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”Form follows function”
-

Ludwig Mies van der Rohe

1886-1969
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1. Inledning
Mies van der Rohe priset är ett erkänt arkitekturpris i Europa. Sedan instiftelsen år 1988 så
har behovet av kvalitativ och utmärkande arkitektur som förankras väl med den omgivande
miljön ökat. I synnerhet med en växande industrialisering och globalisering i världen så har
synen och strukturen på staden ständigt varit i förändring. En växande folkmängd i Europas
storstäder till följd av nya möjligheter och en högre levnadsstandard har påverkat
arkitekturen. Den har till exempel blivit mer anpassningsbar, vad gäller material, struktur,
omfång och det blir allt viktigare att byggnaderna förankrar sig väl med varandra och bildar
”bra” stadsrum. Därför är det viktigt att god arkitektur och kvalité särskiljer sig och belönas.
Det har EEK, Europeiska ekonomiska kommissionen tyckt.
Med utgångspunkt från en av modernismens mest framstående arkitekter, Ludwig Mies van
der Rohe, siste rektorn på den välkända tyska arkitekturskolan Bauhaus 1919-1933, har EU
instiftat ett pris. Priset ska främja god arkitektur i den Europeiska staden och samtidigt stärka
den så kallade europeiska identiteten.
I Sverige så har det funnits många nomineringar till priset sedan år 1988. Ett flertal kända
arkitektkontor som Johan Celsing, White arkitekter. Wingårdhs arkitektkontor har nominerats
och även mindre kontor som Gustav Appells arkitektkontor och individuella svenska
arkitekter har blivit erkända genom en nominering. Gemensamt för nästan alla nomineringar
är att byggnaderna är offentliga, alternativ har en stark profil ur konstruktion, hållbarhet- och
ekologiska synvinklar. Det kan omfatta bostäder, museum, tågstationer, begravnings kapell
och universitetsbyggnader. Beställarna har varit privata beställare, kommun, staten eller
företagsägare.
1.1 Frågeställning
Frågor som besvaras i texten är, förutom en omfattande beskrivning av priset och dess
tillvägagångssätt från nominering till prisutdelning, stadgar och regleringar:
Vilken status har Mies van der Rohe priset hos arkitektkontoren? Hur marknadsförs priset och
hur sker informationsflödet på webbplatserna hos prisutdelarna (Sveriges arkitekter, Statens
kulturråd och Statens centrum för arkitektur) och de nominerade arkitektkontoren (potentiella
pristagare, dvs. arkitekter). Hur presenteras nominerade arkitekturprojekt hos beställare och
byggherrar?
Fokuset har varit på Mies van der Rohes pris i Sverige och nomineringen vad gäller
information, presentation, dokumentation och arkitektoniskt uttryck. Vilket värde har priset
för svensk arkitektur och byggande sett genom nomineringarna? Är det enbart ett EU-pris
med abstrakta beskrivningar och en prissumma eller har priset ett konkret och tydligt syfte
vars tillämpningar bidrar till förbättringar i samhället över tid?
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2. Bakgrund
Mies van der Rohe priset är ett EU instiftat pris vars syfte är att finna och belysa
arkitektoniska verk i Europa som är uppbyggd av ”europeisk” karaktär. I texten “Mies van der
Rohe Award for European Architecture” beskrivs att det inkluderar en integrering av naturliga
och kulturella, vernakulära och kanoniska samt traditionella och artificiella element. Det ska
finnas ett värde i förslaget som skapar en artistisk mening utöver det traditionella
arkitektoniska hantverket.1
Barcelonapaviljongen ritad 1929 av arkitekten Mies van der Rohe är en stark symbol för
priset, ett manifest för tävlingens inriktning mot en modern samtida arkitektur i Europa. Priset
för samtida arkitektur är idag indelad i två typer av pris. Den ena är ”The European Union
Prize for Contemporary Architecture- The Mies van der Rohe Award” och det andra priset är
”The Special Mention for Emerging Architect”. Prissumman för Mies van der Rohe priset är
idag på 60 000 euro och för den särskilda utmärkelsen 20 000 euro. (Statens kulturråd, 2015).
Det är över en halv miljon kronor och jag anser att det är en betydelsefull summa.
Priset inrättades av kommissionen inom EU har under 1980-talet. Stiftelsen i Barcelona fick
rätt att dela ut priser på grundval av följande regler:
1. Mies van der Rohe priset är ett internationellt arkitekturpris. Priset ska beviljas en eller
flera arkitekter till ett arkitektoniskt verk konstruerat i EEG området (sv. EEGEuropeiska Ekonomiska Gemenskapen) inom en tidsperiod av 2 år före beviljande av
priset. Prisets formella syfte ämnar på förnyelse av arkitektur hos den europeiska
staden.
2. Tävlingen är öppen för alla arkitektkontor med förslag som har färdigställts inom en
tidsperiod på två år innan tävlingen utlyses.
3. Priset ska tilldelas på utställningsformat med förslag från en jury bestående av 7
experter i området arkitektur och arkitekturkritik. De utses på följande vis:
-Två medlemmar från EEK:s kulturkommission, varav en är juryns ordförande
-Två medlemmar från parlamentet
-Två medlemmar från Mies van der Rohe stiftelsen (eng. Foundation) i
Barcelona, varav en innehar positionen sekreterare i juryn.
-En medlem från Europarådet
Dessa befattningar ska vara giltiga under två på varandra följande tävlingar. Idag
består expertgruppen av medlemmar från Architects’ Council of Europe, ACE och en
rådgivande kommitté.2

