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Kritik, bedömning och beslut i arkitektur och stadsbyggnad 
– hur vinnare utses i arkitekturtävlingar

Magnus Rönn, School of Architecture, Royal Institute of Technology

Abstract

Det finns tre syften med föreliggande artikel. För det första vill jag klargöra 
begreppet arkitektonisk kvalitet och hur detta nyckelbegrepp kommer till ut-
tryck i arkitektur och stadsbyggnad. För det andra är avsikten att undersöka 
hur kvalitetsfrågor prövas i arkitekturtävlingar. För det tredje skall jag presen-
tera en bedömningsteori som diskuterar hur professionella jurymedlemmar 
utnyttjar kritik som grund för valet av vinnare i tävlingar. 

Kvalitetsbedömningen av tävlingsbidragen utgår från ett dialogbaserat 
förhållningssätt. Det finns en kärna av frågor inbäddade i kriterier som pro-
fessionella juryledamöter använder för att identifiera förtjänster, oklarheter 
och brister i förslagen. Kvaliteterna klargörs i en arkitekturkritisk bedömn-
ingsprocess som följer ett typiskt mönster. 

Forskningsresultatet baseras på studier av tävlingsdokument och intervjuer 
av 18 erfarna praktiker från Sverige, Danmark, Norge och Finland med 
förstahandserfarenheter från flera hundra arkitekturtävlingar. Informanterna 
representerar tävlingssystemets tre nyckelaktörer: arrangören, tävlande arki-
tekter och arkitektorganisationen, som förvaltar tävlingskulturen. Komplet-
terande data kommer från litteraturstudier. Forskningsresultatet presenteras 
som en teori om kvalitetsbedömningar som beskriver, tolkar och förklarar 
hur arkitekter går till väga för att kunna peka ut en bästa helhetslösning på 
tävlingsuppgiften.

Nyckelord: Arkitekturtävling, Arkitektonisk kvalitet, Kriterier, Bedömning, 
Arkitekturkritik, Gestaltningsproblem och Tävlingsförslag.

Inledning

Estetikens återkomst i samhällsbyggandet sammanfaller med avregleringar, 
konkurrens och marknadstänkande. Så ser bakgrunden ut till de arkitektur-
politiska program, som under 1990-talet växte fram i Europa med start i Hol-
land, Norge och Danmark1. Ett nytt politikområde etablerades med en este-
1 Holland; Space for Architecture (1991), Architecture of Space (1996), Constructing the 
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tiskt präglad agenda och det var kulturdepartementens tjänstemän som fick i 
uppdrag att formulera nationella strategier för designområdet; formgivning, 
arkitektur och stadsbyggnad. Programarbetet gillades av arkitekternas organ-
isationer. Professionen kom i fokus. I de arkitekturpolitiska programmen up-
pträder kvalitetsbegreppets estetiska dimension som ett övergripande mål för 
politiken och arkitekturtävlingar lyfts fram som ett medel för att skapa attrak-
tiva, innovativa och spännande miljöer. Tävlingar länkas till både kreativitet, 
marknadsföring och rättvisa genom konkurrens på lika villkor. Statliga och 
kommunala byggherrar uppmanas i programmen att utse arkitekter till of-
fentliga byggnadsuppdrag på grundval av arkitekturtävlingar. 

Europa är centrum för tävlingskulturen. Det beror inte bara på att den 
moderna arkitekturtävlingen återskapades här i slutet av 1800-talet i spåren 
av industrialismen och blivit en del arkitekternas självbild och professionel-
la kultur. Lika viktigt är att EU reglerat projekttävlingen genom ett särskilt 
beslut (Direktiv 2004/18/EG). Föreskriften har sedan överförts till medlems-
staternas nationella lagstiftningar. I Sverige har Lagen om offentlig upphan-
dling, LOU, reviderats till följd av EUs reglering av tävlingen. 

En majoritet av arkitekturtävlingarna i Norden har offentliga arrangörer; 
statliga byggherrar och kommunala stadsbyggnadskontor. Årligen genomförs 
ca 100 tävlingar i Norden. I Finland och Danmark tävlar byggsektorn något 
mer än i Sverige och Norge. Flest tävlingar i Europa arrangeras i Frankrike 
och Tyskland. Totalt förekommer minst 3000 arkitekturtävlingar per år inom 
europeiska unionen2. Av dessa är cirka 600 större tävlingar registrerade i TED 
(Tenders Electronic Daily).3 I denna elektroniska databas på Internet public-
eras annonser om upphandlingar inom EU. Offentliga arrangörer av tävlingar 
som ekonomiskt överstiger gällande tröskelvärden (125 000-193 000 Euro 
från och med 2010-01-01) måste annonsera ut dem i TED. 

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), Arkitektur 1996 (1996) och Arkitekturnation Danmark, (2007). 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 Scotland’s architecture policy (2007).
2 Enligt Wynne (1981) arrangeras 500 tävlingar per år i Tyskland. Strong (1996) anger 400-
600 tävlingar i Tyskland. Enligt Nassar (1999) förekommer cirka 2000 tävlingar per år i 
Frankrike.
3 Enligt en studie av The Danish Association of Consulting Engineers, F.R.I (1988) var 
21% av annonserna i TED upphandlingar genom arkitekturtävlingar. Undersökningen 
omfattar 17 länder i Europa. 1997 fanns det totalt 2893 annonser i TED. Av dessa var 
608 utannonserade som tävlingar. Störst andel annonser om tävlingar fanns i Portugal, 
Frankrike, Italien, Finland, Österrike och Belgien. Rapporten Building Culture in Germany 
från 2001 redovisar liknande uppgifter för (awarding procedures) inom EU. Enligt rapporten 
utannonseras årligen cirka 600 arkitekturtävlingar bland medlemsstaterna som grund för 
upphandling av arkitekttjänster.
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Tävlingsreglerna varierar något bland medlemsstaterna i Europa, även om 
det finns en gemensam grund i regler fastställda av ACE (Architects’ Council 
of Europe) och UIA (International Unions of Architects). Tävlingsreglerna 
i Norden har kompletterats med EU-direktiv, som anger hur tävlingar kan 
användas för upphandling av arkitekttjänster. Det finns en konkurrens mel-
lan arkitekturtävlingar och andra tävlingsliknande arbetssätt på marknaden 
som parallella uppdrag, markanvisningstävlingar och anbudstävlingar. Dessa 
verktyg för konkurrens är inte arkitekturtävlingar enligt de regler som antagits  
av Sveriges Arkitekter. Godkända former av tävlingar är i detta fall bara (1) 
öppen tävling, (2) inbjuden tävling, (3) idétävling, (4) projekttävling och (5) 
två-stegstävling (öppen tävling följt av en inbjuden tävling). 

