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INLEDNING 
 
Tunnelbanan, en av modernitetens mest typiska symboler rusar fram i underjorden. 
Stockholms tunnelbanesystem består av 109 kilometer spår och 100 stationer. Drygt 90 av 
dessa har idag konstnärliga gestaltningar.1 Konsten är närvarande i såväl biljetthallar som på 
perronger. Här finns varierande konstupplevelser i form av skulpturer, mosaiker, målningar, 
installationer, ristningar och reliefer. Över 150 konstnärer har arbetat med den permanenta 
konsten sedan 1960-talet.2  
 
I det rum som utgör tunnelbanan rör sig nästan en miljon människor dagligen; de konstnärliga 
gestaltningarna har blivit en given och förväntad del av resan.3 Idag är  tunnelbane-
gestaltningarna något som Stockholms politiker är stolta över och något som gärna lyfts fram 
för att främja bilden av en kulturell huvudstad där konsten har en självklar plats i det 
offentliga rummet. Det var emellertid tack vare 1900-talets framsynta konstnärer som 
gestaltningarna överhuvudtaget kom till stånd. Den samtida konstnärskåren uppvaktade 
stadens politiker intensivt, de såg möjligheterna att skapa något unikt i de underjordiska 
rummen. Siri Derkert (1888-1973) var en av många envisa konstnärer som engagerade sig.4 
 
Ristningar i Naturbetong (1961- 65) är ett konstverk av Derkert som löper längs perrongerna 
på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Verket som invigdes vid stationens öppnande år 1965 
består av två paneler i naturbetong om vardera 145 x 3,5 meter som är sandblästrade med 
motiv som representerar de samhällsfrågor som Derkert var engagerad i: kvinnors rättigheter, 
fredsrörelsen och miljöfrågor.5 Konstverket består även av motiv från vardags- och 
familjelivet hämtade ur Derkerts personliga liv och erfarenheter.6 Konstnärens eget porträtt 
och signatur finns också inristade. Mottagandet av Ristningar i Naturbetong var övervägande 
positivt vid invigningen 1965. Detta betyder emellertid inte att verket var okontroversiellt. De 
delar av verket som främst uppmärksammats och kritiserats genom åren är de politiska 
budskap som Derkert framförde.7 
 

                                                        
1 Stockholms Läns Landsting: http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/konsten-i-kollektivtrafiken. 

(2017-12-13) 
2 Stockholms Läns Landsting: http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/konsten-i-kollektivtrafiken. 

(2017-12-13)  
3 Enligt uppgift från Stockholms Läns Landsting använder drygt 800 000 personer kollektivtrafiken per 

dag. Hämtat från: http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/sl/. (2017-12-13) 
4 Mailis Stensman, ”Konsten i underjorden”, Konstverkens liv i offentlig miljö, Sven Sandström, Mailis 

Stensman och Beate Sydhoff, Sveriges Allmänna Konstförening, 1982, s. 131.  
5 Nationalencyklopedin, (Uppslagsord: Siri Derkert), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/siri-
derkert. (2017-12-21)  
6 Jessica Sjöholm Skrubbe, ”Personligt och politiskt: Om Siri Derkerts offentliga konst och modernitetens rum”, 
Att alltid göra och tänka det olika: Siri Derkert i 1900-talet, Mats Rohdin & Annika Öhrner (red.), Acta 
Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, Stockholm, Kungliga Biblioteket, 2011, s. 201-202.  
7 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 187.  
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År 2017 står Stockholms tunnelbana åter inför en utbyggnad: två mil spår och tolv nya 
stationer ska adderas till det befintliga tunnelbanenätet. Hagastadens station kommer att 
gestaltas av glaskonstnären Åsa Jungnelius (1975-) som skapat verket Snäckan.8 Jungnelius 
själv uppger att verket är ”en hyllning till moderskapet, men också vänskapen, faderskapet, 
omhändertagandet och kollektivets värnande av de många.”9 Jungnelius uppger även att 
verket har en feministisk utgångspunkt.10 Således har de två gestaltningarna, åtminstone på 
pappret flera gemensamma nämnare.  
 
Jag återkommer ofta till tanken på hur ett så explicit politiskt verk som Ristningar i 
Naturbetong hade mottagits idag? Hade det kunnat förverkligas? De vinnande bidragen till de 
nya stationernas gestaltning är alla smakfullt utformade och riskfria, då de inte förefaller att 
uttrycka några direkta åsikter, särskilt inte av politisk natur.  
 
I min studie vill jag undersöka relationen mellan politik och konstnärliga gestaltningar i 
Stockholms tunnelbana.  
 
Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka om och hur förutsättningarna förändrats kring konstnärliga 
gestaltningar i tunnelbanan. Undersökningen kommer att ha tonvikt på frågor kring politik 
kontra den konstnärliga uttrycksfriheten. Min arbetshypotes är att det finns en informell 
struktur som konstnärer och beställare förhåller sig till vid den här typen av upphandlingar, 
det vill säga ett slags implicit regelverk som verkar bredvid det synliga. Som jämförande 
exempel kommer jag utgå från ovan nämnda verk, Ristningar i Naturbetong och Snäckan. 
Mina frågeställningar är följande:  
 

• Hur ser upphandlingarna ut för respektive verk?  
• Finns det skillnader och/eller likheter? 
• Har respektive konstnär behövt anpassa sitt konstnärliga uttryck efter eventuella 

politiska önskemål?  
• Kan denna undersökning visa på förändrade förutsättningar? 	

 

 
Material 
De primära källorna är de dokument som rör upphandlingen av respektive verk, i 
frågeställningen ovan benämnt upphandlingarna. Dokumenten som avses är bland annat 
avtal, annonser i dagspress, konstprogram och uppdragsbeskrivningar. Processen är även av 
intresse. Här avses till exempel konstnärernas skisser samt eventuell korrespondens mellan 
                                                        
8 Snäckan är under uppförande och planerad invigning av Hagastadens station är 2022. Stockholms läns 

landsting, http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/konsten-i-nya-tunnelbanan. (2017-12-29)  
9 Stockholms Läns Landsting: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/konstnarernas-gestaltning. (2017-12-13) 
10 Stockholms Läns Landsting: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/konstnarernas-gestaltning. (2017-12-13) 
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beställare och konstnär. Arbetsprocessen är intressant för att den på ett tydligt sätt kan visa 
om och hur konstnärerna behövt anpassa sitt konstnärliga uttryck efter beställarens önskemål. 
I båda fall har tävlingsbidragen valts ut av tillsatta jurygrupper. Jag avser även att studera 
dessa och se hur fördelningen mellan politiska representanter och sakkunniga har sett ut under 
respektive upphandling. Jag har även genomfört intervjuer med personer involverade i 
upphandlingen av Snäckan - Mårten Castenfors, jurymedlem och Åsa Jungnelius, konstnär.11  
 
Sekundära källor är de faktaböcker som skrevs under tidigt 1980-tal med fokus på 
tunnelbanegestaltningarna och konstverk i offentliga miljöer. Sven Sandström, Mailis 
Stensman och Beate Sydhoff har genom översiktsverket Konstverkens liv i offentlig miljö 
bidragit till studiet av svensk offentlig konst och berör Stockholms tunnelbana i ett särskilt 
kapitel. Göran Söderström beskriver de konstnärliga gestaltningarna i Stockholms tunnelbana 
i En värld under jord: färg och form i tunnelbanan fram till 1985. Dessa böcker är inte att 
betrakta som vetenskaplig litteratur, och är dessutom skrivna för drygt 30 år sedan så jag 
använder dem därför som en del av mitt material. Delar av materialet rörande Ristningar i 
Naturbetong är inbäddat i AB Stockholms Spårvägars arkiv, ett mycket omfattande, icke-
digitaliserat arkiv som är deponerat i frihamnen i Stockholm. Jag har därför inte haft tillgång 
till vissa av originalhandlingarna, men jag kan styrka informationen från faktaböckerna 
genom artiklar i dagspress som bekräftar de uppgifter jag använder mig av.  
 
Teoretiska perspektiv och begrepp 
De teoretiska texter jag främst valt att använda i undersökningen är Rosalyn Deutsches 
publikation Evictions: Art and Spatial Politics, Patricia C. Philips essä ”Out of Order: The 
Public Art Machine” och Chantal Mouffes text ”Art and Democracy: Art as an Agnostic 
Intervention in Public Space”.  

Rosalyn Deutsche menar att man idag kan tala om en urban-estetisk eller rumslig-kulturell 
diskurs där idéer om konst, arkitektur och stadsplanering förenas med teorier om staden och 
det offentliga rummet.12 I undersökningen använder jag Deutsches definition av det 
demokratiska offentliga rummet som en fantom, en idé som ständigt omförhandlas till nya 
formationer – det är öppet och obestämt. Därför är det viktigt att inte automatiskt undertrycka 
alla konflikter, utan istället hålla kontrasterande positioner öppna och synliga för att på så sätt 
kunna upprätthålla det demokratiska offentliga rummet.13  

Deutsches essäsamling Evictions: Art and Spatial Politics är en samling texter skrivna under 
en tioårsperiod. Deutsche frågar sig inledningsvis vad det betyder att en plats är offentlig? 
                                                        
11 Då Mårten Castenfors är chef för Stockholm konst deltar han återkommande i debatten kring offentlig 

konst. Av den anledningen valde jag att kontakta honom för att klargöra vissa begrepp som jag uppfattade 
som otydliga i upphandlingsprocessen.  

12 Rosalyn Deutsche, Evictions: Art and Spatial Politics, Cambridge Mass. MIT press, 1996, s. xi.  
13 Malene Vest Hansen, ”När konstnärer intervenerar det offentliga rummet”, Plats, poetik och politik: 

Samtida konst i det offentliga rummet, Linda Fagerström & Elisabeth Haglund (red.), Arena, Malmö 
2010, s. 45. 
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Plats som i stad, byggnad, utställning, institution eller konstverk. Frågeställningar kring 
offentliga platser är intimt sammankopplade med idéer om vad det innebär att vara människa, 
att vara del av ett samhälle eller vilken typ av politisk klimat vi önskar oss. Även om det finns 
olika uppfattningar om det korrekta svaret verkar ett visst samförstånd råda kring följande: att 
stödja det som är offentligt främjar den demokratiska kulturens existens och överlevnad.14 
 
Deutsche ger inledningsvis exempel på hur myndigheter rutinmässigt använder en terminologi 
som för tanken till demokratiska värderingar. Det kan till exempel röra sig om upphandlingar 
av offentliga verk eller riktlinjer beträffande dessas placering. Är verket för folket? 
Uppmuntrar verket till aktivt deltagande? Är verket elitistiskt? Är det lättillgängligt?15 
Problemet blir, enligt Deutsche när demokratiska värderingar likställs med konsensus. I en 
situation som präglas av konsensus mellan statsmakten och offentligheten finns onekligen en 
risk att konstens funktion i det offentliga rummet reduceras till att vara en bekräftande instans 
snarare än en kritiskt utmanande kraft.16  
 
Patricia C Philips är inne på ett liknande spår och beskriver hur den offentliga konsten bidrar 
till att skapa offentliga rum, snarare än tvärtom. Hon menar att den offentliga aspekten är en 
psykologisk konstruktion som skapas när debatter uppstår mellan det personliga, kollektiva, 
sociala och politiska. Genom denna debatt skapar konsten sin egen offentlighet, enligt 
Phillips.17 Hon drar paralleller till torget, eller liknande typer av mötesplatser där information 
delades och debatter startades. Philips lyfter även farhågor om att byråkrati och strävan efter 
konsensus riskerar att få för stort inflytande på upphandlingen av offentliga verk. Detta kan 
innebära att endast de konstnärer som är skickliga nog att navigera i det byråkratiska systemet 
kan bli aktuella för offentliga uppdrag, vilket riskerar att göra den offentliga konsten 
medioker och slätstruken. Såväl Philips som Deutsche beskriver hur den offentliga konsten 
ger uttryck för demokratiska kärnvärden, och betonar vikten av att låta konsten skapa debatt 
och konflikt i det offentliga rummet i motsats till att sträva efter konsensus.  

I denna studie kommer jag att göra en åtskillnad mellan en operativ och en tänkbar politik. 
Till skillnad från politik som är det administrativa organiserandet av samhället i partipolitiska, 
polisiära och rättsliga instanser verkar det filosofiska begreppet det politiska på en mer 
grundläggande och abstrakt nivå.18 Begreppen varierar mellan olika teoretiker, jag har valt att 
använda mig av den politiske filosofen Chantal Mouffes begrepp i denna studie. Mouffe är 
professor i statsvetenskap men har även bidragit till det konstvetenskapliga fältet genom 
texten Art and Democracy: Art as an Agnostic Intervention in Public Space. Där utvecklar 
                                                        
14 Deutsche, 1996, s x.  
15 Deutsche, 1996, s. 269-270.  
16 Sjöholm Skrubbe, 2011, s.184.  
17 Patricia C. Phillips ”Out of Order: The Public Art Machine”, Artforum, December 1988, s. 93. 
18 Anna Lundström, Former av politik. Tre utställningssituationer på Moderna Museet 1998-2008, (diss.) 
Stockholms universitet, Makadam förlag, Göteborg & Stockholm, 2015. s. 41. 
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hon sitt resonemang om en agonistisk demokratimodell och den offentliga konstens 
möjligheter att verka inom en sådan.19 Mouffe börjar inledningsvis med att ställa sig frågan 
huruvida konstnärlig praktik fortfarande kan spela en kritisk roll i ett samhälle där skillnaden 
mellan reklam och konst suddats ut och där kulturarbetare och konstnärer har blivit en 
väsentlig del av den kapitalistiska produktionen?20 

Mouffe talar om en hegemonisk politik – ett uttryck för den ledande ställning som tex ett land 
eller en organisation kan besitta. Hon vänder sig särskilt mot den globala liberalismens 
strävan efter rationell konsensus och det postpolitiska tillstånd av upplevt samförstånd och 
expertstyre som hon menar råder i västvärlden. 21 Mouffe anser att denna typ av samförstånd i 
praktiken är omöjligt att uppnå. Mouffe menar istället att liberalismen inte till fullo har 
förstått omfattningen av det pluralistiska samhälle vi lever i och de konflikter som detta 
medför. Dessa konflikter kan inte att lösas med hjälp av rationell konsensus menar Mouffe, 
och det politiska blir således motsatsförhållandet i Mouffes agonistiska demokratimodell. 
Mouffe menar att politiska konflikter är oundvikliga, men att de inte måste bli antagonistiska 
- en kamp mellan fiender, utan bör förbli agonistiska - en kamp mellan meningsmotståndare. 
Den offentliga konstens möjliga roll i den agonistiska demokratin är, enligt Mouffe att den 
kan skapa en arena för konstruktiv konfrontation.  
 

Enligt Mouffes synsätt är relationen mellan konst och politik inte två fält, separerade från 
varandra. Då konst offentliggörs ställer den sig i direkt relation till de andra krafter som 
skapar det hegemoniska samhället.22 Mouffe menar att det finns såväl en estetisk dimension i 
det politiska som en politisk dimension i konsten. Det går således inte att göra åtskillnad 
mellan politisk och icke politisk konst. Mouffe talar istället om critical art, kritisk konst, det 
vill säga de möjligheter som finns inom konstnärliga praktiker att utmana den dominerande 
hegemonin.23 Enligt den agonistiska modellen är kritisk konst den konst som uppmuntrar 
dissensus, som synliggör det som dominant konsensus vill försöka dölja. Enligt Mouffes 
definition kan både Ristningar i Naturbetong och Snäckan betraktas som kritiska konstverk då 
de tar upp frågor ur ett minoritetsperspektiv, där feminism och genus ingår.24  
 

                                                        
19 Mouffes agonistiska demokratimodell förklaras på sidan 8-9 i denna studie.   
20 Chantal Mouffe, ”Art and Democracy: Art as an Agnostic Intervention in Public Space”, Art as a Public 

Issue: How Art and it’s Institutions Reinvent the Public Dimension, Jorinde Seidel, (red.), Nai Publishers, 
Rotterdam, 2008, s. 7. 