1

Mies van der Rohe Award for European Architecture, s.6

2

Statens kulturråd, http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nytt-program-2014-2020/Europeiska-priser/Arkitektur/
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4. För syftet att välja ut kandidater så finns en kommitté av experter bestående av ett
omfattande antal medlemmar. Varje ”expert” ska utse högst 3 kandidater till juryns
föreläggande eller övervägande.
Den slutgiltiga listan på valda kandidater ska tillkännages vid ett ”förslagstillfälle” av
kommittén av experter och kompletterad med kandidater som fritt valts ut av juryn.
5. Efter noggrann kvalitetsbedömning av tävlingsförslagen och en genomgående analys
av dokumentationen tilldelar juryn priset till en kandidat. Det sker genom en hemlig
omröstning med absolut majoritet bland juryns medlemmar. Här menas en
kvalificerad majoritet (50% röster av juryn) och med absolut innebär att det inte enbart
är de röstande vid tillfället som räknas utan alla medlemmar av juryn.
6. Prisutdelningen, ceremonin, logistiken och resekostnader täcks av institutionen som
representeras av juryn.
7. Omröstningen ska utföras i största hemlighet och hållas så fram till tillkännagivandet.
Juryn ska utse vinnande kandidaten under firandet av Mies van der Rohe priset.
Ceremonin hålls som prisnamnet anger på huvudkontoret i Mies van der Rohe
paviljongen.
8. Representationen av priset består av en skulptural del som frammanar Mies van der
Rohe paviljongen i Barcelona och delas ut av EECs kulturkommission i en högtidlig
ceremoni.
9. Priset får inte förklaras vakant, det vill säga det måste finnas en vinnare eller ett pris
för varje tävlingsomgång. Vid accepterande av priset och tävlingsdeltagandet så
tillkännages reglerna, juryns komposition och juryns beslut.3
2.1 Bedömning – mål och kriterier
Det är stiftelsen Fundació Mies van der Rohe i Barcelona som ansvarar för priset,
marknadsföring, tillkännagivande och prisutdelning. Röstningen till nomineringen sker på
nationell nivå i kombination med en jury av experter (se ovan). Där finns dokumentation på
tidigare nomineringar, deltagare, vinnare och tävlingsorter. De förtydligar på webbplatsen
med hjälp av bilder att priset är ”Made in Europe” med en serie gästföreläsningar om priset.
Grunden till priset står i en paragraf och beskriver arkitektur som är en långsam process som
anpassar sig till sociala, politiska och ekonomiska förändringar.4 Vid bedömningen av
kandidater ska juryn ta hänsyn till följande arkitekturpolitiska målsättning. Priset ska:
-

3

Erkänna och prisa framstående egenskaper hos Europeisk arkitektur i konceptuella,
sociala, kulturella och konstruktiva termer.
Lyfta fram den Europeiska staden som en modell för en hållbar, smart stad som bidrar
till en hållbar Europeisk ekonomi.

Mies van der Rohe Award for European Architecture, s.7 ff

4http://miesarch.com/portal/site/miesarch/menuitem.5b9def311c681128e35cc0d0387409a0/?vgnextoid=d96ead1d7f757410V

gnVCM1000008347900aRCRD, Fundació Mies van der Rohe, 2014
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-

Främja gränsöverskridande arkitektoniska uppdrag i hela Europa och internationellt.
Stödja arkitekter på väg upp i karriären och unga talanger.
Öka inkorporering av arkitektoniska professioner från EU:s medlemsstater och länder
som ingått avtal med EU.
Kultivera framtida klienter och promotorer.
Finna affärsmöjligheter i en större, global marknad.
Slutligen att lyfta fram engagemanget hos EU i stödjandet av arkitektur som en viktig
faktor som reflekterar både diversitet i Europeisk, arkitektoniskt uttryck och dess roll
att förena element som definierar en gemensam europeisk kultur.

