural judgement (arki-
tekturomdöme). De två bedömningsformerna är sammanlänkade, men med-
an designbeslut är relaterat till gestaltningsprocessen är arkitekturomdöme ett 
övergripande begrepp som både ingår i gestaltning och bedömning. I en arki-
tekttävling går arkitekturomdömena, arkitekturkritiken, som en röd tråd genom 
arkitektens arbete från idéutveckling i gestaltningsprocessen till bedömningen 
av förslagen och författandet av utlåtandet.
 Attoe (1978) visar på arkitekturkritikens olika funktioner: Arkitekturut-
bildningar innehåller traditionellt kritiktillfällen, där lärare kritiserar studenter-
nas lösningar på olika uppgifter. Detta sätt att undervisa är gemensamt för arki-
tekt-, design- och konstutbildningar, vars syfte är att ge, få och använda kritik. 
Kritikens främsta funktion är reaktionen, kritikern reagerar på det han eller hon 
sett och uttrycker detta genom omdömen. Arkitekter skolas in i ett utvärde-
rande arbetssätt och använder i sin yrkesutövning självkritik som ett arbetsred-
skap igenom gestaltningsprocessen, i utvärdering av projekt, vid bedömningen 
av färdiga planer och byggd miljö för att öka kunskapen om arkitektur. Det är 
typiskt för alla yrken som kombinerar teori och praktik att kritik blir ett sätt att 
utveckla yrkeskårens kunskaper. (Lundequist, 2002) Attoe (1978) delar in arki-
tekturkritiken i tre huvudgrupper: 
Normativ kritik utgår ifrån antingen doktriner, system, typer eller mätning. Den 

normativa kritiken bygger på en tilltro till någonting konstant som ligger 
utanför det som kritiseras. En normativ kritiker jämför ofta det kritiserade 
verket med förebilder.

Tolkande kritik, kan antingen vara impressionistisk, associativ eller föresprå-
kande. Denna form utgår från själva byggnadsverket och kommer med 
förslag på hur man skall uppfatta det.

Beskrivande kritik beskriver antingen fysiska fenomen, framkallar relevanta hän-
delser i arkitektens liv, upplyser oss om designprocessens och konstruktio-
nens historiska sammanhang. Kritikformen ger fakta om byggnaden och 
kan vara biografisk och kontextuell till sin karaktär. Forty (2000) beskriver 
denna form av kritik som att “architects and critics draw upon pre-exist-
ing critical categories and vocabularies to describe what they want others 
to see in the work” (Forty, 2000, s. 37)
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I juryns dialog kring bedömningen av förslagen i en arkitekttävling pendlar ar-
kitekterna mellan olika kritikformer. Medlemmarna i juryn beskriver, tolkar och 
bedömer förslagen utifrån olika perspektiv för att på så sätt komma fram till 
vilket som är den mest lämpliga vinnaren. 
 I mina fallstudier visade sig en skillnad mellan arkitekter och lekmän i 
synen på hur juryn skall gå tillväga för att komma fram till en vinnare. Skillna-
den kan beskrivas som att lekmännen såg valet som en beslutsprocess som bör 
genomföras rationellt, medan arkitekterna använde sig av en arkitekturkritisk 
bedömningsmetod för att identifiera en vinnare.

2.4 ARKITEKTONISK KVALITET
Begreppet arkitektonisk kvalitet var en av utgångspunkterna för avhandlingspro-
jektet och löpte som en röd tråd igenom studierna. I de tävlingsprogram och 
juryutlåtanden som jag har granskat har begreppet funnits med i olika samman-
hang. I intervjuerna återfanns begreppet både medvetet i frågorna, men också 
spontant i svaren på andra frågor. I juryns diskussioner och juryutlåtanden an-
vänds kvalitet både i en förklarande och i en argumenterande betydelse. 
 En av grundtankarna med arkitekttävlandet är att det skall resultera i pro-
jekt av högre arkitektonisk kvalitet. (Kazemian et al., 2007) Detta är en mål-
formulering som är logisk men samtidigt vag, dels eftersom begreppet kvalitet 
varierar i betydelse och dels eftersom arkitekturbegreppet är mångfacetterat. 
Historiskt sett är arkitektur både en konstart och en profession. Den klassiska 
Vitruvianska förståelsen av begreppet arkitektur är venustas, firmitas, utilitas, ett 
samspel mellan form, konstruktion och funktion. (Vitruvius, 1989) Även om 
denna inringning av begreppet har ifrågasatts3 så används den fortfarande av 
arkitekter som en bild av arkitekturbegreppet. (exempelvis i Kazemian et al., 
2005) Vitruvius synsätt kan fortfarande användas för att beskriva konceptet god 
arkitektonisk kvalitet. I denna bestämning av arkitekturbegreppet så är arkitektur 
och föremål av god arkitektonisk kvalitet densamma. 
 Ett annat sätt att ringa in arkitektonisk kvalitet är att skilja mellan ett 
objekts tekniska/funktionella kvaliteter och dess etiska/estetiska kvaliteter. De 
förstnämnda kvaliteterna är i regel4 mätbara, medan de sistnämnda är bedöm-
bara. (Lundequist, 1992) Juryn som skall bedöma arkitekturen i förslagen kan 
mäta ytor och be externa experter göra kvantitativa utlåtanden om exempelvis 
kostnader, ventilation, akustik och andra tekniska/funktionella kvaliteter. Men 
upplevelsen av arkitektur, proportioner, material och övriga etisk/estetiska kva-
liteter måste bedömas. Det är här som kriteriediskussionen återkommer. Arki-
tektur är en helhetsupplevelse som är större än sina mät- och bedömbara delar.
 Det är de bedömbara kvaliteterna som är svårast att klargöra för lekmän 
i ett jurysammanhang. Här finns en skillnad mellan att betrakta värdet som en 

3 Exempelvis Tschumi (1999) menar att nittonhundratalets ifrågasättande av de traditionella 
institutionerna och tekniska utveckling splittrat upp denna tredelade definition.
4 I en arkitekttävling, där förslagen befinner sig på skisstadiet, blir även tekniska aspekter svåra 
att mäta. 
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egenskap hos tingen eller hos betraktaren. Hultman (2002) resonerar kring kva-
litet i arkitektur med stöd av Pirsig (1991) och kommer fram till att kvalitet är en 
händelse, något spontant och dynamiskt som uppstår i mötet mellan objektet (det 
som skall bedömas) och subjektet (den som bedömer). Dessa kvaliteter ställs i 
kontrast mot det som redan är känt och institutionaliserat, den statiska5 kvalite-
ten. Världen drivs framåt genom uppkomsten av ny, dynamisk kvalitet, medan 
framstegen består genom att den omvandlas till statisk kvalitet. Denna balans 
är viktig för diskussionen om bevarande respektive utveckling (Hultman, 2002). 
Rönn (2007) visar på tre olika definitioner av kvalitet: 1) som ett äpple med en 
kärna av eviga/stabila värden omgiven av tidstypiska/spontana ideal, 2) som en 
våg som väger positiva och negativa uppfattningar mot varandra och 3) som en 
stege av kvalitet på olika nivåer i relationen mellan det värderande subjektet och 
det värderade objektet: Primära kvaliteter är egenskaper hos objektet, sekundära 
kvaliteter är subjektets upplevelse av objektet och tertiära kvaliteter uppstår när 
subjektet intar en värderande hållning i mötet med objektet.
 Säätelä (2007) drar vidare Pirsigs resonemang om kvalitet som en hän-
delse, något som uppstår i mötet mellan objektet och subjektet, och menar att 
även det omvända är fallet i skapandet av designobjekt. Upplevelsen av kvalitet, 
exempelvis i ett arkitektoniskt verk, blir ett möte mellan betraktaren och upp-
hovsmannen.”…kvalitet är alltså inte bara ett möte mellan subjekt och objekt, 
utan kan också vara ett möte mellan olika subjekt: producenten och konsumen-
ten, hantverkaren och brukaren, konstnären och betraktaren.” (Säätelä, 2007, 
s. 214) I bedömningen av tävlingsförslagen blir sambandet mellan objekt och 
subjekt tydligt, eftersom förslagen i många fall är utgångspunkten för valet av en 
arkitekt snarare än av arkitektur. Detta är särskilt framträdande i urvalsproces-
serna i inbjudna tävlingar, där arrangören först utser de tävlande mot bakgrund 
av deras kvalifikationer och juryn därefter pekar ut den bästa lösningen på täv-
lingsuppgiften.

2.5 AVHANDLINGENS NYCKELBEGREPP
Här följer en genomgång av en rad viktiga begrepp som använts i avhandlings-
arbetet. Begreppen förklaras och sätts in i den kontext som de används i artik-
larna. Jag rör mig mellan flera olika nivåer då vissa av begreppen ges en rent 
teknisk förklaring, medan andra sätts in i det sammanhang som jag har använt 
dem i.

