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ABSTRAKT 
 
Den här uppsatsen redovisar hur utställningen med namnet ”Toppmötet och debatten går 
vidare…” producerades av Riksutställningar och sedan användes av Eskilstuna museer 
och CuLTUREN i Västerås. Utställningen visades på Fristadstorget i Eskilstuna och på 
Sigmatorget i Västerås under februari och mars 2003. Utställningen hade EU-toppmötet 
2001 och de så kallade Göteborgskravallerna som tema. Uppsatsen visar hur en 
demokratifråga kan lyftas fram och bearbetas genom informationsdesign i 
utställningsform. Uppsatsen försöker vidare visa vilken funktion utställningen hade i den 
offentliga samhällsdebatten om händelserna i Göteborg.    
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Förord 
I skrivande stund våren 2004 är frågorna om design och utformning tydligt 
uppmärksammade i massmedia. Allt fler TV-program och tidningsartiklar handlar om hur 
människor och miljöer formas för att passa en viss livsstil, en funktionalitet eller norm. 
Ett överflöd av inredare, stylister och livsstilskonsulter fyller mediarummet med 
rekommendationer om formgivning. Det verkar som om den nu heta uppmärksamheten 
för design förenar människor i flera grundläggande existensiellt präglade frågor om 
tradition och förnyelse, genusperspektiv i fråga om manligt och kvinnligt, kulturell 
mångfald, tillväxt och utveckling, miljö och globalisering, samt det tema om demokrati 
och medbestämmande som Toppmötet handlade om. Utställningen Toppmötet ställdes 
mitt i detta fokus med sin presentation av händelserna vid EU-mötet i Göteborg. Detta 
gjorde också Toppmötet till en bra utgångspunkt för en fallstudie om utställningar med 
samhällstema.      
 
Ämnet informationsdesign är ett flervetenskapligt akademiskt ämne. Vi som arbetar med 
ämnet påverkas av händelser och diskussioner som pågår omkring oss i samhället. 
Kunskap och tillämpning av informationsdesign påverkar de förutsättningar som styr hur 
vi uppfattar information och budskap. Informationsdesign är inte bara en teori om något, 
informationsdesign handlar också om den konkreta produktionen av informationsmaterial 
(Jacobsen 1999, s. 11). 
 
I anslutning till den aktuella diskursen om hur människor och miljöer formas och 
omformas så ställer jag i det här arbetet frågan om hur information utformas i ett särskilt 
sammanhang. I det här fallet bestod informationen av återberättade upplevelser från 
händelserna i Göteborg, fotografier, diskussioner, massmedias bilder, politiska åsikter, 
samt artefakter från demonstationerna.   
 
Arbetet med utställningen Toppmötet hade syftet att skapa ett forum för att diskutera de 
olösta konflikter som fanns mellan politiker, massmedia, demonstranter, poliser och 
andra som drabbades av kravallerna under EU-mötet. I arbetet med informationsdesign, 
här i form av en stor utställningsproduktion krävs resurser som omfattar personal med 
erfarenhet och fackkunskaper inom sitt område. Det blev tydligt i arbetet att utställningen 
också skapade ett nära samarbete med personer utanför de etablerade kultur-
institutionerna.  
 
Erfarenheterna från arbetet med utställningen Toppmötet visade att de debatter och 
kulturevenemang som utställningsvärdarna arrangerade vid sidan om utställningen blev 
mer besökta och uppskattade än den egentliga utställningen. 
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Inledning 
Bakgrund 

Det här dokumentet har kommit till i kursen Teknik Design Kommunikation. Kursen går 
på magisternivå och är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Malmö högskola och 
Mälardalens högskola. I kursen reflekterar deltagarna över frågor som rör teknik och 
samhälle, men också informationsdesign, samt områden som rör planering av 
organisationers verksamhet. Den här D-uppsatsen hör hemma i ämnet 
informationsdesign. Den 10 februari 2003 invigdes utställningen ”Toppmötet och 
debatten går vidare…” på Fristadstorget i Eskilstuna. Utställningen producerades av 
Riksutställningar och handlade om de kravaller som uppstod under det politiska EU-möte 
som hölls i Göteborg sommaren 2001. Eskilstuna museer stod som värd för utställningen 
mellan den 10 - 23 februari 2003.  