Kvalitet refererar till universella värden med arkitektonisk signifikans. De innebär att
tekniska, konstruktionsmässiga, sociala, ekonomiska, kulturella och estetiska prestationer ska
vara delar i en helhetslösning. Arkitektonisk betydelse och komplexitet sänder ett budskap av
alt. social inverkan och kultur. Här menas essensen och abstraktionen av en framstående
arkitektur snarare än formella värden hos byggnader. (Fundació Mies van der Rohe, år 2014)
2.2 Prisets omfattning i Sverige och svenska nomineringar
På Kulturrådets hemsida står de nominerade svenska arkitekturprojekt som nominerats till det
aktuella årets Mies van der Rohe pris. Påfallande många nomineringar i Sverige är att fler är
resultat av arkitekttävlingar. Dessa är intressant att studera från perspektivet för hur svensk
arkitektur och kvalité bedöms utifrån en europeisk arkitekttävling.
Enligt Statens kulturråd i Sverige så avser Mies van der Rohe priset samtida arkitektur. Priset
ska delas ut till genomförda arkitekturprojekt av hög kvalitet.5 I Sverige har kandidater till
priset nominerats sedan 2001 av tre organisationer: Statens centrum för arkitektur (ArkDes),
Sveriges arkitekter samt Statens kulturråd. När det gäller marknadsföring är det Barcelona
kommittén som har ansvar för synlighet i media och press på Europeisk nivå. För
marknadsföringen på nationell nivå är de nominerande organisationerna. De ligger också i
deras intresse att nominera arkitektprojekt av hög arkitektonisk kvalitet som kan gå vidare i
bedömningsprocessen och bli en vinnare av Mies van der Rohe priset.
2.2.1 Nominering
Denna studie undersöker Mies van der Rohe priset genom nominering i Sverige under två år:
2011 och 2013. Sammanlagt har 11 arkitekturprojekt nominerats under denna period.
För år 2011 så nominerades fem projekt i Sverige/ svenska projekt. 6 Dessa består av:


Projekt: Townhouse
 Arkitekt: Elding Oscarson
 Plats: Landskrona
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2009-2009



Projekt: Urbana Villor
 Arkitekt: Hauschild-Siegel

5

Statens kulturråd, http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nytt-program-2014-2020/Europeiskapriser/Arkitektur/, 2015
6http://miesarch.com/portal/site/miesarch/template.PAGE/MIESARCH_Archive_Search/?javax.portlet.tpst=341f1c75332597
ee605f88f4387409a0&javax.portlet.prp_341f1c75332597ee605f88f4387409a0=action%3Dsearch&javax.portlet.begCacheTo
k=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken, Fundació Mies van der Rohe, 2014
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Plats: Malmö
År för projektets genomförande till färdigställande: 2008-2009



Projekt: Tellus Nursery School
 Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter
 Plats: Stockholm
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2009-2010



Projekt: Skellefteå Kraft
 Arkitekt: General Architecture
 Plats: Skellefteå
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2006-2009



Projekt: Moderna Muséet Malmö
 Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter
 Plats: Malmö
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2009-2009

2013 års nomineringar i Sverige omfattade följande sex projekt:


Projekt: Studio Furillen
 Arkitekt: AQ Arkitekter
 Plats: Gotland
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2009-2011



Projekt: Årsta kyrka
 Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor
 Plats: Stockholm
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2010-2011



Projekt: Katedral Forum, Lund
 Arkitekt: Carmen Izquierdo Arkitekter
 Plats: Lund
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2010-2011



Projekt: Station Triangeln
 Arkitekt: Sweco Arkitekter, KHR Arkitekter
 Plats: Malmö
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2005-2011



Projekt: Tåkern besökscenter
 Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor
 Plats: Ödeshög
 År för projektets genomförande till färdigställande: 2008-2012



Projekt: Umeå konstmuseum
 Arkitekt: White Arkitekter
 Plats: Umeå
8



År för projektets genomförande till färdigställande: 2010-2012

2.2.2 Presentation av nominerade kandidater
Här följer en kort beskrivning av projekten så som de presenteras på hemsidan hos stiftelsen
bakom Mies van der Rohe i Barcelona (Fundació Mies van der Rohe).

