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Abstract 

There are three aims for my paper. Firstly, I want to clarify the use of architectural quality as a key-
concept among architects. Secondly, I will try to find out how quality issues are tested and 
investigated in architecture and urban design. Thirdly, I am going to percent and discuss a theory for 
assessment based on models for how critique is used as a tool by professional jury members in 
competitions.  

Architecture quality is key concept in architecture and urban design. Assessment of the entries in this 
field is dialogue-based approaches. The evaluation is done in a process that follows a typical pattern 
typical for architecture competitions. 

There is a core of quality issues embedded in the criteria witch professional architects use to identify 
strengths, weaknesses and ambiguities in the proposals. Quality is linked to the assumption that good 
and bad solutions show themselves in the design. Critique is a way to better understand the task, 
evaluate design and helps the jury to point out a prize-winner.  

The result in this article is based on competition documents, literature and interviews. Seventeen 
professionals with first hand experience from competitions in Sweden, Denmark, Norway and Finland 
have been interviewed. They represent the architect’s organization, the arranger (organizers) and the 
competitors.  

From the interviews and competition documents we get a good picture of how assessment are 
understood in practice. In architectural competitions the jury has to find the best proposal among the 
entries. The task is to single out one winner. There is a strong relationship in this case between how 
professionals use critic in a decision making process, how the jury organize its work, how the entries 
are judged in terms of quality and the outcome – a winner that according to the jury members has the 
best answer to the task in the competition program. The jury statement is a written critique in end of 
the assessment. The jury evaluate the competition, legitimate its decision and describe unclear design 
solutions in the winning entry for improving future quality.  

 

Key words: Architectural competition, Architectural quality, Design criteria, Quality judgement, 
Architectural critique, Design problem and Design solution. 



 

 

Förord 
 

Denna text är skriven till konferensen Dialog för lärande i Stockholm, 13-15 oktober 2010. 

Konferensen arrangerades av följande sex universitet; Handelshögskolan, Karolinska Institu-

tionen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet 

och Uppsala Universitet. 2004 bildade universiteten ett högskolepedagogiskt nätverk med 

högtflygande planer: Mälardalen skulle förvandlas till en ledande kunskapsregion i världen.   

Syftet med konferensen Dialog för lärande var att skapa en mötesplats för samtal om ”nya 

rön, idéer och erfarenheter”. Inbjuden var öppet formulerad. Arrangören ville bidra till ut-

vecklingen av mångfald inom den högre utbildningen, ett vällovligt syfte som kan vara en 

ledstjärna för många akademiska verksamheter. Min text var utformad till konferenstemat Ut-

värdering och kvalitetsarbete. Inom detta tema efterfrågades bidrag som kunde belysa kvalitet 

som kontroll, utveckling, nyckeltal, indikatorer, utvärderingssystem och program.  

Jag överlåter åt läsaren att avgöra om jag lyckats behandla kvalitetsbegreppet på ett intressant 

sätt och bidrar till lärande. I fokus står det estetiskt orienterade kvalitetsbegreppet. Min för-

hoppning är att texten ökar förståelsen för kvalitetsbedömningens grundläggande problematik 

inom arkitektur och stadsbyggnad. 

 

 

Stockholm-Uddevalla 

Oktober 2010 

Magnus Rönn 
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Att kvalitetsbedöma projekt i arkitektur och stadsbyggnad  
- från bedömningspraktik till bedömningsteori 

 
 

 

Abstract 

Det finns tre syften med föreliggande artikel. För det första vill jag klargöra begreppet arki-

tektonisk kvalitet och hur detta nyckelbegrepp kommer till uttryck i arkitektur och stadsbygg-

nad. För det andra är avsikten att undersöka hur kvalitetsfrågor prövas. Bedömningar av för-

slag i arkitekturtävlingar används som belysande exempel. Kompletterande referenser görs till 

kvalitetsbedömningen av inträdesprov och granskningen av examensarbeten vid Arkitektur-

skolan, KTH. En tredje avsikt är att presentera en bedömningsteori och diskutera hur profes-

sionella jurymedlemmar utnyttjar kritik som grund för valet av vinnare i tävlingar.  

Kvalitetsbedömningar av tävlingsbidrag utgår från ett dialogbaserat förhållningssätt. 

Det finns en kärna av frågor inbäddade i kriterier som professionella juryledamöter använder 

för att identifiera förtjänster, oklarheter och brister. Tävlingsförslagens kvaliteter klargörs i en 

arkitekturkritisk bedömningsprocess som följer ett typiskt mönster. 

Forskningsresultatet baseras på studier av litteratur, program, tävlingsdokument och in-

tervjuer av 18 erfarna praktiker från Sverige, Danmark, Norge och Finland med förstahands-

erfarenheter från flera hundra arkitekturtävlingar. Informanterna representerar tävlingssyste-

mets tre nyckelaktörer: arrangören, tävlande arkitekter och arkitektorganisationen, som för-

valtar tävlingskulturen. Informanterna förmedlar ett professionellt perspektiv på arkitektur-

tävlingar. Resultatet av studierna presenteras som en teori om kvalitetsbedömningar som be-

skriver, tolkar och förklarar hur arkitekter går till väga för att kunna peka ut en bästa helhets-

lösning på tävlingsuppgifter. 

 

Nyckelord: Arkitekturtävling, Arkitektonisk kvalitet, Designkriterier, Bedömning, Arkitek-

turkritik, Gestaltningsproblem och Arkitekturförslag. 
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INLEDNING 
Det övergripande syftet med denna artikel är att presentera en teori om kvalitetsbedömningar 

i arkitektur och stadsbyggnad. Hypotesen är att kvalitetsfrågor kan avgöras på ett trovärdigt 

sätt genom en arkitekturkritisk arbetsmetod. Arkitekturtävlingar används som belysande ex-

empel på bedömningsteorin omsatt i praktisk handling. Jag vill visa på vilka grunder som 

professionella juryledamöter kvalitetsbedömer förslag och pekar ut vinnare i arkitekturtäv-

lingar, den sammantaget bästa helhetslösningen på tävlingsuppgiften. Också arkitektutbild-

ningen har ett juryförfarande för utvärderingar av arkitektprov och examensarbeten. Arkitekt-

provet består av en hemuppgift och en provuppgift som utförs på arkitekturskolorna i Göte-

borg, Lund, Stockholm och Umeå. Arkitektprovet är en inträdesbiljett till utbildningen. 2008 

fördelades 40 % av platserna vid Arkitekturskolorna i Stockholm (KTH) och Göteborg (Chal-

mers) via arkitektprovet. Examensarbetet utförs i slutet av utbildningen och kvalificerar ele-

ver till arkitekttiteln och en professionell yrkesverksamhet. I både dessa situationer visar sig 

bedömningsteorin som arkitekturkritik genom rangordning och jämförelse av förslagens arki-

tektoniska kvaliteter.  

Teorin har sin grund i arkitekturkritiken. Det är en erfarenhetsbaserad kunskapsform 

som kommer till uttryck vid gestaltning, bedömning och redovisning av arkitektur- och stads-

byggnadsprojekt. Dessa sätt att bedriva arkitekturkritik kan beskrivas så här: 
 
• Designverktyg: Arkitekturkritiken är ett centralt moment i idéproduktionen tidigt i pro-

jekteringsprocessen. Kritiken har en kvalitetshöjande avsikt och fungerar som ett de-

signverktyg för arkitekter. I arkitekturtävlingar utnyttjas kritiken från kollegor på arki-

tektkontoret vid utvecklingen av projekt som ett sätt att förstå tävlingsuppgiften och an-

gripa dess gestaltningsproblem. 

• Arbetsmetod: Professionella juryledamöter utnyttjar kritiken av tävlingsförslagen som 

en arbetsmetod för kvalitetsbedömning. I samband med att juryn tränger in i förslagen 

får kritiken en lärande funktion då förtjänster, oklarheter och brister synliggörs. Kriti-

ken bidrar till att klargöra tävlingens problematik för juryledamöterna. 

• Juryutlåtande: Juryn presenterar resultatet av tävlingar i ett arkitekturkritiskt utlåtan-

de, både premierade tävlingsförslag och tävlingen som helhet kommenteras av juryn. 

Denna gång framträder kritiken i text som en skriftlig redovisning. Kritiken blir sam-

tidigt ett sätt för juryn att i efterhand legitimera premieringen av tävlingsförslag. Ju-

ryutlåtandet redovisas på hemsidor och i tidskrifter. Utlåtandets offentliga karaktär in-

nebär att den skriftliga kvalitetsbedömningen blir del i en kollektiv och professionellt 

baserad kunskapsuppbyggnad. 
 
I denna artikel är det arkitekturkritiken som arbetsmetod för bedömning av arkitektur- och 
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stadsbyggnadsprojekt som står i centrum för forskningsintresset. Inspirationskälla till teoriut-

vecklingen är Charlotte Svensson (2008) som i två fall – en öppen arkitekturtävling och en 

inbjuden arkitekturtävling – studerat juryns kvalitetsbedömning av förslagen. Hon har fått 

delta i möten och kunnat följa juryns arbete från det första sammanträdet fram till slutligt val 

av vinnare. Teoretiseringen är ett försök från min sida att i efterhand förstå ledamöternas 

agerande utifrån arkitekturens egna villkor. 

