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KRITIKENS ROLL I ARKITEKTURTÄVLINGAR
Magnus Rönn

inledning
Syftet med denna artikel är att presentera en teori om kvalitetsbe-
dömningar i arkitekturtävlingar. Hypotesen är att kvalitetsfrågor 
kan prövas på ett trovärdigt sätt genom en arkitekturkritisk arbets-
metod. Jag vill visa på vilka grunder som professionella juryleda-
möter 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 idé-
utvecklingen tidigt i projekteringsprocessen. Kritiken har en 
kvalitetshöjande funktion och fungerar som ett designverktyg 
för praktiserande arkitekter. I arkitekturtävlingar utnyttjas kriti-
ken från kollegor på arkitektkontoret som ett sätt att förstå täv-
lingsuppgiften, angripa dess gestaltningsproblem och utveckla 
lösningar.
- Arbetsmetod: Professionella juryledamöter utnyttjar kritiken 
av tävlingsförslagen som en arbetsmetod för kvalitetsbedöm-
ning. 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 
framträder kritiken i text som en skriftlig redovisning. Kritiken 
blir samtidigt ett sätt för juryn att i efterhand legitimera premie-
ringen av tävlingsförslag.

I denna artikel är det arkitekturkritiken som arbetsmetod för 
bedömning av arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt som står i 
centrum för forskningsintresset. Inspirationskälla till teoriut-
vecklingen är Charlotte Svensson (2008) som i två fall – en öp-

pen 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 juryledamöternas agerande utifrån arki-
tekturens egna villkor.

metod och material
Artikeln utgår från studier av nutida arkitekturtävlingar i Norden. 
Studierna genomfördes under perioden 2005-2008 vid KTH (Ka-
zemian, Rönn och Svensson; 2005 och 2007; Svensson 2008). Analy-
serna bygger på intervjudata, tävlingsdokument, litteraturstudier och 
observationer. 18 erfarna jurymedlemmar i Norden har intervjuats. 
Informanterna representerar tävlingssystemets tre viktigaste parter:

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

Intervjuerna gjordes med utgångspunkt från ett frågeformulär som 
behandlade tävlingsprocessen från program till val av pristagare med 
formulering av juryutlåtande. Informanterna valdes med hänsyn till 
deras professionella kunskaper. Tillsammans har intervjupersonerna 
förstahandserfarenheter från medverkan i flera hundra arkitektur-
tävlingar som tävlande, arkitektdomare och som företrädare för ar-
rangören i tävlingar. Samtidigt rymmer urvalet ett forskningspro-
blem. Intervjupersonernas erfarenheter kan antas göra dem positiva 
till tävlingsformen. De har valt att delta i tävlingar. Den som ogillar 
arkitekturtävlingar medverkar givetvis inte i samma utsträckning, 
varken som tävlande eller juryledamot. Därmed finns det anledning 
att förhålla vara uppmärksam mot snedfördelning (bias) i urvalet av 
informanter som följer av sökandet efter erfarna personer. 

utgångspunkter
Gestaltning och bedömning är två sidor på samma kompetens. En 
arkitekt måste kunna skilja mellan bra och dåliga lösningar på ge-
staltningsproblem. Det är en yrkeskunskap som utvecklas genom att 
man prövar olika utformningsprinciper. Gestaltningen utgår från 
en bärande idé som strukturerar arkitektarbetet. Lösningarna växer 