2011
Townhouse
The narrow site is sandwiched between old buildings in Landskrona, Sweden. Though nicely
situated by the beach in a growing region, this city has become notorious for its social
problems, originally set off by the wharf industry crisis in the 80’s. It is barely 5 meters wide
with a tiny area of 75 square meters, facing a street but also a colorful hidden world inside the
city block. We wanted keep a strong presence of this small-scale, motley, naturally worn
place in the completed project – a feeling of almost being outdoor. Our clients, a couple
dealing with art and running a café, plan to settle here for good. As they want to use the house
as a private gallery, they need walls for art, not for privacy. We made a single space, softly
partitioned by thin exposed steel slabs. These span the entire width of the house and divide its
program – kitchen, dining, living, library, bed, bath, and a roof terrace. A home office is
located in a separate building across a small garden. Mechanical and service spaces fit next to
the entrance. Gross area is 125 square meters.
(Fundació Mies van der Rohe, 2014)

Bild 1. Sektion

Foto 1. Perspektiv
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Bild 2. Planritning på bottenplan
Källa: Fundació Mies van der Rohe, 2014

Urbana Villor
Urbana Villor is about stacking villas one on top of the other without sacrificing any of the
qualities possessed by a villa standing on the ground. Urbana Villor is located in a block
totalling 500 dwelling units in Malmö’s old dockyard area, Western Harbour (Västra
Hamnen), which is being turned into a township for residence, work, education and
recreation. Malmö is Sweden’s third largest city and together with Copenhagen, among
others, forms part of what is called the Öresund Region. UrbanaVillor consists of two
buildings: the lower one a courtyard building looking inwards on the precinct, and the higher
one facing the street. The façade has thick insulation and triple glazing, and the building is
supplied with district heat generated by refuse incineration. It is ventilated through a heat
exchanger with 80 % energy recovery. Residents preseparate their refuse into eight fractions
and compost their organic waste in the courtyard, thus providing fertilizer for the building’s
allotments.
(Fundació Mies van der Rohe, 2014)
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Bild 3. Sektion

Foto 2. Perspektiv

Bild 4. Plan våning 1

Tellus Nursery School (Daghem)
A new house for 100 kids next to the University college of Arts and Crafts at Telefonplan,
Stockholm.
The site is on the border between a former urban/industrial development and a small forest
where new housing is being developed. Our project mediate between these different contexts
and scales. A semi enclosed entrance court yard constitute a first exterior space, where parents
and children can meet up before entering the premises. The facade panel, made of 50x50mm
sawn wood, filters direct sunlight into the nursery school and create hidden windows that
underscores the curved interior and exterior spaces. The building complies with the highest
standards for environmentally friendly and long term sound construction.
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(Fundació Mies van der Rohe, 2014)

Foto 3. Perspektiv

Bild 5. Stadsplan

Bild 6. Bottenplan

Skellefteå Kraft
The local power production company Skellefteå Kraft decided after an invited architectural
competition to build new headquarters adjacent to their existing office building in the
northern Swedish town of Skellefteå. The strong structure and the articulated tectonic of the
new building is based on an overall three dimensional order and relates to a classical rational
tradition. The aim has been to create a building that enables its users to appropriate it and at
the same time strengthen the common identity. The choice of material and building method
are based on the idea of sustainability as durability and low energy consumption over time.
The owners focus on long term property management. The design of the façade is optimized
for durability to minimize the cost of maintenance over time. The 9.000 copper cassettes are
anchored with hidden fixtures to an underlying frame of stainless steel profiles. The windows
are made of powder coated aluminum. The result is an outer shell consisting entirely of nonorganic materials.
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Foto 4. Perspektiv

Bild 7. Plan 4 och plan 10

Bild 8. Sektion
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Moderna Muséet Malmö
A starting point was that a new art museum, as a public and cultural building, represents a
rare opportunity to create a new node within a city, changing the urban balance and
developing the surrounding neighborhood. In Malmö, a city in the south of Sweden, there was
the possibility to create a new art museum with an informal and experimental character,
housed within the 1900’s industrial building of the former Electricity plant, which would
complement the main museum in Stockholm. Seen from the exterior, a new extension marks
the arrival of the new museum. The extension provides a new entrance and reception space, as
well as a cafeteria and new upper gallery. Its perforated orange façade both connects to the
existing brick architecture and introduces a contemporary element to the neighborhood. The
perforated surface gives the façade a visual depth, and is animated through the dynamic
shadow patterns which it creates. The ground floor is fully glazed so that sunlight is screened
through the perforated façade. As in Kalmar Art Museum, we have been committed to
providing exhibition spaces which allow artists and curators to tailor the conditions to each
individual exhibition. Moderna museet Malmö (Malmö Museum of Art) offers a series of
white boxes; from the almost domestic scale of the upper gallery, to the Turbine Hall that
boasts a unique space of almost eleven meters in height

Foto 5. Perspektiv på fasaden
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Bild 9. Bottenplan