 

EMPIRI 
Jag stödjer mig i denna artikel på data som kommer från nutida tävlingar, intervjuer, hemsi-

dor, böcker, artiklar och programskrifter som tagits fram av regeringar och departement. Em-

pirin kan delas in i följade tre typer av data: 

 
•  Intervjuer och tävlingsdokument: Under 2005-2008 genomfördes en studie vid Arki-

tekturskolan, KTH, med fokus på nutida arkitekturtävlingar i Norden (Kazemian, Rönn 

och Svensson; 2005 och 2007; Svensson 2008). I studien granskades tävlingsregler, täv-

lingsprogram, tävlingsförslag och juryutlåtande. Som komplement till studierna av täv-

lingsdokument intervjuades 18 erfarna jurymedlemmar i Norden om deras tävlingserfa-

renheter. Intervjuerna gjordes med utgångspunkt från ett frågeformulär som behandlade 

tävlingsprocessen från program till val av pristagare med formulering av juryutlåtande. 

Tillsammans har informanterna förstahandserfarenheter från medverkan i flera hundra 

tävlingar som tävlande arkitekt, arkitektdomare och som företrädare för arrangören. 

 
•  Litteratur: Arkitekturpolitiska program, böcker och artiklar som behandlar designteori, 

arkitekturkritik och kvalitetsbegrepp. Den forskningsbaserade litteraturen ger en veten-

skaplig ram till bedömningspraktiken. De arkitekturpolitiska programmen är viktiga i 

sammanhanget av främst två skäl. Dels för att arkitektonisk kvalitet är ett centralt be-

grepp i policydokumenten. Dels för att programmen lyfter fram tävlingen som ett sätt 

för offentliga byggherrar att bidra till förnyelsen av arkitektur och stadsbyggnad. Det 

var under 1990-talet som programmen för design, arkitektur och stadsbyggnad växte 

fram i Europa1 som nationella policydokument. Denna utveckling sammanfaller med en 

allmän marknadsorientering av samhället och avregleringar inom byggsektorn. 

                                                
1 Se till exempel program från Holland; Space for Architecture (1991), Architecture of Space (1996), Construct-
ing the Netherlands (2001) och Action Programme Space and Culture (2005). Norge; Omgivelser som kultur, 
(1992), Estetikk i bygg och anlegg (1997) och Arkitektur.nå, (2009). Danmark; Dansk Arkitektur, (1994), Arki-
tektur 1996 (1996) och Arkitekturnation Danmark, (2007). Sverige; Framtidsformer (1997); Finland, Finlands 
Arkitekturpolitik (1998), Tyskland, Building Culture in Germany (2001). Irland, Action on Architecture (2002). 
Österrike, The Austrian Report on Building Culture (2006). Skottland, Building our Legacy, Statement on Scot-
land’s architecture policy (2007). 
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•  Hemsidor: KTHs hemsida innehåller information om arkitektutbildningens examens-

ordning, utbildningens mål, kursplaner och regleringar av arkitektexamen. Här finns be-

dömningskriterier för examensarbeten och information om hur juryn skall betygssätta 

utförandet. KTH länkar även vidare till Arkitektprovet.nu. Denna hemsida har uppgifter 

om arkitektprovet, anmälningsregler och juryns bedömning av provuppgifterna. Reslu-

tat redovisas på hemsidan. Dessutom innehåller hemsidan allmän information och ex-

empel på uppgifter som tidigare ingått i arkitektproven. 

 
Denna kortfattade redovisning av empirin ger en bild av hur kunskapsunderlag ser ut bakom 

teoriutvecklingen. Genom redovisningen vill jag ge läsaren en möjlighet att kontrollera grun-

derna för min argumentation. Empirin har samlats in under en längre tid och använts i flera 

studier. Nu återvänder jag till empirin i ett delvis nytt sammanhang.  
 

DISPOSITION 
Artikeln innehåller två avdelningar som behandlar olika sidor av bedömningsteorin: bedöm-

ningsobjekt, nyckelbegrepp, kriterier, kvalitetsfrågor och bedömningsprocess med tillhörande 

modeller som redovisar strategier för val av vinnare i tävlingssammanhang. 

Arkitektur som bedömningsobjekt bildar bas för diskussionen. Den första avdelningen 

tar upp och analyserar arkitektonisk kvalitet som nyckelbegrepp. Kvalitet är ett omstritt be-

grepp med ett spänningsfyllt språkbruk i byggsektorn. Begreppet definieras med utgångs-

punkt från hur erkänt kunniga arkitekter talar, tänker, kommunicerar och agerar i kvalitets-

frågor. Språkbruket antas spegla kollektiva kvalitetsuppfattningar. Resultatet är ett professio-

nellt, kulturellt och historiskt bestämt nyckelbegrepp. Kvalitet i arkitektur- och stadsbygg-

nadsprojekt preciseras via designkriterier. Genomförda studier av arkitekturtävlingar visar att 

det finns designkriterier som hela tiden återkommer i utvärderingen av tävlingsbidragen och 

som därmed kan antas förmedla grundläggande kvalitetsuppfattningar. 

Den andra avdelningen i artikeln fokuserar på bedömningsprocessen. Jag använder ar-

kitekturtävlingar för att illustrera utvärderingen av projekt/förslag ur juryns perspektiv. Sedd 

som process innehåller bedömningen ett antal faser som premierade förslag genomlöper. Be-

dömningsprocessen inbegriper kontroll, genomgång, värdering, rangordning och utgallring av 

förslag i jakten på en värdig vinnare. I denna avdelning av artikeln presenteras tre grafiska 

modeller som beskriver den arkitekturkritiska arbetsmetoden som bedömningsteori. Fjäder-

modellen (Fig. 1) och balansmodellen (Fig. 2) svarar mot var sin bedömningssituation och 

kvalitetsfråga. Den tredje modellen (Fig. 3) beskriver två strategier som ligger till grund för 

identifieringen av en bästa lösning; den rationella beslutsmodellen respektive den arkitektur-

kritiska arbetsmetoden. Strategierna förtydligar skillnader i sättet på vilket juryledamöter fin-
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ner förstapristagare i tävlingar. Den arkitekturkritiska arbetsmetoden används av arkitekt-

domare i slutbedömningen i tävlingar när det finns en handfull utpekade förslag som har 

intressanta lösningar på tävlingsuppgiften. Metoden tillämpas således för att hantera speciellt 

svåra och komplexa avvägningar. 

 

UTGÅNGSPUNKTER 
All konstnärlig verksamhet förutsätter ett urval… Att eliminera… är urvalets hem-
lighet… Av egen erfarenhet har jag lärt att man måste kassera för att välja och 
söndra för att förena, och jag tror mig kunna utsträcka denna princip till att gälla 
musiken i dess helhet. Stravinskij, s 48. 

 
En arkitekt måste kunna skilja mellan bra och dåliga lösningar på gestaltningsproblem. Det är 

en yrkeskunskap som utvecklas genom övning, man testar utformningsprinciper i projekt och 

reflekterar över utfallet. Arkitektarbetet startar som ett sökande efter en bärande gestaltnings-

idé, en utgångspunkt som strukturerar uppgiften. Lösningarna på gestaltningsproblem växer 

fram i skisser mellan försöksvis uppställda krav och en drivande föreställning, en ”primary 

generator” (Drake, 1979). Utmaningen i den tidiga idéfasen ligger i försöken att förstå ge-

staltningsproblemet. Det gäller för arkitekten att finna ett huvudgrepp på uppgiften. En 

bärande idé måste urskiljas i projektet, visualiseras och sedan testas i skisser (Cross, 1984).  

För professionen framträder arkitektur som ett kunskapsfält som är impregnerat med 

avsikter, önskemål, krav och konstnärliga ambitioner. Det finns ett värderande tvång inbäddat 

i arkitektur som en professionell praxis och ett akademiskt ämne. Också de kriterier som lig-

ger till grund för kvalitetsbedömningen är värdeladdade (Cold, 1989; Rönn, 2005). Utan vär-

dering går det inte heller att peka ut en bästa helhetslösning på uppgiften. Juryns val av vin-

nare förutsätter att ett tävlingsbidrag kan ses som bättre än sina konkurrenter. 

Tävlingsprogrammet representerar arrangörens styrning av tävlande. Programmet inne-

håller målsättningar, kravspecifikation och utvärderingskriterier tillsammans med beskriv-

ningar av tävlingsuppgiften, tävlingsområdet och allmänna förutsättningar. Det är en form av 

målstyrning. Arkitekturtävlingens överraskande, innovativa och kreativa verkan ligger i de 

tävlandes svar på tävlingsuppgiften. Juryn väntar med nyfikenhet på projektförslagen. Be-

dömningsteorin vill förklara juryns möte med tävlingsbidragen och bidra till kunskap om hur 

vinnare utses. 

Den arkitekturkritiska arbetsmetoden utgår från en skolad blick. Professionella jury-

ledamöterna måste kunna se förtjänster, oklarheter och brister i visualiserade tävlingsförslag 

och analysera lösningarna. Juryn tolkar ritningar, illustrationer och skalmodeller. Vinnare 

visar sig när juryn förstått tävlingsuppgiften och dess gestaltningsproblem.  

Gestaltning och bedömning av tävlingsförslag är wicked problems (Rittel & Webber, 
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1973). Typiskt för wicked problems är att problembilden innehåller motsägelsefulla, oklara, 

komplexa, föränderliga och kontextberoende teman. Av detta skäl kan man inte avgöra lös-

ningar på wicked problems i termer av sant-falskt utan förslagen prövas utifrån vad som är 

dåligt, bra, bättre eller bäst för någon eller några ur ett visst perspektiv. Det finns heller ingen 

given regel för att beskriva och avgöra wicked problems. Förslagen till lösningar på design-

området är sammanflätade med problembilden. Så till exempel ingår tävlingsuppgiften i ett 

rumsligt sammanhang, en plats med speciella villkor. Typiskt för formgivning, arkitektur och 

stadsbyggnad är att det alltid finns en serie möjliga lösningar på samma gestaltningsproblem. 