21 Mouffe beskriver här liberalismen som en filosofisk diskurs utan gemensamma grunddrag men däremot 
flera gemensamma ”familjedrag”. Mouffe, 2008, s. 8.  

22 Gunnar Sandin, ”Offentlighetens spegel: Om konst, politik och poetik”, Plats, poetik och politik: 
Samtida konst i det offentliga rummet, Linda Fagerström & Elisabeth Haglund (red.), Arena, Malmö 
2010, s. 57. 

23 På följande sidor utvecklar Mouffe sitt resonemang om kritisk konst och ger även exempel på konstnärer 
hon anser är verksamma inom dessa typer av konstnärliga praktiker. Mouffe, 2008, s. 11-13.  

24 Mouffe, 2008, s. 13.  
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Eftersom jag till stor del använder mig av Chantal Mouffes begrepp i denna undersökning vill 
jag fortsättningsvis att använda mig av begreppet kritisk konst snarare än politisk konst. För 
att hålla isär begreppen ytterligare använder jag också ideologiskt innehåll snarare än politiskt 
innehåll för att beskriva ett kritiskt konstverks uttryck. Att referera till ett konstverk som 
”politiskt” riskerar att bli otydligt, då det inte alltid kan åsyftas vilken typ av politik som 
avses. Begreppet ideologi, det vill säga en persons världs-åskådning passar bättre i 
undersökningen och beskriver på ett tydligt sätt innehållet i Derkert och  Jungnelius verk. 
Verken existerar förvisso i en politisk kontext, men den tematik de ger uttryck för faller 
snarare inom begreppet det politiska. Det vill säga tankar om hur demokrati och jämlikhet 
skulle kunna verka.  
 
Såväl Deutsche som Philips är verksamma i USA och flera av deras texter har amerikansk 
stadsplanering som utgångspunkt. Philips text rör dessutom privata aktörer som beställare 
snarare än den offentliga sektorn. Jag bedömer dock att deras tankar och teorier är relevanta 
även för denna undersökning. Den demokratiska terminologi som Deutsche beskriver används 
även inom det svenska systemet för upphandling av offentlig konst, vilket jag beskriver 
senare i denna studie. Det byråkratiska system som Philips riktar kritik mot är i högsta grad 
aktuellt att diskutera även när det gäller den offentliga sektorn. Inom stadsplanering är det 
privata och offentliga inte separerade från varandra.  
 
Den franske filosofen Jaques Rancière har skrivit flera texter kring begreppen konsensus och 
dissensus. Om man tolkar Rancière på ett mycket förenklat sätt kan man beskriva konsensus 
som motsvarigheten till politik och dissensus som motsvarigheten till det politiska.25 Det finns 
de som vill hävda att konsensuspraktiken håller en särskilt stark position i Sverige.26 Som skäl 
till detta uppges den lyckade kompromiss mellan Svenskt Näringsliv och LO som gjordes 
under slutet av 1930-talet, vilket kom att ge upphov till det så kallade Saltsjöbadsavtalet och 
Den svenska modellen.27 Även om detta avtal inte rörde den offentliga konsten så är det 
intressant att notera tidsperioden, som överensstämmer med perioden för många av de beslut 
som rörde den offentliga konsten i Sverige. Den svenska modellen möjliggjorde en stabil 
ekonomisk tillväxt vilket bidrog till folkhemsbygget som den offentliga konsten i sin tur blev 
en del av.28 Begreppet konsensus är med andra ord starkt förankrat i svenskt beslutsfattande.  
 
 
 
                                                        
25 Rancière utvecklar bland annat dessa teorier i essä-samlingen Dissensus. Jacques Rancière, Dissensus: on 
Politics and aesthetics, Continuum, London, 2010.  
26 Detta beskrivs bland annat i ett samtal mellan Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, Lena 

Halldenius, filosof, och Håkan Arvidsson, historiker i Sveriges Radio, Filosofiska rummet,  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=839376. (2017-12-21) 

27 Landstingsorganisationen i Sverige, 
http://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/svenska_modellen/huvudavtalet. (2017-12-21) 

28 Tjänstemännens centralorganisation, https://www.tco.se/globalassets/den_svenska_modellen_sv.pdf, s. 
2. (2017-12-21) 
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Metod  
I studien använder jag mig av en komparativ analys av upphandlingarna samt arbetsprocessen 
för respektive gestaltning. Studien består till stor del av textanalys och jag har därför valt 
diskursteori som teoretisk metod för att genomföra denna. Jag har utgått från Diskursanalys 
som teori och metod av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips. Boken är ett 
introduktionsverk till de större inriktningarna inom det diskursanalytiska fältet. Huvudverket 
inom diskursteori, Hegemony and Socialist Strategy har skrivits av Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe.29 Diskurs syftar till en förståelse av det sociala som en diskursiv 
konstruktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska 
redskap. Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är färdiga 
eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om 
definitioner av samhälle och identiteter.30 Diskursteoretikerns uppgift är att studera strävan 
efter att etablera entydighet i det sociala på alla nivåer. Laclau och Mouffes diskursteori är 
med andra ord en teori om betydelsebildning.31  
 
Laclau och Mouffe gör själva inga detaljerade analyser av empiriskt material,  därför har jag 
anpassat teorin efter mina egna syften och förenklat den något. Huvudverket är nämligen 
omfattande och bygger på dekonstruktion av andra teoribyggen. Detta gör de 
diskursteoretiska texterna svårtillgängliga, eftersom de förutsätter djupare kunskap om de 
andra teorier de bygger på.32 Jag har därför valt ut ett antal begrepp ur Laclau och Mouffes 
värld som jag anser är relevanta för denna undersökning.  
 
Diskursen etableras genom att betydelse utkristalliseras kring några nodalpunkter.33 Dessa är 
priviligierade tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilken de får sin betydelse. 
I denna undersökning är demokrati och ideologi exempel på två nodalpunkter. Det diskursiva 
fältet är diskursens yttre, de tecken som inte får plats i enskilda diskurser. Skälet till att 
utesluta dessa i den specifika diskursen är strävan efter att skapa entydighet. Element är de 
tecken som inte slutgiltigt fått sin mening fixerad, mångtydiga tecken. En diskurs försöker 
göra elementen till moment genom att reducera dess mångtydighet till entydighet. Med 
diskursteoretiska begrepp är detta en tillslutning – ett tillfälligt stopp i tecknens 
betydelseglidning.34 Offentlig konst är ett exempel på element i denna undersökning då det 
finns flera konkurrerande sätt att uppfatta begreppet på. Genom att använda Patricia C Philips 
definition av offentlig konst blir det istället ett moment, just för denna undersökning. 

                                                        
29 Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 
2000, s. 31.  
30 Winter Jørgensen och Phillips, 2000, s. 31.  
31 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 40.  
32 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 57.  
33 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 33.  
34 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 33-36.  



8 
 

Utgångspunkten är således att all betydelse glider och att alla diskurser är tillfälliga och 
därmed en kamp om betydelsebildning, ett försök att skapa entydighet.35  
 

Hos Laclau och Mouffe är de politiska processerna centrala.36 Jag har tidigare använt mig av 
Mouffes begrepp och beskrivit hennes tankar om politik i relation till konst genom texten Art 
and Democracy: Art as an Agnostic Intervention in Public Space. Jag går inte vidare in på 
Laclau och Mouffes tankar om politik i relation till diskursteori i min studie.   
 
Forskningsöversikt 
Forskningen kring 1900-talets offentliga konst i relation till politik är omfattande. I Sverige 
har denna forskning resulterat i ett antal akademiska avhandlingar, däremot är konsten i 
Stockholms tunnelbana ett förhållandevis outforskat område, särskilt när det gäller senare 
konstnärliga gestaltningar. En avhandling som varit särskilt betydande för denna uppsats är  
Skulptur i folkhemmet: den offentliga konstens institutionalisering, referentialitet och 
rumsliga situationer 1940-1975 av Jessica Sjöholm Skrubbe. Här exkluderas 
tunnelbanegestaltningarna helt, däremot berörs den period under efterkrigstiden då den 
offentliga konsten i Sverige fick nya funktioner, vilket även kom att påverka den konst i 
tunnelbanan som uppfördes under samma tid. Sjöholm Skrubbes forskning har utgjort en 
viktig grund för den del av min uppsats som berör tiden för Ristningar i Naturbetongs 
tillkomst. I avhandlingen används också begrepp från Rosalyn Deutsche och Patricia C 
Philips. Sjöholm Skrubbe har även bidragit till den omfattande forskningen kring Siri Derkert, 
främst med fokus på hennes offentliga uppdrag. Antologin Att alltid göra och tänka det olika: 
Siri Derkert i 1900-talet av Annika Öhrner och Mats Rohdin berättar om Derkerts liv och 
konstnärskap. Jessica Sjöholm Skrubbe har där bidragit med texten ”Personligt och Politiskt: 
Om Siri Derkerts offentliga konst och modernitetetens rum” och Mats Rohdin med ”Konst, 
Politik och Klotter: Siri Derkert och Östermalmstorgs tunnelbanestation i mediearkiven”. 
Dessa två artiklar tar delvis upp det politiska spelet bakom Ristningar i Naturbetongs 
tillkomst samt de kontroverser som omgav verket och dess ideologiska budskap.  
 

Det finns även ett antal andra akademiska avhandlingar som tar upp frågor kring konst och 
politik. Jag vill nämna tre av dessa, som på olika sätt närmar sig ämnesområdet. I Anna 
Lundströms avhandling Former av politik: tre utställningssituationer på Moderna Museet 
1998-2008 utreds begreppen politik och det politiska i ett inledande kapitel. Då Moderna 
Museet är en statlig institution är museet i hög grad präglat av samhällets politiska ideologier, 
liksom konsten i det offentliga rummet. Lundström använder även begrepp från Chantal 
Mouffe i sin undersökning. Konstnärliga projekt & experiment: beviljade projektbidrag ur 
Sveriges bildkonstnärsfond 1976-2007 är en avhandling av Anna Brodow Inzaina där syftet är 
att undersöka förhållandet mellan konstlivets intressen och politiska beslut samt peka på 

                                                        
35 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 34.  
36 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 41.  



9 
 

förändringar över tid genom att studera dokumentationen över beviljade bidrag under ett antal 
år. Slutligen vill jag även nämna Pella Myrsteners masteruppsats Konsten att tävla i konst – 
en undersökning av tävlingar i offentlig konst i Sverige 1937-1970. I uppsatsen undersöks 
syftet med tävlingarna, processerna och diskussionerna för att peka på hur dessa förändrats 
över tid.  
 

Avgränsning 
I Stockholms tunnelbana finns ett stort antal konstnärliga gestaltningar, flera av dem gjorda av 
konstnärer som var politiskt engagerade. Derkerts Ristningar i Naturbetong är ett av de mest 
kända av dessa. Den satsning som nu görs i Stockholms tunnelbana är den första efter ett 
längre uppehåll. Jag har utgått från likhetsprincipen när jag valt vilka två verk som ska ingå i 
studien. Att valet föll på Åsa Jungnelius beror på att hennes egen beskrivning av verket berör 
liknande ämnen som Derkert tar upp, om än något mer abstrakt framfört. Analysen blir 
intressant i det att verken på pappret delar en slags åsikts-gemenskap och tar upp ämnen som 
kan uppfattas som kontroversiella av en beställare. Jag har valt att endast använda mig av två 
verk, för att ha möjlighet att fördjupa mig i dokumentationen kring dessa och framför allt 
processen från tävling till färdigt verk. Ett större antal verk från flera tidsperioder kan ge 
andra resultat, men jag bedömer att det inte skulle inte förändra frågan kring det informella 
regelverk som är en central del i denna undersökning.   
 
Disposition  
I inledningen ges en kortfattad introduktion till ämnet samt beskrivning av de två 
gestaltningar som ingår i studien. Vidare beskrivs syfte, frågeställningar samt de teoretiska 
och metodiska tillvägagångssätten som används i studien. Inledningen avslutas med en 
genomgång av tidigare forskning samt avgränsning. I kapitel ett, Offentlig gestaltning i 
tunnelbanan ges en historisk bakgrund till gestaltningarnas tillkomst samt beskrivning av 
upphandlingssituationen för respektive verk.  
I kapitel två, Spelets regler, utgår jag från min arbetshypotes kring det formella och 
informella regelverket gällande verkens tillkomst. Här beskriver jag de två konstverkens 
ideologiska uttryck och hur dessa uppfattats av beställare och övriga beslutsfattare. I den 
avslutande diskussionen presenteras mina resultat av jämförelsen, eventuella skillnader och 
likheter i de båda verkens tillkomst, med fokus på politiskt inflytande kontra den konstnärliga 
uttrycksfriheten.  
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OFFENTLIG GESTALTNING I TUNNELBANAN 
 
Stockholms tunnelbanan stod inför en storskalig utbyggnad vid samma tid som begreppet 
offentlig konst introducerades i Sverige.37 Från 1960-talet och framåt pågick ett skifte där 
synen på betraktaren gick från passiv mottagare till aktiv deltagare. Den offentliga konsten 
fick alltså en ny funktion som opinionsbildande.38 Jessica Sjöholm Skrubbe beskriver det som 
”en rörelse från idén om estetisk fostran till föreställningen om en demokratisk 
kulturpolitik”.39 Sjöholm Skrubbe har bedrivit omfattande forskning kring den period inom 
svenskt kulturliv som brukar benämnas som rekordåren mellan 1950-1970.40 Hon beskriver 
vidare: 
 

Efterkrigstidens satsningar på konst i offentlig miljö kan beskrivas som kulturella motsvarigheter 
till välfärdssamhällets sociala och ekonomiska reformer. Den sammanhållande idén var att konsten 
skulle demokratiseras. Demokratiseringstanken rymde flera aspekter och de viktigaste skälen 
bakom tillgängliggörandet av konsten var att medborgarna skulle ges estetiska upplevelser och 
bildning, samt att konstnärerna skulle ges arbetstillfällen på samma gång som de bidrog till den 
pågående uppbyggnaden av välfärdssamhället genom att ge konsten både sociala, estetiska och 
platsskapande funktioner.41  
 

Fröet till satsningarna på den offentliga konsten såddes emellertid betydligt tidigare. Arthur 
Engberg, utbildningsminister under 1930-talet, uttryckte sig entusiastiskt i en statlig offentlig 
utredning:  
 

I våra dagar äro både intresset och förståelsen för konst i god växt. Konsten är på väg att bliva 
allas egendom. Såväl som i offentliga byggnader och i samlingslokaler som på arbetsplatserna, i 
fabrikerna och på kontoren, har ett konstnärligt inslag vunnit allt högre uppskattning. Denna 
utvecklig bör på alla sätt understödjas.42 
 

Jessica Sjöholm Skrubbe beskriver ambitionerna kring konsten i det offentliga rummet. Den 
ideala offentliga konsten skulle vara fri från politik och ideologi. Denna föreställning hade sin 
motsvarighet i den uppfattning som rådde i västvärlden under kalla kriget, där det fria och 
demokratiska väst förknippades med fri konst, medan öststaternas socialistiska realism 
fördömdes som propaganda. Skrubbe drar slutsatsen att den ideologi som framför allt präglat 
den offentliga konsten i folkhemmets Sverige var att denna konst skulle vara icke-politisk. 