2013
Studio Furillen
Furillen is a small peninsula in the Baltic Sea, just east of Gotland, formerly used for military
activities and the limestone industry. Studio Furillen tries to both preserve the strong feeling
and character to be found on Furillen and at the same time create something new – to be both
closed and open, simple and yet complex. Minimal material and an industrial facade structure
create simplicity and sustainability. The facade is cladded with sheets of Corten steel and the
roof of grass. The various hydraulic and mechanical terraces that can be raised or lowered
allow the building to completely change character. The building can alternate between
openness and seclusion, with dividing sliding doors, movable backdrops, semi-transparent
curtain widths and the immense glass surfaces that can become fully impenetrable by means
of the adjustable facade panels. The atrium of the building offers a height-adjustable platform
with a slatted zinc floor that filters the light into paler shafts. There are studio and gallery
spaces, areas for photography and film recording, a library, writing places, a kitchen, separate
kitchenettes, a spa and four bedrooms. Size: approximately 500 sqm.
(Fundació Mies van der Rohe, 2014)
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Foto 6. Perspektiv på fasad

Bild 10. Bottenplanritning

Bild 11. Sektion
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Årsta Church
The location is a rocky site overlooking the square of the Stockholm suburb, designed by Erik
and Tore Ahlsen in the 1940-ies. The church is built next to an existing bell tower and a
parish building from 1968. The structure is of load-bearing red-brown brick. The interior is
light with the lower part all clad in white glazed brick. Along the walls is a continous glazed
bench for seating. The interior plan is a square where the altar and baptismal font are fixed at
linear positions in the centre. At the perimiter of the church are two small chapels and a
sacristy clad in glazed bricks of green and cerise. The roof and ceiling is a perforated concrete
slab with beams crossing the church.
(Fundació Mies van der Rohe, 2014)

Foto 7. Perspektiv på fasad

Bild 12. Bottenplan
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Bild 13. Sektionsritning

Cathedral Forum
The site of the new Cathedral Forum is central Lund, directly south of the cathedral. On the
site there are two historical buildings to be kept. The rebuilding project is 883 m2. The new
building is 1617 m2 and aims to integrate itself in the urban fabric in a natural way, by
adapting to the scale and lines of the surrounding cityscape. The building has a brass alloy
skin; a natural material that ages with a rich and living texture, from a shimmering golden
tone to a deep and matte bronze color; allowing the building to age into its surroundings. The
massive and heavy character of cast concrete with form of wooden boards is balanced by the
play of light in the interior spaces.
All materials are sterling and durable with focus on natural materials that age beautifully. A
deep building body and well insulated skin is built to guaranty low energy expense.
(Fundació Mies van der Rohe, 2014)

Foto 8. Perspektivbild på en fasad
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Bild 14. Situationsplan

Bild 15. Axiometriskt diagram

Triangeln Station
Triangeln Station has given Malmö a unique new regional and commuter train station in the
heart of the city. The number of travellers per day has been estimated to 37,000, making it
Sweden’s third busiest railway station. Triangeln Station makes rail-bound traffic an attractive
alternative for local, regional and international (Copenhagen) transport. This is the most
significant sustainable aspect of the project. Triangeln Station is located at a depth of about 25
m and has been built as a bored rock cavern. The station consists of a 250 m long station hall
with a central platform, two tracks and two entrances. The shape of the station hall is a result
of the technology used to create the rock cavern. First, a small tunnel was bored along the
station’s centre, along which the massive concrete columns on the platform were then cast.
Powerful concrete head beams and foundations extend above and below the columns to
19

support the overlying strata. On both sides of this centre line, the limestone rock was then
excavated in the station’s rounded shape.
(Fundació Mies van der Rohe, 2014)

Foto 9. Entrébild på fasad

Bild 16. Plan på stationen, grundplan
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Bild 17. Sektionsritning av stationen

Tåkern visitors centre
The 750 square meter visitor center is the main feature of a series of measures that celebrate
Tåkern’s qualities. The path to the building passes a number of landscape exhibits that reveal,
for example, changes in the environment. A short distance away stands a bird-watching tower,
designed as a sibling to the visitor station. The whole scheme is interconnected by boardwalks
that make the terrain accessible for all. A 140 meter long ramp makes it possible to reach the
five meter level by wheels. The building is clad in thatch, camouflaged like a birdwatcher’s
blind, hiding its contents from the natural world that surrounds it. This is quiet architecture,
using traditional local materials such as wood and limestone to break new ground with its
crystalline geometry. Steep roofs transition seamlessly into walls. The steep pitch gives them
longevity. The ridge, where a thatched roof is most vulnerable, is transformed into a glazed
skylight. (Fundació Mies van der Rohe, 2014)

Foto 10. Perspektiv på fasad
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Bild 18. Grundplan