Ett tävlingsförslag är mycket sällan överlägset sina konkurrenter på alla punkter. Juryn måste 

trots det urskilja en vinnare, ett bidrag som tillskrivs den bästa helhetslösningen på tävlings-

uppgiften. Men eftersom det finns flera intressanta principlösningar att välja mellan kommer 

juryns kvalitetsbedömning av tävlingsbidragen i normalfallet att präglas av en genuin osäker-

het, ett grundläggande tvivel som kvarstår fram till slutbedömningen. 

 

NYCKELBEGREPP 
Jag ser arkitektonisk kvalitet som ett nyckelbegrepp som konstitueras av två dimensioner, en 

estetisk dimension och en teknisk dimension (Lundequist, 1992). I den estetiska dimensionen 

är kvalitet en fråga om upplevelser och värden. Resultatet är ett sökande efter god kvalitet. 

Den tekniska dimensionen behandlar kvalitet som egenskaper hos produkter och styrning av 

produktionsprocesser. Syftet är att säkerställa rätt kvalitet. Fram träder två svårförenliga syn-

sätt som båda ingår i kvalitetsbegreppet. Oenigheten handlar både om vad arkitektonisk 

kvalitet är, hur tilltalande miljöer skapas och skall bedömas.  

Kvalitet i den estetiska dimensionen är värdefulla lösningar, förslag som passar på plat-

sen och ger en positiv miljöupplevelse. Kunskap om god kvalitet förmedlas genom förebilder, 

exempel, typfall och arkitekturkritik. Det finns ett sammanhang - en fysisk plats, estetiska av-

sikter och ett ändamål - som styr gestaltning och bedömning. God kvalitet är en helhet i arki-

tektur och stadsbyggnad som avgörs med hänsyn till uppgiftens unika kontext.  

Den tekniska dimensionen tillhandahåller generella svar på kvalitetsfrågor. Kvalitet ses 

som egenskaper, funktioner och utföranden som kan mätas, säkras och kontrolleras (Nashed, 

2005; Nelson, 2006). Protokollet är beviset. Rätt kvalitet tilldelas förslag som uppfyller krav-

specifikationer. Avsikten är att leverera felfria produkter. Strategin är felminimering. Kvali-

tetsbedömningen blir en fråga om mått, mätprocedurer och antal avvikelser.  

Givetvis är det bra att leverera ritningar med noll fel. Men det finns inget som garan-

terar att felfria ritningar resulterar i goda lösningar på gestaltningsproblem. En korrekt text 

utan stavfel leder inte automatiskt till en läsupplevelse. Kvalitet i arkitektur och stadsbyggnad 
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måste således vara något mer än noll fel. 

Arkitektonisk kvalitet är emellertid inte bara ett nyckelbegrepp som bär på ett spänn-

ingsförhållande mellan en estetisk dimension och en teknisk dimension, utan relationen mel-

lan dessa båda kvalitetsföreställningar varierar även över tid på ett typiskt sätt. Ju tidigare i 

produktionsprocessen som kvalitetsbedömningar görs desto större vikt ges förslagens este-

tiska dimension. Tävlingar ligger i den inledande fasen där gestaltning och bedömning går ut 

på att identifiera god kvalitet. Den tekniska dimensionen styr byggskedet. Men då är tävlingar 

redan avgjorda och pristagare utsedda. Rätt kvalitet blir därigenom främst en angelägenhet för 

genomförandet av vinnande tävlingsförslag, ett koncept för kontroll av ritningar, beskrivning-

ar och byggnadsarbeten. Här ligger förklaringen till att kvalitetsbegreppet förändras och byter 

innehåll under processen från idéutveckling till projektering, produktion och användning av 

byggd miljö under fastighetsförvaltningsskedet. Det är en förskjutning av tyngdpunkten i sät-

tet att förhålla sig kvalitetsbegreppet i arkitektur och stadsbyggnad, som har en avgörande 

betydelse för arkitekters bedömning av projekt. 

 

Arkitektprovet och examensarbetet 

Den estetiska dimensionen framträder tydligt på arkitektprovet på hemsidan (Arkitektprovet. 

nu). I den inledande texten anges att provet går ut på att hitta studenter med goda förutsätt-

ningar för yrket. Det är inte bara höga betyg som skall ge tillträde till professionen. Också 

personlig lämplighet och fallenhet för yrket ses som en viktig inträdesbiljett till utbildningen. 

De ord som används på hemsidan för att beskriva önskad kompetens är rumslig förståelse, 

fantasi, empati, idérikedom, konstruktionsförmåga och social inlevelse. Arkitektprovet är en 

konstnärlig utmaning som består av två delar: en hemuppgift och en skoluppgift. Som hem-

uppgift 2010 skulle sökanden gestalta ett förslag på tre kartongväggar i A3-format med hjälp 

av en matris som hade tre nivåer:  
 

Objekt (struktur, landskap, kropp, redskap, rum),  
Egenskaper/begrepp (lager, transformation, skala, mångtydighet, repetition)  
Teknik/verktyg (en penna, digitala verktyg, skärverktyg, penslar).  

 
Ur denna matris skulle tre olika kombinationer gestaltas/beskrivas på väggarna. Utförande 

och material var valfritt. Begräsningen låg i formatet och matrisen. Upphovspersonerna ba-

kom de bästa förslagen gick vidare och fick göra en ny provuppgift i arkitekturskolans lokal-

er. Detta prov varade i två dagar och innehöll flera delmoment. En jury på 12 personer be-

dömde förslagens kvalitet. Juryn bestod av lärare från de fyra arkitekturskolorna i Sverige. 

Deras roll var att utvärdera förslagen med hänsyn till ”rumslig förståelse och fantasi, idé-

rikedom, konstruktionsförmåga och social inlevelse” (Antagningsordning 2009-10-23 vid 
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KTH).2 Den slutliga kvalitetsbedömningen sammanställdes till en rankinglista som offentlig-

gjordes på hemsidan. Arkitektskolorna har rätt att fördela upp till häften av utbildningsplat-

serna till elever som på detta sätt visat sin personliga lämplighet för yrket via provuppgifter 

som har en tydlig estetisk karaktär.  

Gemensamt för arkitektprovet, examensarbetet och arkitekturtävlingen är användningen 

av juryer för utvärdering. Juryförfarandet har växt fram som ett svar på en komplicerad be-

dömningssituation. Det är en form för bedömning av kvalitet som är typisk för konstnärliga 

prestationer. Juryförfarandet ger besluten en kollektiv karaktär. Individuella preferenser bal-

anseras. Utfallet antas bli säkrare och mer lika när en grupp av kompetenta personer utför 

granskningen. Ett skäl är att ledamöterna i detta fall kan belysa bedömningsobjekten ur flera 

perspektiv, analysera deras kvaliteter och diskutera hur utvärderingskriterierna skall tillämpas 

i den aktuella situationen. Det ses som särskilt viktigt när det är projekt med estetiska dimen-

sioner som skall värderas med stöd av tolkningsbara kriterier.  

 Vid arkitekturskolan i Stockholm bedöms elevernas examensarbeten av en jury med 

lärare och praktiserande arkitekter. Juryns granskning utmynnar i en rekommendation som 

sammanfattas i ett graderat omdöme från A till F. Skalan går från utmärkt till ej godkänt. Pro-

dekanus sätter det slutliga betyget efter samråd med handledare och kollegium.3 Betygs-

sättningen bygger på ett EU-direktiv (Yrkeskvalificeringsdirektivet 2005/36/EG). Examens-

arbetets kvalitet skall komprimeras i ett betyg enligt följande skala: 
 
A = Utmärkt: Framstående prestation. Visar stor grad av självständighet.  
B = Mycket bra: Mycket god prestation som visar på självständighet.  
C = Bra: Ett allmänt bra arbete som är tillfredsställande i de flesta avseenden.  
D = Tillfredsställande: Ett ganska bra arbete, men med betydande brister.  
E = Tillräckligt: Prestationen uppfyller minimikriterierna, men inte mer.  
F = Ej godkänt: Prestationen håller inte måttet. 

 
Examensarbeten prövas med stöd av kriterier som ”syftar till att tydliggöra olika ingående 

moment i ett examensarbete; att underlätta kommunikation och ge studenterna kunskapsåter-

föring samt att möjliggöra en relevant, rättvis och mer konstruktiv bedömning” (Bedömnings-

kriterier för examensarbete vid KTH:s arkitekturskola). Innovationsförmåga, programmering, 

gestaltning och arbetsdisciplin premieras. Examensarbetet i ämnet arkitektur är en ”fritt vald, 

                                                
2 2010 års jury bestod av 12 lärare i arkitektur, tre lärare från respektive arkitekturskola i Sverige (Göteborg, 
Lund, Stockholm, Umeå). Juryn får inte veta namnet på förslagsställarna. Så är också fallet vid arkitekturtäv-
lingar. En avvikelse för arkitektprovet är däremot att kravet på anonymitet också omfattar namnen på juryns 
ledamöter. De som utför provet får inte veta vem som granskar deras förslag! Detta hemlighetsmakeri för tan-
karna till militärdomstolar i diktaturstater och strider mot förfarandet i tävlingar, exjobb och avhandlingsarbeten. 
3 En sammanställning av betygssättningen (juryomdömen) för examensarbeten vid KTH/A 2005-2009 ger föl-
jande utfall. Av sammanlagt 395 betygssatta arbeten fick 11 st (3%) A, 79 st (20%) B, 123 st (31%) C, 86 st 
(22%) D, 65 st (16%) E och 31 st (8%) tilldelades betyg F. Det är färre F under den senare perioden. 