                                                        
37 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 
och rumsliga situationer 1940-1975, Makadam, (Diss.) Uppsala : Uppsala universitet, 2007, Göteborg, 2007, s. 
44.  
38 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 49. 
39 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 44. 
40 Stockholm konst: http://www.stockholmkonst.se/om-stockholm-konst/start-och-historia. (2017-12-04) 
41 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 183-184.  
42 Stensman, 1982, s. 129. 
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Hon tillägger dock att ”en icke-politisk diskurs naturligtvis inte är detsamma som att i 
praktiken vara politiskt neutral.”43  
 
Myndigheten Statens konstråd bildades 1937, och innebar en stor förändring beträffande 
statens ansvar för den offentlig konsten. Konstrådets huvudsakliga uppgift blev att ansvara för 
de konstnärliga utsmyckningar som kunde komma ifråga i samband med statliga nybyggnader 
eller större om och tillbyggnader. Konstrådet skulle vidare om möjligt ansvara för att redan 
uppförda statliga byggnader skulle förses med konstverk, vid behov erinra om konstverkens 
placering och vård samt också verka för att kommunala byggnader och offentliga platser 
försågs med konst. 44 För att leva upp till detta krävdes betydande ekonomiska resurser.45 
Lösningen för finansieringen av konstrådets verksamheter kom att ge upphov till den 
välkända så kallade enprocentregeln, som från början inte var en regel utan snarare en 
rekommendation. Idag är enprocentregeln tvingande (åtminstone i Stockholms stad) och 
anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig 
gestaltning.46 Regeln har tillämpats på varierande sätt sedan den instiftades. Andra 
världskrigets utbrott gjorde till exempel att många nybyggnadsprojekt stannade upp och 
därmed också den progressiva satsningen på den offentliga konsten.47  
 
Gestaltningar i Stockholms tunnelbana 
Konsten i Stockholms tunnelbana är något helt unikt. Redan i slutet av 1940-talet insåg 
konstnärerna, framför allt konkretisterna, vilka möjligheter det fanns i dessa nya offentliga 
rum.48 I tidskriften Konst & Kultur från 1949 finns entusiastiska texter som beskriver 
visionerna om vad ingenjörer, arkitekter och konstnärer skulle kunna åstadkomma 
tillsammans.49 Argumenten som presenterades från konstnärshåll var varierande men ord som 
orienterbarhet, tillsammans med glädje och lekfullhet var återkommande.50 Flera uttalanden, 
både av konstnärer och arkitekter, beskriver vikten av samarbete, gärna på ett tidigt stadium. 
Detta var en förutsättning för att lyckas med uppgiften, menade man.51 Förslagen och idéerna 
möttes av skepsis och misstro från politiskt håll. De styrande insåg inte det betydelsefulla i att 
upplåta plats för konsten i tunnelbanan. Idéerna som fanns 1949 nådde aldrig skisstadiet, de 
kommersiella krafterna var starkare under denna tid. Planen var länge att endast reklam skulle 

                                                        
43 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 109-110. 
44 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 51-52.  
45 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 52.  
46 Stockholm Konst: http://www.stockholmkonst.se/konsten/enprocentsregeln/enprocentsregeln.          

(2017-12-11) 
47 Stensman, 1982, s. 129.  
48 Stensman, 1982, s. 129. 
49 För ett urval av texterna se Stensman, 1985, s. 61-64.  
50 Stensman, 1985, s. 69.  
51 Stensman, 1982, s. 130.  
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få finnas, och de kakelklädda stationerna fortsatte att byggas.52 Mailis Stensman beskriver hur 
det fanns en föreställning om hur transportsystemet i en storstad skulle se ut, gärna som Paris 
metro, med vitt kakel och stora, inramade reklamaffischer. Reklamen utgör än idag en viktig 
och kontinuerlig inkomstkälla för ägandeparten.53  
 

Kampen för konsten i tunnelbanan fördes också på andra sätt. Mailis Stensman beskriver hur 
de envisa konstnärerna Siri Derkert och Vera Nilsson kunde stå vakt utanför de lokaler där 
tunnelbaneprojekteringens män sammanträdde för att efter sammanträdets slut argumentera 
för konsten i tunnelbanan.54 Ibland sprang de efter männen och fortsatte med sina 
övertalningsförsök ute på trottoaren. Dessa tillfällen kombinerade med mer traditionell 
uppvaktning bidrog säkerligen till att det blev dags för politikerna att agera. Det var 
emellertid först 1955 som två motioner undertecknades till Stockholms stadsfullmäktige. Det 
blev början till det politiska beslut som utlyste den första tävlingen: att ge den blivande 
stationen i Klara (numera T-centralen) en konstnärlig gestaltning. 55   
 
Idétävlingen 1960 
Reaktionen på T-centralens gestaltning var mycket positiv, och då flera stationer var under 
planering beslöt AB Stockholms Spårvägar år 1960 att utlysa ännu en tävling om ”konstnärlig 
utsmyckning av tunnelbanestationer”. Tävlingen var därmed inte uppbunden till någon 
särskild station. Som typexempel angavs bergstunnelstationen vid Fridhemsplan. 1960 års 
tävling skiljde sig från 1956 bland annat genom att helhetslösningar efterfrågades i större 
utsträckning. Idétävlingen omfattade fyra alternativ: 
 

1. Förslag till utsmyckning utan reklam. 
2. Förslag med en blandning av reklam och konstnärlig utsmyckning. 
3. Förslag med huvudvikt på reklam i ungefär den omfattning som då förekom på 

innerstadsstationerna. 
4. Förslag till detaljer i stationerna, såsom golv, räcken och skulpturer.56 

 
Av förslagen enligt alternativen 1-3 begärdes en helhetslösning av rummet, dvs materialval 
samt färgsättning av golv, väggar och tak skulle ingå. Man vände sig denna gång inte bara till 

                                                        
52 Exempel på en sådan station är tex Hötorget, där den nuvarande konsten adderats vid senare 

renoveringar. Denna station invigdes 1952. Söderström, 1985, s. 202.  
53 Storstockholms Lokaltrafiks reklamintäkter beräknas uppgå till 330 miljoner kr år 2017.                 

Andreas Jennische, ”SL ska dra in mer pengar på ny reklam i t-banan och på bussen”, Stockholm Direkt, 
2016-01-11, hämtat från: http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sl-ska-dra-in-mer-pengar-pa-ny-reklam-
i-t-banan-och-pa-bussen/aRKpak!IpDSvHf9n8MuBG7VYfLXyQ. (2017-12-13) 

54 Stensman, 1982, s. 131.  
55 Stensman, 1982, s. 131.  
56 Stensman, 1982, s. 132.  
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konstnärer utan också till arkitekter, affischtecknare med flera.57 Juryns ordförande blev 
denna gång ansvarige borgarrådet Helge Berglund, tillika ordförande i spårvägsbolagets 
styrelse. I övrigt ingick kulturborgarrådet Gunnar Dahlgren, byggnadsnämndens ordförande 
borgarrådet Joakim Garpe, finansborgarråd Hjalmar Mehr och direktör Rutger Palme. 
Konstnärsledamöter var Felix Hatz, Nils Gehlin, Birgitta Liljeblad, Edvin Öhrström och Åke 
Jonsson. Som särskilt sakkunniga deltog chefarkitekt Torsten Westman från 
stadsbyggnadskontoret och SAR samt konstnären Anders Beckman. 58 Den totala prissumman 
för tävlingen var 100 000 kronor. Bland de 159 insända förslagen prisbelönades 26 inom 
alternativen ett och fyra; endast ett inom alternativ två.59 Inget förslag inom alternativ tre 
ansågs kunna prisbelönas. Juryn konstaterade i sitt utlåtande att det förelåg avsevärda 
svårigheter att kombinera intensiv reklamaffischering med meningsfull konstnärlig 
utsmyckning:   

 

Prisnämnden har av tävlingsresultatet dragit den slutsatsen, att den bästa stationsmiljön uppnås, 
när den enskilda stationen kan ges en konstnärligt helgjuten, karaktärsfull och från de andra 
stationerna skild utformning. De olika stationerna på banan kan då framträda med var sin särart 
och trots stora tekniska likheter ändå ge trafikanterna en naturlig möjlighet att orientera sig i ban- 
systemet.60 
 

De högsta priserna på vardera 20 000 kronor gick till Siri Derkert och Berndt Helleberg. 
Dessa förslag rekommenderades också till vidare bearbetning. I övrigt överlämnades 
bearbetningen av tävlingsresultatet helt till spårvägsbolagets eget konstnärsråd, som bestod av 
Sven X:et Erixon, Tor Hörlin, Bror Marklund och Karl Axel Pehrson.61 Alla prisbelönade 
förslag hade konstaterats tekniskt och tidsmässigt genomförbara. Det var därmed den 
konstnärliga bedömningen som avgjorde vilken gestaltning som skulle placeras på vilken 
station.62 Siri Derkerts förslag knöts formellt till Östermalmstorgs tunnelbanestation år 1962. 
Det var från början tänkt att Margareta Carlstedts emaljmålningar skulle placeras på stationen, 
men hon bedömdes för okänd som konstnär att ta sig an en så central station som 
Östermalmstorg.63 Valet föll därför på Derkert, som var något av en kändis i samtiden.64 
 

                                                        
57 Tävlingen annonserades i dagspress den 16 december 1960. Se tex: Osignerad, ”AB Stockholms Spårvägar 
utlyser pristävling för svenska konstnärer, arkitekter, reklamtecknare m.fl.”, Expressen, 1960-12-16.  
58 Juryns medlemmar stod listade i den inbjudan som annonserades i dagspress. Se tex: Osignerad, ”AB 
Stockholms Spårvägar utlyser pristävling för svenska konstnärer, arkitekter, reklamtecknare m.fl.”, Expressen, 
1960-12-16.  
59 För lista över samtliga prisbelönade konstnärer 1961 se tex: Osignerad, ”Storpris i t-banetävling”, Dagens 
Nyheter, 1961-05-30.  
60 Stensman, 1985,  sid 90.  
61 Stensman, 1985, s. 88.  
62 Stensman, 1985, s. 91-92.  
63 Stensman, 1985, s. 92.  
64 Mats Rohdin, ”Konst, Politik och Klotter: Siri Derkert och Östermalmstorgs tunnelbanestation i 

mediearkiven”, Att alltid göra och tänka det olika. Siri Derkert i 1900-talet, Mats Rohdin & Annika 
Öhrner (red.), Kungliga Biblioteket, Stockholm, 2011, s. 225-227.  
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Den nya tunnelbanan  
Sedan tunnelbanegestaltningarna började förverkligas i mitten av 1950-talet har mycket 
förändrats. Det som började som påtryckningar från framsynta och entusiastiska konstnärer är 
numera ett välkänt inslag i stadsbilden och en del av ett vedertaget system. Den stora satsning 
som görs idag är den första efter ett längre uppehåll.65 Från 1960-talet och framåt har samtliga 
nybyggda stationer fått någon typ av konstnärlig gestaltning. Under 1990-talet genomfördes 
ett större antal renoveringar av de äldre stationerna och i samband med dessa adderades konst 
till vissa av dem. Under 2000-talet fortsatte renoveringarna, men inga nya stationer byggdes. 
Däremot togs initiativ till Konstväxlingar, tillfälliga utställningar där kraven inte är lika höga 
kring till exempel materialbeständighet.66  
Satsningen som pågår idag innebär att det befintliga nätet byggs ut med två mil nya spår samt 
tolv stationer. Utbyggnaden görs för att möta det ökade behovet av kollektivtrafik då 
Stockholm tillhör de mest snabbväxande städerna i Europa.67 Förutom tunnelbanesatsningen 
åtar sig även kommunerna att tillsammans bygga cirka 78 000 bostäder i den nya 
tunnelbanans närområde. De nya stationerna är planerade att invigas under åren 2021-2025.  
 
Det är Stockholms läns landsting, SLL, som ansvarar för tunnelbanegestaltningarna. SLL:s 
verksamheter innefattar hälsa och vård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Då 
kollektivtrafiken ingår i SLL:s verksamhet faller konsten i tunnelbanan även under deras 
ansvarsområde. SLL ansvarar till exempel även för konstnärliga gestaltningar på sjukhus och 
vårdinrättningar. De beskriver sitt uppdrag på följande sätt: ”Att stärka regionens kulturliv 
och sprida kulturen till områden och grupper som annars har svårt att nås av 
kulturupplevelser.”68 Övriga upphandlingar för offentliga verk i Stockholm går genom 
Stockholm konst, som är en del av Stockholms stads kulturförvaltning. Vid den nya 
tunnelbanans utbyggnad har de två organisationerna haft ett visst samarbete. Mårten 
Castenfors, chef för Stockholm konst satt i juryn under upphandlingen av de nya stationernas 
gestaltning, som representant för Stockholm Stad.  
 
Projekttävling 2015 
Då de nya stationernas gestaltning skulle upphandlas togs ett konstprogram fram. 
Programmets syfte var att informera om projektet utifrån ett historiskt och organisatoriskt 
perspektiv. Det övergripande målet beskrevs som att ge varje station ett stationsunikt uttryck 
som ska bidra till identitet och orientering. 69 De nya gestaltningarna har upphandlats under 

                                                        
65 De senaste stationerna som invigdes var Skarpnäck och Bagarmossen 1994. Storstockholms Lokaltrafik: 

http://slkonst.se/om-konsten/historia. (2017-11-23) 
66 Dessa finns bland annat att se på Slussens station. Storstockholms Lokaltrafik: 

http://slkonst.se/konstvaxlingar.(2017-11-23) 
67 Se Konstprogram, bilaga nr 1, punkt nr 5.   
68 Stockholms läns landsting, http://www.sll.se/verksamhet/Kultur. (2017-12-13) 
69 Se Konstprogram, bilaga nr 1, punkt nr 3. 
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Lag om upphandling inom försörjningssektionerna, LUF: kap 13: Projekttävlingar på 
tjänsteområdet.70 Upphandlingen skedde sedan i två steg:  
 

1. Intresseanmälan 
2. Det parallella skissuppdraget 

 
Steg ett beskrivs i inbjudan som en ”intresseanmälan”, som skickades in av konstnären 
själv.71 Kvalificeringskraven innefattade att den sökande måste vara yrkesverksam konstnär 
med F-skattsedel. Den sökande skulle också bifoga CV samt tre till fem referensobjekt som 
visade prov på ”konstnärliga och gestaltningsmässiga förmågor”.72 Förutom detta skulle 
konstnären även formulera en kort text ”max 1 stycken A4-sida” med en beskrivning av 
konstnärens syn på hur denne ”arbetar i samverkan med arkitekt, byggentreprenör och 
tekniska konsulter för att skapa byggnadsintegrerad konst”.73 Därefter valdes ett antal sökande 
ut som bäst uppfyllde de kvalificeringskrav som ställdes i annonsen. Tidigare erfarenheter av 
konstnärlig gestaltning i ”samverkan med arkitekt och/eller byggentreprenör samt erfarenhet 
av konstnärlig gestaltning för offentlig miljö” beskrevs i inbjudan som ”meriterande, men inte 
ett krav”.74 
 
I steg två, det parallella skissuppdraget, fick de utvalda konstnärerna i uppdrag att lämna ett 
skiss-förslag på ett i förväg bestämt referensobjekt, den så kallade typstationen. Dessa förslag 
lämnades in anonymt i enlighet med paragraf 9 i LUF:  

 
Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som 
lämnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten ska gälla fram till dess juryn har lämnat sitt meddelande 
eller beslut. Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen om projekttävlingen 
beaktas.75 

  
Kriterierna, eller bedömningsgrunderna beskrevs enligt följande: 
 

- Konstnärliga kvaliteter och genomförbarhet. 
- Gestaltningsmässig och konstnärlig förmåga. 
- Hur förslaget förstärker och bidrar till typ-stationens rumsligheter med avseende på 

tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet. 