Arkitekturtävlingar är konkurrens genom estetiska medel. Tävlande kontor 
och projektgrupper presenterar sina förslag som grafiska representationer och 
skalmodeller. För juryns ledamöter är tävlingar en bedömningsprocess. Juryn 
tar ställning till en framtidsvision. Denna artikel diskuterar arkitekturtävlin-
gar ur ett nordiskt perspektiv. Syftet är att presentera en teori om kvalitets-
bedömningar i arkitektur och stadsbyggnad. Hypotesen är att kvalitetsfrågor 
i detta kunskapsfält kan prövas på ett trovärdigt sätt genom en arkitekturkri-
tisk arbetsmetod. Arkitekturtävlingar används som belysande exempel på 
bedömningsteorin omsatt i praktisk handling. Jag vill visa på vilka grunder 
som professionella juryledamöter pekar ut vinnare i arkitekturtävlingar, en 
sammantaget bästa helhetslösning på tävlingsuppgiften.

Arkitekturkritiken är en erfarenhetsbaserad kunskapsform som kommer 
till uttryck vid gestaltning, bedömning och redovisning av arkitektur- och 
stadsbyggnadsprojekt. Dessa tre sätt att praktisera kritik i arkitekturtävlingen 
kan beskrivas så här:

•	 Designverktyg: Arkitekturkritiken är ett centralt moment i 
idéutvecklingen tidigt i projekteringsprocessen. Kritiken har 
en kvalitetshöjande avsikt och fungerar som ett designverk-
tyg för praktiserande arkitekter. I arkitekturtävlingar utnyttjas 
kritiken från kollegor på arkitektkontoret vid utvecklingen av 
förslag som ett sätt att förstå tävlingsuppgiften och angripa 
dess gestaltningsproblem.

•	 Arbetsmetod: Professionella juryledamöter utnyttjar kritiken 
av tävlingsförslagen som en arbetsmetod för kvalitetsbedömn-
ing. I samband med att juryn tränger in i förslagen får kritiken 
en lärande funktion; förtjänster, oklarheter och brister synlig-
görs. Kritiken bidrar till att klargöra tävlingens problematik 
för ledamöterna.

•	 Juryutlåtande: Juryn presenterar resultatet av tävlingar i ett 
arkitekturkritiskt utlåtande, både premierade tävlingsförslag 
och tävlingen som helhet kommenteras av juryn. Denna gång 
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framträder kritiken i text som en skriftlig redovisning. Kri-
tiken blir samtidigt ett sätt för juryn att i efterhand legitimera 
premieringen av tävlingsförslag.

I denna artikel är det arkitekturkritiken som arbetsmetod för bedömning av 
arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt som står i centrum för forskningsin-
tresset. Inspirationskälla till teoriutvecklingen 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. Data tolkas via pro-
fessionella uppfattningar och beprövad erfarenhet av arkitekturtävlingar.

Disposition

Artikeln innehåller tre avdelningar som behandlar olika sidor av bedömn-
ingsteorin: bedömningsobjekt, nyckelbegrepp, kriterier, kvalitetsfrågor, 
bedömningsprocess och 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 begrepp med ett spänningsfyllt språkbruk i byggsek-
torn. Begreppet definieras med utgångspunkt från hur erkänt kunniga arki-
tekter talar, tänker, kommunicerar och agerar i kvalitetsfrågor. Språkbruket 
antas spegla kollektiva kvalitetsuppfattningar. Resultatet är ett professionellt, 
kulturellt och historiskt bestämt nyckelbegrepp. Kvalitet i arkitektur och 
stadsbyggnad preciseras via designkriterier. Genomförda studier av arkitek-
turtävlingar visar att det finns designkriterier som hela tiden återkommer i 
utvärderingen av tävlingsbidragen och som därmed kan antas förmedla grun-
dläggande kvalitetsuppfattningar.

Den andra avdelningen i artikeln fokuserar på bedömningsprocessen. Jag an-
vänder arkitekturtävlingar för att illustrera utvärderingen av förslag ur juryns 
perspektiv. Sedd som process innehåller bedömningen ett antal faser som 
premierade förslag genomlöper. Bedömningsprocessen inbegriper kontroll, 
genomgång, värdering, rangordning och utgallring av förslag i jakten på en 
värdig vinnare.

Den tredje avdelningen i artikeln presenterar tre grafiska modeller som 
beskriver den arkitekturkritiska arbetsmetoden som bedömningsteori. Fjä-
dermodellen (Fig. 2) och balansmodellen (Fig. 3) svarar mot var sin bedömn-
ingssituation och kvalitetsfråga. Den tredje modellen (Fig. 4) beskriver två 
strategier som ligger till grund för identifieringen av en bästa lösning; den 
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rationella beslutsmodellen jämförs med den arkitekturkritiska arbetsmetoden. 
Strategierna förtydligar skillnader i sättet som juryledamöter finner första-
pristagare i tävlingar. Den arkitekturkritiska arbetsmetoden används av arki-
tektdomare i slutbedömningen när det finns en handfull utpekade förslag som 
har intressanta lösningar på tävlingsuppgiften.

Metod och material

Artikeln utgår från studier av nutida arkitekturtävlingar i Norden. Studi-
erna genomfördes under perioden 2005-2008 vid KTH (Kazemian, Rönn 
och Svensson; 2005 och 2007; Svensson 2008). Analyserna bygger på in-
tervjudata, tävlingsdokument, litteraturstudier och observationer. 18 erfarna 
jurymedlemmar i Norden har intervjuats. Informanterna representerar täv-
lingssystemets tre viktigaste parter:

•	 Arrangören; uppdragsgivare (byggherrar, stadsbyggnadskontor)
•	 Tävlande; arkitektkontor/projektgrupper
•	 Arkitektorganisationen; förvaltare av tävlingen som institution

Intervjuerna gjordes med utgångspunkt från ett frågeformulär som behand-
lade tävlingsprocessen från program till val av pristagare med formulering av 
juryutlåtande. Ett urval av citat lyfts fram i texten för att belysa arkitektpro-
fessionens kvalitetsföreställningar. Intervjupersonerna valdes med hänsyn till 
deras praktiska kunskaper. Tillsammans har informanterna förstahandserfar-
enheter från medverkan i flera hundra arkitekturtävlingar som tävlande, arki-
tektdomare och som företrädare för arrangören i tävlingar. Samtidigt rymmer 
urvalet ett forskningsproblem. Intervjupersonernas erfarenheter kan antas 
göra dem extra positiva till studerat fenomen. Den som ogillar arkitektur-
tävlingar deltar givetvis inte i samma utsträckning, varken som tävlande eller 
juryledamot. Därmed finns det anledning att förhålla sig kritisk till innehållet 
i intervjudata och vara uppmärksam mot snedfördelning (bias) i urvalet av 
informanter. 