Syfte med metodkapitel 
Det finns två syften med det här inledande metodkapitlet. Ett syfte är att redovisa en del 
reflektioner från vår kurslitteratur om att planera ett vetenskapligt arbete och vad det 
egentligen innebär att skriva en vetenskaplig text. Huvudsyftet med metodkapitlet är att 
redovisa vilken vetenskaplig metod som användes för det här uppsatsarbetet.  
 

Vetenskapliga krav 

Det finns generella krav på vad som kan kallas ett vetenskapligt arbete och vad som är 
akademiskt etablerad vetenskaplig metod. Ulf Paulsson (1998) menar att kraven på vad 
som kan räknas till accepterad vetenskaplig metod har förändrats under historiens gång. 
Några av de vetenskapliga metoder som accepterades för hundra år sedan kan vi inte 
godkänna idag. En reflektion är att vi då inte heller säkert kan säga att våra vetenskapliga 
metoder håller för granskaning om ytterligare hundra år. Vi kan förutsätta att framtida  
informationsteknik och nya upptäckter inom socialvetenskap och naturvetenskap kommer 
att utmana och ifrågasätta det vetenskapliga arbete som utförs idag.    
 
Paulsson (1998) skriver att det finns tre krav på vad som kan accepteras som ett 
vetenskapligt arbete. De tre kraven är:  
 
 att arbetet ska vara kontrollerbart  
 att det ska gå att upprepa det vetenskapliga arbetet  
 att arbetet ska vara individoberoende  
 
Uppsatsarbetet om utställningen Toppmötet uppfyller dessa krav. Texten går att 
kontrollera, källor till texter, observationer och intervjuer redovisas i källförteckning och 
hänvisningar. Det går att upprepa samma sorts studie och uppsatsarbete för den som vill 
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det. Slutligen så kan arbetet genomföras även om det inte är vore just jag som utförde 
intervjuerna eller satt framför datorn och arbetade med texterna. 
 

Val av ämnesområde 
Uppsatsämnet utställningar med samhällstema valdes därför att jag kände mig teoretiskt 
hemma i ämnet. Med flera års erfarenhet av scenografi- och utställningsarbete så hade jag 
samlat på mig en del kunskaper som jag ännu inte hade reflekterar över i text. Tidigare 
studier i etnologi och frågor i mitt vardagsliv som väckts av att jag levt i ett 
bostadsområde som präglas starkt av kulturell mångfald gjorde att samhällstemat kändes 
angeläget. Slutligen placerade jag uppsatsen om utställningar med samhällstema i det 
akademiska ämnet informationsdesign som jag fördjupat mig inom de senaste åren.  
 
Idén att skriva om utställningen Toppmötet väcktes genom information från en e-postlista 
som kallades ”makten.nu”. Där nämndes att Toppmötet var under produktion, och jag 
kom på så sätt i kontakt med Eskilstuna museer och Riksutställningar. E-postlistan är 
nedlagd sedan en tid tillbaka, det intressanta med epostlistan var att den skapades av en 
opinionsgrupp av museipersonal och utställningsproducenter. De arbetar för att publiken 
ska få mer inflytande över utställningar och att personalen på museerna på ett bättre sätt 
bör representera samhällets sociala och kulturella mångfald. I detta nätverk som 
utvecklades idén om en utställn ing om EU-mötet i Göteborg 2001. Att utställningsidén 
hade sitt ursprung i seminarier och diskussioner i nätverket bekräftades vid två av de 
intervjuer finns med i uppsatsarbetet (Intervju 2), (Intervju 5). 
 

Vetenskaplig tradition 
Vilken vetenskaplig tradition kan då användas för en uppsats som handlar om 
utställningar med samhällstema? John W Creswell (1997) presenterar fem olika metoder 
för ett vetenskapligt arbete. Creswell lägger fram fem av de mest populära och 
användbara traditionerna som finns att välja mellan för den som står inför att skriva en så 
kallad kvalitativ vetenskaplig text. Han presenterar en metod som kommer från 
fenomenologin, en etnografisk metod, en metod som kallas grounded theory – 
teoriskapande empirisk metod, ytterligare en metod som kallas case studies – fallstudie, 
och slutligen biografisk metod. Med vägledning av Creswell (1997) har jag valt att utföra 
uppsatsarbetet som en fallstudie. 
 