                                                        
70 För LUF: kap 13 se Notisum: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071092.htm. Observera att det finns 

en ny LUF för 2017 men det var den ovanstående som användes vid upphandlingen av Snäckan. (2017-
12-28) 

71 Se Inbjudan till projekttävling – konstnärlig gestaltning bilaga nr 2, s. 3-4.  
72 Se Inbjudan till projekttävling – konstnärlig gestaltning bilaga nr 2, s. 3. 
73 Se Inbjudan till projekttävling – konstnärlig gestaltning bilaga nr 2, s. 2.  
74 Se Inbjudan till projekttävling – konstnärlig gestaltning bilaga nr 2, s. 3.  
75 För LUF: kap 13 se Notisum: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071092.htm. Observera att det finns 

en ny LUF för 2017 men det var den ovanstående som användes vid upphandlingen av Snäckan. (2017-
12-28) 
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- Hur förslaget kan integreras i stationens konstruktion och utformning. 
- Ekonomisk genomförbarhet. 
- Förvaltningsaspekter och materialval.76  

 
Juryn bestod av ordförande Riggert Andersson, förvaltningschef, förvaltning för utbyggd 
tunnelbana, Ylva Berglund, affärsförvaltare konst, trafikförvaltningen, Eva Bergquist, 
förvaltningschef, kulturförvaltningen, Ann Magnusson, Art Consultant & Artistic Director, 
KRO, Mårten Castenfors, chef Stockholm konst, Mikael Falk, konstansvarig 
kultursekreterare, Järfälla kommun Katarina Fredrika, förnyelsestrateg och projektledare, 
Nacka kommun.77  
 
För att säkerställa bedömningsgrunderna genomfördes intervjuer med vissa av de tävlande 
konstnärerna enligt paragraf 10 i LUF:  ”Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av 
juryn att besvara frågor som juryn noterat i protokollet i syfte att klargöra projektets alla 
aspekter. Fullständiga protokoll skall upprättas över dialogen mellan ledamöterna i juryn och 
tävlingsdeltagarna.”78 Enligt Anders Karnestrand, entreprenad-upphandlare vid SLL, 
genomfördes en intervju med Åsa Jungnelius, men Karnestrand beskriver denna som en 
”dialog” där beställaren informerade om ”projekten på förvaltningen, tidsplaner mm”. 79 Av 
den anledningen fördes inget protokoll över mötet.80  
 
Till det parallella skissuppdraget bjöds mellan 20-30 konstnärer in att vidareutveckla sina 
förslag. Av dessa prisbelönades tolv stycken, bland annat Åsa Jungnelius och hennes verk 
Snäckan.81 Arvodet för det godkända skissuppdraget uppgick till 50 000 kronor exklusive 
moms per konstnär. De utvalda förslagen fördelades sedan bland stationerna och konstnärerna 
fick i samarbete med arkitekt och tekniska experter vidareutveckla sitt skissförslag för den 
aktuella stationen. Jungnelius tilldelades Hagastadens station, på den nya Gula linjen med 
slutstation Arenastaden. Verket är under uppförande och planerad invigning sker år 2022.82  
 
 
 
 
                                                        
76 Se Inbjudan till projekttävling – konstnärlig gestaltning, bilaga nr 2, s. 2. 
77 För jury-representanter se Stockholms läns landsting: http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/konsten-i-nya-
tunnelbanan. (171213) 
78 För LUF: kap 13 se Notisum: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071092.htm. Observera att det finns 

en ny LUF för 2017 men det var den ovanstående som användes vid upphandlingen av Snäckan. (2017-
12-28) 

79 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 3.  
80 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 3. 
81 För samtliga prisbelönade konstnärer se Stockholms läns landsting,  

http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/konstnarernas-gestaltning. (171213)  
82 Se Inbjudan till projekttävling – konstnärlig gestaltning, bilaga nr 2, s. 2.  
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SPELETS REGLER   
 
Påskyndandet av tunnelbanegestaltningarna under 1950 och 60-talet vittnar om att stadens 
politiker med borgarråd Hjalmar Mehr i spetsen började förstå nyttan med offentlig konst. 
Förutom den gamla folkhemstanken ”konsten för folket” blev gestaltningarna också ett sätt att 
profilera Stockholm och politikerna själva.83 Ristningar i Naturbetong anses idag vara ett av 
de viktigaste verken inom den offentliga konsten i Sverige.84 Detta framgår bland annat i En 
värld under jord: färg och form i tunnelbanan där Mailis Stensman ägnar åtskilliga sidor åt 
Derkerts arbete i kapitlet ”Konsten i underjorden”.85 1960-talet markerade också den 
konstnärliga höjdpunkten under Hans von Helands tid som VD för Stockholms Spårvägar. 
Under 60-talet kom von Heland att visa ett sådant engagemang för tunnelbanekonsten att 
denna period brukar benämnas som ”von Helands tid”.86  
 
Ristningar i Naturbetong 
Ritsningar i Naturbetong har under åren givit upphov till såväl kritik som konflikt och 
censur.87 Verket mottogs dock övervägande positivt vid invigningen 1965 av såväl 
konstkritikerna som allmänheten. De invändningar som framförts under årens lopp har 
handlat om att det skulle ha varit utfört i en obegriplig klotterstil, att det ideologiska innehållet 
förvandlade verket till ”en dagstidning i betong” som snart skulle bli daterad och att de 
avporträtterade inte var tillräckligt kända.88 I en insändare till Svenska Dagbladet söndagen 
den 23 maj 1965 skriver avsändaren Carl Bildt bland annat: ”Jag kan omöjligen begripa hur 
de ansvariga kunnat tillåta en sådan politisering av tunnelbanan”. Han skriver vidare: ”Jag 
anser, att våra allmänna kommunikationsmedel inte bör bli föremål för propaganda”.89  
 
En aspekt jag också vill nämna är verkets placering på Östermalmstorgs tunnelbanestation. 
Den nya tunnelbanelinjen förband det borgerliga Östermalm med typiska arbetarklassförorter 
i Stockholms utkant längs röda linjen. Platsen har alltså en viktig symbolik för verket, och de 
ideologiska ställningstaganden Derkert väljer att göra.90 Mottagandet av Ristningar i 
Naturbetong vittnar om att Derkert också hamnade nära det gränssnitt som Patricia C Philips 
beskriver. I debatterna som uppstod konfronterades personliga intressen, kollektiva värden 
och sociala och ideologiska frågeställningar mot varandra.91 Denna typ av konfrontation är ett 
tydligt exempel på det Philips beskriver när hon säger att konsten skapar sin egen 

                                                        
83 Stensman, 1985, s. 89.  

84 Rohdin, 2011, s. 229. 
85 Rohdin, 2011, s. 229.  
86 Stensman, 1985, s. 89.  
87 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 188.   
88 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 187.  
89 Carl Bildt, ”Propaganda i t-banan”, Svenska Dagbladet, 1965-05-23.  
90 Rohdin, 2011, s. 239-240. 
91 Sjöholm Skrubbe, 2011 s. 188.  
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offentlighet.92 I fallet med Ristningar i Naturbetong engagerade sig dessutom allmänheten på 
ett ovanligt sätt: de oblästrade väggarna på perrongen fylldes nästan omedelbart av klotter där 
tunnelbaneresenärerna tog ställning för eller emot Derkerts budskap. Klottret kom att 
benämnas som ”Derkerts gästbok” och sågs till en början som ett uppfriskande inslag, inte 
minst av konstnären själv.93 Platsen aktiverades därmed i allra högsta grad av konstverket, 
istället för tvärtom.94  
 

Derkerts färdiga konstverk från 1965 kan kontrasteras mot det vinnande tävlingsförslaget från 
1961. Tävlingsförslaget utgör en blandning av figurativa skisser med abstraherande inslag, 
som varken i bild eller i ord innehåller något som kan uppfattas som explicit.95 Juryns 
prismotivering innehåller inte heller något om Derkerts val av motiv eller något annat som 
kan uppfattas i ideologiska termer. Det är främst formmässiga egenskaper som 
uppmärksammas: 
 

Förslaget är konstnärligt mest helgjutet. Det är enhetligt, ej överlastat, har nerv i teckningen, är 
livfullt i linjerytmen och ändå, tack vare den diskreta färgskalan, vilsamt för åskådaren. Detaljerna 
vittnar om en övertygande förtrogenhet med det föreslagna materialet, som torde vara mycket 
lämpligt och på den avsedda platsen rentav naturligt.96 

 
Det färdiga verket innehåller däremot en mängd budskap där Siri Derkert gör ideologiska 
ställningstaganden. Verket som invigdes vid stationens öppnande år 1965 består av två 
paneler i naturbetong om vardera 145 x 3,5 meter som är sandblästrade med motiv 
förknippade med de samhällsfrågor Derkert var engagerad i. Kvinnors rättigheter, 
fredsrörelsen samt miljöfrågor.97 Motiven tar sig uttryck i ett stort antal porträtt av kända 
personer inom dessa rörelser kombinerat med mer stridsropsliknande appeller som ”NED 
MED VAPNEN” och ”FRED” skrivet på en mängd olika språk. Vidare finns även noterna till 
Marseljäsen och Internationalen representerade. Förutom de uppenbart ideologiska partierna 
där Derkert tar ställning för olika samhällsfrågor är det också värt att notera de mer vardagliga 
motiven, ömsinta scener hämtade ut Derkerts personliga liv och erfarenheter. 98 Motiven 
föreställer bland annat lekande barn och flera av Derkerts familjemedlemmar. Konstnärens 
eget porträtt finns också inristat. Sjöholm Skrubbe beskriver: 
 

Genom att på detta sätt jämställa vardagsliv och samhälls-politik och genom att låta familjescener 
ta så stor och självklar plats i Ristningar i Naturbetong manifesterade Derkert betydelsen av den 

                                                        
92 Philips, 1988, s. 93.  
93 Rohdin, 2011, s. 256.  
94 Philips, 1988, s. 93.  
95 I Dagens Nyheter ses Derkert posera bredvid delar av tävlingsförslaget. Osignerad, ”T-banebelöning för 

Ristningar”, Dagens Nyheter, 1961-05-30.    
96 Rohdin, 2011, s. 249.  
97 Nationalencyklopedin, (Uppslagsord: Siri Derkert), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/siri-
derkert. (2017-12-28)  
98 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 201-202. 
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personliga erfarenheten i konsten och samhällspolitiken. Sammanställningens budskap är att visa 
hur tätt sammanflätat det personliga och politiska alltid är, omöjligheten i att skilja dem åt.99    
 

Derkerts arbete på Östermalmstorgs tunnelbanestation sammanfaller tidsmässigt med kalla 
krigets mest kritiska skede under första häften av 1960-talet.100 Redan innan verket stod klart i 
tunnelbanan var det känt att ”tonerna ur de revolutionära massornas mest inspirerande sånger” 
fungerade som en sammanbindande länk i verket.101 Notskrifterna till Marseljäsen, den 
franska nationalsången, och Internationalen, den internationella arbetarrörelsens främsta 
kampsång, löper längs med de yttre väggarna i tunnelbanan. Internationalen förknippades 
även med Sovjetunionen och kommunismen, där den hade använts som nationalsång fram till 
1944.102 Detta kom att skapa ängslighet hos beställaren och i november 1964 skrev Hans von 
Heland till Siri Derkert för att förklara situationen. Brevet är författat i tjänsten på Stockholms 
Spårvägars brevpapper och von Heland vädjar där till Derkert att överge Internationalen till 
förmån för ett motiv ur Beethovens nionde symfoni. Han fortsätter vidare: 
 

Vi är förbjudna genom beslut i stadsfullmäktige att i tunnelbanan framföra något, som kan 
åstadkomma en politisk dissonans. Jag kan inte svara på om Internationalen på grund av sin 
partipolitiska anstrykning måste betraktas på detta sätt. Du måste dock – gärna med min hjälp – 
klargöra, att du inte genom att använda Internationalen bryter mot spelets regler103 (min 
kursivering) 

 
Beställarens oro inför hur det laddade musikstycket skulle uppfattas är ett ovanlig yttrande 
eftersom det så tydligt vittnar om de begränsningar som omgärdade den offentliga konsten.  
Här framgår att spelets regler bland annat innebar att konsten skulle vara ideologiskt neutral 
till sin karaktär och att det dessutom fanns ett tvingande regelverk.104 von Heland ville 
troligen ha ryggen fri, ifall kritik skulle riktas mot att han i egenskap av VD inte hade upplyst 
Derkert om förutsättningarna.105 Däremot beskriver von Heland i brevet hur han själv står de 
grupper ”mycket nära” som använder Internationalen.106 Underförstått så har han själv inga 
problem med musikstycket, men är orolig för hur det kan uppfattas av andra.  
 

Enligt det avtal som upprättades mellan Derkert och Stockholms Spårvägar står skrivet att 
”sedan kartongerna eller annat underlag för den konstnärliga utsmyckningen av 
uppdragsgivaren godkänts skall konstnären utföra utsmyckningen i angiven storlek.”107 
                                                        
99 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 202.  
100 Rohdin, 2011, s. 241.  
101 Sjöholm Skrubbe, 2011 s. 189.  
102 Rohdin, 2011, s. 241.  
103 Brev från Hans von Heland till Siri Derkert 641126, KB acc. 2009/93:1:5.   
104 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 191.  
105 Rohdin, 2011, s. 242.  
106 Brev från Hans von Heland till Siri Derkert 641126, KB acc. 2009/93:1:5.   
107 Avtal signerat Siri Derkert 621003 och Hans von Heland 621020. Från Stockholm Spårvägsmuseums 

arkiv.    
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Beställaren hade alltså, enligt avtalet, juridisk rätt att påverka det konstnärliga uttrycket i 
verket. I avtalet mellan Jungnelius och SLL finns en liknande formulering, men denna berör 
snarare byggnadstekniska aspekter av verket.108 Som historien visar fick Internationalen 
kvarstå i kompositionen. Dock endast genom notskrift, till skillnad från Marseljäsen som i 
verket består av både notskrift och textrader.109 Detta tyder på hur tänjbara von Helands 
begrepp politisk dissonans och spelets regler var. 110 Trots att det fanns såväl politiska beslut 
som ambitioner kring ideologisk neutralitet medgav regelverket trots allt ett visst 
förhandlingsutrymme.111 Brevet från von Heland är även ett mycket tydligt och ovanligt 
exempel på hur det synliga och osynliga regelverket samverkar sida vid sida. Kompromissen 
gjorde att Derkert höll sig inom ramen för det acceptabla, inom ramen för spelets regler.  
 