Bakgrund

Jag vill börja diskussionen genom att kortfattat beskriva några processer som 
innehåller tävlingsmoment. Sättet att välja förstapristagare i arkitekturtäv-
lingar avviker på flera punkter från hur beslutsfattare uppmanas i litteraturen 
att handla i valsituationer, trots att målet i båda fallen är att finna ett vin-
nande alternativ. I den politiska beslutsprocessen ingår omröstningar för att 
få fram inställningen till förslag i valda församlingar. Motioner med yrkanden 
(förslag till beslut) tävlar om majoritetens gillande. Två beslutsalternativ ställs 
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mot varandra om inte partierna dessförinnan förhandlat sig fram till en lös-
ning. Bifall (ja) prövas mot avslag (nej). Drivkraften i denna beslutsprocess 
ligger i oenighet om vad som kännetecknar en bättre värld. Vinnare blir det 
förslag som får majoritetens stöd. Om det skulle bli lika röstetal kan ord-
förandens mening fälla utslaget. I värsta fall får politiska tvister avgöras med 
lottens hjälp i stället för med goda argument. Den som vinner omröstnin-
gen kan sedan genomdriva sin vilja mot minoritetens uppfattning, såvida inte 
förslaget bordläggs och återremiteras för fortsatt beredning. Samtidigt måste 
majoriteten lära sig att leva med att invändningar förs fram i offentliga sam-
manhang.

Ett annat belysande exempel finns inom sportens värld. Turneringen är en 
tävlingsform som går ut på att kora en mästare. Domaren ser till att spelarna 
följer reglerna, men skall inte ingripa mer än nödvändigt i spelet. Vinnare 
skall utses efter en ädel tävlan på lika villkor. Turneringen är upplagd så att 
två lag ställs mot varandra. Segraren går vidare till final. Den som gör flest 
poäng vinner turneringen. Matcherna får inte sluta oavgjort. Om det står lika 
vid full tid i fotbollsmatcher tillgrips förlängning, golden gool eller så koras en 
vinnare genom straffsparkar. Ett lag skall stå som slutsegrare.

Gemensamt i arkitekturens, politikens och sportens värld är kravet på 
att tävlingen skall upplevas som rättvis och rationell av deltagare och pub-
lik. Skillnaden ligger bland annat i synen på oenighet och majoritetsbeslut. I 
arkitekturtävlingar är behovet av att enas om en förstapristagare så starkt att 
konsensus ses som avgörande i besluts- och bedömningsprocessen. Juryn ser 
kvalitetsbedömningen som ett misslyckande om inte ledamöterna kan enas i 
slutomgången om en bästa lösning på tävlingsuppgiften. Delat förstapris rep-
resenterar ett olöst problem som förs tillbaka till uppdragsgivaren. Oenighet 
resulterar i tvivel på tävlingen och genererar osäkerhet i juryn. Reservationer 
i juryutlåtande är därför något som skall undvikas. Det är ett tydligt råd från 
erfarna jurymedlemmar och företrädare för arkitektorganisationer (Rönn, 
2007). Frågan är hur juryn i denna tävlingskultur går tillväga för att finna en 
vinnare till tävlingsuppgiften. På vilka grunder kan en lösning anses vara bät-
tre än sina konkurrenter?

Utgångspunkter

Gestaltning och bedömning är två sidor på samma kompetens. En arkitekt 
måste kunna skilja mellan bra och dåliga lösningar på gestaltningsproblem. 
Det är en yrkeskunskap som utvecklas genom att man prövar olika utformn-
ingsprinciper. Gestaltningen utgår från en bärande idé som strukturerar arki-
tektarbetet. Lösningarna växer fram i skisser mellan försöksvis uppställda krav 
och en drivande föreställning, en primary generator (Drake, 1979). Utman-
ingen i den tidiga idéfasen ligger i försöken att förstå och bearbeta gestalt-
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ningsproblemen. Det gäller för arkitekten att finna ett huvudgrepp på upp-
giften. En bärande idé i projektet måste urskiljas, visualiseras och sedan testas 
i skisser (Cross, 1984). För professionen blir arkitektur ett kunskapsfält som 
är impregnerat med avsikter, önskemål, krav och konstnärliga ambitioner. 
Det finns ett värderande tvång inbäddat i arkitektur som kunskapsfält. Också 
de kriterier som ligger till grund för kvalitetsbedömningen är värdeladdade 
(Cold, 1989; Rönn, 2005). Utan värdering går det inte heller att peka ut en 
bästa helhetslösning på tävlingsuppgiften. Juryns val av vinnare förutsätter att 
ett tävlingsbidrag kan ses som bättre än sina konkurrenter.

Tävlingsprogrammet representerar arrangörens styrning av tävlande. Pro-
grammet innehåller målsättningar, kravspecifikation och utvärderingskriter-
ier tillsammans med beskrivningar av tävlingsuppgiften, tävlingsområdet 
och allmänna förutsättningar. Det är en form av målstyrning. Arkitektur-
tävlingens överraskande, innovativa och kreativa verkan ligger i de tävlandes 
svar på tävlingsuppgiften. Juryn väntar med nyfikenhet på projektförslagen. 
Bedömningsteorin vill förklara juryns möte med tävlingsbidragen och bidra 
till kunskap om hur vinnare utses.

Den arkitekturkritiska arbetsmetoden utgår från en skolad blick. Profes-
sionella juryledamöterna måste kunna se förtjänster, oklarheter och brister i 
visualiserade tävlingsförslag och analysera lösningarna. Juryn tolkar ritningar, 
illustrationer och skalmodeller. Målet är att förstå tävlingsuppgiften och dess 
gestaltningsproblem. 