2.5.1 TÄVLINGSBEGREPP
En arkitekttävling är en form av kvalificerat upphandlings- och utredningsarbete 
där ett antal tävlande lämnar in förslag till lösning av en uppgift som formulerats 
av arrangören. Arkitekttävlingen ligger tidigt i projekteringsprocessen, försla-

5 Hultman (2002) väljer att översätta begreppen som spontan respektive stabil kvalitet, för att 
betona det faktum att ingenting är statiskt i en föränderlig värld.
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gen befinner sig på idéstadiet och redovisar visioner av framtida byggnader. En 
jury med arkitektonisk kompetens väljer sedan en vinnare bland de olika försla-
gen. Förslagen är anonyma och utarbetade samtidigt med tanke på en offentlig 
presentation där de blir värderade av juryn, kolleger och allmänheten. (Lipstadt, 
1989) En arkitekttävling kan indelas i fyra centrala moment: programskrivning, 
framställning av förslag, bedömning av förslagen och formulering av juryns ut-
låtande. 
 Arkitekttävlandet är en företeelse som är förknippad med prestige inom 
arkitekternas profession. En anledning är att många glamourösa och uppmärk-
sammade projekt, som muséer och operor, ofta genomförs som tävlingar. Täv-
lingar får också vanligen mer medialt utrymme än andra projekt genom sin 
utåtriktade form med tillkännagivanden av tävlingen, de tävlande och vinnarna. 
Wærn (1996) menar att respekten för arkitekttävlingen bottnar i användningen 
av begreppet tävling, vilket relaterar till sport och spel och människans tävlings-
inriktade natur. I alla former av tävlingar finns det tävlande som uppskattar akti-
viteten för dess egen skull. (Guttmann, 1978) En tävling handlar om samarbete 
och om konkurrens. Samarbetet består i att jämföra resultatet med sina med-
tävlare, konkurrensen i viljan att besegra sina motståndare. Ett tävlingsinriktat 
beteende svarar mot två grundläggande behov hos människan: att förbättra sig 
och att värdera eller testa sina förmågor, värderingar och attityder. (Patriksson, 
1982) 
 Intresset för tävlingar bottnar dessutom i att de väcker uppmärksamhet 
och därigenom fungerar som marknadsföring av arrangörer, arkitektkontor och 
arkitektur. (Tostrup, 1999) Syftet med en tävling kan variera. I en intervjuse-
rie med erfarna arrangörer och juryledamöter i Norden uppgav informanterna 
flera skäl att ordna en tävling: Det mest övergripande syftet är att hitta den bästa 
lösningen på en uppgift, eller att hitta den bäste arkitekten. Ett annat syfte kan 
vara att få en så bred belysning som möjligt av en uppgift och att kvalitetssäkra 
ett projekt genom jurygranskningen. Genom en tävling kan fler personer bli 
engagerade i ett tidigt stadium och olika aktörers intressen kan därmed lättare 
samordnas eller balanseras i ett positivt sammanhang. En arkitekttävling kan 
användas av såväl arrangören som de tävlande i marknadsföringssyfte för den 
egna verksamheten. Tävlingen kan även vara ett sätt att skola in unga arkitekter i 
tävlingskulturen, det är så tävlandet förvaltas av arkitektorganisationerna i Nor-
den. (Kazemian et al., 2007)
 I litteraturen kring tävlingar varvas begreppet arkitekttävling med begrep-
pen formgivningstävling och arkitekturtävling. Valet av begrepp har ingen större in-
verkan på vad som menas, jag har i detta arbete valt att använda begreppet 
arkitekttävlingar, främst för att de två tävlingar som studerats har varit projekt-
tävlingar och därmed handlat om upphandling av arkitekttjänster.
 Det finns en rad begrepp som används i tävlingssammanhang enligt de 

11



svenska tävlingsreglerna kan de beskrivas såhär:
Tävlingstyper: Tävlingar delas in på två sätt, de svenska tävlingsreglerna skiljer 
mellan tävlingsformer, då indelningen handlar om valet av tävlande respektive täv-
lingsarter, då indelningen handlar om tävlingens syfte. (Tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom… 1998)
Tävlingsformerna är:

Öppen tävling, där alla som vill kan delta. Öppna tävlingar kan ha yrkesmässiga 
begränsningar, men är oftast öppna för alla.  

Inbjuden tävling, då arrangören väljer ut ett antal tävlande som får lämna in 
förslag till tävlingen. Om en inbjuden tävling genomförs i enlighet med 
EU:s upphandlingsdirektiv föregås den av en prekvalificering. 

Tvåstegstävling är en kombination av öppna och inbjudna tävlingar. Första ste-
get görs som en öppen tävling, där ett antal förslag väljs ut i ett andra 
skede. Sedan får arkitekterna bakom de utvalda förslagen tävla i en andra 
omgång. 

Tävlingsarterna är: 
Projekttävling, då syftet med tävlingen är att få fram ett förslag som skall för-

verkligas.
Idétävling, syftar till att få in en rad olika idéer eller principer för lösning av en 

uppgift utan någon uttalad intention om fortsatt uppdrag. 
Prekvalificering är ett begrepp som främst används i samband med offentlig 

upphandling. I prekvaficeringen av tävlande till en inbjuden projekttävling 
annonserar arrangören först sin avsikt att hålla en tävling, varefter alla kontor 
som vill delta får lämna intresseanmälningar. Sedan sker urvalet av tävlande 
med dessa intresseanmälningar utifrån de kriterier som angetts i annonsen. 
(Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/18/EG …, 2004)

Tävlingsjury: I en arkitekttävling skall bedömningen av tävlingsförslagen och 
valet av vinnare göras av en jury. I tävlingar som genomförs enligt LOU 
skall minst en tredjedel av juryn bestå av personer som har samma yrkes-
mässiga bakgrund som de tävlande. (Lagen om offentlig upphandling…, 1997) 
Enligt Sveriges Arkitekters regler skall minst två av juryledamöterna utses av 
organisationen. I övrigt innehåller en jury representanter för arrangören och 
brukarna.

Tävlingsprogram: I en arkitekttävling skall ett program finnas tillgängligt för 
de tävlande. Tävlingsprogrammet skall ange alla förutsättningar för tävling-
en, det skall innehålla en beskrivning av tävlingsuppgiften och de bedöm-
ningskriterier som ligger till grund för juryns arbete. Vidare skall de olika 
parternas rättigheter och skyldigheter regleras i programmet. (Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom…, 1998) 

Anonymitet: De tävlandes anonymitet under bedömningen av förslagen är en 
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av arkitekttävlingens grunder. I regel bibehålls anonymiteten genom att de 
tävlande sätter ett signum i form av ett motto på sina förslag och lämnar sina 
namn i ett förseglat kuvert med mottot på utsidan. En tävlingsfunktionär 
från arrangörens organisation, sköter kontakterna mellan de tävlande och 
arrangören.

Juryns utlåtande: En tävlingsjurys slutgiltiga uppgift är att formulera ett utlå-
tande över tävlingen. Detta skall innehålla:

- Allmänt omdöme om tävlingen och om förslagen. Här skall också be-
dömningens riktlinjer, samt generella synpunkter kring bedömningens 
centrala punkter anges.

- Individuell bedömning, i en inbjuden tävling om alla förslag och i en 
öppen tävling om de belönade förslagen.

- Fördelningen av prissumman, med motivering av juryns beslut och 
eventuella hedersomnämnande.

- Rekommendation till arrangören för den fortsatta handläggningen av 
tävlingsuppgiften.

2.5.2 TÄVLINGSFÖRSLAG
Syftet med arkitekttävlingar är att få fram goda förslag på lösning av tävlings-
uppgiften, ofta för att på så sätt hitta en lämplig arkitekt för en uppgift. Täv-
lingsförslagen som lämnas in är arkitektur på skisstadiet. Kommunikationen av 
de tävlandes visioner om lösningen sker via den grafiska presentationen, som 
består av representationer i form av ritningar, text och bilder. Forty (2000, s. 32) 
beskriver arkitektens praktik genom följande figur: 

Idea → Drawing → Building → Experience → Language
Tävlingsförslagen befinner sig då i pilen mellan ”Idea” och ”Drawing”. Det är 
idéer som omsatts till ritningar och text, men det är inte byggbara ritningar utan 
skisser som redovisar förslag till framtida arkitektur. Gestaltningen i en tävling 
sker utifrån tävlingsprogrammets krav och förbehåll, utan kommunikation med 
byggherren. Tävlingarna blir på så sätt ett utrymme för arkitekter att gestalta6 
arkitektur i en konstnärlig, autonom form som kan jämföras med det som Bor-
dieu betecknar som ett fält för kulturellt skapande. Arkitekttävlingen är en möj-
lighet för arkitekten att arbeta under relativ konstnärlig frihet. (Lipstadt, 2003)
 Arkitekturritningen, en tvådimensionell framställning av en tänkt tredi-
mensionell verklighet, är det centrala innehållet i tävlingsförslaget. Arkitektur-
ritningar i tävlingar kan se ut på många olika sätt, gemensamt är att de är gjorda 
av arkitekter och uttrycker ett arkitektoniskt koncept. (Sauge, 2003) De tävlande 
komponerar arkitektoniska representationer av ritningar, foton och text som 
tillsammans förmedlar arkitektens visioner av en fysisk verklighet. De arkitek-
toniska representationerna innebär ett samspel mellan bilder och språk. De täv-

6 Helen Lipstadt använder begreppet gestaltning (figuration) som betecknande för 
representationer gjorda av arkitekter till skillnad från andra typer av arkitektonisk 
representation. Gestaltaren av arkitektur ställer sig själv som en måttstock mellan den 
tredimensionella fullskaliga byggnaden och bilden av byggnaden. (Lipstadt, 1989)
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lande arkitekterna försöker genom förslagens innehåll och retoriska framställ-
ning övertyga juryn om det egna förslagets fördelar. (Tostrup, 2007)

2.5.3 BEDÖMNING OCH BESLUT
Bedömning och beslut är viktiga begrepp inom juryns uppgift. Begreppen speg-
lar ett återkommande tema i avhandlingsprojektet. Juryarbetet i en arkitekttäv-
ling handlar omväxlande om bedömning och om beslut. Varje beslut innehåller 
ett mått av bedömning och varje bedömning innefattar beslut, val eller avväg-
ningar av olika slag. Detta är gemensamt för många typer av beslutsprocesser 
där olika alternativ skall bedömas och en rad delbeslut fattas, vilka efterhand 
leder till ett slutgiltigt val av förstapristagare. Det som skiljer en juryprocess i 
en arkitekttävling från andra typer av beslutsprocesser är att de objekt som skall 
bedömas inte är representationer. Diskussionen i juryn för en arkitekttävling 
omfattar både tolkning av förslagen samt värdering av deras bedömbara och 
mätbara aspekter. Problemställningen ses inte som genomlyst förrän de olika 
alternativen har analyserats. Arkitekttävlingen innehåller dessutom en inbyggd 
osäkerhet genom inslagen av tolkning och bedömning. Det finns alltid flera 
goda lösningar på gestaltningsproblem i arkitektur och stadsbyggnad. Konsen-
sus i juryn ses därför som en garanti för att rätt beslut har fattats. 

