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Här kan du läsa om de branschöverenskomna tävlingsreglerna.

Omslag:
Världsarvet Skogskyrkogården i Stockholm,
där Uppståndelsekapellet ingår, är resultat
av en arkitekttävling. Den utlystes 1914 av
Kyrkogårdsnämnden, Erik Gunnar Asplund och Sigurd
Lewerentz vann tävlingen med förslaget Tallum.
Foto: JHW/Mostphotos
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Intro
Broschyren vänder sig till dig som är beställare, för att informera om tävlingen
som en bra grund för att utveckla ett projekt. En arkitekttävling skapar väl
gestaltade miljöer och byggnader som har högt långsiktigt värde. Den förbättrar
också tidig dialog inom och utanför projektgruppen och kan hjälpa dig få fram
nya lösningar inom exempelvis hållbarhet. Den har även status som upphandling
enligt LOU och ger därför en smidig möjlighet att efter avslutad tävling gå rakt in
i projektet.

FOTO: ALEX GIACOMINI

Sveriges Arkitekter har en unik kompetens ifråga om uppdrag från beställare
som arrangerar arkitekttävlingar. Våra processledare inom tävlings- och
upphandlingsservice är specialiserade på rådgivning och insatser för en
kvalitetssäkrad process. Läs mer i broschyren om förbundets erbjudande och om
hur en tävling går till, olika typer av tävlingar och tips för en framgångsrik
process.

Brotorget i Bollnäs. Inbjuden tävling som nominerades till Sveriges Arkitekters Sienapris, för bästa landskapsarkitektur. Beställare: Bollnäs kommun. Arkitekt: Karavan Landskap.
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Arkitekttävlingar har flera fördelar
En arkitekttävling är ett bra sätt att välja koncept och utformning, liksom den arkitekt
eller det team som har utvecklat det bästa förslaget. Flera arkitekter eller team arbetar
på lika villkor, under anonymitet, med samma uppgift i konkurrens om ett uppdrag. Ett
prisvärt sätt att få många kvalificerade lösningar på hur ett projekt ska uppföras på
bästa sätt. Förslagen bedöms av en kvalificerad jury, som är sammansatt av företrädare
från beställarorganisationen, andra sakkunniga och externa arkitekter.

• Bygger förstklassig arkitektur: Beställaren får många
kvalificerade förslag på hur ett hus eller annat projekt kan
förverkligas. Det bästa förslaget väljs ut av en jury med
kompetens både inom arkitektur och verksamhetens behov.

• Bygger kunskap inom organisationen: Tävlingsförslagen
och deras för- och nackdelar jämförs, vilket skapar en
samsyn om projektet som är till hjälp i arbetet framåt.
Förslagen ger också förståelse för hur kontroversiella planoch gestaltningsfrågor kan lösas på olika sätt.

• Skapar långsiktigt värde: En tävling förutsätter att
beställaren tydligt formulerar mål och vision för projektet.
Det ger en bra grund för tekniska, funktionella och estetiska
värden samt ekonomiska förutsättningar. Projektet blir belyst
ur flera synvinklar och beställaren får ett brett underlag som
borgar för hög kvalitet.

• Underlättar dialog: En tävling skapar intresse och kan
användas för att förankra och stärka beslut kring det som
ska byggas. Eftersom alla tävlar på lika villkor blir förslagen
direkt jämförbara och dessutom bra förpackade för
utställning och publicering.

FOTO: FELIX GERLACH

• Godkänd som upphandling enligt LOU: När tävlingen är
genomförd har beställaren rätt att förhandla med vinnaren
om fortsatt uppdrag utan ny upphandlingsprocedur.

Kunskaps- och kulturcentrum Argus, Falkenberg. Resultat av inbjuden tävling. Beställare: Falkenbergs kommun. Arkitekt: Fojab.
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Gravitational Ripples. Inbjuden tävling. Konstnär: Lea Porsager. Beställare: Statens fastighetsverk och Statens konstråd, som tillsammans arrangerade en projekttävling för
Minnesvård efter flodvågskatastrofen i Sydostasien.

Premiär för formen 72-timmarstävling på Arkitekturgalan 2019. Vinnare Bifrost. Beställare: Stålbyggnadsinstitutet. Arkitekt: Varg arkitekter.
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Välj den tävling som passar bäst
Allmän tävling

Tävlingsliknande former

I den kan vem som helst tävla, beställaren kan välja mellan
många förslag. På gott eftersom det finns en mängd olika
lösningar som belyser uppgiften, på ont eftersom man inte
på förhand har utvärderat teamens kompetens inom de
expertområden som efterfrågas. I allmänna tävlingar finns
största chansen att upptäcka en blivande arkitektstjärna!