Gestaltning och bedömning av tävlingsförslag är wicked problems (Rittel & 
Webber, 1973). Typiskt för wicked problems är att problembilden innehåller 
motsägelsefulla, oklara, komplexa, föränderlig och kontextberoende teman. 
Av detta skäl kan man inte avgöra lösningar 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 wicked problems. Förslagen till lösningar är sammanflätade 
med problembilden. Därtill kommer att tävlingsuppgiften ingår i ett rumsligt 
sammanhang som är unikt för platsen. Typiskt för formgivning, arkitektur 
och stadsbyggnad är även 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 tävlingsuppgiften. Men 
eftersom det finns flera intressanta principlösningar att välja mellan kommer 
juryns kvalitetsbedömning av tävlingsbidragen att präglas av en genuin osäker-
het, ett grundläggande tvivel som normalt kvarstår fram till slutbedömningen.
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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 produktion-
sprocesser. Syftet är att säkerställa rätt kvalitet. Fram träder två svårförenliga 
synsätt som både 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 platsen och ger en positiv miljöupplevelse. Kunskap om god kvalitet 
förmedlas genom förebilder, exempel, typfall och arkitekturkritik. Det finns 
ett sammanhang - en fysisk plats, estetiska avsikter och ett ändamål - som styr 
gestaltning och bedömning. God kvalitet är en helhet i arkitektur och stads-
byggnad som prövas 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 kravspecifikationer. Avsikten är 
att leverera felfria produkter. Strategin är felminimering. Kvalitetsbedömnin-
gen blir en fråga om mått, mätprocedurer och antal avvikelser. 

Givetvis är det bra att leverera ritningar med noll fel. Men det finns inget 
som garanterar att felfria ritningar resulterar i goda lösningar på gestaltnings-
problem. En korrekt text utan stavfel leder inte automatiskt till en läsupp-
levelse. Kvalitet i arkitektur och stadsbyggnad måste således vara något mer 
än noll fel.

Arkitektonisk kvalitet är emellertid inte bara ett nyckelbegrepp som bär 
på ett spänningsförhållande mellan en estetisk dimension och en teknisk di-
mension, utan relationen mellan dessa båda kvalitetsföreställningar varierar 
även över tid på ett typiskt sätt (Fig 1). Ju tidigare i produktionsprocessen 
som kvalitetsbedömningen görs desto större vikt ges förslagens estetiska di-
mension. Tävlingar ligger i den inledande designfasen där gestaltning och 
bedömning går ut på att identifiera god kvalitet. Den tekniska dimensionen 
styr byggskedet. Men då är tävlingar redan avgjorda och vinnare utsedda. 
Därmed blir rätt kvalitet en angelägenhet för genomförandet av vinnande 
tävlingsförslag. Denna förskjutning av tyngdpunkten i sättet att förhålla sig 
kvalitetsbegreppet i arkitektur och stadsbyggnad har en avgörande betydelse 
för arkitekters bedömning av tävlingsförslagen.
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Fig 1. Kvalitetsbegreppets transformering i byggsektorn

Figuren illustrerar hur kvalitetsbegreppets estetiska och tekniska dimensioner 
förhåller sig till varandra under produktionsprocessens tre skeden; design, 
byggande och användning. Min hypotes är att kvalitetsbegreppet tilldelas 
betydelseskillnader på vägen från design till byggande och användningen. 
Innehållet i begreppet förändras. Här ligger också förklaringen till varför 
begreppets estetiska dimension med tillhörande designkriterier styr utfallet 
av arkitekturtävlingar. Också för brukare är god kvalitet centralt. Synbilden 
formar det första intrycket av miljön. God kvalitet tillskrivs miljöer som bru-
kare upplever som tilltalande, attraktiva och ändamålsenliga. I användningen 
återfår således kvalitetsbegreppets sin estetiska dimension och lägger grunden 
för kvalitetsupplevelsen av den byggda miljön.
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Definition

Jag skall nu gå vidare och belysa innehållet i de kvalitetsföreställningar som 
präglar den professionella praktiken. Begreppet diskuteras, tolkas och analy-
seras med utgångspunkt från hur erfarna juryledamöter i Norden uppfattar 
kvalitet. Den estetiska dimensionen har en framträdande position i språk-
bruket. Arkitektonisk kvalitet är ett nyckelbegrepp för informanterna i de-
signskedet som inbegriper sex aspekter. De kan beskrivas så här:

En odelbar helhet 
För det första kan kvalitetsbegreppet i Vitruvius4 anda beskrivas som en odel-
bar helhet av form (venustas), funktion (utilitas) och konstruktion (firmitas). 
Det är en 2000-årig tradition som visat sig vara en mycket livskraftig föreställ-
ning, en kanon till eftervärlden som arkitekter ständigt återvänder till i sin re-
torik. Professionen menar att kvaliteten syns i sättet som form, funktion och 
konstruktion är sammanfogade till en arkitektonisk helhet som inbe-griper en 
konstnärlig idé. Helheten är mer än summan av delarna. 

Jag håller mig till Vitruvius, som säger att arkitektonisk kvalitet han-
dlar 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 
Köpenhamn, intervjusvar 2005.

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. Det 
finns något unikt i arkitekturen som gör att begreppsanvändningen blir kon-
textberoende. Arkitektonisk 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. 
Det påverkar mig på ett positivt sätt... En byggnad som har kvalitet 
skall fungera över tiden. Arkitekt i Sverige, intervjusvar 2005.

4 Vitruvius (Marcus Vitruvius Pollio) var en romersk arkitekt och byggmästare som levde 
under det första århundradet f.Kr. Vitruvius författade Tio Böcker om Arkitektur som är en 
central text för ämnet arkitekturhistoria vid västerländska universitet och högskolor.
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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 om-
givningen, kontexten och att märkas och avvika i en positiv bemärkelse. 
Tävlingssekreterare i Sverige, intervjusvar 2005.

En överraskande upplevelse
För det tredje är begreppet länkat till ett mystiskt och svårförklarat estetiskt 
fenomen inom arkitektur och stadsbyggnad. Kvalitet är en överraskande up-
plevelse av något bra i miljön, en personlig känsla av gillande som återfinns 
i konstnärligt gestaltade lösningar på gestaltningsproblem. Den omedelbara 
vissheten av att ha funnit en vinnare i arkitekturtävlingar stödjer sig inte på 
forskningsöversikter och kunskapssammanställningar, utan avgörandet byg-
ger 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 handlar om bedömningar, estetik och personliga in-
sikter… 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, 
tidigare generaldirektör i Finland, intervjusvar 2006.

En fackdomare kan gå in i ett rum och direkt se vilket projekt som skall 
vinna. Det säger man ingenting om i så fall. Uppgiften är att föra en 
diskussion... Men som jurymedlem kan man plötslig få en förnimmelse 
av vilket som är bästa förslag. Det kan också hända att ett projekt vin-
ner 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 
Köpenhamn, intervjusvar 2005.