utblick/inblick
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fram i skisser mellan uppställda krav och en drivande föreställning, en 
primary generator (Darke, 1979). Det gäller för arkitekten att finna 
ett huvudgrepp på uppgiften. En bärande idé i projektet måste ur-
skiljas, visualiseras och sedan testas i skisser (Cross, 1984). Det finns 
ett värderande tvång inbäddat i gestaltningen. Avsikter, mål, krav 
och konstnärliga ambitioner skall samordnas till en helhet. Också de 
kriterier som ligger till grund för kvalitetsbedömningen är värdelad-
dade (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.
 Tävlingsprogrammen innehåller önskemål, kravspecifikation 
och utvärderingskriterier tillsammans med beskrivningar av täv-
lingsuppgiften, tävlingsområdet och allmänna villkor. Det är ar-
rangörens styrning av tävlande. Arkitekturtävlingens överraskande, 
innovativa och kreativa verkan ligger i de tävlandes svar på tävlings-
uppgiften. 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 juryledamöterna måste kunna se förtjänster, oklarheter 
och brister i visualiserade tävlingsförslag och analysera lösningarna. 
Juryn tolkar ritningar, illustrationer och skalmodeller. Bedömningen 
av tävlingsförslagen kan förstås som wicked problems (Rittel & Webber, 
1973). Typiskt för wicked problems är att problembilden innehåller 
motsägelsefulla, oklara, komplexa, föränderliga och kontextberoende 
teman. Av detta skäl kan inte wicked problems avgöras i termer av 
sant/falskt. Det finns ingen given regel för hur wicked problems skall 
beskrivas. I stället måste man undersöka vad som är dåligt, bra, bättre 
eller bäst för någon eller några ur ett visst perspektiv. 
 På motsvarande sätt måste svaren på arkitekturens kvalitetsfrå-
gor sökas i ett unikt rumsligt sammanhang. Gestaltning och be-
dömning styrs av platsen och dess speciella förutsättningar. Arkitek-
turtävlingen visar att det finns en serie möjliga lösningar på samma 
gestaltningsproblem. Ett tävlingsförslag är mycket sällan överläg-
set 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 prin-
ciplösningar att välja mellan kommer juryns kvalitetsbedömning av 

tävlingsbidragen att präglas av en genuin osäkerhet, ett grundläg-
gande tvivel som normalt kvarstår fram till slutbedömningen. Valet 
känns igen som ett wicked problem.

nyckelbegrepp
Arkitektonisk kvalitet är ett nyckelbegrepp som konstitueras av två 
dimensioner, en estetisk dimension och en teknisk dimension (Lunde-
quist, 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 säker-
ställa rätt kvalitet. Fram träder två svårförenliga synsätt som både 
ingår i kvalitetsbegreppet. Oenigheten handlar både om vad arki-
tektonisk kvalitet är, hur tilltalande miljöer skapas och skall bedömas. 
 Kvalitet i den estetiska dimensionen är värdefulla lösningar, för-
slag som passar på platsen och ger en positiv upplevelse. Kunskap 
om god kvalitet förmedlas genom förebilder, exempel, typfall och 
arkitekturkritik. Det finns ett sammanhang – en fysisk plats, estetis-
ka avsikter och ett ändamål – som styr gestaltning och bedömning. 
God kvalitet är en helhet i arkitektur och stadsbyggnad som prövas 
med hänsyn till det aktuella fallet. 
 Den tekniska dimensionen levererar generella svar på kvalitets-
frågor. 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. Strate-
gin är felminimering. Kvalitetsbedömningen 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 lös-
ningar på gestaltningsproblem. En korrekt text utan stavfel leder 
inte automatiskt till en läsupplevelse. Kvalitet i arkitektur och stads-
byggnad måste rimligen vara något mer än noll fel.

designkriterier
Juryns bedömning av tävlingsförslagen baseras på kriterier. Två 
olika typer av designkriterier förekommer i tävlingar; projektspeci-
fika kriterier respektive generella kriterier. Projektspecifika kriterier 
är kännetecken som återfinns i tävlingsprogrammen och som därför 
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varierar från tävling till tävling. Men det finns också ett stabilt möns-
ter, ett antal designkriterier som ständigt återkommer i tävlingar. 
Jag kallar dessa kännetecken på kvalitet för generella kriterier. Alla 
tävlingsbidrag blir i princip utvärderade utifrån generella designkrite-
rier, även om de inte är öppet redovisade i tävlingsprogrammen utan 
resultat av ”tyst kunskap” från den professionella praktiken. 
 Ur empirin har sex generella kriterier identifierats. Bedömnings-
grunderna talar om för juryn, främst arkitektdomare, hur utslagsgi-
vande skillnader mellan tävlingsförslagen kan upptäckas i gestalt-
ningen (Kazemian, Rönn & Svensson, 2007):