PARALLELLA UPPDRAG: Inbjudna arkitekter lämnar förslag
utan att vara anonyma. Det blir en öppen dialog med
beställaren, som kan följa och påverka arbetet under
uppdragets gång. Parallella uppdrag kan inte arrangeras
av myndigheter som lyder under LOU. Bra om projektets
förutsättningar inte är klarlagda eller det behöver en bred
genomlysning.

Inbjuden tävling

KONKURRENSPRÄGLAD DIALOG: Den medger dialog med
arkitekterna/teamen som är anbudsgivare och är bra att
använda när beställaren behöver hjälp med att ringa in och
fastställa hur uppdraget ska formuleras för att nå ett önskat
slutresultat.

Beställaren väljer ut ett begränsat urval deltagare, vanligtvis
tre till fem. Urvalet sker efter en prekvalificeringsfas, där
de som vill delta anmäler intresse. Sedan väljs de team
som bedöms ha bäst förmåga att både göra ett bra förslag
och genomföra projektet. Inbjudna tävlingar tar längre tid
och det finns förre förslag att välja mellan än i allmänna
tävlingar.

INNOVATIONSPARTNERSKAP: Upphandlingsformen gör
att beställare, arkitekt och ibland producent, engageras i
ett fördjupat och långvarigt samarbete eftersom forskning,
utveckling och köp sker i en sammanhängande process.

Tvåstegstävling
Första steget är en allmän- eller inbjuden tävling där
team skickar in en idé eller ett koncept. Därifrån går ett
begränsat antal deltagare vidare till det andra steget
där de får utveckla och detaljstudera sina förslag. Detta
upplägg ger beställaren möjlighet att påverka förslagen
innan de är helt färdiga.

Markanvisningstävling

En form som kan användas vid försäljning av mark för att
ställa höga krav på gestaltning, utformning och funktion.
Teamen måste svara mot kraven för att väljas ut att tävla om
markanvisningen. Formen styrs inte av LOU.

72-timmarstävling
En bra form för att snabbt ta fram ett koncept eller ett
mindre projekt. En form av allmän tävling där vem som
helst kan skicka in förslag – men bara under 72 timmar.
Den korta tävlingstiden sänker tröskeln för att skicka in
förslag så chansen att få många ideer ökar.

Markanvisningstävling.
Hotellbyggnad i Halmstad.
Beställare: Serneke. Arkitekt:
Fem hjärtan och White arkitekter
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Steg för steg – så här går en tävling till

Förberedelser 1
• Besluta om arbetsprocess och
vilken uppgift som ska lösas.
• Förankra i organisationen
och bland politiker.
• Säkerställ finansieringen.

2 Inbjudan
En inbjudan ska innehålla krav för kvalificering,
urvalskriterier, tidplan och arvodessumma. I en
inbjuden tävling tar man fram deltagare i en
urvalsprocess. Sveriges Arkitekter kommunicerar
tävlingar via webb, nyhetsbrev och sociala kanaler.

Förankring 3
Projektet förankras och tävlingsprogrammet
godkänns av beställarorganisationen.

4 Program
Ett tävlingsprogram skickas alltid ut vid tävlingens
början. Det innehåller all information deltagarna
behöver för att kunna ta fram ett tävlingsförslag:
bakgrund, bedömningskriterier, vad som händer efter
avslutad tävling, med mera. Sveriges Arkitekters
tävlingsnämnd granskar och godkänner programmet.

Tävlingsperiod 5
Beställaren svarar på eventuella frågor, med en
processledare ur uppdragsgruppen som bollplank och
stöd. När tävlingen avslutas tas förslagen emot av
beställaren.

6 Juryns arbete
Under tävlingsperioden sker fyra–fem jurymöten, med
viss inläsning emellan. Eventuella sakkunniga och/eller
referensgrupper ger underlag till hela jurygruppen.
Sveriges Arkitekters processledare eller någon ur
uppdragsgruppen kan fungera som jurysekreterare.

Beslut och avslut 7
Juryn beslutar om och presenterar
vinnaren. Oftast sker det som ett
publikt event där allmänhet och
media är inbjudna.

8 Kontrakt skrivs med vinnarna om fortsatt
uppdrag om genomförande.
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Fällor och framgångsfaktorer
Så här rundar du fällorna och får en lyckad arkitekttävling

Hur väljer vi rätt sorts tävling?

Hur ställer vi rätt krav?