Samtid och historia
Arkitektonisk kvalitet är, för det fjärde, en kombination av tidstypiska ut-
tryck och tidlösa värden. 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 filosofisk 
kritik uppfattas kvalitet som eviga eller långlivade värden som överlever tidens 
skiftande modeströmningar. Arkitekturhistorien görs till domare i kvalitets-
frågor. Enligt detta synsätt är det svårt att göra säkra bedömningar av arki-
tektonisk kvalitet i tidiga skeden av produktionsprocessen. Föreställningen 
om att kvalitet i arkitektur visar sig i efterhand försätter därmed tävlingsjuryn, 
som tvingas till en framtidsinriktad kvalitetsbedömning av förslagen, i en bes-
värlig, riskfylld och osäker position. 
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I historiens ljus råder det ofta konsensus om kvalitet i arkitekturen. 
Arkitektonisk kvalitet har i detta perspektiv byggnader som överlevt 
tidens skiftande bedömningar. Stadsarkitekt i Finland, intervjusvar 
2006.

Kvalitet betyder att det är en god produkt som väl utnyttjat förutsät-
tningarna för projektet. Kvaliteten har också med hållbarheten på by-
ggnaden att göra, en byggnad skall klara sig i mer än 10-15 år. Arkitek-
tonisk kvalitet innebär att byggnaden är vacker i ett längre perspektiv. 
Tävlingssekreterare i Danmark, intervjusvar 2005.

Kompetenta utpekanden
Kvalitet uppfattas, för det femte, som resultat av professionella utpekanden 
och erkännanden från kollegor. Den egna professionen framhålls som den 
bästa uttolkaren av arkitektonisk kvalitet. Kollegernas gillande betraktas där-
för som ett mått på kvaliteten i arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt. Public-
ering av projekt i tidskrifter och beröm från kollegor är ett eftertraktat tecken 
på kvalitet, särskilt bland unga arkitekter.

Arkitektonisk kvalitet är ett tudelat begrepp. Dels är arkitektonisk kval-
itet uttryck för en yrkespraktik. Dels är kvalitet en subjektiv bedömn-
ing som kan variera över tid. Arkitektonisk 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 gillande. 
Arkitektonisk kvalitet har alla goda lösningar som uppskattas av profes-
sionellt duktiga arkitekter. Stadsarkitekt i Finland, intervjusvar 2006.

Praktiska lösningar och användbarhet
För det sjätte har arkitektonisk kvalitet en praktisk bruksaspekt. Arkitekturen 
skall vara ändamålsenlig. Kvalitet tillskrivs byggnader med ett formspråk som 
är lämpligt för sin användning 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 tycker jag är ett olyckligt bruk av kval-
itetsbegreppet. 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.
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Enligt analysen av intervjudata är kvalitet ett begrepp för arkitekter som 
domineras av estetiska dimensioner. Språkbruket är tydligt på denna punkt. 
Kvalitet har en positivt laddad innebörd som betecknar tilltalande lösningar 
på gestaltningsproblem. I fem av sex aspekter är kvalitet ett estetiskt färgat 
omdöme för något bra. Jag ser det som ett uttryck för arkitekternas position 
i produktionsprocessen. Estetiska aspekter är särskilt betydelsefulla i tidiga 
skeden. Det är främst när arkitektonisk kvalitet länkas till ändamålsenlighet, 
användbarhet och praktiska lösningar som begreppet får en teknisk dimen-
sion. 

Designkriterier
En andra fråga till intervjupersonerna handlade om vilka kriterier som juryn 
brukar lägga till grund för kvalitetsbedömningen av tävlingsförslag. Enligt 
intervjudata och studerade tävlingsdokument förekommer två olika typer av 
designkriterier; projektspecifika utvärderingskriterier respektive generella kriter-
ier, som används i många tävlingar. Projektspecifika utvärderingskriterier är 
textbaserade kännetecken på kvalitet som återfinns i tävlingsprogrammen. 
Dessa designkriterier är anpassade till utvärderingen av den aktuella upp-
giften och varierar därför från tävling till tävling. Men det finns också ett 
stabilt mönster, ett antal designkriterier 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 gener-
ella designkriterier, även om de inte är öppet redovisade i tävlingsprogram-
men utan resultat av ”tyst kunskap” från den professionella praktiken. 

Ur empirin har sex generella kriterier identifierats, bedömningsgrunder 
som normalt används i utvärderingen av tävlingsbidrag. Kriterierna är erkän-
da tecken på arkitektonisk kvalitet som talar om för juryn, främst arkitektdo-
mare, hur utslagsgivande skillnader mellan tävlingsförslagen kan upptäckas i 
gestaltningen (Kazemian, Rönn, Svensson, 2007):

•	 Helhet och bärande idé: Hur har de tävlande löst tävlingsup-
pgiften i sin helhet? Finns det en kraftfull gestaltningsidé? I 
vilken grad har ett starkt huvudgrepp och en tilltalande ge-
staltning kombinerats med krav på funktion, hållbarhet och 
ekonomi?

•	 Sammanhang och omgivning: Hur väl passar tävlingsbidra-
gen till platsen? Är skalan lämplig? På vilket sätt förhåller 
sig förslagen till den näraliggande bebyggelsen och det om-
givande landskapet?

•	 Entréförhållanden: Hur har de tävlande löst entrén till om-
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rådet, tomten och dess byggnader? Hur ser relationen ut mel-
lan yttre trafikförhållanden, platsens rörelsemönster och den 
inre kommunikationen i byggnader?

•	 Ändamålsenlighet och funktionellt upplägg: Hur har de 
tävlande utformat den rumsliga organisationen? Hur fungerar 
förslagen i förhållande till planerat ändamål (verksamheten)? 
Hur tillgodoses användarnas funktionskrav?

•	 Ekonomi och tekniska lösningar: Hur är tävlingsbidragen 
utformade i teknisk mening? Är systemlösningar, installa-
tioner, konstruktioner och materialval säkra, byggbara och 
ekonomiska? 

•	 Utvecklingsbarhet: I vilken grad kan tävlingsbidragen vida-
reutvecklas? Går det bra att avhjälpa brister och förbättra lös-
ningar utan att bärande idéer och arkitektoniska kvaliteter i 
förslagen förloras?

Designkriterierna har två funktioner. För det första anger kriterierna vad som 
är angeläget i bedömningen av arkitekturen. Syftet är att styra uppmärksam-
heten mot viktiga aspekter på gestaltningen. För det andra innehåller varje 
kriterium en fråga som talar om hur kunskap om förslagen kan erhållas. Ge-
nom att rikta frågor till tävlingsförslagen tränger juryns ledamöter in i lös-
ningarna och lär sig tolka svaren som tecken på kvalitet. Gestaltningen av-
lockas 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 fram i dialog med förslagen, ett arbetssätt som 
främjar en reflekterande och eftertänksam inställning till kvalitetsbegreppet. 
Ledamöterna måste försöka se bakom ritningarnas förföriska formspråk.