Sid 9   

självdefinierad och självprogrammerad uppgift som skall behandla arkitektoniska problem-

ställningar och kunna diskuteras i arkitektoniska termer. Examensarbetet skall visa att studen-

ten tillägnat sig förmågan att självständigt bedriva ämnesutveckling inom arkitekturområdet” 

(Kursplan vid KTH, A52ARX 2007-09-10). I examensordningen ingår att uppgiften skall 

utföras under en termin (100 dagar). Tidsbegräsningen ställer krav på arbetsdisciplin. Det är 

ett villkor för godkännande som bekräftar att godkända elever kan hålla inlämningstider. Ex-

amensarbeten skall redovisas på ett mittseminarium och ett slutseminarium med externa kriti-

ker. Slutseminariet genomförs normalt tre veckar före examinationstillfället. Granskningen är 

en slags kvalitetskontroll. Utskicket till juryn skall innehålla en sammanfattande presentation 

av arbetet på minst fyra A3-sidor. Enligt anvisningarna skall juryutskicket vara en lämplig 

avvägning mellan text och ritningar. Elevernas presentationer av projekten domineras dock av 

bilder; ritningar, illustrationer och fotomontage som visualiserar en framtida miljö. Bilden ses 

som en dominerande förmedlare av kunskap. Textbaserade examensarbeten som undersöker 

arkitektens roll i samhällsbyggandet har inte samma status och legitimitet i denna visuellt 

präglade undervisningskultur: 
 
 

     
 2006 års arkitektprov. Deluppgift uppställd      Förslag i 2007 års arkitektprov. 
 i bedömningssalen. 
 

       
  Förslag i 2007 års arkitektprov.                    Förslag i 2007 år arkitektprov. 

  Foto: Bilderna kommer från hemsidan, Arkitektprovet.nu. 
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ARKITEKTONISK KVALITET 
Jag skall nu gå vidare och belysa innehållet i de kvalitetsföreställningar som präglar den pro-

fessionella praktiken. Begreppet diskuteras, tolkas och analyseras med utgångspunkt från hur 

erfarna juryledamöter i Norden uppfattar kvalitet. Redovisningen kompletteras med citat ur 

de arkitekturpolitiska programmen i Norden (Framtidsformer, 1997; Finlands Arkitekturpoli-

tik, 1998; Arkitekturnation Danmark, 2007; Arkitektur.nå, 2009). Den estetiska dimensionen 

har en framträdande position i språkbruket. Arkitektonisk kvalitet är ett begrepp för infor-

manterna som inbegriper sex aspekter. De kan beskrivas så här: 
 

En odelbar helhet 

För det första kan kvalitetsbegreppet i Vitruvius4 anda beskrivas som en odelbar helhet av 

form (venustas), funktion (utilitas) och konstruktion (firmitas). Det är en 2000-årig tradition 

som visat sig vara en mycket livskraftig föreställning, en kanon till eftervärlden som arkitek-

ter ständigt återvänder till i sin retorik. Professionen menar att kvaliteten syns i sättet som 

form, funktion och konstruktion är sammanfogade till en arkitektonisk helhet som inbegriper 

en konstnärlig idé. Helheten är mer än summan av delarna.  
 

Jag håller mig till Vitruvius, som säger att arkitektonisk kvalitet handlar om estetik, 
funktion och konstruktion. Alla kan rita ett hus som fungerar och håller en viss tid. Men 
ett hus skall också vara vackert. Arkitektonisk kvalitet uppstår när estetik, funktion och 
konstruktion blir optimalt löst på samma gång, när allt är på plats. Stadsarkitekt i Kö-
penhamn, intervjusvar 2005. 
 
Arkitektonisk kvalitet bliver i dag defineret meget bredt. Det er dog udbredt enighed 
om, at arkitektonisk kvalitet opleves, når form, funktion og byggeteknik sammentænkes 
og udmøntes i en helstøbt kunstnerisk idé. Arkitekturnation Danmark, s 9. 
 

Kontextberoende 

För det andra förstås arkitektonisk kvalitet som ett förhållande till platsen och dess speciella 

förutsättningar. Kvaliteten kan inte frigöras från det specifika fallet och prövas för sig som en 

generell storhet. Begreppet är rumsligt förankrat och knutet till bestämda platser. Det finns 

något unikt i arkitekturen som gör att begreppsanvändningen blir kontextberoende. Arkitek-

tonisk kvalitet tillskrivs projekt som stämmer i relation till en anslutande bebyggelse eller ett 

omgivande landskap.  
 

För mig handlar arkitektonisk kvalitet om hur man placerar ett hus på en tomt, hur man 
utnyttjar tomten, hur man skapar rumsligheter, hur man rör sig i en byggnad, hur man 
ser ut och ser in. Det handlar om formen, naturligtvis, och färgen, ljusbehandlingen. 
Har byggnaden kvalitet blir jag stimulerad, nyfiken och känner mig upplyft och positiv. 

                                                
4 Vitruvius (Marcus Vitruvius Pollio), en romersk arkitekt och byggmästare som levde under det första århund-
radet f.Kr. Vitruvius författade Tio Böcker om Arkitektur som är en central bok för ämnet arkitekturhistoria. 
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Det påverkar mig på ett positivt sätt... En byggnad som har kvalitet skall fungera över 
tiden. Arkitekt i Sverige, intervjusvar 2005. 
 
Det skall vara något som har ett eget liv och som sticker ut på något sätt. Arkitektonisk 
kvalitet handlar ofta om både att samspela med omgivningen, kontexten och att märkas 
och avvika i en positiv bemärkelse. Tävlingssekreterare i Sverige, intervjusvar 2005. 
 
Arkitektur af høj kvalitet forholder sig til omgivelserne i et kvalificeret med- eller mod-
spil. Arkitekturen understreger, forstærker og omtolker omgivelsernes kulturhistoriske 
særkende og egenart. Arkitekturnation Danmark, s 9. 

 
En överraskande upplevelse 

För det tredje är begreppet länkat till ett mystiskt och svårförklarat estetiskt fenomen inom 

arkitektur och stadsbyggnad. Kvalitet är en överraskande upplevelse av något bra i miljön, en 

personlig känsla av gillande som återfinns i konstnärligt tilltalande lösningar på gestaltnings-

problem. Den omedelbara vissheten av att ha funnit en vinnare i arkitekturtävlingar stödjer 

sig inte på forskningsöversikter och kunskapssammanställningar, utan avgörandet bygger på 

en helhetsupplevelse. Det är känslan i kombination med en tränad blick och erfarenheter av 

liknande fall som leder till visshet. 
 

På en grundläggande nivå handlar kvalitet om normer och krav som skall uppfyllas i 
byggandet. Men över denna nivå så finns det en märkvärdigt subjektiv sida som hand-
lar om bedömningar, estetik och personliga insikter… Kvalitet är något mer än krav 
som skall uppfyllas… det ligger en viss mystik i begreppet arkitektonisk kvalitet. Kanske 
har det med tiden att göra. Vi ser arkitekturen genom våra mentala ögon. Arkitekt, ti-
digare generaldirektör i Finland, intervjusvar 2006. 
 
En fackdomare kan gå in i ett rum och direkt se vilket projekt som skall vinna. Det sä-
ger man ingenting om i så fall. Uppgiften är att föra en diskussion... Men som jurymed-
lem kan man plötslig få en förnimmelse av vilket som är bästa förslag. Det kan också 
hända att ett projekt vinner på att man har tid på sig och diskuterar igenom förslagen. 
Det är viktigt att ha en förklaring till varför ett förslag är bäst. Stadsarkitekt i Köpen-
hamn, intervjusvar 2005. 

 
Samtid och historia 

Arkitektonisk kvalitet är, för det fjärde, en kombination av tidstypiska uttryck och tidlösa vär-

den. Arkitekturhistorien används som en leverantör av förebilder, goda exempel och lärorika 

fall som praktiserande arkitekter kan återuppta och inspireras av i nya uppdrag. Såväl nutida 

som klassiska ideal kan spåras i tävlingsbidrag som tillskrivs arkitektonisk kvalitet. Trots filo-

sofisk kritik uppfattas kvalitet som eviga eller långlivade värden som överlever tidens skiftan-

de modeströmningar. Arkitekturhistorien görs till domare i kvalitetsfrågor. Enligt detta syn-

sätt är det svårt att göra säkra utvärderingar av arkitektonisk kvalitet i tidiga skeden av pro-

duktionsprocessen. Föreställningen om att kvalitet i arkitektur visar sig i efterhand försätter 

därmed tävlingsjuryn, som tvingas till en framtidsinriktad kvalitetsbedömning av förslagen, i 

en besvärlig, riskfylld och osäker position.  
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I historiens ljus råder det ofta konsensus om kvalitet i arkitekturen. Arkitektonisk kvali-
tet har i detta perspektiv byggnader som överlevt tidens skiftande bedömningar. Stads-
arkitekt i Finland, intervjusvar 2006. 
 