Bild 19. Sektioner

Umeå Art Museum
Umeå Art Museum is located at the 15,000 m2 new Arts Campus at Umea University in
northern Sweden. The new campus also comprises the Academy of Fine Arts, the Institute of
Design and the School of Architecture. The ground plan of the museum covers 500 m2, while
the total gross floor area amounts to 3,500 m2. With its visible location by the river, the
museum has become a landmark in the area. The museum comprises three exhibition halls
placed on top of each other. The large, square halls are free from load-bearing structures and
are supported by four legs, with one leg placed on each side of the square rooms. Umea Art
Museum wishes to attract international artists. This imposes high requirements on museum
22

safety and climate control. The museum connects to the local district heating system and
features maintenance-free materials. (Fundació Mies van der Rohe, 2014)

Foto 11. Bild på fasad

Bild 20. Sektion på fasad

Bild 21. Planritning på grundplan
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3. Metod
Beskrivning av marknadsföringen/ informationsflödet från respektive webbplatser




Arkitektkontor
Beställare/byggherre
Prisutdelare (ArkDes- Statens centrum för arkitektur, Statens kulturråd, Sveriges
Arkitekter)

Min metod för att undersöka hur Mies van der Rohe priser och nominerade arkitekturprojekt
marknadsförs utgår från webbplatsen hos nyckelaktörerna: arkitektkontor,
beställare/byggherre och prisutdelande organisationer. Sökresultat har sedan kategoriserats
med hänsyn till innehåll.
Utifrån data på webbplatser hos prisnominerande, prisutdelande och beställarnas webbplatser
har jag utfört en grafisk kartläggning av mängden och graden av information i åtta kategorier,
vad gäller projektbeskrivning, information om priset, presentation i text och/eller bild. På så
sätt fås en helhetsbild av hur en intressent har valt att representera sig. Färgkodningen har
följande innebörd
0.

= Ingen information

1.

= Information om priset

2.

= Projektbeskrivning, text

3.

= Projektbeskrivning, bild

4.

= Projektbeskrivning, text och bild

5.

= Projektbeskrivning med nominering, text

6.

= Projektbeskrivning med nominering, bild

7.

= Projektbeskrivning med nominering text och bild
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4. Resultat
Följande information om priset och nominerade arkitekturprojekt noterades vid genomgången
av webbplatserna hos arkitektkontor och beställare.
Tabell. 1. Information på webbplatser från arkitektkontoren
Arkitektkontor

Beställare

Projekt

Nomineringsår

Elding Oscarson

Gryaab

Townhouse

2011

Working
collective Urbana
Villor, HauschildSiegel
Tham & Videgård
Arkitekter

Bostadsrättsföreningen
Urbana Villor.

Urbana Villor

2011

Vasakronan
Användare: Stadsrådet
Hägersten-Liljeholmen
Skellefteå Kraft

Tellus
Nursery
School
Skellefteå
Kraft
Moderna
Muséet
Malmö
Studio
Furillen
Årsta kyrka

2011

General
Architecture
Tham & Videgård
Arkitekter
AQ Arkitekter

Malmö stad, Skåne
region och svenska
staten
Michano

Typ av
information

2011
2011

2013

Johan Celsing
Arkitektkontor
AB
Carmen Izquierdo
Arkitekter

Svenska kyrkan

2013

Domkyrkrådet i Lund

Katedral
Forum

2013

Sweco Arkitekter,
KHR Arkitekter

CTP
(Citytunnelprojektet,
samägt Trafikverket
och Malmö stad)

Triangeln
Station

2013

Wingårdh
Arkitektkontor
AB
White Arkitekter
Henning Larsen
architects

Länsstyrelsen,
Östergötland

Tåkern
besökscenter

2013

Balticgruppen Design

Umeå
konstmuseum

2013

Av tabellen framgår en kartläggning av informationsflödet från arkitektkontorens och de
prisnominerade projektens webbplatser.

Av tabellen framgår, för det första, att webbplatsen hos ett arkitektkontor helt saknar
information och projektet, nomineringen och priset.
För det andra, att webbplatsen hos 9 arkitektkontor har beskrivningar av projektet i text och
bild. Ingen av dessa arkitektkontor informerar emellertid om att projektet blir blivit nominerat
till Mies van der Rohe priset.
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För det tredje, att endast ett arkitektkontor på sin webbplats både presenterar projektet i text
och bilda och samtidigt redovisar att projektet blivit nominerat till priset.
Tabell 2. Information från beställare/ byggherre
Arkitektkontor

Beställare

Projekt

Nomineringsår

Elding Oscarson

Gryaab

Townhouse

2011

Working
collective Urbana
Villor, HauschildSiegel
Tham & Videgård
Arkitekter

Bostadsrättsföreningen
Urbana Villor.