2.5.4 BEDÖMNINGSKRITERIER
I programmet för en arkitekttävling måste de kriterier som juryn skall basera sin 
bedömning på anges. Detta är ett sätt att göra valet av de tävlande så transparent 
som möjligt: de tävlande vet vad de ger sig in på, och juryn redovisar de grun-
der på vilka vinnaren kommer att utses. Därför skapas en slags förutsägbarhet 
i tävlingen.
 Ordet kriterium betyder enligt SAOB ”den bestämning till l. egenskap hos 
ngt som tjänar ss. grundval för dess bedömande l. prövning; prövningsmedel, 
(avgörande) kännemärke l. kännetecken; indicium.” (Svenska Akademien, 1939) 
Ett kriterium är alltså ett hjälpmedel, i detta sammanhang för juryn att identi-
fiera det bästa förslaget. I en tävlingsbedömning ställs flera kriterier för bedöm-
ningen upp, några är specifika för tävlingen medan andra är allmänt gällande för 
bedömning av arkitektur. Kriterierna ges olika vikt beroende på tävlingsuppgif-
ten, även sinsemellan bland bedömarna kan synen på kriterier variera. Kriteri-
erna i arkitekttävlingar är i regel öppet formulerande, en avvägning mellan pre-
ciseringen av uppgiften handlingsutrymme för juryn. Juryledamöterna brukar 
dock utan större svårigheter komma fram till en handfull intressanta lösningar 
på tävlingsuppgiften.
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2.5.5 ARKITEKTDISKURS
I mina beskrivningar av juryledamöternas samtal så använder jag mig av begrep-
pet diskurs, ett begrepp som ofta förekommer inom forskning relaterad till min. 
Jag har valt att använda begreppet enligt den definition som Winther Jørgensen 
och Philips (2000, s. 7) använder: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå värl-
den.” Begreppet har varit användbart i redogörelsen för den arkitekturkritiska 
bedömningsmetoden. I den professionella diskussionen om arkitektur utveck-
las en arkitektdiskurs. Lundequist (2002) beskriver arkitekturens kritiska diskurs 
som en regelstyrd och kontinuerlig diskussion. Det är både diskussionen i sig 
och arkitektdiskursen som påverkar arkitekternas sätt att betrakta och förmedla 
arkitektur. Exempel på begrepp med specifikt arkitektoniskt innehåll, ett inne-
håll som skapats i arkitektdiskursen, är ”skala”, ”proportion”, ”symmetri” och 
”komposition”. (Tschumi, 1999)

2.5.6 JURYARKITEKT
You have to have some feeling for the quality of  the work. You have to have 
a sense of  what’s good. That is what carries you forward. This sense isn’t just 
something you’re born with, although you are born with it. It’s also something you 
can develop. It’s not just ”intuition,” not just unexplainable ”skill” or ”talent.” 
It’s the direct result of  contact with basic reality, Quality, which dualistic reason 
has in the past tended to conceal. (Pirsig, 1991, s. 247)

I en jury för en arkitekttävling finns i regel representanter för arrangören, bru-
karna och arkitekterna. Medlemmarna av juryn gör en gemensam bedömning 
av förslag med målet att hitta en vinnare. Arkitekttävlingen är paradoxal såtillvi-
da att arkitekterna som profession stödjer tävlingar som upphandlingsform och 
därmed accepterar att bli bedömda av lekmän på arkitektur. (Bergdoll, 1989) 
Ur denna aspekt lämnar arkitekterna som ifrån sig ett mått av kontroll över sin 
yrkesutövning. Arkitekternas uppgift i juryn innebär därför ett ansvar för att bi-
behålla den professionella nivån som representanter för arkitektkåren. Genom 
tävlingsreglernas krav på representation av arkitekter i juryn försäkras profes-
sionens ställning.
 Jag har i mina fall identifierat fyra positioner som arkitekterna i juryn 
kan inta7. För det första är arkitekten i juryn genom sin yrkeskunskap expert 
på arkitektur. I bedömningen kan experterna, arkitekterna, ses som en form av 
mätinstrument för de bedömbara etiska/estetiska kvaliteterna. (Eriksson, 1989) 
Bedömningen av arkitektur som byggnadskonst, av det gestaltningsmässiga ut-
trycket och helhetsupplevelsen, ger ett annat perspektiv. Säätelä (2007) menar 
att konstkritik är elitistisk i den meningen att den endast är öppen för de som 
är beredda att sätta sig in i och bry sig om konst. Alla som engagerar sig i konst 
har rätt att fälla ett smakomdöme. Överförbar på bedömningen av en arkitekt-

7 Nilsson (2008) kommenterar att arkitekterna i juryn också kan inta positionen som medlare 
mellan olika delar av arrangörsorganisationen och även som representanter för resultatet.
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tävling innebär denna tanke att expertisens, i detta fall arkitekternas, tolknings-
företräde bara sträcker sig så långt som jurymedlemmarna tillåter. 
 Den andra positionen som arkitekten kan inta är den som arrangörens förtro-
endeman och rådgivare. Arkitektrepresentanterna i juryn har ett uppdrag gentemot 
arrangören av tävlingen. Genom sin professionella kunskap har arkitekten en 
möjlighet att ta tillvara på arrangörens intresse för tävlingen. Ett förtroendefullt 
samarbete ger även goodwill åt tävlingsinstrumentet. 
 Den tredje positionen arkitekten kan inta är den som pedagog. Arkitekten 
är en länk mellan förslagsställaren och lekmännen i juryn som uttolkare och 
förmedlare av förslagen. 
 Den fjärde positionen handlar om arkitektens roll som kollega. Juryarkitek-
ten har samma yrkesidentitet som de tävlande med gemensam utbildning och 
professionella relationer. 
 De juryledamöter som utses av beställaren och av arkitektorganisationen 
får uppdraget för att de anses kapabla att klara av det. Juryn sätts samman på 
grundval av kunskap, erfarenhet och skicklighet inom sina områden. Inflytande 
är viktigt för att juryn skall nå framgång. Utan ”tunga” representanter för ar-
rangören tappar tävlingen sin mening och löper större risk att inte bli genom-
förd. Sammansättning av juryledamöter framträder som strategiskt för ett lyckat 
resultat. Exempel på efterfrågade egenskaper hos juryledamöter i arkitekttäv-
lingar är: 

- Kunnighet inom tävlingsuppgiftens område.
- Objektiv inställning, att vara saklig och opartisk.
- Arrangörsrepresentanten skall ha en stark ställning inom arrangörsorga-

nisationen.
- Arkitekterna i juryn skall vara erfarna och gärna ha tävlat själv
- Skicklighet i att tolka förslagen, kommunicera och samarbeta. (Kazemian 

et al., 2007)
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3. TÄVLINGSREGLER