- Helhet och bärande idé: Hur har de tävlande löst tävlingsupp-
giften i sin helhet? Finns det en kraftfull gestaltningsidé? I vil-
ken grad har ett starkt huvudgrepp och en tilltalande 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 byggnader? Hur ser relationen ut mellan yttre 
trafikförhållanden, platsens rörelsemönster och den inre kom-
munikationen i byggnader?
- Ändamålsenlighet och funktionellt upplägg: Hur har de tävlande 
utformat den rumsliga organisationen? Hur fungerar förslagen i 
förhållande till planerat ändamål (verksamheten)? Hur tillgodo-
ses användarnas funktionskrav?
- Ekonomi och tekniska lösningar: Hur är tävlingsbidragen utfor-
made i teknisk mening? Är systemlösningar, installationer, kon-
struktioner och materialval säkra, byggbara och ekonomiska? 
- Utvecklingsbarhet: I vilken grad kan tävlingsbidragen vidareutveck-
las? Går det bra att avhjälpa brister och förbättra lösningar 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. Syftet är att styra uppmärksam-
heten mot viktiga aspekter på gestaltningen. För det andra innehål-
ler 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. Ledamöterna 
måste försöka se bakom ritningarnas förföriska formspråk.

typiska skeden i bedömningsprocessen
Det behövs normalt fem jurymöten för att komma fram till en vin-
nare i arkitekturtävlingar. Bedömningen av förslag sker stegvis. 
Favoriter lyfts fram. Dåliga lösningar sorteras bort. Kvar till slut-
omgången 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 arkitektorganisationen. 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 får juryn diskutera 
favoriterna en gång till. Normalt finner juryn en vinnare bland täv-
lingsbidragen. Om det sedan är ”rätt” vinnare som blivit utsedd kan 
diskuteras. Men det är i vart fall inte svårt för juryn att bland försla-
gen hitta en handfull goda lösningar på tävlingsuppgiften. Erfaren-
heterna 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 granskning. 
Juryn börjar bedömningen med att gå igenom inlämnade förslag. 
Tävlingsbidragen skall ha lämnats in i tid, uppfylla programkra-
ven och vara professionellt utförda. I öppna tävlingar sorteras 
många förslag 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 (utskott) inom sig med 
uppgift att specialgranska förslagen och förbereda kommande 
möten. Tävlingsuppgiften avgör behovet av arbetsgrupper och 
expertstöd. Kostnadskalkyler används i slutbedömningen för att 
se om det finns några avgörande ekonomiska skillnader mellan 
de bästa tävlingsbidragen. 
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- Urval och preliminär bedömning: I det tredje skedet gör arkitekt-
domarna en första kvalitetsbedömning av förslagen, ofta i sam-
råd med tävlingssekreteraren. Det är en professionell granskning 
som utmynnar i ett urval av förslag som bedöms ha lämpliga 
lösningar på tävlingsuppgiften. Kvarvarande tävlingsförslag re-
dovisas för juryn i sin helhet. Bedömningen är preliminär. Le-
damöterna kan utan hinder gå tillbaka och återta förslag som 
sorterats bort. 
- Presentation av intressanta tävlingsbidrag: Det fjärde steget inne-
bär att arkitektdomarna i juryn gör en saklig beskrivning av täv-
lingsbidrag som anses ha intressanta svar på tävlingsuppgiften. 
Därefter sker en värdering av utpekade förslag. Ledamöterna 
lyfter fram sina speciella favoriter. Arkitektdomarna har ett sär-
skilt pedagogiskt ansvar för att kommentera goda lösningar och 
påtala brister. Förslagen analyseras genom att juryn ”går in i rit-
ningarna” och försöker se lösningarna som en framtida byggd 
miljö. Det gäller att lyfta fram kvaliteter bakom grafiska presen-
tationer av miljöer, vackra illustrationer och befolkade fotomon-
tage. 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 mö-
ten. Kravet på att finna en vinnare leder till att ledamöterna tving-
as till värderande ställningstaganden. Ett ”skarp läge” uppstår i 
juryn när ledamöterna avkrävs personliga omdömen. Det finns 
ingen given slutsegrare. Ett bidrag är sällan överlägset sina kon-
kurrenter på alla punkter. En del detaljfel är lättare än andra att 
avhjälpa. Juryn måste därför väga in hur förslagen kan vidareut-
vecklas 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 mo-
dellen. 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 kvali-
tetsbedömningen innebär att juryn redovisar sina ställnings-
taganden till arrangören i ett skriftligt utlåtande. Utfallet av 
tävlingen blir offentligt. Juryn presenterar beslut om vinnare, 

pristagare och formulerar sin tävlingskritik. Vinnare rekommen-
deras till det kommande uppdraget. I öppna tävlingar 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 ersätt-
ning. 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 projekteringsuppdrag. Det är kritikens framåtblickande 
funktion som gör att juryn lyfter fram oklarheter hos vinnaren, 
brister i förslaget som behöver bearbetas i genomförandefasen.