Tänk igenom vilken tävlingsform som passar bäst för ditt
projekt. Vill du ha många förslag att välja mellan, har du
kort om tid, har du ett tekniskt komplext uppdrag där du
behöver utvärdera anbudsgivarnas kompetens tidigt? Finns
intern oro att det blir dyrt med tävling? Utifrån syfte, budget
och avsatt tid kan du ringa in vilken tävlingsform som är
lämpligast.

Tävlingsprogrammet ska vara kort och koncist och ge
en tydlig bild av vilken uppgift de tävlande ska lösa,
tävlingsprocessen och vad som händer efter tävlingen. Det
ska också framgå hur tävlingsbidragen ska utvärderas.
De krav som ställs måste vara väl genomtänkta och tydligt
formulerade utan att vara onödigt detaljerade, så att alla
deltagare arbetar utifrån samma förutsättningar men med
största möjliga frihet för kreativiteten.

Är vi beredda att göra en tävling?

Hur säkerställer vi att arkitekten kan genomföra
projektet?

Om förutsättningarna för en tävling inte är klara och du
vill ha en dialog med arkitekterna under arbetets gång kan
en dialogprocess ibland vara mer lämplig. Om du är en
privat beställare har ni möjlighet att arrangera ett parallellt
uppdrag. För dig som är offentlig beställare kan du istället
använda dig av en konkurrenspräglad dialog. (Se faktaruta
för förklaring till uppdragsformerna.)

Vid inbjudna tävlingar är genomarbetade urvalskriterier
avgörande för ett lyckat resultat. Fundera på vad som
är viktigt i just din tävling och vad som krävs för ett gott
samarbete efter tävlingen. Ofta är det bra att intervjua de
team som du är intresserad av. Om du vill ha en stor bredd
av tävlande, utvärdera kompetens och förmåga istället för
enbart erfarenhet. Då öppnar du även för tävlande som har
starka referenser, men inte lika lång erfarenhet. I en allmän
tävling finns möjlighet att förhandla med den vinnande
arkitekter om vilken projektorganisation och kompetens
ni behöver.

Är alla med på tåget?

FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN

Förankra så tidigt som möjligt inom den egna
organisationen liksom hos andra berörda, exempelvis den
politiska ledningen. Försök att reda ut eventuella konflikter
kring mål och medel innan tävlingen startar. Se till att ni
har samsyn om vad ni vill uppnå med tävlingen samt om
finansiering, tidplan, ansvarsfördelning och genomförande.

Bro Galopp. Parallellt uppdrag som galopperade till en nominering av Kasper Salin-priset. Beställare: Svensk Galopp. Arkitekt: Gustav Appell arkitektkontor.
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Vårt erbjudande
Sveriges Arkitekters medverkan vid en tävling borgar för en metodisk
och trygg process. Målet är att resultatet fungerar som ett kvalitativt
underlag för beställarens fortsatta arbete. Uppdragsgruppen erbjuder
stöd på flera olika nivåer, utifrån ett grundservicepaket där tjänster kan
adderas.

Sveriges Arkitekters grundservice

ANNA FORSBERG,
landskapsarkitekt LAR/MSA,
processledare tävling

• Samråd och dialog med projektgruppen och
upphandlingsorganisationen.

– Vi i uppdragsgruppen har
stor erfarenhet av tävlingars
mål och syfte, och i de speciella
förhållanden som råder under en tävlingsprocess.
Vi erbjuder en hög servicenivå och förståelse för
beställarens situation och affär, liksom för den
spelplan som råder på marknaden.
– För att kontinuerligt förbättra
tävlingsprocessen utvärderas kundupplevelsen
efter varje tävling. Varje kund ska känna sig trygg,
delaktig och unik.

• Tävlingsnämnden granskar och godkänner
tävlingsprogrammet. (Att vara ledamot i
tävlingsnämnden är ett förtroendeuppdrag som
går till erfarna medlemmar i förbundet.)
• Nämnden utser två kvalificerade arkitekter som
juryledamöter med expertis kring den aktuella
tävlingsuppgiften.
• Kommunikation kring tävlingen via förbundets
kanaler: webbplats, sociala medier och
nyhetsbrev.
• När tävlingen är avslutad görs en webbaserad
dokumentation av samtliga förslag och övriga
fakta. Den publiceras på Sveriges Arkitekters
webbplats i ett sökbart arkiv för genomförda
tävlingar.