3.1 REGLERNAS FRAMVÄXT
Dagens arkitekttävlingar började få sin form under 1800-talet, då tävlandet blev 
vanligare än tidigare. Arkitekttävlandet byggde då på två parallella utvecklingar, 
dels tävlandet på marknaden och dels i akademierna, de tidiga arkitektutbild-
ningarna. Akademierna för arkitektur utvecklades i Europa mellan 1500- och 
1700-talen, med en undervisning som var uppbyggd kring tävlingar. De akade-
miska tävlingarna handlade om offentliga byggnader, utan någon omgivande 
miljö. Tävlingarna var ytterst reglerade, både vad gällde gestaltning och dispo-
nering av tid. Bedömningen gjordes av skolans lärare. (Bergdoll, 1989) Genom 
akademierna skolades arkitekterna in i tävlandet, spåren av detta finns kvar i den 
moderna undervisningens kritiktillfällen. (Collins, 1971) Marknadens tävlingar 
utvecklades parallellt med akademiernas, men de var oreglerade och gällde i 
regel exceptionella projekt.
 Under 1800-talet ökade antalet arkitekttävlingar på marknaden kraftigt. 
För första gången uppstod en tävlingskultur i de nordiska länderna. Det är detta 
Wærn (1996) syftar på i titeln på sin avhandling Tävlingarnas tid. Wærn delar in 
den svenska arkitekttävlingens historia i tre faser: 1) experimentens tid, med 
början under 1800-talets första hälft. Under denna tid ökade antalet tävlingar 
och arkitekterna anpassade sig långsamt till tävlandet. 2) Institutionaliseringens 
tid, med början under andra hälften av 1800-talet. Den första svenska arki-
tektorganisationen uppstod nu och tävlingsregler formulerades. 3) Den tredje 
fasen inleddes på 1910-talet. Det var då som tävlingssystemet stabiliserades i sin 
form. Även om dagens tävlingsregler är mer detaljerade och noggranna så är de 
grundläggande principerna samma som de som antogs av arkitektorganisation 
år 1916. Exempelvis fastslogs redan då att arkitekterna skall vara representerade 
i juryn, att juryledamöterna skall anges i tävlingsprogrammet, samt att dessa inte 
får delta i tävlingen och att de tävlande skall vara anonyma.8 (Waern, 1996) Ett 
resultat av det ökande antalet tävlingar var att det blev möjligt för fler arkitekter 
att få uppdrag från offentliga byggherrar. Utvecklingen av arkitekttävlingarna 
fick stor betydelse för arkitektkårens professionalisering. Tävlingen skapade ett 
behov bland arkitekter att organisera sig och blev på så sätt en väg för arkitek-
terna att positionera sig i förhållande till andra yrkesgrupper. (Harper, 1983) 
 Tävlingssystemet förnyades 1994 då projekttävlingar togs upp i EU:s di-
rektiv för offentlig upphandling (2004/18/EG). En projekttävling är därmed en 
av de upphandlingsformer som skall användas om ett projekt i offentlig regi har 
en budget som överstiger 200 000 euro. (Lagen om offentlig upphandling…, 1997) 
Det danska arkitektförbundet gjorde år 2002 en sammanställning som visade 
att antalet inbjudna arkitekttävlingar ökat kraftigt efter införandet av EU:s di-
8 Även om reglerna tidigt fick en färdig form så har graden av efterlevnad varierat genom 
åren. Förhållningssättet till reglerna innebär en maktbalans mellan arrangören och 
arkitektorganisationen, vilka har olika intressen att bevaka.
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rektiv. (Rotne et al., 2002) I Sverige finns ingen motsvarande sammanställning, 
men EU-direktiven har även här fått konsekvenser, exempelvis vad gäller täv-
lingsjuryns sammansättning och användandet av prekvalificering vid inbjudna 
tävlingar. Båda de tävlingar som studerats som fall i detta avhandlingsarbete har 
varit projekttävlingar inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, den ena 
inbjuden och den andra öppen.

3.2 SVENSKA TÄVLINGSREGLER
De tävlingsregler som tillämpas i Sverige är gemensamma för tävlingar inom 
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält. De är bransch-
gemensamma och godkända av en rad organisationer som företräder såväl täv-
lingsarrangörer som tävlande. Reglerna är frivilliga både för offentliga upphand-
lare och privata beställare. En tävling beskrivs som föreliggande ” …när flera 
arkitekter/ingenjörer/ konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden 
samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i 
konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller en prissumma.” ( Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom…, 1997)
 Tävlingsreglerna är indelade i 19 paragrafer som omfattar frågor om ar-
rangörskapet, de olika tävlingstyperna, deltagarnas rättigheter och skyldigheter, 
juryns omfattning och uppdrag, tävlingsprogrammets innehåll och betydelse, 
hantering av de tävlandes anonymitet i en tävling, ekonomiska frågor, direktiv 
om juryutlåtandet, eventuella problem och tvister som kan uppstå, rättigheter 
till tävlingsmaterialet och eventuellt fortsatt uppdrag. Reglerna är generella och 
klargörande, de innehåller också referenser till vad som gäller om tävlingen skall 
genomföras i enlighet med LOU.
 Den svenska LOU följer EU:s tjänstedirektiv 2004/18/EG, vilka definie-
rar en projekttävling som ett ”förfarande på främst sådana områden som stads- 
och landsbygdsplanering, arkitektur, formgivningsteknik och databehandling 
som innebär att den upphandlande myndigheten får en ritning eller en projekt-
beskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag i en tävling med eller utan 
priser.” (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG…, 1:10e) De tävlande 
i inbjudna projekttävlingar som anordnas enligt LOU skall väljas genom prekva-
lificering. 
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4. FORSKNINGSPROJEKTET
Denna avhandling är baserad på undersökningar av bedömningsarbetet i arki-
tekttävlingar ur ett professionellt perspektiv. Avhandlingens empirin består av 
en förstudie, en kriterieanalys och två fallstudier. Förundersökningarna behand-
lade tävlingar i de nordiska länderna. Kriterieanalysen gällde förekomsten och 
användandet av grundkriterier i tävlingsbedömningar. Avhandlingens kärna är 
fallstudierna. Den ena fallstudien handlade om jurybedömningen i den öppna 
projekttävlingen om Visans Hus i Västervik oktober 2005 – mars 2006. Den 
andra gällde jurybedömningen i den inbjudna tävlingen om ett Bildnings- och 
kulturcentrum i Hagfors november 2005 – april 2006. Här följer en redogörelse för 
de syften, frågor, metoder som har styrt avhandlingsprojektet.

4.1 FORSKNINGSSYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR
Syftet med avhandlingsprojektet har varit att söka kunskap om arkitekttävlingar 
och kvalitetsbedömning av arkitektur i ett tidigt stadium. Fokus för forsknings-
intresset låg på jurybedömningar av arkitekttävlingar, från förslagens inlämning 
via bedömningen till det färdiga juryutlåtandet. Forskningsfrågorna som varit 
utgångspunkten för projektet berör arkitekttävlingar, arkitektonisk kvalitet och 
kvalitetsbedömning: 

- Hur genomförs en arkitekttävling i praktiken?
- Hur ser jurysammanhanget ut? Hur lägger juryn upp sitt arbete och hur 

bedöms förslagen? 
- Vilka faktorer är avgörande för bedömningen? Vilken betydelse har be-

dömningskriterierna?
- Hur kommer en jury fram till en vinnare i en tävling?
- Vilka är arkitekttävlingens svagheter och styrkor?
- Finns det kriterier som återkommer i bedömningen av arkitektur i olika 

sammanhang? Vilka är dessa grundkriterier? Hur används bedömnings-
kriterierna av en jury?

- Vilken tyngd får begreppet arkitektonisk kvalitet i ett bedömningssam-
manhang där flera aspekter på arkitektur ingår?

Avhandlingsprojektet ingår i ett forskningsprogram vid KTH/A Kvalitetsbedöm-
ning och kvalitetshöjning i arkitekturen med Magnus Rönn som projektledare.

4.2 METOD OCH MATERIAL
I studierna har en övergripande strategi för kunskapsinhämtning varit triangu-
lering, det vill säga användning av flera olika typer av såväl datakällor som me-
toder för datainsamling och analys. Arbetssättet är grundad teori, jag har utgått 
ifrån empirin i fallen för att därefter extrahera mönster och sedan sökt mig 
vidare med hjälp av teorin. (Charmaz, 2000) Avhandlingsprojektet inleddes med 
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en litteraturöversikt kring tävlingar, arkitektonisk kvalitet och fallstudiemetodik. 
Efterhand som empirin samlats in har jag sökt mig vidare i studier kring utvär-
deringar, bedömningsteori och arkitekturkritik. Den teoretiska fördjupningen 
har utvecklats genom analys och kritik. Också reflektioner under skrivandet har 
bidragit till teoretisk förståelse av fallen.

4.2.1 FÖRSTUDIEN
Avhandlingsarbetet inleddes med två delstudier av arkitekttävlandet i Norden. 
Den ena omfattade arkitekttävlandet i Sverige, Norge och Danmark och påbör-
jades under vintern 2005. Den andra gällde tävlandet i Finland och påbörjades 
under våren 2006. Studierna genomfördes tillsammans med två seniorforskare. 
Metoderna för datainsamling var: 

1. Statistiskt material från tävlandet i de fyra länderna under två år, 1999-
2000

2. Jämförelse av tävlingsregler från de fyra länderna.
3. Intervjuer med sammanlagt arton informanter med erfarenheter som jury-

ledamöter, tävlingsarrangörer och tävlingssekreterare.
Materialet analyserades och sammanställdes i två forskningsrapporter. (Kaze-
mian et al., 2005, Kazemian et al., 2007). Dessa studier låg till grund för valet 
av fall.