Beskrivningen anger hur bedömningsprocessen är organiserad i 
tävlingar, 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 kvalitets-
föreställningar och varierande inlevelseförmåga, tävlingsregler, täv-
lingsprogram, tävlingsbidrag som redovisar olika principlösningar 
och en arbetsgång för juryns utvärdering. Bedömningsprocessen 
är organiserad för att hantera skillnader mellan tävlingsförslagen 
och osäkerhet i valet. Trots att det finns ett genuint tvivel inbäd-
dat i bedömningen skall juryn enas om en vinnare. Reservationer i 
juryutlåtanden tyder på tveksamheter, även om orsaken kan spåras 
tillbaka till oklarheter i tävlingsprogrammet och dess öppet formu-
lerade 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 ratio-
nell beslutsprocess (March, 1994; Bazerman, 2006). Denna form för 
beslutsfattande beskrivs i forskningen som en modell med ett antal 
definierade steg, som grund för medvetna ställningstaganden.1 Nytta 
och effektivitet ses som mål. Fokus ligger på metoden, hur besluts-
fattare bör gå tillväga för att uppnå största möjliga nytta. 

1.  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 be-
slutsalternativ, 5 gradera 
alternativen med hänsyn 
till respektive kriterium 
och 6) välja det fördelak-
tigaste beslutsalternativet. 
Det är en beslutsmodell 
som används vid upp-
handlingen av bland an-
nat arkitekttjänster inom 
den offentliga sektorn.
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 Statliga och kommunala verksamheter använder den rationella 
beslutsmodellen för upphandling 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.2 En orsak till att offentliga aktörer 
utnyttjar den rationella beslutsprocessen vid upphandling är att siff-
rorna 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 modellen för beslut olämplig 
att lägga till grund för valet av vinnare i arkitekturtävlingar. Modellen 
löser inte juryns problem utan leder in i en återvändsgränd. Hand-
böckerna av Fred Nashed (2005) och Charles Nelson (2006) om kva-
litet i arkitektur ger inget praktiskt stöd när uppgiften är att finna en 
bästa lösning. Det går inte att mäta sig fram till en ”objektivt” bästa 
lösning på gestaltningsproblem Siffervärden ger en falsk bild av rätt-
visa och rationalitet. Arkitekturtävlingar har ett kreativt moment som 
undgår den rationella beslutsmodellen. Beslutsalternativen är okända 
för juryn när tävlingen lyses ut. Förslagen kan beskrivas och kate-
goriseras i principlösningar först sedan juryn fått del av dem. Detta 
går inte att göra i förväg. Här finns en avgörande begräsning. Täv-
lingsförslagen 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 analyserat de-
ras kvaliteter. Han formulerar dilemmat på följande sätt:

… the criteria for choosing the winning proposal, including the defi-
nition 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 unkno-
wable and unpredictable ahead of time. Kreiner, 2007, s 3.

Den arkitekturkritiska metod, som Svensson såg i fallen, represen-
terar en speciell bedömarkompetens. Det är en kompetens som 

arkitekter förvärvar genom övning och som förmedlas genom ar-
kitekturkritik, dels genom kritik av elevförslag i grundutbildningen, 
dels via kritik från kollegor i den professionella praktiken på arki-
tektkontor, dels via självkritik vid det egna ritbordet och dels via 
pressen som arkitekturkritiska texter och publiceringar av projekt i 
tidskrifter (Attoe, 1978; Thau, 1994; Lundequist 2002; Johansson, 
2002). En informant beskriver det arkitekturkritiska tillvägagångs-
sättet så här: 

För mej har alltid arkitekturens bedömningsfrågor varit viktiga. Ju-
ryns medlemmar - i synnerhet de professionella arkitektdomarna - bör 
ha förståelse för och erfarenhet av arkitekturkritik. Den som profes-
sionellt uttalar sig om arkitektur har ett ansvar för bedömningen. 
Arkitekturkritik är ett sätt att komma närmare frågan om arkitek-
turens 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 be-
tydelse för juryns värdering 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 
ligger gömda i arkitekturverkets tillblivelse. De eventuella omdömen 
som fälls måste grunda sig i förhållandet mellan intensioner och resul-
tat, och i förhållandet mellan verket och det sammanhang som byggna-
den placerats i. Sammanhanget gäller både traditionen och den fysiska 
omgivningen. Kritikens uppgift är att göra arkitekturverket debat-
terbart… Lund, 1994, s 46-47.