Snäckan 
Glaskonstnären Åsa Jungnelius (1974-) har haft en framstående karriär sedan examen från 
Konstfack 2004. Hennes uppmärksammade examensarbete Vad fin du är i håret, en 
installation med glasobjekt, tog upp frågor kring makt och attribut.112 

Mitt examensarbete handlade om att jag ville titta på attribut som läppstift, nagellack, dildos, 
fallosar, och snippan. För mig har attribut inte med ytlighet att göra utan med könsmakts-
ordningen. Jag tycker inte att vi lever i en jämställd värld, men jag tycker att kvinnligt kodade 
attribut har fått större pondus. Det finns ingen motsättning mellan att använda dem och att vara en 
smart ledare. Man behöver inte heller vara kvinna för att använda läppstift eller nagellack. Jag 
brukar säga att yta är aldrig ytligt, utan ytan är innehållet. Man måste titta på vad alla ytor betyder 
politiskt, varför man värderar dem på olika sätt.113  

Jungnelius föredrar att arbeta med glas, och färgen rosa har använts återkommande under hela 
hennes konstnärskap. Hon har arbetat med glasbruket Kosta Boda sedan 2007 och har blivit 
känd för allmänheten genom sina läppstift och nagellack av glas i olika storlekar och kulörer. 
Snäckan är Jungnelius fjärde uppdrag i offentlig miljö, de tidigare har dock inte varit av 
samma omfattning som det verk som nu är under uppförande.114  

Till skillnad från 1961 års jury bestod år 2015 års beslutsfattare av en blandning mellan 
kommunernas konstansvariga och konstrådgivare. Skillnaden är med andra ord stor i 
avsaknaden av yrkesverksamma konstnärer eller det konstnärsråd som fanns 1961. Det är 
också en ojämn fördelning mellan kommunernas konstansvariga som har fem platser i juryn 
mot konstrådgivarnas två platser. Arkitekter och tekniska experter fanns denna gång inte 

                                                        
108 Se Avtal Åsa Jungnelius, bilaga nr 6, punkt nr 5.  
109 Bredvid ett parti noter finns ”Allons Enfants” inristat som är de inledande orden i Marseljäsen.  
110 Rohdin, 2011, s. 242.   
111 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 191.  
112 Sara Abdollahi, ”Åsa Jungnelius” (publiceringsdatum ej angivet i artikel), Konstnärernas 

riksorganisation. Hämtat från: http://www.kro.se/node/2035. (2017-12-14) 
113 Abdollahi, Konstnärernas riksorganisation, http://www.kro.se/node/2035. (2017-12-14) 
114 Abdollahi, Konstnärernas riksorganisation, http://www.kro.se/node/2035. (2017-12-14) 
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representerade i juryn utan kom in i ett senare skede, när de tolv konstnärerna valts ut och 
tilldelats sina stationer. Det som främst diskuterades under juryns överläggningar var, enligt 
Mårten Castenfors, de konstnärliga kvaliteterna i förslaget, samt säkerhet, tillgänglighet och 
”annat som hör till vid offentlig konst”.115 Begreppet konstnärliga kvaliteter återkommer flera 
gånger i konstprogrammet och tävlingsinbjudan. Det är ett begrepp som används rutinmässigt 
för att beskriva konstnärlig höjd, men det är samtidigt ett otydligt begrepp som är svårt att 
definiera. I tävlingsinbjudan är de en av de viktigaste bedömningsgrunderna för huruvida en 
konstnär går vidare i tävlingen eller inte. Castenfors försöker förklara begreppet enligt 
följande: 

Konstnärliga kvaliteter är omätbara, men de framgår via kunskap och erfarenhet det vill säga som 
beställare är det en fördel om man han mångårig erfarenhet av – i detta fall – offentlig konst. Då 
kan man med fog säga att somligt håller en högre konstnärlig höjd, än annat. Det fina i kråksången 
är att framtiden får avgöra om beställaren hade fel, eller rätt.116  

Jungnelius presentation av verket är en ambitiöst utarbetad plan på 30 sidor där konstnären 
redogör för exakta materialval, mått och diverse tekniska aspekter. Ritningar och renderingar 
är också bifogade. Jungnelius uppger själv att det konstnärliga uttrycket inte förändrats mellan 
skiss och färdigt verk.117 Däremot gjordes en ”platsanpassning”, då samtliga deltagande 
konstnärer skissat efter den så kallade typstationen. När tävlingen var avgjord och Snäckan 
formellt knutits till Hagastaden anpassades verket efter denna stations unika förutsättningar. 
Verket beskrivs som en resa mot det som är Snäckans universum – plattformen. För att 
komma dit passerar man genom ett antal rulltrappor och ett mellanplan kallat Kristallgrottan. 
Jungnelius har gestaltat samtliga av dessa rum. Plattformens centrala gestaltning består av en 
relief av skulpterade bågar i plåt som löper längs med plattformens innertak. Bågarna skiftar i 
elva olika kulörer i pastellfärgade toner. För att förstärka orienterbarheten har Jungnelius 
arbetat med fristående skulpturer: Trädet, Brunnen, Pärlan och Boplatsen. Tre av 
skulpturerna står på podium som samtidigt är sittplatser. I mitten av plattformen finns den 
runda sittplatsen där Pärlan är placerad.118 Jungnelius beskriver verket på följande sätt: 

Med en feministisk utgångspunkt ser jag på tunnelbanestationen och det fysiska hålrum den utgör, 
som en gigantisk skulptur, en snäcka. Det monumentala hålrummet bildar insidan på snäckan och 
kan läsas som en hyllning till moderskapet men också vänskapen, faderskapet, omhändertagandet 
och kollektivets värnande av de många. Tunnelbanan är i sig ett omhändertagande, satsningen på 
utbyggnaden av kollektivtrafiken handlar om hänsyn till framtida generationer både i fråga om 
social och ekologisk hållbarhet. Det offentliga rum en tunnelbanestation utgör är en hyllning till 
människans förmåga att samverka och organisera sig. När jag skriver ett feministiskt 

                                                        
115 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 4.   
116 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 4.  
117 Se e-postkorrespondens i bilaga 5.  
118 För fullständig beskrivning av verket samt bilder se Åsa Jungnelius, http://www.asajungnelius.se.   

(2017-12-14) 
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förhållningsätt menar jag i vid bemärkelse, det vill säga ett jämställt förhållningsätt till dina 
medmänniskor.119 

 

Jungnelius gör här ett antal ideologiska ställningstaganden, flera av dem påfallande lika de 
som Derkert gör i Ristningar i Naturbetong. Den främsta likheten är det feministiska 
ställningstagandet som återfinns i båda av verken. Den stora skillnaden är dock att det i 
Snäckan inte går att utläsa konstnärens åsikter på ett lika explicit sätt som i Ristningar i 
Naturbetong. Färgvalet för Snäckan, de genomgående rosa och pastellfärgade tonerna är det 
tydligaste ställningstagandet för en utomstående betraktare. Förutom att färgen är ett av 
Jungnelius signum är det även en ovanlig färg i det offentliga rummet.120  
 
Jungnelius egen beskrivning av verket skiljer sig emellertid från juryns motivering. Istället för 
att lyfta Jungnelius tankar om feminism, jämlikhet och hållbarhet väljer juryn att lyfta fram 
andra kvaliteter som ”fantasi” och ”barnets magiska inre universum”.121 Jungnelius uppger i 
en e-postkorrespondens att hon inte uppfattade att beställaren hade några problem kring  
verkets feministiska utgångspunkt.122 Jungnelius medger dock att även om det var glädjande 
så var det också förvånande ”då jag genom åren som utövande ofta stött på motstånd i 
patriarkala strukturer där tydliga feministiska avstamp skapar rädsla.”123  
Mårten Castenfors fick inte heller intrycket av att Jungnelius feministiska inslag uppfattades 
som något kontroversiellt under juryarbetet. Han menar att det är ”bara bra” om en 
feministiskt utgångspunkt kommer in i en urban miljö.124 Min tolkning av materialet visar 
alltså att den ”feministiska utgångspunkten” officiellt inte uppfattats som ett problem av 
varken beställare eller medlemmar i juryn. Faktum kvarstår dock att man istället för att lyfta 
fram Jungnelius tankar, som i sammanhanget är unika (inga andra av de prisbelönade 
konstnärerna gör liknande ställningstaganden) så väljer juryn att fokusera på helt andra 
faktorer som snarare tangerar verkets formmässiga egenskaper än Jungnelius ideologiska 
agenda, något dessutom är integrerat i hela hennes konstnärliga praktik. Juryns motivering löd 
på följande sätt: 

 

Med en stor lekfullhet presenterar förslaget ett överdåd av färger, material och former. Rosa 
glittrande förförelse och skulpturalt överflöd som förvandlar rummet till en hemlig berättelse om 
skatter och mystiska material. Rumsligt och materialmässigt övertygande. I vårt kaotiska och 

                                                        
119 Stockholms läns landsting, http://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Sn%C3%A4ckan.pdf. 

(2017-12-14) 
120 Jungnelius beskriver följande ”att göra ett offentligt rum helt i rosa är ett ställningstagande”. 

Konstnärernas Riksorganisation, http://www.kro.se/node/2035. (2017-12-14) 
121 Stockholms läns landsting, http://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Sn%C3%A4ckan.pdf. 

(2017-12-14) 
122 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 5. 
123 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 5.  
124 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 4.  
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högteknologiska tidevarv kan uttryck som Snäckan påminna oss om vår gränslösa fantasi och 
barnets magiska inre universum.125  

 
 
AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I denna uppsats har jag undersökt relationen mellan politik och konstnärliga gestaltningar i 
Stockholms tunnelbana. Som jämförande exempel har jag utgått från en av de tidiga 
gestaltningarna från 1960-talet och en av de nutida, för att undersöka hur resultatet eventuellt 
förändrats över tid. I min studie har jag visat tydliga exempel på hur både politik och det 
politiska ryms inom båda dessa upphandlingssituationer. Politik som fastställer det formella 
regelverket och det politiska som rymmer det informella regelverket, spelets regler. 
Begreppen kan också appliceras på de konstverk som ingår i studien. De ingår i en politisk 
kontext, men inom de ideologiska ställningstaganden som båda konstnärer väljer att göra 
ryms idéer om det demokratiska samhället och visioner om jämlikhet mellan människor. I 
denna avslutande diskussion vill jag fortsätta att besvara de frågeställningar jag ställer 
inledningsvis, samt diskutera och problematisera mina resultat. Till en början vill jag försöka 
besvara den retoriska fråga jag ställer inledningsvis: hade Ristningar i Naturbetong kunnat 
förverkligas 2017?  
 
Mycket har förändrats under drygt 50 år. Gestaltningarnas tillkomst präglades av en 
entusiasm med visioner om den moderna staden och nya möjligheter i de offentliga rummen. 
En viktig skillnad mellan 1960-talet och nutid är ideologins närvaro i samhället. Siri Derkerts 
ökade politiska medvetenhet från mitten av 1940-talet fram till hennes död 1973 
sammanfaller på det inrikespolitiska planet med socialdemokratins långvariga 
regeringsinnehav och ideologin kring det svenska folkhemmet.126 Man kan också tydligt se 
hur ideologin genomsyrar ambitionerna som beskrivs kring den offentliga konsten. Det talas 
om estetiska upplevelser och bildning för medborgarna, samt ökade arbetstillfällen för 
konstnärskåren.127 Göran Söderström beskriver hur konsten i Stockholms tunnelbana 
paradoxalt nog kan sägas vara en produkt av 68-rörelsen.  
 

Paradoxalt, eftersom den första konsten kom på plats mer än ett decennium tidigare. Den djupare 
sanningen ligger emellertid i att det var samma tankar om konstens demokratisering, om konsten 
som vardagsvara och om konstnärens roll inte som gudomligt inspirerad profet, utan som en 
arbetare bland andra för vårt gemensamma bästa, som låg bakom 50-talets strävande mot konst i 
tunnelbanan och synen på konstens roll under de radikala åren mot slutet av 60-talet.128  

                                                        
125 Stockholms läns landsting, http://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Sn%C3%A4ckan.pdf. 

(2017-12-14) 
126 Rohdin, 2011, s. 239.  
127 Sjöholm Skrubbe, 2011, s. 183-184. 
128 Söderström, 1985, s. 8.  
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Den offentliga konsten sågs som en del av något större, som ett bidrag till det moderna 
samhälle som var under uppbyggnad. Ovanstående är ett tydligt exempel på den demokratiska 
terminologi som användes återkommande under dessa år. Derkert var verksam i en tid då 
socialdemokratin hade haft en obruten regeringsmakt under 40 år. Motionerna till 
stadsfullmäktige, som blev startskottet för gestaltningarna undertecknades av det 
socialdemokratiska och kommunistiska partiet.129 Derkert var också god vän med flera av de 
styrande politikerna som var involverade i tunnelbanans utbyggnad. Hon var dessutom en 
känd kulturpersonlighet i sin samtid. Ständigt i ropet under 60-talet på grund av sina två 
uppmärksammade offentliga verk i tunnelbanan, Kvinnopelaren (1956-1958) på T-centralen 
och Ristningar i Naturbetong (1961-1965). Ett pressklipp från Östermalmstorgs stations 
invigning visar hur den drygt 70-åriga Derkert dansar twist med Hjalmar Mehr och Helge 
Berglund.130 Derkert var också en återkommande gäst på bjudningar hos Hans von Heland 
och hans hustru Elisabeth.131 von Helands brev till Derkert, om det läses i sin helhet, har en 
genomgående personlig ton och avslutas med orden: ”Vad som än händer, kära Siri, JAG 
ÄLSKAR DIG! / Din Hans.”132 Min tolkning är därmed att Derkerts ideologiska 
ställningstaganden i Ristningar i Naturbetong överensstämde väl med de styrande politikernas 
åsikter vid tiden. Hennes politiska engagemang var dessutom välkänt och något hon gärna 
talade om i de expanderande massmedierna.133 Dessa omständigheter utgör förmodligen en 
del av förklaringarna till hur ett konstverk som Ristningar i Naturbetong kunnat godkännas 
som offentligt verk trots dess uppenbara ideologiska vinkling.134 Som jag nämnde 
inledningsvis var den officiella ambitionen från politiskt håll att den offentliga konsten skulle 
vara helt fri från politik och ideologi.  

Vid en jämförelse av upphandlingssituationerna kring de två exemplen i undersökningen så 
ges intrycket av att det är en mer demokratisk process idag, än på 1960-talet. Idag läggs stor 
vikt vid anonymitet, neutralitet och lagar om upphandlingar, för att säkerställa att allt går 
korrekt till. Det är onekligen ett mer konsensusinriktat förfarande idag. Den demokratiska 
terminologi som Deutsche beskriver har också använts under den nya tunnelbanans 
utbyggnad. Ett av de tydligaste exemplen är från bedömningsgrunderna som beskrivs i 
tävlingsinbjudan till de nya stationernas gestaltning: ”Hur förslaget förstärker och bidrar till 
typstationen rumsligheter med avseende på tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet” (min 
kursivering).135 Den sistnämnda meningen påvisar den demokratiska terminologin på ett 
nästan övertydligt sätt, då det tre kriterierna som nämns kan betraktas som grundpelare i ett 
modernt demokratiskt offentligt rum. SLL:s beskrivning av sitt uppdrag ”att stärka regionens 

                                                        
129 Stensman, 1982, s. 131.  
130 Stensman, 1985, s. 91.  
131 Rohdin, 2011, s. 242.  
132 Brev från Hans von Heland till Siri Derkert 641126, KB acc. 2009/93:1:5.   
133 Rohdin, 2011, s. 260-261.  
134 Rohdin, 2011, s. 245.  
135 Se Inbjudan till projekttävling – konstnärlig gestaltning, bilaga nr 2, s. 4.  
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kulturliv och sprida kulturen till områden och grupper som annars har svårt att nås av 
kulturupplevelser” tangerar samma typer av ideologiska idéer kring den offentliga konstens 
funktioner som fanns på 1960-talet.136 SLL specificerar dock inte vilka områden eller grupper 
som avses, och beskrivningen gäller inte tunnelbane-gestaltningarna specifikt. Min tolkning 
av materialet är därför att begreppen från 1960-talet beskriver övergripande ambitioner och 
ideologier medan dagens demokratiska terminologi tar fasta på mer konkreta begrepp.  
 