4.2.2 KRITERIEANALYS
Kriterieanalysen bestod av identifiering av återkommande kriterier i tävlings-
bedömningar genom granskning av tävlingsprogram och juryutlåtanden från 
nio olika designtävlingar. Tävlingarna handlade om projekt i olika skalor, från 
stadsplaner via byggnader till design av möbler. Programmens och utlåtandenas 
innehåll analyserades och jämfördes med intervjusvar från den nordiska studien 
samt aspekter på bedömningen som ingick i ett PM om tävlingsbedömningar 
som Sveriges Arkitekter delar ut till juryledamöter. (PM juryarbete/bedömning, 
2003) 

4.2.3 FALLSTUDIEMETODIK
Jag har valt att använda fallstudier av pågående arkitekttävlingar för att under-
söka hur kvalitetsbedömningen av tävlingsförslagen genomförs. Uppbyggandet 
av en teoretisk förståelse av fallen i mitt avhandlingsarbete har sett ut såhär:

1. Formulering av forskningsfrågor. 
2. Genomförande av förstudier.
3. Val av fall med utgångspunkt i förstudiens kriterier och tillgänglighet.
4. Datainsamling, dokument, litteratur och observationer
5. Analys av data
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6. Förankring av analys genom litteraturstudier och jämförelser av fall
7. Analys genom skrivande och sammanställning av fallen

Denna modell följer en fallstudiemetodisk forskningsgång som beskrivs av bland 
andra Eisenhardt (1989). Fallstudier ligger nära till hands för att belysa, bygga 
upp och förmedla kunskap inom arkitekturämnet. Metodiken liknar arkitek-
ternas arbetsmetod. Arkitekter använder sig av en repertoar av goda exempel, 
belysande fall, som en kunskapsbank för designarbetet. (Johansson, 2002) En 
annan aspekt på fallstudiemetodiken inom arkitekturforskning är det sökande 
förhållningssättet. Det finns en analogi mellan hur arkitekter använder sig av 
skissandet som arbetssätt, för att formulera ett projekt genom gestaltandet, och 
hur forskaren använder fallstudien för att formulera teorier grundade i konkreta 
erfarenheter från fallbeskrivningarna.
 Definitionen av vad en fallstudie är varierar mellan olika discipliner. Ett 
kännetecken för en fallstudie är strävan efter någon form av triangulering, att 
säkerställa trovärdigheten hos resultaten genom att kombinera olika undersök-
nings- och analysmetoder. Jag har i mitt arbete utgått ifrån tre olika forskares 
syn på fallstudiemetodik och dess användningsområden. En fallstudie är enligt 
Yin (2003) en empirisk undersökning av ett pågående fenomen i dess naturliga 
sammanhang. Fallstudier rekommenderas när gränsen mellan det studerade fe-
nomenet och dess kontext är vag. Stake (1995) bygger vidare på Yins teorier. 
Han breddar synen på vad en fallstudie innebär genom att utgå från studie-
objektet. Om objektet är ett fall så sysslar forskaren med fallstudier. Medan 
Yin ringar in fallstudier med hjälp av metoden, definierar Stake fallstudien via 
objektet. Johansson (2002) fokuserar på fallstudiens syfte att förklara och förstå 
ett fall i sitt sammanhang. De fallstudier som Johansson betecknar som andra 
generationens fallstudier kännetecknas av att forskaren vill överbygga klyftan mel-
lan kvantitativa och kvalitativa metoder. En fallstudie bör inkludera så många 
beskrivningar av relevanta variabler som möjligt, detta angreppssätt betecknas 
som explikativt. 
 Ett begrepp som ligger nära till hands när det gäller fallstudier är induk-
tion, härledning från det unika fallet till det generella (Hospers, 1990). För att 
öka fallstudiens generaliserbarhet använder Stake begreppen petite generalization, 
som betecknar generaliseringar inom fallet, och naturalistic generalization, som är 
praktiskt orienterade generaliseringar. (Stake 1995) Det explikativa angreppssät-
tet på en fallstudie är ”syntetiserande och inriktat på att förstå en helhet med 
sin komplexitet; det fokuserar på ett fall i sitt sammanhang.” (Johansson, 2002, 
s.20)
 De fallstudier som genomförts inom ramen för avhandlingsprojektet har 
utförts med det explikativa angreppssättet, två fall studeras i sin helhet, utan 
variabelbegränsningar. Genom studierna ökar den generella förståelsen för ar-
kitekttävlingar, och framför allt för juryns arbete i en arkitekttävling: hur juryn 
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kommer fram till sitt resultat. Avhandlingen riktar sig till forskare, arkitekter och 
alla som på olika sätt arbetar med arkitekttävlingar. 

4.2.4 VAL AV FALL
Antalet fall valdes med hänsyn till tidsåtgången och vetenskapliga krav. Två fall 
ansågs lagom i omfattning för en licentiatavhandling och motsvarade kunskaps-
behovet i en första fas av avhandlingsarbetet. Valet av fall baserades på tillgång-
en till information (information- oriented selection), och variation (maximum 
variation cases) utan att inskränka jämförbarheten. (Flyvbjerg, 2006) 
Förstudien om arkitekttävlingar i Norden indikerade att den största skillnaden 
mellan olika tävlingstyper stod mellan öppna och inbjudna tävlingar. Därför val-
des i samråd med Thomas Nordberg, dåvarande tävlingssekreterare på Sveriges 
Arkitekter, en öppen och en inbjuden tävling. Båda arrangerades i svenska små-
stadskommuner, en med en offentlig arrangör och en med en privat/offentlig 
konstellation av arrangörer.

4.2.5 GENOMFÖRANDE AV FALLSTUDIERNA
Fallstudierna har genomförts genom dokumentanalys och observation av jury-
möten. Jag deltog i samtliga bedömningsmöten i de två jurysammanhangen och 
dokumenterade händelseförloppet genom anteckningar. Jag har haft tillgång till 
samma material som juryledamöterna använt i bedömningen som kopior på 
tävlingsförslag, program och kostnadsberäkningar. 
 Under mötena har jag strävat efter att smälta in i gruppen, vilket har un-
derlättats av att en tävlingsjury är en tillfällig organisation. I båda fallen bad 
jurymedlemmar att få ta del av mina anteckningar, som minnesanteckningar, 
vilket avslogs. Jag blev även tillfrågad om att ge ett omdöme om förslag i min 
egenskap av landskapsarkitekt, men avböjde eftersom detta skulle kunna på-
verka min vilja till opartiskhet, saklighet och objektivitet i fallbeskrivningarna.
 En jury i en arkitekttävling arbetar slutet. Bedömningen skall ske internt 
och rådet är att juryns beslut förankras hos alla medlemmar, beslut bör även 
fattas i konsensus. Det har inte förts några systematiska minnesanteckningar 
från jurymötena i mina fall. Dels för att minnesanteckningar kan hämma med-
lemmarna. Juryledamöterna skall känna sig fria att uttrycka sin åsikt. Ju friare 
diskussionen är och ju mer alla kommer till tals desto enklare blir det att få täv-
lingsuppgiften genomlyst. Det andra skälet att inte föra minnesanteckningar är 
att juryledamöterna skall kunna ändra åsikt under bedömningens gång och inte 
låsa sig vid en åsikt tidigt i projektet. En åsikt som verkade självklar i början av 
processen kan ändras vid en bredare genomlysning av problemet. Juryarbetet är 
en kunskapsprocess som successivt ökar ledamöternas förmåga att se förtjäns-
ter och brister i förslagen. (Nordberg, 2006)
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 Mitt val att använda anteckningar som dokumentationsform var grundat i 
mötenas omfattning och uppläggningarna. I båda fallen skedde bedömningarna 
under heldagar vilket innebar cirka 40 timmar i vardera tävlingen. Diskussio-
nerna innehöll återkommande visuella referenser till förslagen. Detta hade gjort 
ljudupptagning alltför tidsödande och komplicerad som dokumentationsmetod. 
Videoupptagning av mötena hade möjligen kunnat ge en mer korrekt bild av 
juryarbetet, men det bedömdes störa juryverksamheten. Anteckningar var ett 
smidigt, diskret och lättmanövrerat alternativ.

4.2.6 METODER FÖR DATAINSAMLING
Flera olika typer av data har använts för att få en så komplett bild som möjligt 
av fallen. Följande metoder för datainsamling har använts:

• Förstudiernas datainsamling bestod av intervjuer med nyckelinformanter 
samt studier av statistik, regler och andra dokument.

• Observation på plats av jurysammanhangen, både vid prekvalificerings-
processen och vid projektmöten under tävlingarna. 

• Samtal med juryledamöter, arrangörer och tävlingssekreterare. 
• Studier av tävlingsdokument som tävlingsförslag, tävlingsprogram, an-

nonser och juryutlåtande.
• Litteraturöversikt, genomgång av vetenskapliga arbeten som varit rele-

vanta för forskningsuppgiften.

4.2.7 ANALYSMETODER
Jag har använt mig av en sökande metod för analys av fallen med utgångspunkt 
i forskningsfrågorna. Jämförelsen av de nordiska länderna visade på en preli-
minär modell för juryns arbete och typiska problemställningar som uppstår i 
juryns bedömningsarbete. 
 Analysen av fallen skedde på grundval av empirisk data från observatio-
ner och studier av fallen ur tre olika aspekter:

1. Bedömningsprocessen i sin helhet. Här ingår även kontexten av tävlingen 
och dess bakgrund. Vad skedde? Vilka var utgångspunkterna? Vilket blev 
resultatet?

2. Bedömningsstrategierna i fallen. Hur kommer en jury fram till sitt resultat? 
Vilka underliggande strategier för bedömning och beslut framträdde?

3. Juryrepresentanternas agerande och deras roller. Vem säger vad? Vad 
innebär detta? Hur skall omdömen tolkas och argument förstås?

Analysen av kvalitativ data har skett genom litteraturstudier, via analys av doku-
ment, observationer och arkitekturanalys av tävlingsförslagen. En viktig del av 
analysen har varit skrivprocessen. Jag har pendlat mellan närhet och distans till 
materialet. Genom att organisera fallbeskrivningarna till en sammanhängande 
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berättelse utvecklas förståelsen och de teoretiska insikterna. Jag har försökt att 
använda den rika berättelsen som modell för att förmedla fallstudierna. Med 
förebilder i New Journalisms (Wolfe & Johnson, 1973) reportage med litterärt 
inspirerade beskrivningar av verkliga händelseförlopp har jag strävat efter en stil 
som förmedlar den vetenskapligt utförda fallstudien som en levande beskriv-
ning. Kritik av texterna, diskussioner om fallen med kolleger och externa kriti-
ker har bidragit till en djupare förståelsen av fallen.

