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S
veriges Arkitekter Övre
Norrland har just haft utdel-
ning av sitt Arkitekturpris
2006. Vid en festlig tillställ-

ning i det nyinvigda Kulturens Hus i
Luleå hölls nyligen presentationen av
de fem nominerade byggnadsverken
och avslöjandet av vinnaren.

På bottenvåningen i biblioteksdelen av
huset hade bildpresentationer av de no-
minerade samt juryns motiveringar till
dessa ställts ut och en ansenlig skara sam-

lades för att bevittna tillställningen. Tal
hölls av bland andra kulturrådets ordfö-
rande, landshövdingen, ordföranden i
Sveriges Arkitekter Övre Norrland och
juryns ordförande. 

Stark drivkraft
Att dela ut pris är inte svårt. Att utse en
vinnare kan vara en desto större utma-
ning och svårare uppgift. Det nämndes
under presentationen av de nominerade
att det egentligen var omöjligt att utse en

vinnare, ja att tävla i arkitektur över hu-
vudtaget. ”Som att tävla i musik.”

Och ändå gör vi det, för att själva täv-
landet är en så stark drivkraft för många.
För att vinnandet är något som smakar så
gott. Och för att det kan ha en oerhört stor
betydelse som adelsmärke för upphovs-
personerna och guldstjärna för byggher-
ren, som attraktion för exempelvis orten,
kommunen, landsändan. Det handlar om
att synas och väcka uppmärksamhet.

Att vinna erkännande för att framgent
röna större efterfrågan. Det handlar om
att visa upp sig. Det handlar också om att
göra inlägg i debatten – både den kultu-
rella och den politiska – vilket även
nämndes av flera vid arkitekturpriscere-
monin.

Hur man betraktar
Att utse vinnare i byggnadssammanhang
handlar i mångt och mycket om vilka
glasögon man tar på sig och vilken skala
man betraktar. Hur har programmet
lösts? Hur har det valda konstruk-
tionssystemet integrerats och utnyttjats?
Hur har de använda materialen behand-
lats? Hur är detaljerna utförda? Hur är
projektet inlemmat på platsen och i det
omgivande sammanhanget? Hur väl har
man motsvarat krav på tillgänglighet?
Hur är byggnadens ljusinstallationer och
belysning genomförda? Vilken har ener-
giåtgången varit vid tillverkning och pro-
duktion och hur kommer den att vara un-
der brukarskedet? Och så vidare!

Här går det ju faktiskt att skilja väl från
illa utfört arbete: vasst utstickande skruv-
skallar, ojämnt påstruken lasering, felrik-
tade hängrännor, svåranvända rum… Pla-
neringen, hantverket, fasadlösningen,
entréförhållandet… 

Man skulle kunna ställa till med en hel
lång rad av deltävlingar, men bara en ar-
kitekturpristävling, där summan, synte-

FORM & TEKNIK Alla behöver bekräftelse. Vissa mer än andra, men,
alla behöver ett erkännande. Människan har alltid strävat efter att utmärka
sig; att överskrida gränser, att nyfiket söka högsta punkten, djupaste dalen…
Följaktligen återfinns samma tjusning i att få priset för det bästa huset. 

Att tävla – är det
nödvändigt?

Av arkitekt andreas falk, Luleå tekniska universitet, andreas.falk@ltu.se

Tillbyggnaden av Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda är prisat. Fasadmaterialen är glas
och zinkplåt. Foto: MAF-arkitektkontor AB
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sen och synergin måste vara utgångs-
punkten för bedömningen. Det samman-
vägda resultatet!?

Skillnader i pris
I beskrivningen av Träpriset, som delas ut
av Skogsindustrierna vart fjärde år står
att läsa att:

”…det är ett pris för god svensk arki-
tektur i trä och som speglar vår tid. Det
tilldelas ett färdigställt nytt byggnads-
verk i Sverige till exempel ett hus, en bro
eller en anläggning, där trä använts med
särskilda arkitektoniska kvalitéer i kom-
bination med andra material och med en
konstruktiv utformning eller systemlös-
ning som visar prov på riktigt bruk och
behandling av trä. Därtill premieras såda-
na kostnadseffektiva lösningar som stär-
ker träets konkurrenskraft i den allt hår-
dare byggmaterialmarknadens olika seg-
ment.”

Här är det fråga om ett materialintres-
se i första hand. Men helheten ska enligt
stadgarna bedömas likafullt.