Andra likheter som återkommer är begreppen orienterbarhet och identitet. Dessa begrepp 
fanns med från allra första början, när konstnärerna argumenterade för konsten i tunnelbanan. 
Att ge varje station ett unikt uttryck skulle bidra till identitetsskapande samt underlätta för 
resenären att orientera sig i systemet. Detta är en viktig grund för gestaltningarna som även 
finns med i upphandlingsdokumenten för de nya stationerna. I konstprogrammet från 2015 
beskrivs det som ett av de främsta ”målen” med gestaltningarna.137 När tävlingen för 
gestaltningen av Östermalmstorgs tunnelbanestation utlystes efterfrågades även 
helhetslösningar för första gången. I stället för T-centralens många konstverk, som är en 
eklektisk mix av olika konstnärers arbeten skulle de sökande denna gång ta sig an hela 
stationsrummet. Detta är något som varit ett återkommande önskemål från beställarens sida 
sedan dess. Dessa tre begrepp: identitet, orienterbarhet och helhetslösningar kan alltså 
betraktas som viktiga grunder i gestaltningarna. Det är kriterier som såväl Derkert och 
Jungnelius arbetat utifrån.  
 

Ett begrepp som dykt upp i nutid, som jag inte hittat i 1960 års upphandlingsdokument är 
ordet trygghet. Ordet är återkommande i upphandlingsdokumenten, men även i konstnärernas 
beskrivningar av sina verk. Jungnelius beskriver till exempel färgvalet på Snäckan på följande 
sätt: ”Gestaltningen har en övergripande varm ton som genom sin estetik vill bidra till att den 
urbana tunnelbanemiljön blir en trygg och lugn plats.”138 Vad som är intressant med 
begreppet är dock att det väcker associationer till sin motsats, otrygghet. Detta sätter fingret 
på en annan viktig demokratisk kamp som ofta förs kring det offentliga rummet. Vad eller 
vilka är det som skapar otrygghet? Vilka är välkomna i det offentliga rummet och vilka är det 
inte?139 Detta är ytterligare en anledning till att jag inte tror att Ristningar i Naturbetong hade 
kunnat förverkligas idag. Verket är välkänt bland konstnärer verksamma inom gatukonst-
praktiken och det estetiska uttrycket i verket har flera gånger uppmärksammats på grund av 
dess likheter med klotter.140 Stockholm stad bedriver sedan länge an anti-klotter policy med 

                                                        
136 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 44. 
137 Se Konstprogram, bilaga nr 1.  
138 Åsa Jungnelius, http://asajungnelius.com. (2017-12-29)   
139 Deutsche beskriver denna kamp i Evictions första kapitel The Social Production of Space. Även Philips 

berör ämnet på sidorna 94-96 i ”Out of order: The Public Art Machine”.  
140 Rohdin, 2011, s. 253-257. Sveriges Television sände även serien Konsthistorier under 2017 där graffitti-

konstnären Nug berättar om Ristningar i Naturbetongs inflytande. Avsnittet sändes 2017-02-15. Även 
Åsa Jungnelius medverkade i detta avsnitt som hade Tunnelbana som tema.   
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hänvisning till att det offentliga rummet ska vara en ”trygg plats”.141 Ristningar i Naturbetong 
skulle därmed enligt dagens mått kunna bedömas som ”otryggt” på grund av sitt konstnärliga 
uttryck.  

Den främsta skillnaden mellan 1960 års upphandling och 2015 är att upphandlingen för de 
nya stationerna skedde enligt en lag, LUF. Lagen om upphandling inom försörjningssektorn 
rör inte offentlig konst specifikt utan tillämpas på vitt skilda områden som vatten, energi, 
transporter och posttjänster. Det är kapitel 13, Projekttävlingar på tjänsteområdet som 
använts vid upphandlingen av Snäckan. I en e-postkorrespondens med Åsa Jungnelius 
beskriver hon för och nackdelar med att delta i en byråkratisk upphandlingsprocess, i 
egenskap av konstnär. Jungnelius lyfter fram transparensen som en av de positiva aspekterna. 
”då det öppnar upp för förhoppningsvis en mer demokratisk urvalsprocess för att lyfta fram 
olika typer av konstnärskap, så att inte samma premieras”.142 Däremot finns det andra 
aspekter som kan verka begränsande för konstnären. Jungnelius beskriver hur processen kan 
skapa en diskrepans när den konstnärliga processen ska anpassas efter en ekonomisk kalkyl.  
 

I framtagningen av verket kan det också skapa ett form av glapp mellan den konstnärliga praktiken 
med sina ganska speciella/specifika omständigheter för framtagning av ett verk och hur det skall 
knölas in i en byråkratisk process. Blir det då konst, eller kanske arkitektur...? Så hur behåller vi 
konstens särart i dessa stora byggprocesser?143  
 

Lagar, uppdragsbeskrivningar och konstprogram  är dokument som signalerar ordning och 
reda, en tydlighet kring vad som gäller. Däremot finns det exempel på hur otydliga 
formuleringar rutinmässigt används, som är svåra att definiera. Ett sådant exempel är 
”konstnärliga kvaliteter”. Mårten Castenfors svarar inte helt tydligt på frågan kring vad detta 
betyder och menar att det är upp till erfarna personer att avgöra. Risken med denna typ av 
formuleringar blir att det är otydligt gentemot konstnären vad som förväntas. Då kan en 
undermedveten anpassning uppstå från konstnär och beställares sida, att man väljer det säkra 
kortet före det osäkra med följden att den konsensusinriktade praktiken blir mer och mer 
vedertagen. I beskrivningen av Snäckan blir det tydligt att Jungnelius själv anpassar sig i viss 
mån genom att lägga in en reservation i slutet av sin beskrivning av verket, ett förtydligande 
kring den feministiska utgångspunkten som något inkluderande snarare än exkluderande:  

 

När jag skriver ett feministiskt förhållningsätt menar jag i vid bemärkelse, det vill säga ett jämställt 

förhållningsätt till dina medmänniskor.144 

 

                                                        
141 Stockholm stad, http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/Stadning/klotter. (2017-

12-15) 
142 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 6.  
143 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 6.  
144 Stockholms läns landsting, http://nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Sn%C3%A4ckan.pdf. 

(2017-12-15) 
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Den process som jag beskrivit kring de nya stationernas upphandling ställer också höga krav 
på den sökande konstnären. Vissa regler kring upphandlingen är tydliga. Till exempel ska den 
sökande konstnären ha F-skattsedel, för att bevisa att denne är yrkesverksam. Senare i 
intresseanmälan kommer dock andra kriterier fram: konstnären ska formulera ett brev där 
denne ska beskriva sin syn på processen och medverkan i projektet. Det står också skrivet att 
tidigare erfarenheter av offentlig gestaltning är meriterande, även om det inte framförs som ett 
krav. Då är plötsligt inte processen så demokratisk längre, då det inte är alla konstnärer som 
har förmågan att formulera sig på det sätt som efterfrågas, eller har tidigare erfarenheter av 
offentlig gestaltning. Mårten Castenfors lyfter erfarenheten hos beställaren som viktigt för att 
kunna avgöra de konstnärliga kvaliteterna i ett bidrag.145 Om man utgår från Jungnelius som 
exempel så har hon varit genomgående konsekvent under sitt konstnärskap, såväl i material 
som färgskala. Det är därför osannolikt att en erfaren beställare inte skulle känna igen ett 
bidrag från Jungnelius, trots att hennes namn inte är utmärkt.  
 

Det är naturligt att beställaren vill försäkra sig om en smidig process under denna typ av 
fleråriga byggnationer, där resultatet också ska vara beständigt under lång tid. Detta är något 
en erfaren konstnär kan bidra till. Men om anonymiteten och det demokratiska förfarandet 
bara är på pappret är frågan huruvida LUF är det lämpligaste sättet att upphandla konstnärliga 
gestaltningar i tunnelbanan?  
 

I min studie har jag även gett exempel på hur det så kallade spelets regler har tillämpats under 
upphandlingarna av Ristningar i Naturbetong och Snäckan. I fallet med Derkert finns ett 
tydligt exempel, en korrespondens som uttrycker ett önskemål om en kompromiss för att 
kringgå det formella regelverk som är uppsatt. Som direkt följd av detta ändrades det 
konstnärliga uttrycket i verket. Jag hade inte förväntat mig att hitta motsvarande 
korrespondens beträffande Snäckans upphandling. Däremot har undersökningen visat att 
eventuella kontroversiella inslag i verket hamnat i skymundan till förmån för mer oförargliga 
beskrivningar av verkets innehåll, även om det konstnärliga uttrycket inte påverkats. 
Feminismen som ideologi är vedertagen inom Stockholms stad som har högt ställda mål för 
jämställdhet.146 Bland annat har ett krav på ”feministisk stadsplanering” skrivits in i 
ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen sedan 2017, men frågan var uppe för 
diskussion redan 2015.147 Däremot är feminism ett begrepp som fortfarande kan uppfattas som 
provocerande eller hotfullt. Det är något som Jungnelius beskriver att hon återkommande 
upplevt under åren som utövande konstnär. Det är fortfarande inte ett okontroversiellt ord år 
2017. Som exempel kan nämnas hur vissa av dagens politiska ledare undviker att benämna sig 

                                                        
145 Se e-postkorrespondens i bilaga nr 4.  
146 Osignerad, ”Feminism ska bygga jämställd stadsbild”, Svenska Dagbladet, 2017-05-20, hämtad från:  

https://www.svd.se/feminism-ska-bygga-jamstalld-stadsbild. (2017-12-15) 
147 Lina Lund, ”Männen får maka på sig”, Dagens Nyheter, 2015-11-26, hämtad från: 

https://www.dn.se/sthlm/mannen-far-maka-pa-sig. (17-12-15). 
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själva som ”feminister”.148 Att ignorera Jungnelius feministiska agenda är enligt min mening 
ett försök att neutralisera verkets ideologiska innehåll. Jag tolkar det som ytterligare ett 
exempel på en kompromiss inom spelets regler.  
 
I det politiska klimat vi befinner oss i idag talas det sällan om ideologier på samma sätt som 
för 50 år sedan.149 Idag råder en typ av nyliberalism, där politiska partier plockar fritt från 
olika ideologiska inriktningar, vilket kan göra det svårt att skilja dem åt. Det är detta som 
Chantal Mouffe syftar till när hon beskriver den konsensusinriktade liberalism som råder i 
västvärlden. Det är naturligt att detta även riskerar att påverka den offentliga konstens uttryck. 
När acceptansen för ideologiska utspel är lägre får den konsensusinriktade praktiken råda. 
Oliktänkande och konflikt, ses som något negativt och något som bör undvikas. Mouffe lyfter 
farhågor om att detta kan innebära att den offentliga konsten förlorar sin viktiga roll: 
möjligheten att vara en arena för konstruktiva konflikter kring demokratiska frågor i 
samhället.  
 
Det är dock viktigt att nämna i sammanhanget att tunnelbanekonsten är ett resultat av ett 
skapande samarbete mellan ett flertal aktörer med vilt skilda bakgrunder och erfarenheter. 
Kampen mellan de styrande politikerna och konstnärerna som ledde fram till gestaltningarnas 
tillkomst på 1950-talet är ett utmärkt exempel på den agonistiska kamp som Mouffe beskriver 
– en konstruktiv konflikt mellan meningsmotståndare. I detta fall blev tunnelbanan den 
diskursiva plats som möjliggjorde att idéer om politik och det politiska kunde mötas. 
Samarbete är en av grunderna för den framgångsrika satsning som konsten i Stockholms 
tunnelbana får betraktas som. Redan 1949 lyftes samverkan mellan konstnärer, ingenjörer och 
arkitekter som en av de viktigaste grundförutsättningarna, och det har efter 1960-talet blivit 
det vedertagna sättet att arbeta på. Den ursprungliga ambitionen existerar än idag. Samarbete 
bör inte likställas med konsensus, men de två begreppen ligger ändå nära varandra. Som jag 
nämnde inledningsvis är konsensus något som är starkt förankrat i svenskt beslutsfattande. 
Det positiva i detta fall är att politiska beslutfattare är skickliga på att resonera och 
kompromissa sig fram till resultat, vilket säkerligen bidragit till att gestaltningarna kunnat 
fortsätta under så lång tid och under olika politiska styren. Risken med för mycket konsensus 
är emellertid att det kan undertrycka de visionära tankar och idéer som kan föra 
tunnelbanegestaltningarna fortsatt framåt.  
 

Jag har genom denna studie visat exempel på informella strukturer och lyft fram otydliga 
begrepp i upphandlingssituationen. En eventuell brist i min analys är att det skulle behöva 
undersökas ett större antal upphandlingar och gestaltningar för att kunna presentera ett 
tydligare resultat, att kunna ge fler exempel än de som förekommer i denna undersökning. 

                                                        
148 Jonas Ohlin, ”Ulf Kristersson: Jag brukar inte kalla mig feminist”, SVT Nyheter, 2017-10-03, hämtad 

från: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ulf-kristersson-kallar-sig-motvilligt-for-feminist. (2017-12-18) 
149 Göran Greider, ”Vi måste ta människors ilska på allvar”, Dala-Demokraten, 2016-11-17, hämtad från: 

http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/vi-maste-ta-manniskors-ilska-pa-allvar. (2017-12-29) 
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Även om de är tydliga och pekar åt en bestämd riktning, behövs fler exempel för att kunna 
påvisa ett mönster. Detta skulle ytterligare forskning inom området kunna bidra med. Jag har 
lyft fram och gett exempel på den informella struktur i undersökningen kallad spelets regler. 
När jag undersökte processen och de krav som ställdes på de sökande under 2015 års 
upphandling dök en frågeställning upp som till viss del är en fortsättning på de som tas upp i 
denna undersökning: Om det finns spelregler, vilka får då vara med och spela? Patricia C 
Philips beskriver hur högt ställda krav på konstnärer i kombination med ett byråkratiskt 
upphandlings-system kan riskera att skapa mediokra och slätstrukna offentliga verk, då endast 
de konstnärer som är skickliga nog att ansöka blir aktuella för offentliga uppdrag.150 En 
möjlig ingång till en vidare undersökning skulle vara att studera vilka konstnärer som 
tilldelats offentliga uppdrag under den period som LUF tillämpats på upphandling av 
offentliga konstverk.  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
150 Philips, 1988, s. 96.  
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2 Inledning 

Detta konstprogram är framtaget i syfte att förmedla en övergripande 
ambition för den konstnärliga medverkan i gestaltningen av stationsmiljöer 
inom den utbyggda tunnelbanan/nya tunnelbanan i Stockholms län.  

Programmet informerar om projektet utifrån ett historiskt och 
organisatoriskt perspektiv. 

3 Mål 

Målet är att varje station får ett stationsunikt uttryck som ska bidra till 
identitet och orientering. 

Ett medvetet arbete med gestaltning är en grundläggande förutsättning för 
att åstadkomma hållbara och attraktiva miljöer. Ambitionen är att tillföra 
estetiska kvaliteter som gör dessa miljöer minnesvärda för tillfälliga 
besökare och som samtidigt håller för att besökas dagligen.  

Konstnärer ska i nära samverkan med arkitekter, ljusdesigners m fl. bidra  
till att ge miljön konstnärliga kvaliteter. Konsten ska ingå som en del i 
planerings- processen och därefter utgöra en integrerad del av hela 
byggprocessen. 

4 Konsten i dagens tunnelbana 

SL har en lång tradition av att samarbeta med konstnärer i stationsmiljöer. 
Stockholms tunnelbana är berömd för den omfattande satsningen på konst, 
och är internationellt känd som ”Världens längsta konstutställning”. 