4.3 DEN NORDISKA STUDIEN
Omvärldsanalysen av arkitekttävlandet i Norden genomfördes av en forskar-
grupp bestående av mig, Magnus Rönn och Reza Kazemian. Undersökningen 
gjordes i två steg. En svensk-norsk-dansk studie genomfördes under våren 2005 
och resulterade i rapporten Jämförande analys av arkitekttävlingar: Erfarenheter från 
tre nordiska länder. (Kazemian et al., 2005) En finsk studie genomfördes under 
våren 2006 och redovisades i rapporten Arkitekturtävlingar i Finland. (Kazemian 
et al., 2007) Undersökningen av tävlingarna i de fyra länderna baserades på tre 
olika datakällor: tävlingsregler, statistik och intervjusvar.
 Dels gjordes en jämförelse mellan de tävlingsregler som utarbetats av ar-
kitektorganisationerna i respektive land. De fyra länderna följde alla EU:s upp-
handlingsdirektiv (2004/18/EG) för projekttävlingar i offentlig regi. Tävlings-
reglerna hade utvecklats parallellt genom ett nära samarbete mellan ländernas 
tävlingsorganisationer. 
 Reglerna pekar ut fyra olika parter i en tävling: arkitektorganisationen, 
arrangören, tävlingsdeltagarna och juryn. Arkitektorganisationens ansvar att re-
presentera arkitektkåren i förhandlingen kring tävlingsprogrammet och att utse 
arkitekter till juryn. Juryn är ansvarig för tävlingens genomförande medan ar-
rangören har det övergripande ansvaret för tävlingen och tillsätter en majoritet 
av ledamöterna i juryn. 
 En skillnad mellan tävlingsreglerna i Norden är att Finland och Sverige har 
branschgemensamma regelverk. Tävlingsreglerna i Danmark och Norge gäller 
endast arkitekternas arbetsfält och har utarbetats av arkitektorganisationerna. 
Vidare är de danska reglerna öppnare för andra tävlingsformer, som exempelvis 
kombinerade projekt- och anbudstävlingar, icke anonyma tävlingar. I de norska 
reglerna påpekas att de inte gäller för parallella uppdrag. 
 Statistiken som sammanställdes för jämförelsen av tävlandet i de fyra län-
derna gällde två år, 1999 och 2000. De olika aspekter som undersöktes var 1) ka-
tegorier av tävlingsarrangörer, 2) kategorier för tävlingsuppdrag och 3) genom-
förandegraden av projekten. I undersökningen av genomförandegraden sattes 
den 31 december 2004 som slutdatum. De tävlingsprojekt där det vinnande 
förslaget hade genomförts hamnade i kategorin ”genomförd”, pågick projekte-
ringen fortfarande bokfördes tävlingen i kategorin ”pågående” och hade pro-
jekteringen inte påbörjats hamnade den i kategorin ”ej genomförd”. 
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Land Antal Genomförd Pågående
Grad av            
genomförande

Sverige 41 st 24 st (59%) 5 st (12%)  29 av 41 = 71%

Norge 29 st 16 st (59%) 9 st (31%)  25 av 29 = 86%

Danmark 63 st 47 st (75%) 7 st (11%)  54 av 63 = 86%

Finland9 66 st 47 st (71%) 8 st (12%)  55 av 66 = 83%

Tabell: Antal tävlingar 1999-200 och deras genomförande 31 december 2004 (från Kaze-
mian et al., 2007)

Danmark och Finland visade sig ha de mest effektiva tävlingssystemen mätt i 
antal tävlingar och genomförandegrad, som var högre än i Sverige. Norge hade 
flest antal tävlingar som fortfarande efter fem år var under genomförande.
 Den tredje källan för datainsamling i undersökningen var en intervjuserie 
som genomfördes med sammanlagt 18 informanter, varav 17 var arkitekter. 
Dessa hade erfarenheter som tävlingssekreterare från arkitektorganisationerna i 
de fyra länderna, tävlingsarrangörer från både stat och kommun och var erfarna 
juryledamöter. Sammanlagt hade informanterna erfarenheter från flera hundra 
tävlingar. Frågorna följde ett i förväg uppställt formulär och handlade inled-
ningsvis om begrepp som arkitektur, design och kvalitet. Därefter behandlades 
arkitekttävlingens olika moment. Slutligen gällde frågorna arkitekttävlandet som 
fenomen och dess effekter på byggandet och arkitekturen.
 Intervjusvaren gav upphov till ett omfattande och rikt material. Resulta-
ten fick framför allt betydelse för fallstudierna. Förstudierna låg till grund för 
valet av tävlingar och gav kunskaper om bedömningsprocessen i en tävling:

1. Informanterna menade att den största skillnaden mellan tävlingsbedöm-
ningar fanns mellan inbjudna och öppna tävlingar på grund av antalet 
tävlingsförslag. 

2. Informanterna angav en rad grundkriterier i tävlingsbedömningar. Svaren 
varierade här mellan tävlingsprogrammets kriterier, helhetslösningar, be-
arbetningsmöjligheter, robusthet och utvecklingspotential hos förslagen.

3. Informanternas svar visade på en modell för bedömning av tävlingsför-
slagen i sex olika steg: 1) Inlämningskontroll, 2) Instudering av förslag, 3) 
Urval och preliminär bedömning, 4) Presentation av intressanta tävlings-
bidrag, 5) Rangordning samt 6) Beslut och arkitekturkritik som samman-
fattas i juryns utlåtande.

Intervjuerna har varit värdefulla som utgångspunkt och jämförelsedata i fallstu-
dierna. Informanterna gav en rik bild av tävlingssystemet i sin helhet.

9 I fyra tävlingar har bedömningen av genomförandegraden erbjudit tolkningsproblem. Det är 
två idétävlingar och två inbjudna projekttävlingar som varit svårbedömda. Bedömningen baseras 
på mailsvar från vinnande arkitektkontor. Bedömningen av idétävlingarna har gjorts med hänsyn 
till hur tävlingsuppgiften tolkas av vinnarna. Svårigheten i bedömningen av projekttävlingarna 
beror på avbrott i en utdragen genomförandeprocess.
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5. SAMMANFATTNING AV ARTIKLARNA

5.1 BEDÖMNING AV ARKITEKTUR – OM 
ANVÄNDANDET AV GRUNDKRITERIER I 
ARKITEKTTÄVLINGAR
Bedömningssituationen i en tävling studeras i denna artikel utifrån hypotesen 
om grundkriterier. Finns det en gemensam kärna av kriterier, grundläggande 
kvalitetsföreställningar som återkommer i bedömningar av tävlingar i olika ska-
lor? Genom intervjuerna i den nordiska studien och ett vägledande PM för 
juryledamöter från Sveriges Arkitekter identifierades ett antal grundkriterier 
för tävlingsbedömningar: Nyhetsvärde, Bärande idé, Helhetslösning, Utvecklingsbar-
het, Struktur och skala, Utnyttjande, Genomförbarhet, Flexibilitet, Funktioner, Miljömäs-
siga/ekologiska aspekter, Ekonomi, Etappindelning och Säkerhet. Kriterierna befinner 
sig på olika nivåer och belyser aspekter av förslagen. Med hjälp av tre exempel 
på tävlingar i olika skalor belyses användandet av dessa grundkriterier i bedöm-
ningsarbetet. Vidare jämförs de identifierade grundkriterierna med program 
och utlåtande från sammanlagt nio tävlingar. Resultatet indikerar att det finns 
en uppsättning av grundkriterier som används i bedömningar av tävlingsförslag, 
och att dessa kan användas i tävlingar av olika skalor. Goda lösningar på design-
problem identifieras på ett likartat sätt med stöd av dessa grundkriterier.