JULIA HERTZMAN,
arkitekt SAR/MSA,
processledare tävling
– Valet av tävling eller uppdrag
är beroende av bland anat
syfte och mål på det som ska byggas och av
beställarens ekonomi. Vi hjälper till att välja den
process som förverkligar ett projekt med starka
arkitektoniska kvaliteter – och kan också föreslå
andra upphandlings- och uppdragsformer om vi
bedömer att de passar bättre.
– Du som beställare ska få bästa möjliga
resultat utifrån givna förutsättningar. Vi är vana
vid att leda grupper på ett inkluderande sätt, som
är grund för ett fortsatt bra samarbete.

Övriga tjänster
• Göra inbjudan till tävlingen – sammanställa
underlag och text.
• Göra hela eller delar av tävlingsprogrammet.
• Fungera som jurysekreterare – delta i samtliga
möten, skriva urvalsprotokoll och skriva
juryutlåtandet i samarbete med juryn.
• Medverka i workshops.
• Processleda urval vid prekvalificering.
• Rådgivning om offentlig upphandling.

ULRIKA NERO,

• Rådgivning om till exempel tävlingsregler och
tävlingsprocess.

arkitekt SIR/MSA,
processledare tävling
– Genom vår medverkan
och godkännande får
beställaren – och övriga i tävlingen – en
garanti att tävlingen genomförs på rätt sätt.
Särskilt viktig är kvalitetssäkringen i fråga om
villkor, bedömningskriterier och medverkan av
välrenommerade arkitekter som juryledamöter.
Sveriges Arkitekters tävlingsnämnds godkännande
och val av juryledamöter är en garanti som höjer
tävlingens status.

Det här ingår inte i grundservice utan faller på
arrangören: Prissumma, arvoden och omkostnder
för juryledamöter, sakkunniga, modellbygge/
datasimulering, lokal med mera, översättning
av program till annat språk, tryckkostnader och
annonsering i medier och liknande.
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Låter det här intressant?
Kontakta oss! Vi diskuterar gärna förutsättningar och upplägg
för en tävling och ger dig därefter en offert på den service du
vill ha.
Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, processledare tävling
anna.forsberg@arkitekt.se, tel 072-722 55 05
Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, processledare tävling
julia.hertzman@arkitekt.se, tel 08-505 577 40
Ulrika Nero, arkitekt SIR/MSA, processledare tävling
ulrika.nero@arkitekt.se, tel 08-505 577 49
Katarina O Cofaigh, arkitekt SAR/MSA, upphandlingschef
katarina.ocofaigh@arkitekt.se, tel 08-505 577 12

9 av 10 tycker det är
bra eller mycket bra
att Sveriges Arkitekter
medverkar i tävlingar.

Det sammanfattande
betyget på Sveriges
Arkitekter medverkan
är 9 av 10.

Utvärdering av Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet av Evimetrix.

10

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

Beställare berättar:

Johan Algernon, kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Täby,
var arrangör för en inbjuden tävling om strukturplan för Åva-Tibbletriangeln.
Camilla Wangen, ägare och vd, Soma
Design. Anordnade (som produktchef på
Smekab Citylife) tvåstegstävlingen ”Den
trivsamma staden” för att få fram produkter
för stadens möblering. Den inleddes med en
72-timmarstävling där tre förslagsställare valdes
ut för att utveckla sina produkter.

”Vi fick en känsla för vilka
produkter marknaden ville ha
och kunde se trender.”

”Vi ville få nytänkande idéer till hur området skulle
kunna utvecklas och kompetenta arkitektteam
som målar upp en vision, men med stort fokus på
genomförbarhet.”
”Vi hade ett mycket bra samarbete med Sveriges Arkitekter,
processledningen gav prov på bred erfarenhet och stor lyhördhet.”

”Vi funderade på att göra tävlingen själv
men det var superbra att vi tog hjälp, vi
hade nog inte klarat det på egen hand.”

Den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects vann med tävlingsförslaget Tibble 2.0.

Förslaget Filt vann tävlingen Den trivsamma staden av
Blank Arkitekter.
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Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation
för alla arkitekter i Sverige, som jobbar med inredning,
hus, landskap eller planering. Vi organiserar nära
14 000 arkitekter, omkring 90 procent av den samlade
kåren, och är därigenom en stark röst för yrket. Vårt
mål är att arkitekter ska ha en bred och ledande roll
i planering och samhällsbyggnad. Vår vision är bra
arkitektur, som möter behoven hos dem som ska uppleva
den byggda miljön i dag och i morgon.

Sveriges Arkitekter
Storgatan 41
Box 5027
102 41 Stockholm
Sweden
Telefon
+46–8 505 577 00
@sverigesarkitekter
@sveriges_arkitekter
@SvArkitekter
www.arkitekt.se