T-centralen som ligger i anslutning till Centralstationen blev i slutet 1950-
talet den första stationen som utformades i samarbete med konstnärer. 
Genom detta projekt hade idéerna om konstnärlig gestaltning blivit 
etablerade och så gott som alla stationer som därefter tagits i drift har fått 
någon form av konstnärlig utsmyckning. Flera stationer, exempelvis 
Hornstull på söder och Östermalmstorg i city, visar en långt driven ambition 
att låta den arkitektoniska och konstnärliga utformningen samverka till en 
rumslig helhet. Ett sådant synsätt präglar utbyggnaden av tunnelbanan från 
1970-talet och framåt. 
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Med ett typrum som utgångspunkt, anlitades under 70 och 80-talet 
konstnärer för att längs de blå och röda linjerna skapa en konstnärlig 
helhetsgestaltning av varje station. Konstnärerna kom in tidigt i processen 
och utformade tillsammans med arkitekterna en gemensam vision för varje 
station. 

Detta tillvägagångssätt gav varje station ett unikt och mångfacetterat 
uttryck och gjorde Stockholms tunnelbana till den reseupplevelse och 
turistattraktion det är idag. 

5 Nya tunnelbanan 

Ansvarig för utbyggnaden är Stockholms läns landstings Förvaltning för 
utbyggd tunnelbana (FUT). 

Nu när tunnelbanan ska byggas ut med två mil och tolv nya stationer är 
ambitionen är att bygga vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana 
har – konst som en del av stationernas helhetsutformning. 

Den utbyggda tunnelbanan är en viktig pusselbit för hela Stockholms- 
regionens utveckling. Stockholm hör till de mest snabbväxande städerna i 
Europa. Länets befolkning ökar med drygt 35 000 personer per år. Det ökar 
kraven på att kollektivtrafiken anpassas och byggs ut.  

Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna 
stad och Järfälla kommun undertecknade i januari 2014 ett avtal om 
utbyggnaden av tunnelbanan. Konstsatsningen på stationerna är en del av 
denna satsning. 

Utöver tunnelbanans utbyggnad, som genomförs av landstinget, åtar sig 
kommunerna att tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i 
tunnelbanans närområde. Läs mer om avtalet på 
www.stockholmsforhandlingen.se 

Den nya tunnelbanan omfattar följande linjesträckningar: 

Tunnelbana till Barkarby 

Blå linje förlängs i norr från Akalla till Barkarby station. 

• Stationer: Barkarbystaden och Barkarby station. 

• Planerad byggstart: 2016. 

• Planerad trafikstart: cirka 2021. 
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Tunnelbana till Nacka och söderort 

I söder förlängs Blå linje från Kungsträdgården i två olika riktningar: Till 
Nacka via Sofia på Söder samt från Sofia vidare till Gullmarsplan för att 
kopplas ihop med Hagsätragrenen i söderort.  

• Stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka C och 
Gullmarsplan. En ny station i centrala Slakthusområdet föreslås ersätta 
Globen och Enskede gård. 

• Planerad byggstart: cirka 2018. 

• Planerad trafikstart: cirka 2025. 

Tunnelbana till Arenastaden 

Från Odenplan byggs en ny linje, Gula linjen, som ska gå till Arenastaden 
via Hagastaden. 

• Stationer:Odenplan, Hagastaden och Arenastaden. 

• Planerad byggstart: cirka 2016. 

• Planerad trafikstart: cirka 2022. 

Typstation 

I projektet har en programhandling för en typstation tagits fram. 
Programhandlingen är översiktlig och beskriver en tänkt tunnelbanestation 
baserad på ett gemensamt gestaltnings- och säkerhetskoncept. Syftet med 
typstationen är att öka möjligheten till en likartad utformning med 
gemensamma tekniska lösningar för stationerna, inom och mellan 
projekten. I samband med vidare projektering kommer delar av 
typstationen att bearbetas vidare. Tanken är att på detta sätt ge en 
underliggande enhetlighet i den nya årsringen av stationer.  

6 Upphandling av konstnärlig 
gestaltning 

Upphandlingen av konstnärer sker i form av Projekttävling i enlighet med 
lag om offentlig upphandling inom försörjningssektor LUF 13 kap. 

Upphandlingen sker i två steg. Steg 1 ”Val av tävlande konstnärer” och steg 
2 ”Tävlingen”. 

I steg 1 väljs ett antal sökande (tävlande) vilka bäst uppfyller ställa krav i 
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annonsen, främst krav på gestaltningsmässig och konstnärlig förmåga. 
Bedömning baseras på sökandes CV, lämnad beskrivning av samverkan med 
arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter för att skapa 
byggnadsintegrerad konst samt konstnärens tidigare referensprojekt.  

I steg 2 får de utvalda konstnärerna från steg 1 i uppdrag att lämna skiss på 
ett i förväg bestämt referensobjekt, den så kallade typstationen. De 
lämnade skissuppdragen kommer att bedömas av en jury, utifrån en 
konstnärlig gestaltning som tar hela stationsmiljön i beaktande med 
utgångspunkt från typstationens utformning och programkrav. 

Ett antal bidrag som får flest poäng av juryn kommer att få i uppdrag att 
arbeta inom var sin tunnelbanestation.  

Preliminär tidplan för val av tävlande juni 2015. 

Preliminär tidplan för val av vinnande bidrag (skissförslag) dec 2015. 

7 Organisation 

Stockholms läns landstings förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) är 
uppdragsgivare och part i avtal med konstnären samt projektleder arbetet 
med konsten. 

Det finns en projektgrupp per linjesträckning och konstnären kommer att 
utgöra en del av projektgruppen som leds av projekt- och 
projekteringsledare från FUT.  

8 Materialval och förvaltning 

I arbetet med konst till nya tunnelbanan måste förvaltningsaspekterna 
beaktas. Konstverken måste vara tåliga mot vandalism och klotter. Då nya 
tunnelbanan med tillhörande konst kommer att ligga under 
Trafikförvaltningens drift skall en representant för ”förvaltning av konst” 
inom TF vara delaktig i processen. 
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9 Genomförande av konstnärliga 
uppdrag 

Fortsatt genomförande av utvalt skissförslag skall göras i nära samverkan 
mellan konstnär, arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter.  

Respektive konstnär kommer att ingå i ett projektteam som arbetar med 
utformningen av aktuell station.  

Konstnären skriver avtal med Förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Ett 
avtalsutkast finns. Avtalet kommer att anpassas till de specifika 
förutsättningar som det konstnärliga förslaget kräver. Mer detaljerade 
förutsättningar för uppdraget finns i uppdragsavtalet. 

 



2. Inbjudan till projekttävling – konstnärlig gestaltning 
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Inbjudan till projekttävling – 
konstnärlig gestaltning   

 

1 Konst i nya tunnelbanan  
Stockholms tunnelbana är berömd för den omfattande satsningen på konst och 
är internationellt känd som "Världens längsta konstutställning". Mer än 150 
konstnärer har hittills bidragit till att ge Stockholms tunnelbana sitt unika 
uttryck. 

Nu när tunnelbanan ska byggas ut med två mil och cirka tio nya stationer 
kommer den konstnärliga gestaltningen att vara i fokus igen. Vi vill bygga vidare 
på den tradition som Stockholms tunnelbana har – konst som en del av 
stationernas helhetsutformning. 

Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten 
och orienterbarheten för resenärerna. De nya stationerna ska ha 
gestaltningsmässiga kvaliteter som gör miljön minnesvärd för tillfälliga besökare 
och intressant att vistas i för återkommande resenärer. Ansvarig för 
utbyggnaden är Stockholms läns landstings förvaltning för utbyggd tunnelbana. 

1.1 Omfattande utbyggnad under flera år 
Stockholms läns landsting ansvarar för den omfattande utbyggnaden av tunnelbanan. 
Totalt blir det cirka tio nya stationer och två mil nya spår. 

Tunnelbana till Barkarby 

Blå linje förlängs i norr från Akalla till Barkarby station. 

• Stationer: Barkarbystaden och Barkarby station. 
• Planerad byggstart: 2016. 
• Planerad trafikstart: cirka 2021. 
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Tunnelbana till Nacka och söderort 

I söder förlängs Blå linje från Kungsträdgården i två olika riktningar: Till Nacka via 
Sofia på Söder samt från Sofia vidare till Gullmarsplan för att kopplas ihop med 
Hagsätragrenen i söderort.  

• Stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka C. Aktuella 
stationslägen för Hagsätragrenen utreds just nu. 

• Planerad byggstart: cirka 2018. 
• Planerad trafikstart: cirka 2025. 

Tunnelbana till Arenastaden 

Från Odenplan byggs en ny linje, Gula linjen, som ska gå till Arenastaden via 
Hagastaden. 

• Stationer: Hagastaden och Arenastaden. 
• Planerad byggstart: cirka 2016. 
• Planerad trafikstart: cirka 2022. 

1.2 Förutsättningar för konstnärlig gestaltning 
Den konstnärliga medverkan ska komma in så tidigt som möjligt i planeringen och vara 
en integrerad del i hela byggprocessen. Det sker genom nära samverkan mellan 
konstnär, arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter. Konstnären ska vid behov 
medverka vid projekteringsmöten, byggmöten med mera. En typstation planeras för att 
ge en underliggande enhetlighet i den nya årsringen av stationer. Typstationen redovisar 
övergripande layouter, generella tekniska lösningar och rumsliga principer. 

Kraven på materialval är höga. Konstverken ska vara tåliga mot vandalism, klotter och 
generellt ha hög materialbeständighet. 

2 Upphandlingsprocess 

2.1 Projekttävling med skissuppdrag 
Tävlingen är en offentlig upphandling och genomförs i enlighet med LUF 13 kap. 
"Projekttävlingar på tjänsteområdet" samt i övrigt enligt LUF. 

Vi kommer att göra en sammantagen bedömning av inlämnade intresseanmälningar. 
Därefter kommer ett urval, 20-30 konstnärer, att bjudas in till en tävling/parallellt 
skissuppdrag. Se beskrivning av urvalsprocess nedan, steg 1 och 2. 

Frågor som rör tävlingen, det vill säga upphandlingen, ställs via upphandlingsverktyget 
TendSign. Om du inte redan har en inloggning sedan tidigare, så registrerar du dig som 
användare först av allt. Den 23 april 2015 är sista datum att ställa frågor för att vi ska 
hinna besvara dem före sista anmälningsdatum. 



     
Datum: 2015-03-30 

Dokumentid/Filnamn:1510Inbjudningsbrev.docx  3 (6) 

Steg 1, Intresseanmälan 
För att komma ifråga för ett skissuppdrag ska du vara yrkesverksam konstnär. Om du 
tilldelas ett uppdrag måste du kunna lämna en kopia på godkänd F-skattsedel (enskild 
firma eller bolag), eller utländsk motsvarighet (mer information om detta hittar du på 
Skatteverkets webbplats). 

Använd bifogat ”Intresseanmälan-formulär” och bifoga det till din 
intresseanmälan i Tendsign. 

Din intresseanmälan kan vara på svenska eller engelska och ska innehålla nedanstående 
uppgifter.  

• Namn och kontaktuppgifter. 

Kvalificeringskrav 
Följande dokument utgör kvalificeringskrav och ska bifogas intresseanmälan. 

• F-skattesedel eller motsvarande som visar att du är yrkesverksam konstnär. 
• CV eller annan bilaga med uppgifter om utbildning, uppdrag (gärna inom 

offentlig miljö), utställningar. Ange gärna förtroendeuppdrag, priser och 
utmärkelser. 

• 3–5 referensprojekt som visar gestaltningsmässig och konstnärlig förmåga. 
Dokumentation med text och bilder på sammanlagt maximalt 10 stycken A4-
sidor. Referenser kan komma att kontaktas för att verifiera utfört uppdrag, 
kontaktuppgifter till beställare ska anges per referensuppdrag. 

• En kortfattad text, max 1 stycken A4-sida, där du beskriver din syn på hur du 
som konstnär arbetar i samverkan med arkitekt, byggentreprenör och tekniska 
konsulter för att skapa byggnadsintegrerad konst. 

Urvalet kommer att ske enligt följande: 

Kontroll görs att kvalificeringskrav enligt ovan uppfylls. De intresseanmälningar som 
inte uppfyller kraven ovan går inte vidare. 

Därefter kommer landstingets konstansvariga tillsammans med konstrådgivare och 
tekniska experter för de tre nya tunnelbanesträckningarna att välja ut vilka 
intresseanmälningar som går vidare till steg 2, Tävlingen – det parallella skissuppdraget. 

Urvalet kommer att bygga på inskickat material enligt ovan samt en värdering av den 
gestaltningsmässiga och konstnärliga förmåga som de sökande visar i intresseanmälan. 
Erfarenhet av konstnärlig gestaltning i samverkan med arkitekt och/eller 
byggentreprenör samt erfarenhet av konstnärlig gestaltning för offentlig miljö är 
meriterande men inte ett krav. 

Om två eller flera konstnärer/företag lämnar gemensam intresseanmälan och åberopar 
varandras förmåga ska en presentation av hur detta är tänkt bifogas anmälan. 

Ersättning utgår inte för intresseanmälan.  
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Steg 2, Tävlingen – det parallella skissuppdraget 
De konstnärer som väljs ut i steg 1 bjuds in till tävlingen via TendSign. 

Förutsättningarna för skissuppdraget kommer att meddelas på det obligatoriska start- 
och informationsmöte som kommer att hållas den 15 juni 2015, se tidplan nedan. 

Arvodet för godkänt skissuppdrag är 50 000 kr exklusive moms per konstnär. Kostnader 
för resor i samband med startmöte och inlämning/presentation utöver ovanstående 
arvode ersätts separat enligt överenskommelse, dock maximalt 5 000 kronor tur och 
retur. För resor inom Mälardalsregionen utgår ingen reseersättning. 

I det konstnärliga skissuppdraget vill vi ha ett förslag på en konstnärlig gestaltning som 
tar hela stationsmiljön i beaktande med utgångspunkt från typstationens utformning och 
programkrav. 

Den konstnärliga gestaltningen kan vara en del av utformningen av golv, väggar och tak 
till mera avgränsade punktinsatser. Förslag på ljussättning och val av ytskikt kan ingå 
som en del av den konstnärliga gestaltningen. I det konstnärliga uppdraget ska hänsyn 
också tas till tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet liksom andra praktiska aspekter 
till exempel materialval. 

En jury kommer att utvärdera och utse vinnande bidrag. 

Bedömningsgrunder: 

• Konstnärliga kvaliteter och genomförbarhet. 
• Gestaltningsmässig och konstnärlig förmåga. 
• Hur förslaget förstärker och bidrar till typstationens rumsligheter med avseende 

på tillgänglighet, trygghet och orienterbarhet. 
• Hur förslaget kan integreras i stationens konstruktion och utformning.  
• Ekonomisk genomförbarhet. 
• Förvaltningsaspekter och materialval. 

Under kvartal fyra pågår juryarbetet. Under denna period kan intervjuer med de tävlande 
vara aktuella. Vi kommer att lägga stor vikt vid samarbetsförmåga. Referenser kan 
komma att begäras in. 

Juryns sammansättning publiceras på www.sll.se/metroart i samband med 
skissuppdrag. 

Av de inkomna förslagen som går vidare till skisskedet kommer cirka 10 förslag att 
väljas ut. Utvalda förslag kommer att fördelas bland de olika stationerna och respektive 
konstnär kommer att ges i uppdrag att tillsammans med aktuell arkitekt vidareutveckla 
skissförslaget för den specifika stationen. Samtliga stationer är mer eller mindre 
omfattande och komplexa projekt. Juryn rekommenderar val av konstnär per station. 
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2.2 Avtal 
I samband med tilldelning av skissuppdrag kommer konstnärerna att få ta del av 
avtalsvillkor för genomförandeuppdraget. 