Urbana Villor

2011

Klient: Vasakronan
Användare: Stadsrådet
Hägersten-Liljeholmen
Skellefteå Kraft

Tellus
Nursery
School
Skellefteå
Kraft
Moderna
Muséet
Malmö
Studio
Furillen
Årsta kyrka

2011

General
Architecture
Tham & Videgård
Arkitekter
AQ Arkitekter

Malmö stad, Skåne
region och svenska
staten
Michano

2011
2011

2013

Johan Celsing
Arkitektkontor
AB
Carmen Izquierdo
Arkitekter

Svenska kyrkan

Domkyrkrådet i Lund

Katedral
Forum

2013

Sweco Arkitekter,
KHR Arkitekter

CTP
(Citytunnelprojektet
samägt av dåvarande
Banverket
(Trafikverket), och
Malmö stad)

Triangeln
Station

2013

Wingårdh
Arkitektkontor
AB

Skanska Sverige AB,
Linköping.
Byggherre:
Länsstyrelsen,
Östergötland
Balticgruppen Design

Tåkern
besökscenter

2013

Umeå
konstmuseum

2013

White Arkitekter
Henning Larsen
architects

Kartläggning

2013

Av tabellen framgår att väldigt få beställare/ byggherrar har valt att ge information om
projekten i bild eller text på webbplatsen. Syftet med webbplatserna hos respektive byggherre
har varit kundfokuserat och mindre presentabelt för informationssökning. Ingen av beställarna
hade Mies van der Rohe priset i benämning.
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För prisutdelarna så har jag funnit följande information på deras webbplatser.
Tabell 3. Information från prisutdelare
Arkitektkontor

Projekt

Elding Oscarson

Townhouse

Nomineringsår Information Information Information
om priset
om priset
om priset
på ArkDes
på Statens
på Sveriges
kulturråd
Arkitekter
2011

Working
collective Urbana
Villor,
Hauschild-Siegel

Urbana Villor

2011

Tham &
Videgård
Arkitekter
General
Architecture
Tham &
Videgård
Arkitekter
AQ Arkitekter

Tellus Nursery
School

2011

Skellefteå Kraft

2011

Moderna
Muséet Malmö

2011

Studio Furillen

2011

Johan Celsing
Arkitektkontor
AB
Carmen
Izquierdo
Arkitekter
Sweco
Arkitekter, KHR
Arkitekter
Wingårdh
Arkitektkontor
AB
White Arkitekter
Henning Larsen
architects

Årsta kyrka

2013

Katedral Forum/ 2013
Domkyrkoforum
Triangeln
Station

2013

Tåkern
besökscenter/
Naturum Tåkern
Umeå
konstmuseum

2013

2013

Jag fann att ingen projektinformation och projektbeskrivning i samband med nominering på
ArkDes och på Statens kulturråds webbplatser. Från Statens kulturråd, där det enbart fanns en
mening om nominerade projekt, så hänvisade de till en annan webbplats. Sveriges arkitekter
har lite beskrivning kring Mies van der Rohe priset, dock hade de relativt tydliga
projektbeskrivningar, andra arkitekturpriser (Domkyrkoforum om Kasper Salinpriset, Urbana
villor om Kasper Salinpriset, Skelleftå Kraft i en artikel om Övre Norrlands arkitekturpris)
samt projekt presentation under artiklar om ett berört arkitektkontor (Tellus förskola under
Tham & Videgård, Townhouse under Elding Oscarson). Resultat visas att Mies van der Rohe
priset inte ges samma uppmärksamhet som egna priser, trots att Sveriges arkitekter fått
uppgift att nominera kandidater.
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5. Diskussion och slutsatser
De slutsatser jag kom fram till baserad på min metodik om resultaten kring Mies van der
Rohe prisets information från olika källor är följande:

1. Mies van der Rohe priset har låg status hos arkitektkontoren. Beviset för denna
slutsats är att endast 1 av 11 nominerade kandidater marknadsförs på hemsidan
2. Hos byggherrar/beställare fanns 5 av 11 projektbeskrivningar i bild och/ eller text,
däremot saknades information om någon prisnominering hos samtliga byggherrar/
beställare.
3. Hos utdelarna (Sveriges arkitekter, Statens kulturråd och Statens centrum för
arkitektur) marknadsför priset och nominerade kandidater på mycket olika sätt på
deras webbplatser:
a) hos ArkDes finns ingen information om pris och kandidater. Sökningen på
webbplatsen resulterade enbart i hänvisning till bibliotekets databas.
b) hos kulturrådet finns information och priset och prisbelönta projekt. Däremot finns
det ingen egen marknadsföring av nominerade kandidater utan bara en länk till
pristutdelare i Barcelona.
c) Hos Sveriges Arkitekter är informationen inte samlad utan spridd över andra
artiklar, ofta kring andra kända arkitekturpriser i Sverige med projektbeskrivning.
Mies van der Rohe priset nämns enbart i projektbeskrivningen Townhouse i en
särskild artikel.
d) Den största mängd information fann jag från stiftelsen som arrangerar tävlingen,
Fundacio Mies van der Rohe, en webbplats som kulturrådet hänvisar till.