Motivering till val av vetenskaplig metod 

Det är frågeställningen som styr vilken vetenskaplig tradition som författaren ska välja. 
Detta styr sedan utformningen av det vetenskapliga arbetet. Den övergripande fråga som 
jag ställde i inledningen av uppsatsarbetet var hur och i vilka sammanhang 
samhällsinformation fungerar. Utställningar med samhällstema är en form av 
samhällsinformation och min idé var att ge arbetet en klar avgränsning genom att studera 
utställningar som medieform samt hur utställningar fungerar för att presentera aktuell 
samhällsinformation. 
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Den vetenskapliga metod som kallas fallstudie utgår ofta från en särskild och ofta unik 
händelse. Författaren beskriver händelsen för att sedan bearbeta den i ett teoretiskt 
perspektiv. Fallstudier handlar ofta om projekt, events, olika sorters aktiviteter men kan 
också handla om en eller flera personer (Creswell 1997, s. 61). Metoden innebär en 
omfattande insamlig av olika sorters arbetsmaterial, intervjuer, artefakter och 
observationer. Det gäller för den som använder metoden att skapa en tydlig översikt av 
det område som studeras. 
 
Generellt grundar sig valet på att metoden ger en flexibilitet vad det gäller platser att 
besöka samt personer att intervjua.  Jag vill att uppsatsen blir konkret och har ett allmänt 
läsvärde för utställningsproducenter, politiker, medborgare och folk som är intresserade 
av demokratiutveckling.  Därför tror jag att en fallstudie är den bästa metoden för att 
beskriva de frågor som rör produktion, utformning och funktion i utställningen 
Toppmötet. 
 

Teoretiskt perspektiv 
Vid val av teoretiskt perspektiv så är det viktigt att reflektera över vilken utgångspunkt 
som studien har. Det är en utmaning att placera in utställningen i ett sammanhang och se 
vilken ideologi som står bakom produktionen. Det finns flera sätt att förstå utställningens 
idéhistoriska bakgrund och det viktigaste spåret som leder till en förklaring är de 
intervjuer med utställningsproducenterna som ingår i studien. Aktuella tidningsartiklar 
och offentlig debatt om utställningar och vilket ansvar de etablerade kulturinstitutionerna 
är också en viktig länk till den idéhistoria som står bakom utställningen. De frågor som 
ställs i uppsatsen ska på bästa sätt belysa detta. Operationella frågor används 
genomgående i alla delar av det vetenskapliga arbetet och bygger en klar teoretisk linje 
som läsaren kan följa.  
 
Ett verbovisuellt budskap – utställningen Toppmötet har en inre kontext, en närkontext 
och en yttre kontext. Den inre kontexten handlar om informationsmaterialets innehåll, 
närkontexten handlar om den nära miljön som finns omkring mottagaren och 
informationsmaterialet. Den yttre kontexten inbegriper det sociala sammanhang som 
omger mottagaren och informationsmaterialet. (Pettersson 2000, s. 31). Den yttre sociala 
kontexten består av kulturella och ekonomiska förhållanden. (Pettersson 2000, s. 133). 
Uppsatsen tar upp olika delar av dessa aspekter av kontext. Texten är inte strikt uppdelad 
efter inre kontext, närkontext och yttre kontext, men tar sin utgångspunkt i dessa tre 
kontexter. Toppmötets yttre kontext presenteras genom en historisk återblick samt 
intervjuer med producenterna. Toppmötets närkontext presenteras genom presentation av 
publikens kommentarer och egna observationer. Toppmötets inre kontext analyseras 
genom begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde, tre begrepp som ofta används för att 
beskriva informationsmaterial genom tillämpning av kunskaperna från ämnet 
informationsdesign. 
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Forskningsprocessens faser  
Som alla kvalitativa vetenskapliga texter så måste också en uppsats om utställningar med 
samhällstema börja med en frågeställning som kan följas genom hela texten. Det är svårt 
att skriva en kortfattad frågeställning så istället kommer jag att dela upp frågan i mer 
detaljerade områden genom att använda så kallade operationaliserande frågor. Dessa 
frågor ska svara på för vem, hur och varför utställningar med samhällstema produceras. 
Frågorna kommer att användas i uppsatsens tre huvuddelar. I inledningen används 
frågorna för att klargöra syftet med uppsatsarbetet och leda läsaren in i texten och 
problemområdet. I den empiriska delen används de operationaliserande frågorna som 
grund för att formulera de frågor som ställs i intervjuer eller inför litteraturstudier. I den 
sista delen av uppsatsen så gäller det att försöka svara på de operationaliserande frågorna 
i en sammanfattande analys av hela  uppsatsarbetet.  
 