Att samma uppgift kan utmynna i flera principiellt olika förslag framgår 
med exemplarisk tylighet av arkitekturtävlingar. Juryn möter flera intressanta 
lösningar. Hur skall förslagen utvärderas? I detta fall går det inte att mäta sig 
fram till en ”objektivt” bästa helhetslösning på gestaltningsproblemet. Siffer-
värden ger en falsk bild av objektivitet. Inte heller är det tur som avgör utfallet 
av tävlingar så som Kristian Kreiner (2009) föreslår i ett konferenspaper. Jag 
tror att svaren på arkitekturens kvalitetsfrågor ligger i en sammanvägd helhet. 
Vinnare utses genom ett arkitekturkritiskt prövande av förslagen. Arkitekter-
na i juryn uppträder i rollen som vägvisare för lekmännen (Svensson, 2009). 
Omdöme, erfarenheter och en skola blick ger bedömarkompetens enligt in-
tervjupersonerna. Den arkitekturkritiska tolkningen av förslagen blir vanligt-
vis rikare och mer nyanserade när förslagen granskas utifrån flera perspektiv. 
Det är en orsak till att juryn i tävlingar består av ledamöter som representerar 
skilda intressen; arkitektkåren, byggherren och användaren.
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Kvalitetsfrågor

Det finns två kvalitetsfrågor som måste besvaras av juryn i tävlingar. Det 
räcker inte med att kunna identifiera och beskriva kvaliteter. Ett värderande 
omdöme skall också fällas. Kvalitetsfrågorna avkräver därför varje professio-
nell juryledamot ett aktivt ställningstagande. De båda kvalitetsfrågorna kan 
beskrivas så här: 

a) Är X tillräckligt bra? 
b) Vilket är bäst av X eller Y?  

Den första kvalitetsfrågan förutsätter att det finns en kvalitetsnivå som täv-
lingsförslagen (bedömningsobjekten) prövas i förhållande till. Ett antal mål 
och krav måste uppfyllas på ett godtagbart sätt för att inlämnade förslag 
skall få delta i tävlingar. Kvalitetsbedömningen utmynnar i ett triangeldra-
ma som i tävlingar består av (a) juryledamöter, (b) tävlingsförslag och (c) en 
kvalitetsnivå. Fjädermodellen illustrerar denna situation (Fig 2). Förslag som 
uppfyller 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. Prövningen görs mot en extern kvalitetsnivå. 
Projekt är bra eller dåliga i förhållande till en måttstock. Men det är ingen ty-
dlig ”ribba” som förslagen måste klara utan en flytande gräns, en kvalitetsnivå 
som i tävlingar bestäms av tävlingsprogrammet, tävlingsuppgiftens karaktär 
och ledamöternas kvalitetsföreställningar. Professionella erfarenheter blir vik-
tiga för att kunna tolka förslagen i relation till kvalitetsnivån. Enbart formella 
krav på att handlingarna skall ha lämnats in i tid och innehålla föreskrivna 
dokument kan avgöras på ett entydigt sätt.

            

Fig. 2: Fjädermodellen
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Fig. 3: Balansmodellen

Vilket av förslagen som är bäst av X eller Y utgör den andra kvalitetsfrågan, 
som måste kunna besvaras på ett säkert sätt i tävlingen. Gestaltning, val och 
värdering av förslag bildar en organisk helhet. I kvalitetsbedömningen ingår att 
upptäcka och värdera förtjänster, oklarheter och brister i förslagen. Förmågan 
att leverera trovärdiga råd är ett tecken professionell kompetens. Jämförelsen 
går ut på att ange hur en lösning är bättre eller sämre än sina konkurrenter och 
vilket av förslagen som har det bästa helhetsgreppet på uppgiften. 

Att kvalitetsbedömningen har ett värderande synsätt är en förutsättning 
för arkitekturtävlingar. Ett förslag skall pekas ut som bättre an sina konkur-
renter. Den intressanta följdfrågan blir vad som styr besluten och hur profes-
sionella praktiker går tillväga för att komma fram till trovärdiga ställning-
staganden. Varför är X bättre än Y? Kvalitetsfrågan resulterar i en situation 
som innehåller fem komponenter: (a) juryledamöter, (b) förslag X, (c) förslag 
Y, (d) kriterier och (e) rangordning. Denna bedömningssituation illustreras 
i balansmodellen (Fig 3). Det finns minst två alternativa lösningar på sam-
ma uppgift. Designkriterierna anger vad som skall jämföras och riktar juryns 
uppmärksamhet mot aspekter som pekats ut som viktiga i sammanhanget. 
Vilka frågor som ställs till förslagen, hur dialogen genomförs och lösningar 
jämförs beror på uppgiftens karaktär. Det traditionella sättet att avgöra kon-
stnärliga prestationer är att använda ett juryförfarande. Rangordningen kom-
mer därmed att spegla kvalitetsuppfattningar hos flera bedömare. Individuella 
skillnader utjämnas (Rönn, 1996). Juryförfarandet är i sig ett sätt att bidra till 
ökad likhet i kvalitetsbedömningen. 
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Typiska skeden i bedömningsprocessen

Det behövs normalt fem jurymöten för att komma fram till en vinnare i 
arkitekturtävlingar. Juryarbetet är ett sökande efter arkitektoniska kvaliteter. 
Bedömningen av förslag sker stegvis. Favoriter lyfts fram. Dåliga lösningar 
sorteras bort. Kvar till slutomgången finns en handfull tävlingsbidrag som 
juryn ser som goda lösningar. Vinnare blir det förslag som ledamöterna enas 
kring. Konsensus uppfattas som ett tecken på att juryn hittat den samman-
taget bästa helhetslösningen på tävlingsuppgiften. 

Juryn består av företrädare för arrangören och arkitekter utsedda av arki-
tektorganisationen. 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 prövning. Om det är svårt att 
enas i slutomgången brukar juryn diskutera favoriterna en gång till. Normalt 
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. Erfar-
enheterna från intervjupersonerna är samstämmiga 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 gran-
skning. Juryn börjar bedömningen med att gå igenom inläm-
nade förslag. Tävlingsbidragen skall ha lämnats in i tid, up-
pfylla programkraven och vara professionellt utförda. I öppna 
tävlingar sorteras många förslag bort redan vid denna inled-
ande kontroll. 