Stor spridning
De uppvisade Arkitekturprisprojekten i
Övre Norrland då? Där återfinns ett båt-
hus med bastu i Umeå, en om- och till-
byggd matsal för Sverige-finska folk-
högskolan i Haparanda, en ombyggd villa
i Sunderbyn, ett bostadsområde i Umeå
och ett flygledartorn vid Kallax.

Det är en stor spridning i förutsätt-
ningar, angrepp, stil, material och form,
och även skalan rymmer stora skillnader
från det intima strandnära läget till det
stora stadsbyggnadssammanhanget. 

Ur en synvinkel, den man får förmoda
vanligaste, är det solklart att korandet av
vinnaren är det viktigaste. Utan en första-
plats ingen tävlingsvilja, utan en segrare
ingen glamorös aura, utan rankingen ing-
en magisk dragningskraft mot toppen.

Stora pris och små
När det gäller arkitekturpris finns det
emellertid ett pris som normalt ger stör-
re genklang i media och röner större upp-
märksamhet i en större krets: Kasper
Sahlin-priset, som utdelats sedan år 1962.
I stadgarna för detta står att läsa att: ”Sve-
riges Arkitekter utdelar årligen ett
Kasper Salin-pris till ett svenskt bygg-

En transparent trapphall mot torget bjuder in besökaren. Foto: MAF-arkitektkontor AB

Arkitekturen är tidsenlig, med structural glazing i fasaden, glastrappa, glasgolv och genom-
skinliga Philippe Starckmöbler. Foto: MAF-arkitektkontor ABFortsättning s. 44 P



nadsverk eller grupp av byggnader av hög
arkitektonisk klass.” 

I detta sammanhang talar man om
”Kaspergala”, glamoröst så det räcker. Ett
nationellt arkitekturpris med en korad,
uppburen segrare i form av ett mycket väl
utformat och genomfört byggnadsverk i
kategorin Helheten.

Berör fler
För regionen kan det dock vara av stor
vikt att bedriva egen tävlingsverksamhet,
för att se till de regionala intressena och
för att stimulera regionala krafter och en-
gagemang. Ju mer decentraliserat, desto
närmare människan som individ och
desto större beröringspotential. Det re-
gionala arkitekturpriset lär inte upp-
märksammas lika mycket som det natio-
nella i de nationella kanalerna eller i den
nationella debatten.

Men den verkliga betydelsen – det fak-
tiska genomslaget – uppnås troligen sna-
rare beröringsvägen än genom det offi-
ciella uppmärksammandet. De lokala och
regionala initiativen påverkar på det lo-
kala och det regionala planet på ett sätt
som de nationella initiativen kanske ald-
rig gör. 

Vinner en, vinner alla
På sätt och vis blir då korandet av vinna-
ren mer intressant än vem som faktiskt
vinner. Själva evenemanget och nomine-
randet fungerar som en fokuserande och
intresseväckande faktor som har större
chans att beröra alla, även om alla inte

kommer att känna sig berörda eller ens
vara medvetna om vad som är på gång. 

Det handlar till syvende og sidst om
intresse. Men arkitektur, som är så svårt
att tävla i, för att korandet av en vinnare
är så svårt, gynnas genom själva proces-
sen. Det glamorösa skimret kring själva
korandet av vinnare lockar intresserade
från både de professionellas led och all-
mänhetens att engagera sig och diskute-
ra frågor om den byggda omgivningen,
som ju berör oss alla så starkt, vare sig vi
är medvetna om det eller inte, vare sig vi
bryr oss eller inte och vare sig vi arbetar
med den eller inte.

Bör konkretiseras
Politik och arkitekturpolitik, kulturpoli-
tik och byggnadskultur stimuleras och får
näring ur evenemang och tävlingar som
når ut regionalt och lokalt.

Dessa frågor vinner på att konkretise-
ras. Att intresse ”uppifrån” visas och ar-
rangemang ägnas det som ligger fysiskt
och geografiskt nära människan har stör-
re potential, till stimulans och stöd till an-
strängningar kring hembygdens, hemor-
tens och hemstadens utveckling och fort-
satta tillblivelse, som ständigt pågår, del-
vis i skymundan, mitt framför oss. D

Fotnot

Skogsindustrierna har nyligen påbörjat
insamlingen av förslag på kandidater till
Träpriset. Utlysningen av Träpriset 2008,
liksom material från tidigare pris, finns på
www.skogsindustrierna.org.
Bilder och juryutlåtanden från Arkitektur-
pris 2006 kan ses på 
www.arkitekt.se/ovrenorrland.
Läs mer om Kasper Sahlinpriset på
www.arkitekt.se.
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Nedre våningen innehåller entré och en futuristiskt utformad restaurang. 
Foto: MAF-arkitektkontor AB
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