Kvalitet betyder att det är en god produkt som väl utnyttjat förutsättningarna för pro-
jektet. Kvaliteten har också med hållbarheten på byggnaden att göra, en byggnad skall 
klara sig i mer än 10-15 år. Arkitektonisk kvalitet innebär att byggnaden är vacker i ett 
längre perspektiv. Tävlingssekreterare i Danmark, intervjusvar 2005. 
 
Byggnader och föremål skall berika våra liv i dag och de skall svara mot olika männi-
skors skilda behov. De skall också klara förändringar över tiden och kunna anpassas 
och användas även i förändrade situationer. Det vi producerar i dag blir ett avtryck av 
vår tid och något vi med stolthet skall kunna lämna över till kommande generationer. 
Framtidsformer, s 13. 

 
Kompetenta utpekanden 

Kvalitet uppfattas, för det femte, som resultat av professionella utpekanden och erkännanden 

från kollegor. Den egna professionen ses som den bästa uttolkaren av arkitektonisk kvalitet. 

Kollegernas gillande betraktas därför som ett mått på kvaliteten i arkitektur- och stadsbygg-

nadsprojekt. Publicering av projekt i tidskrifter och beröm från kollegor är eftertraktade teck-

en på kvalitet, särskilt bland unga arkitekter. 
 

Arkitektonisk kvalitet är ett tudelat begrepp. Dels är arkitektonisk kvalitet uttryck för en 
yrkespraktik. Dels är kvalitet en subjektiv bedömning som kan variera över tid. Arkitek-
tonisk kvalitet som yrkespraktik är resultat av ett spjutspetskunnande som får sitt rätta 
värde i efterhand... Den subjektiva sidan av arkitektonisk kvalitet är ett uttryck för gil-
lande. Arkitektonisk kvalitet har alla goda lösningar som uppskattas av professionellt 
duktiga arkitekter. Stadsarkitekt i Finland, intervjusvar 2006. 
 
Arkitektonisk kvalitet vil i stor grad være gjenstand for skjønn, men må defineres på en 
måte som gjør kvalitetsbegrepet anvendbart i diskusjoner… Et arkitekturprosjekt kan 
operasjonelt diskuteres i forhold til de bygningsmessige og kulturlandskapsmessige 
kontekstene det skal bli en del av… En kan vurdere og diskutere graden av originalitet, 
graden av nyskaping og posisjonering i den fagtradisjonen prosjektet er en del av. Ar-
kitektur.nå, s 10. 

 
Praktiska lösningar och användbarhet 

För det sjätte har arkitektonisk kvalitet en praktisk bruksaspekt. Arkitekturen skall vara ända-

målsenlig. Kvalitet tillskrivs byggnader med ett formspråk som är lämpligt för sin använd-

ning och som uppfyller kravspecifikationer. En flersidig nytta framträder nu som kännetecken 

på kvalitet i arkitektur. God kvalitet blir i detta perspektiv en fråga om hur väl som material, 

konstruktion, tekniska system och rumslig organisation anpassats till planerad verksamhet 

och önskemål från berörda brukargrupper.  
 

Jag är inte vän av definitioner som vissa kvalitetsforskare kommer med som säger att 
kvalitet handlar om att leverera ett ting som är samma som det man har beställt... Det 
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tycker jag är ett olyckligt bruk av kvalitetsbegreppet. Det är ju meningslöst. För mig 
handlar arkitektonisk kvalitet om en helhet. Arkitektonisk kvalitet är en slags totalitet 
där både det rent estetiska, men i lika hög grad det funktionella bildar en helhet med 
byggbarhet, ekonomi, materialbruk. Tävlingssekreterare i Norge, intervjusvar 2005. 
 
Arkitektplaneringens uppgift är att … förena beställarens målsättningar med platsens 
krav. Planeringslösningen styr slutresultatet i funktionellt, tekniskt och estetiskt hänse-
ende och påverkar dess totalekonomi... Ett gott slutresultat garanteras genom att ut-
veckla yrkesskickligheten, utnyttja erfarenheter, säkerställa en kontinuerlig verksamhet, 
bedriva ett stabilt samarbete mellan alla parter och ta ett långsiktigt ansvar. Finlands 
Arkitekturpolitik, s 19. 

 
Enligt analysen är kvalitet ett begrepp för arkitekter som domineras av estetiska referenser. 

Språkbruket är tydligt på denna punkt. Kvalitetsbegreppet ingår i en bred humanistisk tra-

dition. Kvalitet har en positivt laddad innebörd som betecknar tilltalande lösningar på ge-

staltningsproblem. I fem av sex aspekter är arkitektonisk kvalitet ett estetiskt färgat omdöme 

för något bra. Motsvarande kvalitetsföreställningar finns i de arkitekturpolitiska programmen 

i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Jag ser språkbruket som ett uttryck för arkitekternas 

position i produktionsprocessen. Estetiska aspekter är särskilt betydelsefulla i tidiga skeden. 

Tekniska och funktionella krav kopplas till utförandet. Det är främst när arkitektonisk kvalitet 

länkas till ändamålsenlighet, användbarhet och praktiska lösningar som begreppet får en tyd-

lig teknisk dimension. 
 

DESIGNKRITERIER 
En andra fråga till intervjupersonerna handlade om vilka kriterier som juryn brukar lägga till 

grund för kvalitetsbedömningen av tävlingsförslag. Enligt intervjudata och studerade täv-

lingsdokument förekommer två olika typer av designkriterier; projektspecifika utvärderings-

kriterier respektive generella kriterier, som används i många tävlingar. Projektspecifika ut-

värderingskriterier är textbaserade kännetecken på kvalitet som uppträder i tävlingsprogram-

men. Dessa kriterier är anpassade till utvärderingen av den aktuella uppgiften och varierar 

därför från tävling till tävling. Men det finns också ett stabilt mönster, ett antal designkri-

terier som ständigt återkommer i tävlingar och som reglerar juryns kvalitetsbedömning på ett 

djupare plan. Jag kallar dessa kännetecken på kvalitet för generella kriterier eftersom de har 

ett vidare tillämpningsområde. Alla tävlingsbidrag blir i princip prövade utifrån generella 

designkriterier, även om de inte är öppet redovisade i tävlingsprogrammen utan resultat av 

”tyst kunskap” från den professionella praktiken.  

Ur empirin har sex generella designkriterier identifierats. Kriterierna är professionellt 

erkända tecken på arkitektonisk kvalitet som talar om för juryn, främst arkitektdomare, hur 

utslagsgivande skillnader mellan tävlingsförslagen kan upptäckas i gestaltningen (Kazemian, 
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Rönn & Svensson, 2007): 
 
• Helhet och bärande idé: Hur har de tävlande löst tävlingsuppgiften i sin helhet? Finns 

det en kraftfull gestaltningsidé? I vilken grad har ett starkt huvudgrepp och en tilltalan-

de gestaltning kombinerats med krav på funktion, hållbarhet och ekonomi? 

• Sammanhang och omgivning: Hur väl passar tävlingsbidragen till platsen? Är skalan 

lämplig? På vilket sätt förhåller sig förslagen till den näraliggande bebyggelsen och det 

omgivande landskapet? 

• Entréförhållanden: Hur har de tävlande löst entrén till området, tomten och dess bygg-

nader? Hur ser relationen ut mellan yttre trafikförhållanden, platsens rörelsemönster och 

den inre kommunikationen i byggnader? 

• Ändamålsenlighet och funktionellt upplägg: Hur har de tävlande utformat den rums-

liga organisationen? Hur fungerar förslagen i förhållande till planerat ändamål (verk-

samheten)? Hur tillgodoses användarnas funktionskrav? 

• Ekonomi och tekniska lösningar: Hur är tävlingsbidragen utformade i teknisk me-

ning? Är systemlösningar, installationer, konstruktioner och materialval säkra, byggba-

ra och ekonomiska?  

• Utvecklingsbarhet: I vilken grad kan tävlingsbidragen vidareutvecklas? Går det bra att 

avhjälpa brister och förbättra lösningar utan att bärande idéer och arkitektoniska kvali-

teter i förslagen förloras? 
 
Designkriterierna har två funktioner. För det första anger kriterierna vad som är angeläget i 

bedömningen av arkitekturen. Syftet är att styra uppmärksamheten mot viktiga aspekter på 

gestaltningen. För det andra innehåller varje kriterium en fråga som talar om hur kunskap om 

förslagen kan erhållas. Genom att rikta frågor till tävlingsförslagen tränger juryns ledamöter 

in i lösningarna och lär sig tolka svaren som tecken på kvalitet. Gestaltningen avlockas sina 

hemligheter. Den öppna karaktären hos designkriterierna är en följd av att det inte finns några 

entydiga svar på arkitekturens grundläggande kvalitetsfrågor. Juryn söker sig därför fram i 

dialog med förslagen, ett arbetssätt som främjar en kunskapssökande, reflekterande och efter-

tänksam inställning till kvalitetsbegreppet. Ledamöterna måste försöka se bakom ritningarnas 

förföriska formspråk. 

Att samma uppgift kan utmynna i flera principiellt olika förslag framgår med exempla-

risk tylighet av arkitekturtävlingar. Här möter juryn flera intressanta lösningar. Hur skall för-

slagen utvärderas? I detta fall går det inte att mäta sig fram till en ”objektivt” bästa helhets-

lösning på gestaltningsproblemet. Siffervärden ger en falsk bild av objektivitet. Däremot kan 

man sammanfatta graden av gillande i siffror så som juryn värdesätter arkitektproven. Men 

det är inget objektivt mått som bevisas med siffror. Bedömningen av arkitektur- och stads-
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byggnadsprojekt är beroende av definitioner, kriterier, kunskap, regler och traditioner. Jag 

tror att svaren på arkitekturens grundläggande kvalitetsfrågor ligger i ett arkitekturkritiskt 

prövande av förslagen. Arkitekterna i juryn uppträder i rollen som vägvisare för lekmännen 

(Svensson, 2009). Omdöme och en skolad blick ger bedömarkompetens enligt intervjuperso-

nerna. Det är en orsak till att erfarna personer med gott rykte är eftertraktade som ledamöter.  