4. Prisets värde i den svenska arkitekturkontexten måste bedömas som mycket låg. Den
bristfälliga marknadsföringen hos nominerade organisationer överraskade och tyder på
ett svenskt ointresse för det europiska priser.
5. Valet av nominering i Sverige kan tolkas som en satsning på ”säkra kort”. Många av
kandidaterna består av projekt som vunnit Kasper-Salinpriset, exempelvis Urbana
Villor (2009), Domkyrkoforum (2012) och Triangeln i Malmö (2011). Tre projekt av
har nomineringar till Kasper Salinpiset: Townhouse (2010), Studio Furillen (2011)
och Årsta kyrka (2012). Vidare är flera kandidater vinnare av arkitekttävlingar. Så är
till exempel fallet för Skellefteå Kraft, Umeå konstmuseum.
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6. Det sätt som nominerade kandidater presenteras berättar indirekt om prisets status och
syn på marknadsföringen av arkitektur. Granskningen visar att bildkvalitén på
projekten från stiftelsen Fundació Mies van der Rohe med tillhörande plan-och
sektionsritningar är dåligt behandlade och redovisade på ett oprofessionellt sätt.
Bilderna i perspektiv är skurna så att den omgivande miljön knappt syns. Det finns en
besvärade otydlighet i den grafiska presentationen av de nominerade projekten.
På Arkitektur och designcentrums (ArkDes) hemsida finns enbart information vid sökning av
deras biblioteksdatabas. Det existerade böcker om Mies van der Rohe priset från föregående
år. Vid kontakt med dem så hänvisades jag till Statens kulturråd samt Sveriges arkitekter. På
webbplatsen för Sveriges arkitekter fanns även där relativt lite information vid sökning. På
Statens kulturråd så fanns det mer representativ information om hur EU priset går till i
Sverige, hänvisningar till stiftelsen i Barcelona samt prisnomineringar och viktiga tidpunkter.
Jag skickade ut en utvärdering om graden av betydelse till alla arkitektkontor som nominerats
under 2013 och 2015, men jag fick tyvärr inga svar.
Enbart information om årets (2015) nomineringar finns på Sveriges Arkitekters hemsida. Med
stor sannolikhet så raderas presentation om tidigare års information som ej anses aktuell. Vid
sökning på ordet ”Mies van der Rohe” sök enbart fyra artiklar upp på Sveriges Arkitekters
sökmotor. På sökning av ”EU pris” kom inga resultat upp med relevans.
Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatsen att Mies van der Rohe priset inte uttrycks särskilt
starkt i Sverige. Den har en starkare internationell betydelse vad gäller inflytande om
arkitektonisk kvalité på beställare, de prisnominerade och prisutdelarna. Regler och stadgar
för prisets utses på EU nivå av en kommitté av experter. I Sverige finns flera framstående,
redan existerande priser som Kasper Salinpriset, Träpriset, Stenpriset och andra
arkitekturpriser. Arkitektonisk kvalitet har i vissa fall bedömts mer eller mindre likvärdigt, där
en prisnominering till Mies van der Rohe priset har belönats med ett Kasper-Salinpris.
Överlappande av priser och prisnomineringar för ett och samma projekt kan leda till att värdet
eller statusen av ett pris minskar. Den får mindre uppmärksamhet i media och bland de
delaktiga. Förhoppningsvis ökar den mediala medvetenheten över tid då syftet och metod för
grundandet av priset var av god intention med en hög grad av planering.
Arkitektoniska kvalitéer som hållbarhet, innovation, design, materialval, stadsrum, förankring
osv. bidrar till en mer varierande bedömning och projekt som blir nominerade. De projekt
som uppmärksammas står för värden och värderingar inom EU som är i linje med sin samtid.
De reflekterar mål för hållbarhet i staden och varje lands syn på god arkitektonisk kvalité.
Mies van der Rohe priset är värt en mycket större uppmärksamhet i Sverige. Bristen på
information om priset och nominerade projekt på webbplatsen gör att Sverige framstår som
ett inåtvänt land med en osäker arkitekturstruktur.
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