Eftersom arbetet genomfördes i den vetenskapliga tradition som kallas fallstudie så 
bestämmer det också ordningsföljden på forskningsprocessens olika faser. Processen 
börjar med formulering av syfte och problemställning går vidare med datainsamling, 
fortsätter sedan med en bearbetning av materialet samt integrering av teoretiskt 
perspektiv. Arbetet avlutas med en sammanfattande slutledning och analys. 
 

Studiens syfte 
Formuleringen av studiens syfte är en grundläggande fråga under hela arbetet med den 
vetenskapliga texten. Det är inte bra om syftet måste skrivas om samtidigt som texten 
utvecklas. Då har liksom fundamentet för det vetenskapliga arbetet förändrats under 
tiden. Det finns säkert att antal uppsatser där syftet med studien formulerats om innan 
texten lämnats in för granskaning. I dessa fall har författaren inte kommit fram till det 
som var tänkt vid arbetets utgångspunkt. Formuleringen av ett syfte med uppsatsen om 
utställningar med samhällstema kan formuleras med den mall som Creswell (1997, s. 96) 
presenterar, och då se ut enligt följande: 
 
Syftet med denna fallstudie är att beskriva och förstå produktionen av utställningar med 
samhällstema och vilken funktion de har i samhället. Texten är skriven för 
yrkesverksamma utställningsproducenter och samhälls informatörer samt läsare med 
intresse för opinionsbildande arbete. Vid början av detta arbete så definierar jag 
utställningar med samhällstema som offentliga utställningar som producerats med 
allmänna medel.        
     

Forskningsfrågor 

De råd Creswell (1997, s. 105) ger för hur forskningsfrågor i en fallstudie ska utformas 
blir en teoretisk ram som styr utformningen av de mer detaljerade operationaliserande 
frågorna. Enligt Cresswell (1997, s. 99) ska forskningsfrågor formuleras öppet  för att inte 
låsa arbetet i en särskild riktning. Det finns ändå frågor som måste vara detaljerade för att 
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uppsatsarbetet ska bli begripligt för läsaren. Den här uppsatsen om utställningar med 
samhällstema måste svara på följande: 
 
• Vilken eller vilka utställningar som uppsatsen handlar om. 
• Vilka personer som är inblandade i produktionen. 
• Vilket bemötande utställningen har fått bland publik och massmedia. 
• Vilken vetenskaplig teori som kan förklara varför utställningen uppfattades på det sätt 
som publiken gav uttryck för. 
• Vilka reaktioner och teoretiska förklaringar som var unika för utställningen. 
 
Efter dessa frågor finns det ytterligare frågor som sammanfattar arbetet. 
 
• På vilket sätt kan utställningsproduktionen beskrivas? 
• Vilket tema och kategoriseringar av arbetsmaterialet ger uppsatsarbetet upphov till?  
• Hur tolkar jag dessa kategoriseringar med hjälp av aktuell vetenskaplig teori – i det här 
fallet hämtat från informationsdesign?  
 

Datainsamling 
I en fallstudie som den här uppsatsen om utställningar med samhällstema gäller det att 
samla in en mängd olika sorters material. Cresswell (1997, s. 123) menar att detta 
material kan utgöras av skrivna dokument, deltagande observation, direkt observation, 
intervjuer, artefakter eller andra typer av material. Vad det gäller information om 
utställningar med samhällstema kan det finnas en hel del material att hämta på internet.  
 
Vid utställningsarbete produceras ett antal tekniska ritningar och idékoncept som kan vara 
intressanta att ta del av. Paulsson (1998, s. 52) förordar att uppsatsförfattaren formulerar 
en beskrivningsmodell innan fakta börjar samlas in. Beskrivningsmodellen talar om vad 
som ska vara med i uppsatsen och vad som kan uteslutas.  