•	 Arbetsordning och instudering: Det andra steget består i att ju-
ryn 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 tävlings-
bidragen. Vanligtvis tillsätter juryn arbetsgrupper (utskott) 
inom sig med uppgift att specialgranska förslagen och för-
bereda kommande möten. Tävlingsuppgiften avgör behovet 
av arbetsgrupper och expertstöd. Kostnadskalkyler används i 
slutbedömningen för att se om det finns några avgörande eko-
nomiska skillnader mellan de bästa tävlingsbidragen. 

•	 Urval och preliminär bedömning: I det tredje skedet gör arki-
tektdomarna en första kvalitetsbedömning av förslagen, ofta 
i samråd med tävlingssekreteraren. Det är en professionell 
granskning som utmynnar i ett urval av förslag som bedöms 
ha lämpliga lösningar på tävlingsuppgiften. Kvarvarande täv-
lingsförslag redovisas för juryn i sin helhet. Bedömningen 
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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 tävling-
suppgiften. Därefter sker en värdering av utpekade förslag. 
Ledamöterna lyfter fram sina speciella favoriter. Arkitektdo-
marna har ett särskilt pedagogiskt ansvar för att kommentera 
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 se kvaliteter bakom 
grafiskt presentationer av miljöer, vackra illustrationer och 
befolkade fotomontage. En tätgrupp av förslag börjar nu ut-
kristalliseras i tävlingen. 

•	 Rangordning: Det femte skedet går ut på att skilja ut en vin-
nare 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 diskussion-
erna. Kravet på att finna en vinnare leder till att ledamöterna 
tvingas till värderande ställningstaganden. Ett ”skarp läge” 
uppstår i juryn när ledamöterna avkrävs personliga omdömen. 
Det finns ingen given slutsegrare. Ett bidrag är sällan över-
lägset sina konkurrenter på alla punkter. En del detaljfel är 
lättare än andra att avhjälpa. 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 tvisten. 
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 komplet-
terande information innan slutsegraren pekas ut. 

•	 Beslut och arkitekturkritik: Det sjätte och sista steget i 
kvalitetsbedömningen innebär att juryn redovisar sina ställ-
ningstaganden till arrangören i ett skriftligt utlåtande. Ut-
fallet av tävlingen blir offentligt. Juryn presenterar beslut om 
vinnare, pristagare och formulerar sin tävlingskritik. Vinnare 
rekommenderas till det kommande uppdraget. I öppna täv-
lingar fördelar juryn prissumman på 1:a pris, 2:a pris, 3:e pris 
och eventuella hedersomnämnanden. 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 indi-
viduell arkitekturkritik av prisbelönade lösningar på tävlings-
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uppgiften. Juryn tar ibland upp så många brister i vinnande 
förslag att valet framstår som förvånande. Kritiken skall emel-
lertid förstås som råd inför ett planerat projekteringsuppdrag. 
Det är kritikens framåtblickande funktion som gör att juryn 
lyfter fram oklarheter hos vinnaren, brister i förslaget som be-
höver bearbetas i genomförandefasen.

Beskrivningen anger hur bedömningsprocessen är organiserad i tävlingen, 
men också hur bedömningen bör läggas upp för att juryn bland förslagen 
skall finna en vinnare. Kvalitetsbedömningen blir en bedömningspraktik som 
består av juryledamöter med kvalitetsföreställningar och varierande inlevelse-
förmåga, 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 bedömnin-
gen skall juryn enas om en vinnare. Reservationer i juryutlåtanden tyder på 
tveksamheter, även om orsaken kan spåras tillbaka till oklarheter i tävling-
sprogrammet 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 olika strategier för att komma fram till en 
vinnare. Arrangörens företrädare såg valet som en rationell beslutsprocess. 
Deras argumentation gick ut på att identifiera skillnader mellan tävlings-
förslagen i avsikt att få fram beslutsalternativ som juryn kunde ta ställning till 
för att komma vidare i processen. Det var ett sätt att söka svar på kvalitets-
frågor som utnyttjades av erfarna beslutsfattare i juryn, personer som var vana 
att ta ställning till alternativ vid samhällsbyggnadskontor. En informant redo-
visar denna kvalitetsuppfattning så här:

Byråkrater och politiker i juryn tror ofta att det handlar om ren mötes-
verksamhet, 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; Bazer-
man, 2006). Den rationella beslutsprocessen beskrivs av Bazerman som en 
modell med ett antal definierade steg, som grund för ett medvetet beslutsfat-
tande. Tillvägagångssättet antas utmynna i rationella val trots att informa-
tionsinhämtningen måste förenklas och aldrig kan bli fullständig. Rationalitet 
betyder i detta fall en beslutsprocess som på ett effektivt sätt leder till det 
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fördelaktigaste resultatet. Fokus ligger på metoden, hur beslutsfattare bör gå 
tillväga för att uppnå största möjliga nytta. Den rationella beslutsmodellen 
har en arbetsgång med sex steg enligt följande; 

•	 Definiera problemet; 
•	 Identifiera beslutskriterier; 
•	 Vikta kriterierna; 
•	 Ta fram beslutsalternativ; 
•	 Gradera alternativen med hänsyn till respektive kriterium; 
•	 Välj det fördelaktigaste beslutsalternativet; 

Bazermans modell beskriver hur offentliga verksamheter jämför anbud vid 
upphandling av tjänster. Kvalitet, funktion och pris är vanliga beslutskriterier 
som brukar viktas till 25%, 25% och 50%. Granskningen av anbuden uttrycks 
i siffervärden. Den som får högsta totalpoäng vinner upphandlingen. Poäng-
sättningen ger en illusion av saklighet och rättvisa5. En orsak till att offentliga 
uppdragsgivare använder den rationella beslutsmodellen vid upphandlingen 
av tjänster är att siffror förmedlar en bild av objektivitet. Det blir lättare att 
försvara sig i rätten mot klagomål från företag som anser sig blivit felaktigt 
behandlade. 

Men enligt min mening är den rationella beslutsmodellen olämplig att 
lägga till grund för 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. Arkitekturtävlingar 
har ett kreativt moment som undgår den rationella beslutsmodellen. Beslut-
salternativen är okända för juryn när tävlingar lyses ut. Gestaltningsprinci-
perna kan beskrivas och kategoriseras först sedan juryn fått del av arkitekter-
nas förslag. På motsvarande sätt måste de öppna designkriterier, som anges 
i tävlingsprogrammet och som styr juryns utvärdering av tävlingsförslagen, 
preciseras i efterhand med hänsyn till inlämnade lösningar. 