Wayne Attoe (1978) påpekar att kritiken är en framtidsorienterad 
verksamhet 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 des-
cribing… Normative criticism has its basis a doctrine, system, type or 
measure. Normative criticism depends upon our believing in something 

2.  Anders Lunander och 
Arne Andersson visar i 
rapporten Metoder vid 
utvärdering av pris och 
kvalitet i offentlig upphand-
ling på ett övertygande 
sätt hur matematiska 
utvärderingsmodeller styr 
utfallet av anbudsvär-
deringar. 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. Det är 
möjligt at manipulera 
utfallet och samtidigt 
uppfylla krav på saklighet 
och opartiskhet.
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(norms) outside the environment under scrutiny and assessing the en-
vironment… Interpretive criticism is impressionistic, evocative or ad-
vocatory 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 process itself. Attoe, 1978, s 8-10.

Kritikens roll i arkitekturen kan, enligt min mening, förklara skill-
naden mellan juryledamöternas sätt att bedöma förslagen i Svens-
sons studie. För arkitekterna ingick kritiken av tävlingsbidragen i 
ett vidare sammanhang. Deras syfte var att klargöra tävlingsproble-
matiken. Tävlingsbidragen användes som medel för att generera nya 
insikter om tävlingsuppgiften och dess gestaltningsproblem. Skill-
naden i fokus hos juryns ledamöter kan illustreras i följande figur, 
som visar två olika strategier för att utse vinnare. 

Fig 1.  Strategier för val av vinnare.

Figuren är ett försök att grafiskt belysa grundtanken bakom den ra-
tionella beslutsmodellen och den arkitekturkritiska arbetsmetoden. 
Strategin i det rationella perspektivet går ut på att skapa en besluts-
situation med beslutsalternativ som ställs mot varandra. Alternati-
ven kan poängsättas utifrån kriterier som tillskrivs mätbarhet för att 
uppfylla formella krav på objektivitet, saklighet och lika behandling. 
Beslutsprocessen drivs fram genom en fortlöpande utslagning av 
förslag. Öppna arkitekturtävlingar med många förslag har ett lik-
nande förlopp i början. Det är i slutbedömningen som skillnaden 
blir tydlig i sättet att peka ut vinnare.
 Den arkitekturkritiska arbetsmetoden skapar förståelse för täv-
lingsuppgiftens komplexitet och bidrar till fördjupad kunskap. Ju-
ryn försöker tolka, beskriva och jämföra olika utformningsprinciper. 
Fokus i slutbedömningen ligger inte längre på utgallring utan på 

tävlingsproblematiken. Den bästa lösningen 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.
 I stället för att så snabbt som möjligt påbörja bortsorteringen av 
förslag vill jurymedlemmar som arbetar enligt den arkitekturkritiska 
arbetsmetoden hålla kvar intressanta förslag så länge som möjligt 
i tävlingar. Tävlingsförslagen blir kunskapsmedel i en lärprocess. 
Förslagen bidrar till att kasta ett förklarande ljus över tävlingsupp-
giften. Förtjänster, brister och oklarheter i gestaltningen synliggörs. 
Det inledningsvis nyfikna och positiva mötet med förslagen byts 
till i en kritisk attityd, som en effekt av kunskapsutvecklingen. Ett 
behov av fördjupade analys inför slutbedömningen uppstår bland 
juryledamöterna innan vinnaren pekas ut. Här ligger förklaringen 
till juryns byte av fokus.
 De två strategier som Svensson upptäckte fanns dolda i mötes-
anteckningar, data som samlats in via direkt observation av juryns 
arbete. Den teoretiska bearbetningen väckte frågor om hur valet av 
vinnare kunde förstås och förklaras som besluts- och bedömnings-
process. Jurymedlemmarna arbetade utifrån sina positioner som 
erfarna beslutsfattare, kommunala tjänstemän och verksamhetsfö-
reträdare respektive praktiserande arkitekter med gestaltnings- och 
bedömarkompetens. Tidspressen förstärkte skillnader i jurymed-
lemmarnas sätt att värdera alternativen. Det är en förklaring till att 
de parallella strategierna blev tydliga först i slutet av juryarbetet. 
Trots skillnader kom dock juryn fram till ett enstämmigt val av för-
stapristagare, vilket understyrker hur starkt kravet på konsensus är i 
arkitekturtävlingar. 
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