För kvalitetsbedömningen av examensarbeten har KTH upprättat en lista med sju krite-

rier. Juryn skall granska projektets frågeställning, metod, kontext, program/funktion, gestalt-

ning, teknik och presentation (Bedömningskriterier för examensarbete vid KTH:s arkitek-

turskola). Kriterierna kan förstärka eller försvaga projekten. Enligt anvisningen är det angelä-

get att kriterierna ”tydliggörs” för examinanderna, examinatorn, handledaren och juryn. Hur 

detta förtydligande skall göras framgår inte av anvisningen. Däremot går det indirekt att utlä-

sa hur examensarbetets kvalitet skall identifieras. Till respektive kriterium finns nämligen en 

uppsättning frågor som skall riktas till arbetet. Kvaliteten kartläggs och analyseras i en dia-

logbaserad utvärdering. Det är genom att rikta en serie utpekade frågor till projekten som dess 

kvalitet blir tydlig för granskningsgruppen. Kvalitetsbedömningen av examensarbeten uppvi-

sar på denna punkt tydliga likheter med hur tävlingsförslag prövas.  

 

KVALITETSFRÅGOR OCH BEDÖMNINGSPRINCIPER 
Det finns tre grundläggande kvalitetsfrågor som måste besvaras av juryer. Det räcker inte 

med att kunna identifiera och beskriva kvaliteter. Ett värderande omdöme skall också fällas. 

Kvalitetsfrågorna avkräver därför varje professionell juryledamot ett aktivt ställningstagande. 

De tre kvalitetsfrågorna kan beskrivas så här:  
 
a) Hur bra är X? 
b) Är X tillräckligt bra?  
c) Vilket är bäst av X eller Y?   
 

Frågorna svarar mot två bedömningsprinciper: rangordning och jämförelse. Den första kvali-

tetsfrågan har en undersökande karaktär. Juryn skaffar sig en preliminär bild av läget. Däref-

ter prövas om bedömningsobjektet X är tillräckligt bra. Det innebär att X rangordnas i rela-

tion till en måttstock. Så till exempel skall ett antal mål och krav vara uppfyllda på ett god-

tagbart sätt för att inlämnade förslag skall få delta i arkitekturtävlingar. Bara de som utfört 

hemuppgiften i arkitektprovet tillräckligt bra blir kallade till skolprovet. På motsvarande sätt 

måste examensarbeten vara tillräckligt väl utförda för att elever skall få ut arkitektexamen. 

Den kvalitetsnivå som examensarbeten skall uppfylla, för att bli godkända, innehåller flera 

mångtydiga utbildningsmål i examensordningen, högskoleförordningen och yrkeskvalifice-
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ringsdirektivet 2005/36/EG. Examensarbeten skall graderas i en skala som går ifrån utmärkt 

till ej godkänt utifrån denna allmänna kvalitetsnivå.  

Kvalitetsfrågan ”är X tillräckligt bra” utmynnar i ett triangeldrama, en kvalitetsbedöm-

ning som i tävlingar består av (a) juryledamöter, (b) tävlingsförslag och (c) en professionellt 

baserad kvalitetsnivå. Fjädermodellen illustrerar denna situation (Fig. 1). Förslag som uppfyl-

ler kvalitetsnivån går vidare till nästa steg i bedömningsprocessen. Ett projekt som inte är 

tillräckligt bra blir följaktligen underkänt på grund av sina brister redan i en inledande 

granskning. Det är särskilt tydligt i öppna tävlingar med många förslag. Juryn tvingas i denna 

bedömningssituation till en snabb utrensning av tävlingsbidrag. Samma öde drabbar hälften 

av arkitektproven. Projekten är tillräckligt bra eller för dåliga i förhållande till en måttstock. 

Men det är ingen tydlig ”ribba” som förslagen måste klara utan en flytande gräns, en kvali-

tetsnivå som i tävlingar bestäms av tävlingsprogrammet, tävlingsuppgiftens karaktär och le-

damöternas kvalitetsföreställningar. Enbart formella krav på att handlingarna skall ha lämnats 

in i tid och innehålla föreskrivna dokument kan avgöras på ett entydigt sätt.  

 

             

Fig. 1: Fjädermodellen  Fig. 2: Balansmodellen 

 
Vilket av förslagen som är bäst av X eller Y utgör den andra kvalitetsfrågan, som måste kun-

na besvaras på ett säkert sätt. Bedömningsprincipen baseras denna gång på jämförelser. Juryn 

skall både upptäcka, värdera och jämföra förtjänster, oklarheter och brister i förslagen. För-

mågan att leverera trovärdiga svar är ett tecken på professionell kompetens. Jämförelsen går 

ut på att ange hur en lösning är bättre eller sämre än sina konkurrenter och vilket av projekten 

som har det bästa helhetsgreppet på uppgiften. Rangordningen förutsätter att jämförelsen re-

sulterar i synbara skillnader i kvalitet mellan förslagen.  
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Hur mycket bättre skall ett examensarbete vara jämfört med andra för att bli klassat 

som A (utmärkt) i stället för B (mycket bra) eller C (bra)? Sådana skillnader är normalt lättare 

att se än att uttrycka i ord. Den skolade blicken blir beslutsfattare. Texten legitimerar beslutet 

i efterhand. Det skriftliga utlåtandet ger rangordningen en språklig dräkt. 

Att kvalitetsbedömningen har ett värderande synsätt är en förutsättning för arkitektur-

tävlingar. Uppgiften är att bland förslagen finna en bästa lösning på tävlingsuppgiften. Den 

intressanta följdfrågan blir vad som styr besluten och hur professionella jurymedlemmar går 

tillväga för att komma fram till trovärdiga ställningstaganden. Varför är X bättre än Y? Kvali-

tetsfrågan resulterar i en situation som innehåller fem komponenter: (a) juryledamöter, (b) 

förslag X, (c) förslag Y, (d) kriterier och (e) rangordning. Denna bedömningssituation illu-

streras i balansmodellen (Fig. 2). Det finns minst två alternativa lösningar på samma uppgift. 

Designkriterierna anger vad som skall jämföras och riktar juryns uppmärksamhet mot aspek-

ter som pekats ut som viktiga i sammanhanget. Vilka frågor som ställs till förslagen, hur dia-

logen genomförs och lösningar jämförs beror på arbetsuppgiftens karaktär.  

Juryns mål i arkitektprovet är att skilja ut förslag som är så bra att upphovspersonerna 

skall komma in på arkitektutbildningen. 2009 skickas 960 hemuppgifter in till skolorna. Cirka 

470 gick vidare till nästa provomgång. Av 470 prov ansågs 131 vara tillräckligt bra för att bli 

rangordnade (Arkitektprovet.nu). Enligt hemsidan är det svårt att bedöma mer än 350 förslag 

per dag. Juryn behöver därför arbeta i två dagar med utvärderingen. Kvalitetsbedömningen 

inleds med att ledamöterna poängsätter proven individuellt utan föregående diskussion. Varje 

jurymedlem lägger en poänglapp i ett kuvert vid proven. Det är ett sammanfattande omdöme. 

När alla förslag blivit bedömda öppnas kuverten. Poängen räknas samman och ger en första 

preliminär rangordning. Därefter sorteras proven om med ledning av poängen och jämförs på 

nytt. Förslag med samma poängtal ställs jämte varandra för att underlätta jämförelsen. Juryn 

går sedan igenom utfallet, diskuterar förslagens kvalitet och placerar dem i poänggrupper. 

Prov som får låga poäng slås ut. Gallringen fortsätt tills ett lämpligt urval av förslag återstår. 

De bäst utförda provuppgifterna rangordnas för antagning till utbildningen. Personerna bak-

om de näst bästa förslagen får en reservplats. Kvalitetsbedömningen påminner om det första 

skedet i en öppen arkitekturtävling när juryn pekar favoriter till fördjupad granskning. 

 
BEDÖMNINGSPROCESSEN 
Jag skall nu diskutera bedömningsprocessen i tävlingar. Det behövs normalt fem jurymöten 

för att komma fram till en vinnare i arkitekturtävlingar. Juryarbetet är ett sökande efter arki-

tektoniska kvaliteter. Bedömningen av förslag sker stegvis. Favoriter lyfts fram. Dåliga lös-

ningar sorteras bort. Kvar till slutomgången finns en handfull bidrag som juryn ser som goda 
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lösningar. Vinnare blir det förslag som ledamöterna enas kring. Konsensus uppfattas som ett 

tecken på att juryn hittat den sammantaget bästa helhetslösningen på tävlingsuppgiften.  

Juryn består av företrädare för arrangören och arkitekter utsedda av arkitektorganisatio-

nen. Arkitektdomarna har i uppgift att beskriva förslagen på ett begripligt sätt för arrangörens 

ledamöter. Därefter påbörjas gallringen. Varje ledamot väljer ut sina favoriter för vidare pröv-

ning. Om det är svårt att enas i slutomgången får juryn diskutera favoriterna en gång till. Nor-

malt finner juryn en vinnare bland tävlingsbidragen. Om det sedan är ”rätt” vinnare som blivit 

utsedd kan diskuteras. Men det är i vart fall inte svårt för juryn att bland förslagen hitta en 

handfull goda lösningar på tävlingsuppgiften. Erfarenheterna från intervjupersonerna är sam-

stämmiga på denna punkt.  