Gestaltningsproblemen kan inte förstås fristående från sina rumliga sam-
manhang. Det går inte att räkna sig fram till en bästa helhetslösning. Alla så-
dana försök missar målet. Däremot kan kompetenta juryledamöter med gott 
omdöme ange på vilket sätt som förslag i en tävling är bättre eller sämre för 
arrangören utifrån tävlingsprogrammet. Dessa svar på tävlingsfrågan växer 
fram under bedömningsprocessen via ett dialogbaserat juryarbete. 

Den arkitekturkritiska metod, som Svensson såg i fallen, användes av 
arkitekterna i juryn och representerar en speciell bedömarkompetens. Det är 

5 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 modell. Att identifiera bästa anbud med 
stöd av poäng och siffervärden ger därmed en falsk bild av objektivet.



Petra Adolfsson & Rolf Solli 
GPMS Proceedings 2009

Del 2GRI- rapport 2010:3

79

en kompetens som förvärvas genom övning och som förmedlas genom arki-
tekturkritik. 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 projekt (Attoe, 1978; Thau, 1994; Lundequist 
2002; Johansson, 2002). En informant beskriver det arkitekturkritiska till-
vägagångssättet 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 bedömningen. Arkitek-
turkritik är ett sätt att komma närmare frågan om arkitekturens väsen. 
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 arkitekturkritik är av central betydelse för juryns vär-
dering av tävlingsförslagen. Arkitekt, tidigare generaldirektör i Finland, 
intervjusvar 2006.

Nils Ole Lund (1994) ser arkitekturkritiken som en brygga mellan forskning 
och praktik. Kritikens uppgift beskrivs så här:

Kritikens huvudfunktion är att redogöra för de värden och val, som lig-
ger gömda i arkitekturverkets tillblivelse. De eventuella omdömen som 
fälls måste grunda sig i förhållandet mellan intensioner och resultat, och 
i förhållandet mellan verket och det sammanhang som byggnaden plac-
erats i. Sammanhanget gäller både traditionen och den fysiska omgiv-
ningen. Kritikens uppgift är att göra arkitekturverket debatterbart … 
Lund, 1994, s 46-47.

Wayne Attoe (1978) påpekar att kritiken är en framtidsorienterad verksam-
het av central betydelse, både för utbildningen arkitekter i designstudios och 
den professionella praktiken. Innehållet i kritiken beskrivs så här:

Criticism is broadly concerned with evaluating, interpreting and de-
scribing… Normative criticism has its basis a doctrine, system, type 
or measure. Normative criticism depends upon our believing in some-
thing (norms) outside the environment under scrutiny and assessing 
the environment… Interpretive criticism is impressionistic, evocative or 
advocatory in character… Descriptive criticism either depict (pictures) 
physical phenomena, recounts pertinent events in the life of the de-
signer, tells us the historical context of the design process and construc-
tion… , or details the design process itself. Attoe, 1978, s 8-10.

Kritikens roll i arkitekturen kan, enligt min mening, förklara skillnaden mel-
lan juryledamöternas sätt att bedöma förslagen i Svenssons studie. För arki-
tekterna ingick kritiken av tävlingsbidragen i vidare sammanhang. Deras syfte 
var att klargöra tävlingsproblematiken. Tävlingsbidragen användes som medel 
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för att generera nya insikter om tävlingsuppgiften och dess gestaltningsprob-
lem. Skillnaden i fokus hos juryns ledamöter kan illustreras i följande figur, 
som visar två olika strategier för att utse vinnare. 

Fig 4. Strategier för val av vinnare.

Figuren är ett försök att grafiskt belysa grundtanken bakom den rationella 
beslutsmodellen och den arkitekturkritiska arbetsmetoden. Strategin i det ra-
tionella perspektivet går ut på att skapa en beslutssituation med beslutsalter-
nativ som ställs mot varandra. Alternativen kan poängsättas utifrån kriterier 
som tillskrivs mätbarhet för att uppfylla formella krav på objektivitet, sak-
lighet och lika behandling. Juryns handlingsutrymme minimeras. Beslutspro-
cessen drivs fram genom en fortlöpande utslagning av förslag. Öppna arki-
tekturtävlingar med många förslag har ett liknande förlopp i början fram tills 
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 tävlingsupp-
giftens komplexitet och bidrar till fördjupad kunskap. Juryn försöker tolka, 
beskriva och jämföra olika utformningsprinciper. Fokus i slutbedömningen 
ligger inte längre på utgallring utan på tävlingsproblematiken. Den bästa lös-
ningen visar sig för juryn när tävlingsuppgiften och dess gestaltningsproblem 
blivit klargjorda. Avgörandet ligger i synbilden. Juryledamöterna ser att ett 
förslag passar bättre på platsen än sina konkurrenter. Det vinnande tävlings-
förslagets ”pop up quality” är svaret på ”wicked problems”.

I stället för att så snabbt som möjligt påbörja bortsorteringen av förslag, 
som en väg att komma fram till en hanterbar beslutssituation där två alter-
nativ kan ställas mot varandra, vill jurymedlemmar som arbetar enligt den 
arkitekturkritiska arbetsmetoden hålla kvar intressanta förslag så länge som 
möjligt i tävlingar. Projekten blir kunskapsmedel i en lärprocess. Juryns 
förståelse för tävlingsproblematiken utvecklas genom att ledamöterna lever 
sig in i förslagen. Lösningarna bidrar till att kasta ett förklarande ljus över täv-
lingsuppgiften. Förtjänster, brister och oklarheter i förslagen synliggörs. Det 
inledningsvis nyfikna och positiva mötet med förslagen byts efterhand i en 
kritisk attityd, som en effekt av kunskapsutvecklingen. Ett behov av fördjup-
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ade analys uppstår nu bland juryledamöterna. Därav skillnaden i fokus. 
De två strategier som Svensson upptäckte fanns dolda i mötesanteckning-

ar, data som samlats in via direkt observation av juryns arbete. Den teoretis-
ka bearbetningen väckte frågor om hur valet av vinnare kunde förstås och 
förklaras som besluts- och bedömningsprocess. Jurymedlemmarna arbetade 
utifrån sina positioner som erfarna beslutsfattare, kommunala tjänstemän och 
verksamhetsföreträdare respektive praktiserande arkitekter med gestaltnings- 
och bedömarkompetens. Tidspressen förstärkte skillnader i jurymedlemmar-
nas sätt att värdera alternativen. Det är en förklaring till att de parallella strat-
egierna blev tydliga först i slutet av juryarbetet. Trots skillnader kom dock 
juryn fram till ett enstämmigt val av förstapristagare, vilket understyrker hur 
starkt kravet på konsensus är i arkitekturtävlingar.
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