5.2 ARKITEKTURKRITIK I PRAKTIKEN - EN 
STUDIE AV EN TÄVLINGSBEDÖMNING
Denna artikel behandlar en fallstudie av bedömningsprocessen i en öppen ar-
kitekttävling, jurybedömningen av tävlingen Visans hus i Västervik. Observation 
på plats och analys av jurymötena och tävlingsprocessen gav kunskap om den 
muntliga och visuella retorik som påverkar en jurys bedömningsprocess. Syftet 
med fallstudien var att undersöka hur en professionell, rättvis och effektiv be-
dömningsprocess utförs och hur kvalitetsfrågor behandlas. Studien indikerade 
att förslagen, som är arkitektoniska representationer, bestående av planer, rit-
ningar och text, genom visuell retorik förmedlar de tävlandes visioner. Juryns 
diskussioner innehåller muntlig retorik och pendlar mellan tre olika tolkningsni-
våer: a) visionerna, b) den befintliga situationen och problemet och c) föreställ-
ningen om förslagen så som de kommer att framstå som byggd miljö. 
 Tävlingen arrangerades av Västerviks kommun i samarbete med en stif-
telse med privata och offentliga finansiärer kallad VisStaden Västervik. Staden 
är känd för sin årliga visfestival och Visans hus var tänkt som en byggnad för 
kulturell och kommersiell verksamhet i anslutning till den svenska visan. Målet 
med Visans hus var att ge rum för en rad verksamheter, men också att skapa 
ett besöksmål. Projektet omgavs av politisk enighet och marknadsfördes aktivt. 
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(Widbom et al. (2005)
 Det skickades in sammanlagt 97 förslag till denna tävling.  Juryn bestod av 
åtta personer, fyra arkitekter, två politiker och två brukarrepresentanter/exper-
ter. Sammanlagt användes fem mötestillfällen under sammanlagt sju dagar för 
att hitta en vinnare.
 På det första mötet deltog endast arkitekterna i juryn. De gjorde en första 
professionell genomgång av förslagen och en första bortsortering av förslag. 
Tre kategorier användes, A, B och C där A var mycket bra, B var godkänt och C 
var underkänt. Hälften av förslagen hamnade i kategori C.
 På de följande mötena skedde sedan en gradvis bortsortering av förslag. 
Efterhand som antalet förslag minskade kunde juryn gå in på detaljer. Därmed 
ökade ledamöterna gradvis sin förståelse för uppgiften. Snabba genomgångar 
med ”tummen upp” eller ”tummen ner” övergick till mer noggranna utsorte-
ringsstrategier. Den näst sista gallringen innebar att alla fick utse fem favoriter 
och de fem som fick flest röster blev kvar i tävlingen. På det fjärde mötet åter-
stod dessa fem förslag, ett förslag byttes ut men samma antal kvarstod inför 
det sista mötet. Lekmännen på arkitektur hade alla fastnat för en favorit som 
arkitekterna inte gillade. På det sista mötet gjordes en modellstudie av förslagen. 
Fram till dess framstod utgången av bedömningsprocessen som osäker, men ge-
nom modellstudien blev valet av vinnare enhälligt. Juryn såg vilket av förslagen 
som bäst passade på platsen. Arkitekterna bakom det vinnande förslaget var tre 
unga arkitekter, varav en svensk, som alla var nyutexaminerade i Danmark.

5.3 KRITIK, BEDÖMNING, BESLUT – EN STUDIE AV 
JURYBEDÖMNINGEN I EN INBJUDEN TÄVLING
Under våren 2006 genomfördes en arkitekttävling om ett nytt bildnings- och 
kulturcentrum i Hagfors, Värmland. Jag fick möjligheten att följa juryns arbete 
med att utse de tävlande och att bedöma tävlingsförslagen. Fyra kontor bjöds in 
till tävlingen. Uppgiften handlade sammanfattningsvis om att bygga om och till 
en befintlig skola för att kunna slå samman fyra skolor till en. 
 Denna artikel är en redovisning av mina observationer från tävlingspro-
cessen och analysen av förloppet. Fokus ligger på juryns bedömningsprocesser, 
prekvalificeringen och bedömningen av förslagen. Det är en fallstudie med ut-
gångspunkt i frågor kring juryns kvalitetsbedömning. Vilka problem stöter en 
jury på? Vilka frågeställningar kommer upp under bedömningens gång? Vilka 
underliggande strategier finns? Hur går en jury tillväga för att komma fram till 
sitt beslut?
 Juryns arbete visade sig vara en komplicerad och kreativ process som vi-
sade på en rad problemställningar vad gäller utvärdering och bedömning av ar-
kitektur i ett tidigt skede. Studien visar hur förutsättningarna i programmet och 
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de tävlandes tolkning av programkraven, liksom juryns tolkning av förslagen, 
påverkar bedömningen. Fyra centrala slutsatser kring de två urvalsprocesserna 
har spårats. 
 För det första avspeglades den yttre opinionsbilden i juryns arbete och i 
de enskilda medlemmarnas förhållningssätt till förslagen. Idén bakom tävlingen 
visade sig vara kontroversiell, vilket satte press på juryn, inte minst politikerna. 
 För det andra framträdde hos juryn två olika beslutsstrategier. Två svår-
förenliga sätt att angripa förslagen framträdde, vilka bottnade i olika sätt att 
betrakta processen. En rationell beslutsprocess ställdes mot en arkitekturkritisk 
bedömningsstrategi.
 För det tredje illustrerar studien hur juryns bedömningsarbete ledde till en 
positionering mellan arkitekter och lekmän på arkitektur vad gällde preferenser. 
Detta grundar sig i såväl olika kunskaps- och erfarenhetsbaserade preferenser 
som i de olika bakomliggande ansvars- och intressebilderna i tävlingen. 
 För det fjärde visar studien på hur bedömningskriterierna används. I upp-
handlingsskedet användes kriterierna som ett skenbart objektivt instrument, ge-
nom betygsättning och viktning. I bedömningen av tävlingsförslagen blev en 
ständig identifiering och gradering av bedömningskriterier ett sätt för juryn att 
hantera jämförelsen av förslagen. Juryn utvecklar kriterierna för att hitta skillna-
der mellan förslagen som gör det möjligt att rangordna lösningarna.
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6 DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER
Avhandlingsprojektet har resulterat i en rad insikter i tävlingsbedömningar. Slut-
satserna från projektet kan sammanfattas i följande punkter:

• En jurybedömning av förslagen i en arkitekttävling är en kreativ process 
som följer generella riktlinjer i kombination med den unika tävlingens 
innehåll. Det finns en generell modell för jurybedömning som samtidigt 
måste anpassas efter den unika tävlingen. Mötet med förslagen kan inte 
fullt ut förutses.

• Arkitekternas traditionella sätt att bedöma arkitektur genom en arkitek-
turkritisk bedömningsprocess kan i en jurysituation vägas mot en önskan 
att fatta ett snabbt beslut. Bedömningsprocessen innehåller både snabba 
avgörande och fördjupade genomgångar av tävlingsförslagen.

• Trots att juryprocessen skall ske bakom lyckta dörrar påverkas kvalitets-
bedömningen oundvikligen av den externa opinionen. Juryarbetet är såle-
des kontextberoende.

• Det finns kriterier för bedömning som har grundläggande betydelse för 
tävlingsbedömningar. Grundkriterierna visar på en gemensam tanke-
grund och kvalitetssyn bland arkitekter i olika former av tävlingar.

• I jurybedömningar kan en positionering mellan arkitekter och lekmän 
uppträda. Detta beror dels på en professionell inskolning, dels på att arki-
tekterna i juryn har en annan intressebild för bedömningen än exempelvis 
arrangörsrepresentanterna.

• Det finns en genuin osäkerhet i tävlingens besluts- och bedömningspro-
cess. Osäkerheten grundas i att det alltid finns flera goda lösningar på 
tävlingsuppgiften.

6.1 EN MODELL FÖR BEDÖMNING
Bedömningssituationen av en tävling har både unika och typiska drag.  Varje 
tävling är anpassad efter sin unika situation och problemställning. Samtidigt är 
de tävlingar som studerats arrangerade i samarbete med Sveriges Arkitekters 
tävlingsservice och följer därmed deras regler och uppläggning för bedöm-
ning. Eftersom tävlingar är engångsföreteelser för de flesta arrangörer står or-
ganisationen för erfarenhetsåterföringen och kontinuiteten i tävlandet. Bristen 
på kontinuitet från arrangörens sida gör tävlingssekreterarens kunskap till en 
grundpelare för tävlingens genomförande. 
 Juryns bedömningsprocess i en tävling följer en mall som utarbetats ge-
nom praxis och regler. Den centrala frågan i är hur man går tillväga för att hitta 
ett vinnande förslag. Informanternas svar om bedömningsgången visade på en 
modell för bedömning och fallstudierna visade hur denna modell tillämpas i 
olika situationer. Bedömningarna är olika, men det finns ett mönster. Genom 
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diskussionerna ser juryn på förslagen ur två olika perspektiv:
• Det tvådimensionella, grafiska uttrycket. Genom bild, text, planer och förkla-

ringar förmedlar förslagsställaren en bild av sitt koncept.
• Det tredimensionella, tänkta föreställningen. Med hjälp av sin kunskap, erfa-

renhet och guidning från juryarkitekterna skapar sig juryledamöterna en 
bild av hur projektet ser ut i realiserat tillstånd. Juryn ”går in” i ritningen 
och försöker uppleva förslagen som byggd miljö.

Juryn måste i sin bedömning förhålla sig både till den nuvarande situationen och 
till platsens framtida utveckling och möjliga behov. Relationen till platsen och de 
aktuella funktionerna är viktiga, samtidigt är flexibiliteten och utvecklingsbarhe-
ten centrala kriterier hos förslagen.
 Modellen som framträder är en bedömningsprocess i en förhandlingslik-
nande situation. Juryn resonerar sig fram till en vinnare och målsättningen är 
att juryn är överens. Konsensus ses som en garanti för att juryn valt rätt vinnare. 
För att diskussionen skall nå fram till konsensus ställs krav på att de enskilda 
juryledamöterna är öppna för andras åsikter och inställda på att enas om en 
förstapristagare.