Juryns bedömning av tävlingsbidragen sker i en process som har sex typiska steg enligt 

följande:  
 

•  Inlämningskontroll: Det första steget är en formell granskning. Juryn börjar bedömning-

en med att gå igenom inlämnade förslag. Tävlingsbidragen skall ha lämnats in i tid, upp-

fylla programkraven och vara professionellt utförda. I öppna tävlingar sorteras många för-

slag bort redan vid denna inledande kontroll.  

• Arbetsordning och instudering: Det andra steget består i att juryn bestämmer hur arbetet 

skall läggas upp och börjar bekanta sig med förslagen. Ledamöterna vandrar omkring i 

lokalen, enskilt eller gruppvis, för att studera de upphängda tävlingsbidragen. Vanligtvis 

tillsätter juryn arbetsgrupper inom sig med uppgift att specialgranska förslagen och förbe-

reda kommande möten. Tävlingsuppgiften avgör behovet av arbetsgrupper och expert-

stöd. Kostnadskalkyler används i slutbedömningen för att se om det finns några avgöran-

de ekonomiska skillnader mellan de bästa tävlingsbidragen.  

• Urval och preliminär bedömning: I det tredje skedet gör arkitektdomarna en första kvali-

tetsbedömning av förslagen, ofta i samråd med tävlingssekreteraren. Det är en professio-

nell granskning som utmynnar i ett urval av förslag som bedöms ha lämpliga lösningar på 

tävlingsuppgiften. Kvarvarande projekt redovisas för juryn i sin helhet. Bedömningen är 

preliminär. Ledamöterna kan utan hinder gå tillbaka och återta förslag som sorterats bort.  

• Presentation av intressanta tävlingsbidrag: Det fjärde steget innebär att arkitektdomarna 

i juryn gör en saklig beskrivning av tävlingsbidrag som anses ha intressanta svar på täv-

lingsuppgiften. Därefter sker en värdering av utpekade förslag. Ledamöterna lyfter fram 

sina speciella favoriter. Arkitektdomarna har ett särskilt pedagogiskt ansvar för att kom-

mentera goda lösningar och påtala brister. Förslagen analyseras genom att juryn ”går in i 

ritningarna” och försöker se lösningarna som en framtida byggd miljö. Det gäller att syn-
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liggöra kvaliteter bakom grafiskt presentationer av miljöer, vackra illustrationer och be-

folkade fotomontage. En tätgrupp av förslag börjar nu utkristalliseras i tävlingen.  

•   Rangordning: Det femte skedet går ut på att skilja ut en vinnare i tätgruppen. När juryn 

kommer till detta möte brukar det finnas ett förslag till rangordning av tävlingsbidragen 

som tagits fram att arkitektdomarna med ledning av diskussionerna på tidigare möten. 

Kravet på att finna en vinnare leder till att ledamöterna tvingas till värderande ställnings-

taganden. Ett ”skarp läge” uppstår i juryn när ledamöterna avkrävs personliga omdömen. 

Det finns ingen given slutsegrare. Ett bidrag är sällan överlägset sina konkurrenter på alla 

punkter. En del detaljfel är lättare att avhjälpa än andra. Juryn måste därför väga in hur 

förslagen kan vidareutvecklas och göra en framtidsinriktad helhetsbedömning. Om det är 

svårt att enas om vinnare kan en modell över tävlingsområdet tillverkas för att lösa tvis-

ten. Förslagen i tätgruppen lyfts in i modellen. Då brukar juryn se vilket av lösningarna 

som passar bäst på platsen. Ögat blir beslutsfattare. Ibland kallas experter in för att lämna 

kompletterande information innan slutsegraren pekas ut.  

• Beslut och arkitekturkritik: Det sjätte och sista steget i kvalitetsbedömningen innebär att 

juryn redovisar sina ställningstaganden till arrangören i ett skriftligt utlåtande. Utfallet av 

tävlingen blir offentligt. Juryn presenterar beslut om vinnare, pristagare och formulerar 

sin tävlingskritik. Vinnare rekommenderas till det kommande uppdraget. I öppna tävling-

ar fördelar juryn prissumman på 1:a pris, 2:a pris, 3:e pris och eventuella hedersomnäm-

nanden. För inbjudna tävlingar räcker det med att utse vinnare eftersom deltagarna i detta 

fall får samma ersättning. Juryutlåtandet innehåller två typer av tävlingskritik; dels en 

allmän kritik av tävlingen, dels en individuell arkitekturkritik av prisbelönade lösningar 

på tävlingsuppgiften. Juryn tar ibland upp så många brister i vinnande förslag att valet 

framstår som förvånande. Kritiken skall emellertid förstås som råd inför ett planerat pro-

jekteringsuppdrag. Det är kritikens framåtblickande funktion som gör att juryn lyfter fram 

oklarheter hos vinnaren, brister i förslaget som behöver bearbetas i en kommande genom-

förandefas. 
 
Beskrivningen anger hur bedömningsprocessen är organiserad i tävlingar, men också hur be-

dömningen bör läggas upp för att juryn bland förslagen skall finna en vinnare. Kvalitetsbe-

dömningen blir en bedömningspraktik som består av juryledamöter med kvalitetsföreställ-

ningar och varierande inlevelseförmåga, tävlingsregler, tävlingsprogram, tävlingsbidrag som 

redovisar olika principlösningar och en arbetsgång för juryns utvärdering. Bedömningspro-

cessen är organiserad för att hantera skillnader mellan tävlingsförslagen och osäkerhet i valet. 

Trots att det finns ett genuint tvivel inbäddat i bedömningen skall juryn enas om en vinnare. 

Reservationer i juryutlåtanden tyder på tveksamheter, även om orsaken kan spåras tillbaka till 
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oklarheter i tävlingsprogrammet och dess öppet formulerade designkriterier. Oenighet i juryn 

riskerar att genomförandet av tävlingen uteblir, vilket förstärker kravet på konsensus i valet 

av en bästa lösning på tävlingsuppgiften.  

 

BESLUT KONTRA BEDÖMNING 
Det var i en fallstudie som Charlotte Svensson (2008, 2009) upptäckte att ledamöterna i juryn 

använde sig av två olika strategier för att komma fram till en vinnare. Arrangörens företrädare 

såg valet som en rationell beslutsprocess. Deras argumentation gick ut på att identifiera skill-

nader mellan tävlingsförslagen i avsikt att få fram beslutsalternativ, som juryn kunde ta ställ-

ning till för att komma vidare i processen. Det var ett sätt att söka svar på kvalitetsfrågor som 

utnyttjades av erfarna beslutsfattare i juryn; politiker och chefstjänstemän som var vana att ta 

ställning till alternativ vid samhällsbyggnadskontor. En informant redovisar denna kvalitets-

uppfattning så här: 
 

Byråkrater och politiker i juryn tror ofta att det handlar om ren mötesverksamhet, att 
de skall få ett problem presenterat för sig och sedan fatta beslut om vilket projekt som 
skall vinna. Tävlingssekreterare i Norge, intervju 2005 

 
Rationalitet är förbundet med nytta och effektivitet (March, 1994; Bazerman, 2006). Den ra-

tionella beslutsprocessen beskrivs i forskningen som en modell med ett antal definierade steg, 

som grund för ett medvetet beslutsfattande.5 Modellen antas utmynna i val som på ett effek-

tivt sätt leder till det fördelaktigaste resultatet, trots att informationsinhämtningen måste för-

enklas av praktiska skäl och således inte kan ge en fullständig bild av beslutsalternativen. Fo-

kus ligger på metoden, hur beslutsfattare bör gå tillväga för att uppnå största möjliga nytta.  

Statliga och kommunala verksamheter använder den rationella beslutsmodellen för upp- 

handling och prövning av anbud. Kvalitet, funktion och pris är vanliga beslutskriterier som 

kan viktas till 25%, 25% och 50%. Granskningen uttrycks i siffervärden. Den som får högsta 

totalpoäng vinner upphandlingen. Poängsättningen ger en illusion av saklighet och rättvisa.6 

En orsak till att offentliga aktörer utnyttjar den rationella beslutsmodellen vid upphandling är 

att siffrorna förmedlar en bild av objektivitet. Det blir lättare att försvara sig i rätten mot 

klagomål från företag som anser sig blivit felaktigt behandlade (Lennerfors, 2010).  

