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Tilldelningsbeslut avseende upphandling konstnärlig gestaltning av Riksplan i Stockholm  

 

Upphandlingen har genomförts som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering 
enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Upphandlande myndighet är Statens konstråd, org.nr 202100–1033 i samverkan med 
Riksdagsförvaltningen, org.nr 202100–2627. 

Statens konstråd och Riksdagsförvaltningen har för avsikt att teckna avtal med en konstnär 
(anbudsgivare). 

 

Beslut  

Med hänvisning till bifogat motiv till beslut, beslutas att nedanstående konstnärs 
skissförslag (anbud) antas  

- Astrid Göransson (konstnär Astrid Göransson, org.nr 5602013525) 

Avtalet löper från och med det datum avtalet undertecknas av samtliga parter fram till 
uppdraget är genomfört och godkänt av Riksdagsförvaltningen och av Statens konstråd eller 
senast 2022-06-15. 

 

Övrigt  

Från att upphandlande myndigheter meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr om 
tio dagar då avtalet inte får tecknas.  

I denna upphandling gäller avtalsspärr till och med 2021-10-16. 

 

 

Stockholm den ______________  Stockholm den___________________ 

 

___________________________  _______________________________ 

För Statens konstråd    För Riksdagsförvaltningen  

Patrick Amsellem   Anders Hagquist  

Direktör    Avdelningschef  

 

Anders Hagquist (Oct 5, 2021 16:56 GMT+2)
Anders Hagquist

Patrick Amsellem (Oct 5, 2021 17:00 GMT+2)
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Motiv till beslut (bilaga 1)  

 

 

Följande konstnärer lämnade skissförslag (anbud): 

• Charlotte Gyllenhammar 
• Astrid Göransson  
• Klara Kristalova 

 

Uppfyllande av kvalificeringskrav  

Följande två konstnärers anbud har uppfyllt ställda krav:  

• Charlotte Gyllenhammar 
• Astrid Göransson 

Följande konstnärs anbud har inte uppfyllt ställda krav: 

• Klara Kristalova 

 

Utvärdering  

Utvärderingen av skissförslagen (anbuden) har skett mot de i upphandlingsunderlaget 
angivna utvärderingskriterierna. Utvärderingen har skett i enlighet med vad som angivits i 
avsnitt 1.4 i förfrågningsunderlaget. Anbudsutvärderingen utvisar att Astrid Göranssons  
skissförslag (anbud) bäst motsvarar de för upphandlingen angivna utvärderingskriterierna. 
Beslutet bekräftar det som samrådsgruppen för det konstnärliga projektet har 
överenskommit vid protokollfört möte 2021-09-30, ur konstnärlig kvalitetssynpunkt granskat 
och beslutat vid Statens konstråds produktionsmöte 2021-09-27. 

Samrådsgruppen har efter utvärderingen beslutat att tilldela genomförandekontrakt för den 
konstnärliga gestaltningen till Astrid Göransson (org.nr 5602013525) med följande 
motivering: 

Astrid Göransson föreslår med sitt mångfasetterade, inkluderande och genomarbetade 
skissförslag ett monument för vår tid. Genom att låta två unga kvinnor i rörelse bära fram de 
fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges riksdag – pionjärerna Kerstin Hesselgren, 
Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund – mot Riksdagen är Astrid 
Göranssons förslag det som starkast relaterar till den curatoriella visionens skrivning om att 
demokrati inte är statisk eller något vi kan ta för givet, utan är något som vi alla behöver 
värna, vårda och kämpa för i varje ny generation. Den förslagna skulpturen har genom sin 
direkta inkludering av fler generationer stora möjligheter att öppna upp för diskussion om de 
demokratifrågor och utmaningar vi står inför idag och skapa utrymme för diskussion, dialog 
och reflektion, inte minst i de skolklasser som kontinuerligt besöker riksdagen. Skulpturen 
fångar ett fruset ögonblick och är samtidigt en symbol för samarbete, demokrati och att bära 
en gemensam vision. Verket binder samman de pionjärer som banat väg med de som 



kommer efter. Skulpturen och den stensatta stigen som i skissförslaget ringlar sig mot 
Riksdagshuset visualiserar kampen för demokrati och berikar samtidigt Riksplans strikta 
barockstil i samspel med dess historiska lager. Och mitt i allvaret rymmer förslaget också 
vass humor, andas glädje och ingjuter framtidshopp. 

Skissförslaget relaterar till de senaste årens monumentdebatt om representation i de 
offentliga rummen. I en generös, demokratisk gest bjuder Göransson in två samtida unga 
kvinnor att bli del av monumentet när de för fram pionjärerna, vars representation saknats i 
och utanför Riksdagen. De två unga kvinnorna kan föra tankarna till samtida aktivister och 
demokratiska rörelser, som till exempel Greta Thunberg som i just dessa Stockholmskvarter 
startade en global klimatrörelse.  

I sina materialprover visar Göransson en stor skicklighet och förmåga att gestalta de fem 
pionjärerna så att de framträder som individer. Göransson låter oss komma nära och ger 
pionjärerna attribut och starka karaktärsdrag som väcker en nyfikenhet, en vilja att lära 
känna dessa pionjärer och förstå drivkrafterna bakom deras gärningar. 

Den curatoriella visionen ville hålla öppet för konstnärliga uttryck som är samtida och som 
genom olika format är föreställande men inte nödvändigtvis tillbakablickande. Det är i 
sammanhanget därför en stor konstnärlig kvalitet att konstnären i sitt skissförslag tar 
helhetsgrepp och utöver skulpturen bland annat föreslår en artist book, Rundor, där hon lyfter 
de personer som idag har riksdagen som sin arbetsplats utan att vara riksdagsledamöter. 
Genom att dessa personer tecknar sina dagliga arbetsrundor synliggör Göransson vikten av 
allas bidrag till riksdagsarbetet. Här knyter Göransson an till en både nationell och 
internationell konstnärlig tradition av performativt format. Göransson sammanför dessa 
konstnärstraditioner på ett eget och unikt sätt. 
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