6.2 TVÅ STRATEGIER FÖR BEDÖMNING
I studierna framträdde två olika strategier för bedömning: en rationell besluts-
process och en arkitekturkritisk bedömningsmodell. Den rationella beslutsprocessen 
utgår ifrån en idealsituation och används som modell i olika beslutssituationer. 
Flera av juryledamöterna var politiker och personer med erfarenhet från olika 
styrelsesammanhang. Som vana beslutsfattare ville de följa denna modell genom 
att snabbt sortera ut mindre lämpliga förslag, att analysera genom att identifiera 
kriterier och bedöma varje alternativ utefter dessa så att två beslutsalternativ kan 
ställas mot varandra. Genom utsortering och bedömning utefter kriterier finns 
tillslut en självklar vinnare kvar.
 Arkitektur utvärderas däremot i professionella sammanhang genom en 
arkitekturkritisk bedömningsmodell. Arkitekter är vana att bedöma arkitektur 
genom att använda alternativen som arbetsmaterial. Jämförelse och diskussion 
är centrala moment. Kriterier framstår som ett sätt att hitta kännetecken på 
arkitektonisk kvalitet och den bästa lösningen identifieras genom förståelse av 
tävlingsförslagen som helhet. I en tävlingssituation innebär det att juryn först 
skall klargöra tävlingsproblematiken, vilket sker genom kunskapen som försla-
gen förmedlar. Tävlingen sker i ett tidigt stadium av ett byggprojekt och de täv-
landes angreppssätt på uppgiften används för att ringa in problemställningarna. 
Insikten om vilken lösning på uppgiften som är den bästa växer fram i jämförel-
sen, samtidigt som tävlingsproblematiken klargörs.
 De två strategierna framstod i fallstudierna som svårare att kombinera i 
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en inbjuden tävling än i en öppen. I den öppna tävlingen var mötet mellan de 
två bedömningsstrategierna mindre problematiskt. Dels framstod uppgiftens 
komplexitet tydligare för jurymedlemmar genom lösningarnas mångfald. Dels 
förekom en kombination av de två strategierna genom att juryn av praktiska skäl 
tvingades inleda processen med en utsortering av förslag. I en inbjuden tävling 
finns det däremot få alternativ att välja mellan, vilket visade sig leda till svårig-
heter i mötet mellan strategierna. Den arkitekturkritiska modellen med analys 
och jämförelse mellan samtliga förslag framstod som irrationell och tidsödande 
av några lekmän. För mig blev identifieringen av de två processerna en väg att 
förstå relationen mellan arkitekter och lekmän i juryn. 

6.3 BEDÖMNINGSKRITERIER I ARKITEKTTÄVLINGAR
Studien av kriterieanvändning i arkitekttävlingar visade på en rad likheter i sy-
nen på grundläggande kvalitetsfrågor mellan olika typer av tävlingar. En upp-
sättning kriterier för tävlingsbedömningar identifierades, varav flertalet gick att 
identifiera både i förstudierna och i de två studerade fallen av tävlingar. I studier 
av bedömningsarbetet kan grundkriterierna användas som en nyckel till förstå-
else av designprocessen. Det finns alltid mer än ett förslag som har potential att 
leda till ett lyckat slutresultat, samtidigt måste juryn vara övertygad om att man 
fattat ett välgrundat beslut. Grundkriterierna fungerar som ledtrådar i arbetet 
med att identifiera en vinnare. Bedömaren måste gå igenom den pedagogiska 
process som tävlingen utgör, tränga igenom de lager av retorik som förslagen 
innebär, det filter av erfarenheter, intressen och ansvar som den egna personen 
bär och det forum som jurygruppen utgör. 
 Undersökningen av kriterier i relation till fallen visar på nödvändighe-
ten av att veta hur dessa skall hanteras i bedömningsprocessen. Grundkriterier 
fungerar som kännetecken på arkitektonisk kvalitet. Samtidigt är dessa kriterier 
vagt formulerade i fallen och på så sätt endast en indikation för arrangörens 
intentioner med tävlingen. Grundkriterierna kan både användas för att identi-
fiera goda lösningar och för att i efterhand rättfärdiga professionella värderingar 
av tävlingsbidragen. Kriterierna är kopplade till en erfarenhetsbaserad kunskap 
och speglar en likhet i syn på kvalitetsfrågor bland arkitekter. I båda fallstu-
dierna framträdde kriterierna som ett instrument för bedömningen. I det ena 
fallet jobbade juryn aktivt med att definiera och identifiera vilka kriterier som 
var viktigast för att på så sätt kunna hitta skillnader mellan förslagen. Bearbet-
ningen av de kriterier som angetts i programmet användes här som en strategi 
för att särskilja de olika förslagens egenskaper. Kriterieutvecklingen uppstod i 
mötet med förslagen och kan ses som ett av bedömningsprocessens överras-
kande och kreativa moment. Det vaga sättet att formulera kriterierna gör dem 
till ett potentiellt maktinstrument i en jurysituation. Genom att försäkra sig om 
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tolkningsföreträdet i en jurysituation kan jurymedlemmar använda kriterierna 
för att peka ut vilket av förslagen som enligt deras tolkning har den högsta kva-
liteten. Så till exempel är ”utvecklingsbarhet” ett kriterium som ställer krav på 
professionell kompetens och som därmed stärker arkitektens roll i en jury. 

6.4 FÖRSLAGENS RETORISKA KRAFT
Studien av jurybedömningen i den öppna tävlingen om Visans hus visade en 
intressant aspekt på förslagens retoriska kraft. Olika lager av retorik kunde spå-
ras i förslagen såväl som i juryns diskussioner. Retoriken framträder tydligare i 
en öppen tävling med många förslag, där juryn måste göra en hård sovring. I 
de snabba besluten får förslagens retorik ett tydligare genomslag. I en situation 
med färre förslag blir granskningen av varje förslag hårdare, även om det är 
tydligt att retoriken även här har betydelse. 
 Bedömningsdiskussionen och valet av favoriter visade hur de olika för-
slagens retorik attraherar olika grupperingar inom juryn. Förslagsställaren rik-
tar sin retorik, medvetet eller omedvetet, till olika delar av juryn. I den sista 
bedömningsomgången var det presentationen av förslagen i ett nytt medium, 
den tredimensionella modellstudien, som löste juryns problemställning. Det var 
synbilden som fällde utslaget i slutbedömningen. 

6.5 JÄMFÖRELSE AV FALLEN
De två fallen valdes för att de representerade olika typer av tävlingar: inbjuden 
respektive öppen. I den öppna tävlingen hade juryn 97 förslag ta hänsyn till, 
medan juryn i den inbjudna tävlingen valde mellan fyra förslag. Skillnaden i antal 
förslag ledde till att de olika former av bedömnings- och beslutsstrategier som 
används framträdde på olika sätt. För att göra den arkitekturkritiska strategin 
möjlig i en öppen tävling med många förslag måste processen inledas med en 
bortsortering av förslag. Gallringen framträder som logiskt för alla parter och 
därmed sker en naturlig kombination av de två strategierna. Å andra sidan blir 
den stora mängden förslag en tydlig indikation för både arkitekter och lekmän 
på hur komplex uppgiften är, vilket kan förstärka arkitektens ställning som ex-
pert i juryn.
 En annan skillnad mellan bedömningsprocesserna var att juryn i Väster-
vik fick möjligheten att byta presentationsmedium för förslagen. Genom mo-
dellstudien klarades de sista meningsskiljaktigheterna inom juryn upp. 
 En tredje skillnad mellan fallen är relationen till omvärlden. Medan be-
dömningen av tävlingen om Visans hus i Västervik skedde utan större inbland-
ning från omvärlden påverkades juryarbetet i Hagfors av den lokala opinio-
nen. Det förstnämnda projektet var okontroversiellt och arrangören lyckades få 
mycket positiv respons10, bland annat genom utställningen av förslagen. I det 

10 Nu har dock en debatt uppstått om rivningen av en befintlig byggnad på platsen. 
(Hammarbäck, 2007)
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sistnämnda fallet blev det en upprörd debatt om projektet i sig, vilket ledde till 
att det inte blev någon utställning. Skillnaderna i sättet att förhålla sig till en of-
fentlig redovisning av tävlingsförslagen belyser intressebilden i juryn och visar 
att ledamöterna påverkas av den externa opinionen. 
 En likhet var att båda tävlingarna hade Bilbaotanken11 som en förutsätt-
ning. Tävlingarna användes som ett sätt att öka orternas attraktivitet genom 
spännande arkitekturprojekt. Marknadsföringssyftet syns både i tävlingspro-
grammen och i arrangörsrepresentanternas argumentation för sina favoriter i 
bedömningsprocessen. 
 En annan likhet mellan fallen var att det uppträdde en tydlig skillnad i 
valet av favoriter mellan lekmännen och arkitekterna. Skillnaden kan dels bero 
på att arkitekterna positionerar sig som profession, dels på att de olika represen-
tanterna i juryn har olika intressebilder och målsättningar med tävlingen. Medan 
arrangören exempelvis kan sträva efter största möjliga uppmärksamhet har arki-
tekterna professionella föreställningar om kvalitet att bevaka. Arkitekterna har 
dessutom professionell förmåga att läsa förslagen jämfört med lekmännen.
 Slutligen finns det en viktig likhet mellan de två tävlingarna genom att de 
båda vanns av unga, nybildade arkitekter i konkurrens med äldre, etablerade ar-
kitektkontor. De båda tävlingarna är därmed exempel på idén om hur tävlingar 
kan användas för att bära fram yngre förmågor och ge dessa en möjlighet att få 
uppdrag. 

11 Tanken att genom nyskapande arkitektur skapa intresse och öka attraktiviteten för platsen. 
Frank Gehrys uppmärksammade Guggenheimmuseum i den spanska varvsstaden Bilbao är ett 
exempel på detta.
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