Enligt min mening är den rationella beslutsmodellen olämplig att lägga till grund för 
                                                
5
 Den rationella beslutsmodellen beskrivs av Bazerman som en arbetsgång med följande sex steg; 1) definiera 

problemet, 2) identifiera beslutskriterier, 3) vikta kriterierna, 4) ta fram beslutsalternativ, 5 gradera alternativen 
med hänsyn till respektive kriterium och 6) välja det fördelaktigaste beslutsalternativet. Det är en beslutsmodell 
som används vid upphandlingen av bland annat arkitekttjänster inom den offentliga sektorn. 
6 Anders Lunander och Arne Andersson visar i rapporten Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig 
upphandling på ett övertygande sätt hur matematiska utvärderingsmodeller styr utfallet av anbudsvärderingar. 
Med samma poängsättning av pris och kvalitet erhålls olika anbudsvinnare beroende på val av matematisk mo-
dell. Att identifiera bästa anbud med stöd av poäng och siffervärden ger därmed en falsk bild av objektivet. Det 
är möjligt at manipulera utfallet och samtidigt uppfylla krav på saklighet och opartiskhet. 
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valet av vinnare i arkitekturtävlingar. Modellen löser inte juryns problem utan leder in i en 

återvändsgränd. Handböckerna av Fred Nashed (2005) och Charles Nelson (2006) om kvalitet 

i arkitektur ger inget praktiskt stöd när uppgiften är att finna en bästa lösning. Arkitekturtäv-

lingar har ett kreativt moment som undgår den rationella beslutsmodellen. Beslutsalternativen 

är okända för juryn när tävlingen lyses ut. Förslagen kan beskrivas och kategoriseras i prin-

ciplösningar först sedan juryn fått del av dem. Detta går inte att göra i förväg. På motsvarande 

sätt måste de öppna designkriterier, som anges i tävlingsprogrammet och som styr juryns ut-

värdering av tävlingsförslagen på ett övergripande plan, preciseras i efterhand med hänsyn till 

inlämnade lösningar. Här finns en avgörande begräsning i rationaliteten. Tävlingsförslagen 

genererar beslutsalternativen. Också Kristian Kreiner (2007) påpekar att valet av vinnare i 

tävlingar sker via kriterier som förtydligas efter det att juryn fått del av förslagen och analys-

erat deras kvaliteter. Han formulerar dilemmat på följande sätt: 
 

… the criteria for choosing the winning proposal, including the definition of the client’s 
needs and preferences that are used to justify the choice, are defined retrospectively… 
The competition brief may help the jury in determining if entries are legitimate or not. 
But the crucial task of selecting the winner among the legitimate entries cannot be done 
on criteria other than the features and qualities that distinguish an entry from the 
other… When the criteria for winning proposal are defined after the competition, the 
future successfulness is fundamentally unknowable and unpredictable ahead of time. 
Kreiner, 2007, p 3. 

 
Gestaltningsproblem kan inte förstås fristående från sina rumliga sammanhang. Det är men-

ingslöst att försöka räkna sig fram till en bästa helhetslösning i tävlingar. Alla sådana försök 

missar målet. Däremot kan kompetenta juryledamöter med gott omdöme ange på vilket sätt 

som ett förslag är bättre eller sämre för arrangören utifrån tävlingsprogrammet. Dessa svar på 

tävlingar växer fram under bedömningsprocessen via ett dialogbaserat juryarbete.  

Den arkitekturkritiska metod, som Svensson såg i fallen, representerar en speciell be-

dömarkompetens. Det är en kompetens som arkitekter förvärvar genom övning och som för-

medlas genom arkitekturkritik, dels genom kritik av elevförslag i grundutbildningen, dels via 

kritik från kollegor i den professionella praktiken på arkitektkontor, dels via självkritik vid 

det egna ritbordet och dels via pressen som arkitekturkritiska texter och publiceringar av pro-

jekt i tidskrifter (Attoe, 1978; Thau, 1994; Lundequist 2002; Johansson, 2002). En informant 

beskriver det arkitekturkritiska tillvägagångssättet så här:  
 

För mej har alltid arkitekturens bedömningsfrågor varit viktiga. Juryns medlemmar - i 
synnerhet de professionella arkitektdomarna - bör ha förståelse för och erfarenhet av 
arkitekturkritik. Den som professionellt uttalar sig om arkitektur har ett ansvar för be-
dömningen. Arkitekturkritik är ett sätt att komma närmare frågan om arkitekturens vä-
sen. En utvecklad arkitekturkritik ställer krav på teoretisk bakgrund, som utgångspunkt 
för sättet att se på och bedöma arkitektur. Det är därför som jag menar att arkitektur-

v
å 
s
t 
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kritik är av central betydelse för juryns värdering av tävlingsförslagen. Arkitekt, tidiga-
re generaldirektör i Finland, intervjusvar 2006. 
 

Nils Ole Lund (1994) ser arkitekturkritiken som en brygga mellan forskning och praktik. Kri-

tikens uppgift beskrivs så här: 
 

Kritikens huvudfunktion är att redogöra för de värden och val, som ligger gömda i ar-
kitekturverkets tillblivelse. De eventuella omdömen som fälls måste grunda sig i för-
hållandet mellan intensioner och resultat, och i förhållandet mellan verket och det sam-
manhang som byggnaden placerats i. Sammanhanget gäller både traditionen och den 
fysiska omgivningen. Kritikens uppgift är att göra arkitekturverket debatterbart… Lund, 
1994, s 46-47. 

 
Wayne Attoe (1978) påpekar att kritiken är en framtidsorienterad verksamhet av central be-

tydelse, både för utbildningen arkitekter i designstudios och den professionella praktiken. In-

nehållet i kritiken beskrivs så här: 
 

Criticism is broadly concerned with evaluating, interpreting and describing… Norma-
tive criticism has its basis either in a doctrine, system, type or measure. Normative 
criticism depends upon our believing in something (norms) outside the environment 
under scrutiny and assessing the environment… Interpretive criticism is impress-
sionistic, evocative or advocatory in character… Descriptive criticism either depict 
(pictures) physical phenomena, recounts pertinent events in the life of the designer, tells 
us the historical context of the design process and construction…, or details the design 
pro-cess itself. Attoe, 1978, s 8-10. 

 

Kritikens roll i arkitekturen kan, enligt min mening, förklara skillnaden mellan juryledamöt-

ernas sätt att bedöma förslagen i Svenssons studie. För arkitekterna ingick kritiken av täv-

lingsbidragen i vidare sammanhang. Deras syfte var att klargöra tävlingsproblematiken. Pro-

jekten utnyttjades som medel för att generera nya insikter om tävlingsuppgiften och dess 

gestaltningsproblem. Skillnaden i fokus hos juryns ledamöter kan illustreras i följande figur, 

som visar två olika metoder för val av vinnare.  

Fig. 3.  Strategier för val av vinnare. 
 

Figuren är ett försök att grafiskt belysa grundtanken bakom den rationella beslutsmodellen 

och den arkitekturkritiska arbetsmetoden. Strategin i det rationella perspektivet går ut på att 
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skapa en beslutssituation med beslutsalternativ som ställs mot varandra. Alternativen kan po-

ängsättas om besluten behöver motiveras utifrån formella krav på rättvisa, objektivitet och 

saklighet. Juryns handlingsutrymme minimeras successivt. Beslutsprocessen drivs fram gen-

om en fortlöpande utslagning av förslag. Öppna arkitekturtävlingar med många förslag har ett 

liknande förlopp i början fram till dess att en handfull intressanta bidrag återstår. Det är i 

slutbedömningen som skillnaden blir tydlig i sättet att peka ut vinnare. 

Den arkitekturkritiska arbetsmetoden skapar förståelse för tävlingsuppgiftens komplexi-

tet och genererar fördjupad kunskap om uppgiften. Juryn försöker tolka, beskriva och jämföra 

olika utformningsprinciper. Fokus i slutbedömningen ligger inte längre på utgallring utan på 

tävlingsproblematiken. Förklaringen till ändringen i fokus ligger i kravet på att finna en 

förstapristagare. Den bästa lösningen visar sig för juryn när tävlingsuppgiften och dess ge-

staltningsproblem blivit klargjorda. Avgörandet ligger i synbilden. Juryledamöterna ser att ett 

projekt passar bättre på platsen än sina konkurrenter. Det vinnande tävlingsförslagets ”pop up 

quality” är svaret på ”wicked problems” i gestaltning och bedömning. 

I stället för att så snabbt som möjligt påbörja bortsorteringen av förslag, som en väg för 

att komma fram till en hanterbar beslutssituation där två alternativ kan tävla mot varandra, 

vill jurymedlemmar som arbetar enligt den arkitekturkritiska arbetsmetoden hålla kvar intres-

santa projekt så länge som möjligt i tävlingar. Förslagen blir kunskapsmedel i en lärprocess. 

Juryns förståelse för tävlingsproblematiken utvecklas genom att ledamöterna lever sig in i 

förslagen. Lösningarna kastar ett förklarande ljus över tävlingsuppgiften. Förtjänster, brister 

och oklarheter i förslagen synliggörs. Det inledningsvis nyfikna och positiva mötet med för-

slagen byts efterhand i en kritisk attityd, som en effekt av kunskapsutvecklingen. Juryn har nu 

blivit uppmärksam på problemen. Ett behov av fördjupad analys uppstår därför bland jury-

ledamöterna. Därav skillnaden i fokus.  

De två strategier som Svensson upptäckte fanns dolda i mötesanteckningar, data som 

samlats in via observationer av juryns arbete. Den teoretiska bearbetningen väckte frågor om 

hur valet kunde förstås och förklaras som besluts- och bedömningsprocess. Jurymedlemmar-

na arbetade utifrån sina positioner som å ena sidan erfarna beslutsfattare, politiker, kommuna-

la tjänstemän och verksamhetsföreträdare och å andra sidan praktiserande arkitekter med ge-

staltnings- och bedömarkompetens. Tidspressen förstärkte skillnader i juryns sätt att värdera 

alternativen i tävlingen. Det är en förklaring till att de parallella strategierna blev tydliga först 

i slutet av juryarbetet. Trots skillnader kom dock ledamöterna fram till ett enstämmigt val av 

förstapristagare, vilket i sin tur understyrker hur starkt kravet på konsensus är i arkitekturtäv-

lingar. 
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