2.3 Anmäl ditt intresse – så här gör du 
Du som är yrkesverksam konstnär kan anmäla ditt intresse för att delta i tävlingen, det 
vill säga det parallella skissuppdraget – "Konstnärlig gestaltning i nya tunnelbanan". 
Intresseanmälan inklusive bilagor lämnas via upphandlingsverktyget TendSign. Om du 
inte redan har en inloggning sedan tidigare, så registrerar du dig som användare först av 
allt. Vi vill ha din ansökan senast 2015-05-03 kl. 24.00. 

2.4 Tidplan 
Intresseanmälningar kan lämnas in under perioden 31 mars – 3 maj 2015. 

• 23 april 2015 – Sista dag för frågor angående intresseanmälan och projektet. 
• 3 maj 2015, kl 24.00 – Intresseanmälningar ska vara inlämnade via TendSign. 
• 5 juni 2015 – Beslut om vilka konstnärer som bjuds in till tävlingen med 

parallella skissuppdrag publiceras via TendSign. 
• 15 juni 2015 – Start- och informationsmöte inför skissuppdrag. 
• 5 oktober 2015 – Inlämning av parallella skissförslag. 
• 31 december 2015 – Efter juryns beslut publiceras utvalda skissförslag. 

2.5 Frågor och svar 
Frågor som rör tävlingen ställs via upphandlingsverktyget TendSign. Den 23 april 2015 
är sista datum att ställa frågor för att vi ska hinna besvara dem före sista 
anmälningsdatum. Svar visas via TendSign. Du ansvarar själv för att bevaka publicering 
av frågor och svar. 

3 Bakgrund 

3.1 Därför bygger vi ut tunnelbanan 
Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och 
Järfälla kommun undertecknade i januari 2014 ett avtal om utbyggnaden av 
tunnelbanan. Konstsatsningen på stationerna är en del av den överenskomna 
utbyggnaden. 

Utöver tunnelbanans utbyggnad, som genomförs av landstinget, åtar sig kommunerna att 
tillsammans bygga cirka 78 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde. Läs mer om 
avtalet på stockholmsforhandlingen.se 
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3.2 Konsten i dagens tunnelbana 
T-Centralen var i slutet av 1950-talet den första stationen som utformades i samarbete 
med konstnärer. När Röda linjen planerades hade idéerna om konstnärlig gestaltning 
blivit etablerade och så gott som alla stationer som togs i drift fick någon form av 
konstnärlig gestaltning. 

Flera stationer, exempelvis Hornstull och Östermalmstorg, visar en långt driven 
ambition att låta den arkitektoniska och konstnärliga utformningen samverka till en 
rumslig helhet. Ett sådant synsätt präglar utbyggnaden av tunnelbanan från 1970-talet 
och framåt. 

Under 1970- och 80-talet anlitades konstnärer för att skapa en konstnärlig 
helhetsgestaltning av varje station längs Blå samt Röd linje. Konstnärerna kom in i 
processen i ett tidigt skede och utformade tillsammans med arkitekterna en gemensam 
vision för varje station med en typstation som utgångspunkt. Varje station gavs ett unikt 
och mångfacetterat uttryck vilket bidrar starkt till att Stockholms tunnelbana idag både 
är en turistattraktion och en reseupplevelse för vardagsresenären. 

 

 



3. Korrespondens Anders Karnestrand  
  



Från: Julie von Hofsten julievonhofsten@gmail.com
Ämne: Re: Kandidatuppsats konstvetenskap

Datum: 20 september 2017 20:32
Till: Anders Karnestrand anders.karnestrand@sll.se

Hej Anders,

Tack för hjälpen!

Bästa, Julie
20 sep. 2017 kl. 17:17 skrev Anders Karnestrand <anders.karnestrand@sll.se>:

Hej Julia!
Jag bifogar tilldelningsbeslutet som skickades när upphandlingen var klar. I den ser du även juryns motivering för de antagna
förslagen.
Någon dialog för att klargöra något med Åsa genomfördes inte. En "intervju" med henne genomfördes men det var mer en dialog från
vår sida där vi berättade mer om projektet FUT och tidplaner mm. Så något protokoll från detta möte fördes inte.

Med vänlig hälsning, 

/Anders

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Julie von Hofsten [mailto:julievonhofsten@gmail.com] 
Skickat: den 20 september 2017 13:37
Till: Anders Karnestrand <anders.karnestrand@sll.se>
Kopia: Staffan Nordlund <staffan.nordlund@sll.se>
Ämne: Re: Kandidatuppsats konstvetenskap

Hej igen,

Nu har jag läst igen LUF kapitel 13, och ser att paragraf 10 beskriver ett protokoll som upprättas av juryn. Dessa protokoll vore
värdefulla att få ta del av för min undersökning. Även de eventuella intervjuer och protokoll över dialoger med tävlingsdeltagarna som
nämns i paragraf 10. Det är dock bara Åsa Jungnelius ”Snäckan” som är av intresse för denna undersökning.

Vänliga hälsningar, Julie von Hofsten 
20 sep. 2017 kl. 12:18 skrev Anders Karnestrand <anders.karnestrand@sll.se>:

Hej Julie!
Jag hänvisar till min kollega Staffan som har hand om konsten för stationerna i utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden (där
Hagastaden ingår).

Du skrev också i ditt mail att du vill ha en beskrivning över LUF 13. Jag antar du menar kap 13 i LUF som vi använde när vi handlade
upp konsten. LUF står för: Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Det 13
kapitlet rör Projekttävlingar på tjänsteområdet. Se nedanstående länk till LUF så kan du läsa lite mer om detta:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071092.htm

Observera att numera finns en ny LUF från 1 jan 2017 men vi använde alltså den gamla i detta fallet.

Med vänlig hälsning,

Anders Karnestrand
Entreprenadupphandlare
Upphandlingsenheten
Mobil: 070-392 41 45
E-post: anders.karnestrand@sll.se

Stockholms läns landsting
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 225 50, 104 22 Stockholm
Besök: Norra Stationsgatan 69, Stockholm nyatunnelbanan.sll.se

Nu bygger vi ut tunnelbanan med 2 mil nya spår och 11 nya stationer så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större. 
Det behövs för att 78 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Julie von Hofsten [mailto:julievonhofsten@gmail.com]
Skickat: den 19 september 2017 10:30
Till: Anders Karnestrand <anders.karnestrand@sll.se>
Ämne: Kandidatuppsats konstvetenskap



Ämne: Kandidatuppsats konstvetenskap

Hej Anders,

Jag skriver min kandidatuppsats i konstvetenskap vid Stockholms universitet den här terminen. Jag studerar upphandlingsprocessen
kring ett antal verk i Stockholms tunnelbana, bland annat Åsa Jungnelius ”Snäckan”. Jag ser att du var ansvarig för själva
upphandlingen. Jag har tillgång till ett antal dokument där tävlingen beskrivs osv, men är nu intresserad av dokument som rör verket
”snäckan” specifikt. Det kan vara avtal, korrespondens mellan beställare och konstnär osv. Är detta något du kan hjälpa mig med
eller vet du någon som kan?
Jag skulle också vilja ha tag på en beskrivning av LUF 13. 

Vänliga hälsningar, Julie von Hofsten

<Tilldelningsbeslut med bilagor.pdf>



4. Korrespondens Mårten Castenfors  
  



Från: Mårten Castenfors marten.castenfors@stockholm.se
Ämne: SV: Kandidatuppsats om nya tunnelbanan

Datum: 4 december 2017 09:54
Till: Julie von Hofsten julievonhofsten@gmail.com

Jag kollar – och kolla istället i svd, eller i den längre varianten som jag bifogar (se också
svar nedan)
Mors mårten
 
Från: Julie von Hofsten [mailto:julievonhofsten@gmail.com] 
Skickat: den 4 december 2017 09:39
Till: Mårten Castenfors <marten.castenfors@stockholm.se>
Ämne: Re: Kandidatuppsats om nya tunnelbanan
 
Hej Mårten,
 
Jag kontaktade dig förra veckan angående en kandidatuppsats jag skriver om konstnärliga
gestaltningar i Stockholms Tunnelbana. Jag tänkte höra om du haft möjlighet att titta på mina
frågor? Det skulle också vara intressant att få ta del av den debattartikel du nämnde, har tyvärr
inte lyckats hitta den på DN.
 
Bästa hälsningar, Julie von Hofsten 
 
 

23 nov. 2017 kl. 10:20 skrev Julie von Hofsten <julievonhofsten@gmail.com>:
 
Hej Mårten,
 
Stort tack! 
 
Vad spännande med artikeln, den ser jag fram emot att läsa. 
 
Bästa hälsningar, Julie
 
 

23 nov. 2017 kl. 10:18 skrev Mårten Castenfors
<marten.castenfors@stockholm.se>:
 
Jag försöker svara idag, men jag tycker min artikel på DN debatt i
morgon eftersom den tangerar nedan
Mors Mårten 

Skickat från min iPad

23 nov. 2017 kl. 09:24 skrev Julie von Hofsten
<julievonhofsten@gmail.com>:

Hej Mårten,

Jag skriver en kandidatuppsats vid Stockholms
universitet om två konstnärliga gestaltningar i
Stockholms tunnelbana. Siri Derkerts "Ristningar i



Stockholms tunnelbana. Siri Derkerts "Ristningar i
Naturbetong" och Åsa Jungnelius ”Snäckan”. Då du satt
i juryn för den senare upphandlingen tänkte jag höra om
du har möjlighet att svara på några frågor. Uppsatsen har
tonvikt på frågor kring den byråkratiska processen kontra
konstnärlig uttrycksfrihet så frågorna är av den
karaktären. 

- Hur definierar du begreppet ”konstnärliga kvaliteter”

Konstnärliga kvaliteter är
omätbara, men de framgår via
kunskap och erfarenhet dvs. som
beställare är det en fördel om
man han mångårig erfarenhet av
– i detta fall – offentlig konst. Då
kan man med fog säga att
somligt håller en högre
konstnärlig höjd, än annat. Det
fina i kråksången är att framtiden
får avgöra om beställaren hade
fel, eller rätt.

- Jungnelius uppger att ”Snäckan” har en feministisk
utgångspunkt. Hur ställer sig beställaren till denna typ av
ideologiska begrepp? Var det något som diskuterades
under jury- arbetet?

Nu är jag förvisso inte beställare
av Åsas Snäckan, men likafullt så
är det bara bra om en feministiskt
utgångspunkt kommer in i en
urban miljö. Alltså: det juryn
diskuterade konstnärliga
kvaliteter i förslaget (det vi såg i
presentationen) Snarare
diskuterade vi säkerhet,
tillgänglighet och annat som hör
till vid offentlig konst

Stort tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, Julie von Hofsten 

 



5. Korrespondens Åsa Jungnelius 
  



Från: ÅSA JUNGNELIUS info@asajungnelius.se
Ämne: Re: Kandidatuppsats "Snäckan"

Datum: 7 december 2017 10:22
Till: Julie von Hofsten julievonhofsten@gmail.com

Hej, 
bra frågor

kanske lättare att pratas vid om du vill ha utförligare svar..?

-  Skiljer sig den första skissen (alltså första inlämnade bidrag) från det verk som nu är under uppförande? 

JA absolut, det konstnärliga innehållet är samma men eftersom skissen gjordes med en "typstation" där det var okänt
vart och vilken station det faktiskt skulle bli. Platsen var okänd och ingen platsanpassning gjord.

- Hur upplevde du som konstnär den byråkratiska processen kring en offentlig upphandling? 

upphandlingen har fördelar då det öppnar upp för förhoppningsvis en mer demokratisk urvals process för att lyfta fram olika typer av
konstnärsskap, så att inte samma primäras. Tex var urvalsprocessen med tunnelbanan utan namn... jag var nr 21.

men i framtagningen av verket kan det också skapa ett form av glapp mellan den konstnärliga praktiken  med sina ganska
speciella/specifika omständigheter för framtagning av ett verk och hur det skall knölas in i en byråkratisk process. Där verket framförallt
skall vara kalkylerat (ekonomi) av externa personer och helst kunnas utförs av Skanska, typ. Blir det då konst, eller kanske arkitektur...
Så hur behåller vi konstens särart i dessa stora byggprocesser.
det är ett slit

- Ditt verk har en enligt dig själv en feministisk utgångspunkt. Upplevde du att detta uppfattades som kontroversiellt
av beställaren?

Nej faktiskt aldrig, är glad och förvånad över detta då jag genom åren som utövande ofta stött på motstånd i
patriarkala strukturer där tydliga feministiska avstamp skapar rädsla. Kanske är den tiden förbi... och METOO börjar
ge kraft. 

  
 www.asajungnelius.se

7 december 2017 09:54:13 +01:00, skrev Julie von Hofsten <julievonhofsten@gmail.com>:
Hej Åsa, 

Jag kontaktade dig förra veckan angående en kandidatuppsats jag skriver om konstnärliga gestaltningar i Stockholms tunnelbana. Jag
tänkte höra om du haft möjlighet att titta på mina frågor? Det skulle vara otroligt värdefullt att få ta del av dina tankar om processen
kring Snäckans tillkomst.

Bästa hälsningar, 

Julie von Hofsten 

23 nov. 2017 kl. 09:14 skrev Julie von Hofsten <julievonhofsten@gmail.com>:

Hej Åsa,

Hoppas allt är bra! Vi hördes ju i början av hösten ang. min kandidatuppsats där jag undersöker upphandlingen av
två offentliga konstverk, bland annat Snäckan. Om du har tid att svara på några frågor skulle jag vara otroligt
tacksam. Det vore intressant att få ta del av dina egna tankar kring verkets tillkomst. Uppsatsen handlar som sagt om
den byråkratiska processen kontra konstnärlig uttrycksfrihet så frågorna är av den karaktären. Om du vill lägga till
något ytterligare är du varmt välkommen:) Stort tack på förhand!



Bästa hälsningar,

Julie von Hofsten 

-  Skiljer sig den första skissen (alltså första inlämnade bidrag) från det verk som nu är under uppförande? 

- Hur upplevde du som konstnär den byråkratiska processen kring en offentlig upphandling? 

- Ditt verk har en enligt dig själv en feministisk utgångspunkt. Upplevde du att detta uppfattades som kontroversiellt
av beställaren?

12 sep. 2017 kl. 09:08 skrev Julie von Hofsten <julievonhofsten@gmail.com>:

Hej Åsa,

Tusen tack, då hör jag av mig lite längre fram när jag kommit en bit i research- arbetet. Vänliga
hälsningar, Julie

11 sep. 2017 kl. 11:00 skrev ÅSA JUNGNELIUS <info@asajungnelius.se>:

Hej Julie, det går fint. Skype möte elle rmejl går fint i okt/nov

mvh Åsa

<Brevbilaga.jpeg>  
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5 september 2017 14:46:08 +02:00, skrev Julie von Hofsten
<julievonhofsten@gmail.com>:

Hej Åsa,

Hoppas allt är bra. Jag heter Julie och skriver min
kandidatuppsats i konstvetenskap vid Stockholms Universitet
den här terminen. I min uppsats vill jag undersöka relationen
mellan konst och politik i Stockholms tunnelbana, bland annat
genom att studera upphandlings-situationen kring din
gestaltning Snäckan. Skulle du vara intresserad av att svara
på några frågor? Jag befinner mig i ett ganska tidigt skede av
uppsats-skrivandet så jag vill mest höra av mig i god tid, så
kan vi antingen boka in ett möte eller höras via mejl någonting
under oktober-november i så fall?

Vänliga hälsningar,

Julie von Hofsten



6. Scannat avtal Åsa Jungnelius 
 