 

Analys 
Enligt Paulsson (1997, s. 55) ska den avslutande delen av uppsatsen knyta ihop hela 
arbetet. Detta sker genom att författaren reflekterar över de frågor, svar och empiri som 
genererats under uppsatsarbetet. Det finns också en poäng i att hålla analysen på en 
generell nivå eftersom den då kan hjä lpa till att förklara situationer eller förhållanden som 
i det här fallet kan vara utställningsproduktioner eller insatser för samhällsinformation. 
För analys av en fallstudie är det enligt Creswell (1997, s. 153) viktigt att se och försöka 
förstå det sammanhang, som i det här fallet utställningen Toppmötet finns med i. För 
uppsatsarbetet om utställningen Toppmötet blir aktuella sammanhang och begrepp 
exempelvis demokrati, samhällsinformation, offentlig debatt, opinionsbildning, 
globalisering, demonstrationer, ansvar och kulturinstitutioner. Det empiriska materialet 
behöver slutligen behandlas och kategoriseras på ett omsorgsfullt sätt för att olika 
mönster och möjligheter till teoretiska förklaringar ska bli möjliga.  
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Verifikation 
Den som samlar in data måste kontinuerligt fråga sig om det arbete som utförs är rätt sak 
att göra. Creswell (1997, s. 194) rekommenderar att författaren verifierar sitt arbete 
medan det pågår och inte som helt omöjligt efter att uppsatsen är klar. De finns som 
tidigare nämnts tre krav på ett vetenskapligt arbete. Det ska vara kontrollerbart, det ska gå 
att upprepa samt att arbetet ska vara individoberoende. Enligt Thurén (1991, s. 22) måste 
författaren också tänka på reliabilitet och validitet. Eller de svenska begreppen 
trovärdighet och tillförlitlighet. För en uppsats om utställningar med samhällstema 
innebär reliabilitet och trovärdighet att ett relevant urval av yrkesverksamma personer har 
intervjuats. Validitet och tillförlitlighet betyder att det som verkligen skulle undersökas 
har undersökts, i det här fallet att jag verkligen har studerat produktionen av utställningar 
med samhällstema och inte exempelvis hemsidor med samhällsinformation.  

 

Rapportskrivande 
Den målgrupp som har intresse av att läsa uppsatsen är förmodligen yrkesverksamma 
inom utställningar och samhällsinformation, men kan också vara läsare som är 
intresserade av att ta del av kunskaper om opinionsbildning. Det finns både detaljerade 
frågor om utställningsteknik och informationsdesign i uppsatsen såväl som kapitel om det 
politiska och sociala sammanhang som utställningarna produceras i. Frågan är om det 
finns någon särskild mall för att skriva en fallstudie, Creswell (1997, s. 186) menar det 
möjligen inte finns det. Ett råd som jag hade förhoppningen att följa var att hålla den 
empiriska delen med intervjuer, observationer och litteraturstudier till cirka sjuttio 
procent av uppsatsen. 
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Toppmötet på Fristadstorget 
 
 
Utställningen ”Toppmötet – och debatten går vidare…”, producerades av 
Riksutställningar och visades på centrala och offentliga platser i åtta olika städer mellan 
den 20 november och den 21 maj våren 2003. Temat i utställningen var händelser som 
ägde rum vid det politiska EU-möte som hölls i Göteborg sommaren 2001. Det så kallade 
Toppmötet i Göteborg mellan Europeiska unionens politiska ledare handlade egentligen 
om EU:s utvidgning och gemensamma miljöfrågor. Ett stort antal demonstranter fanns i 
Göteborg för att uttrycka sina åsikter om EU:s utrikespolitik samt miljö- och 
globaliseringsfrågor. Utställningen Toppmötet handlar om det vi allmänhet associerar till 
EU-mötet i Göteborg, nämligen den konfrontation och det kaos som uppstod mellan 
demonstranter och polis. 
 
Under ett par kalla vinterveckor i februari 2003 visades utställningen Toppmötet på 
Fristadstorget i Eskilstuna. Att presentera en utställning utomhus mitt i vintern var en stor 
utmaning för både producenter och utställningsvärdar. Det ställdes höga tekniska krav på 
utställningen eftersom den skulle fungera utomhus, obevakad dygnet runt på centrala och 
offentliga platser. Utställningen skulle dessutom hålla för transporter genom landet på en 
slingrig turné mellan åtta olika städer, från Malmö i söder till Umeå i norr. När 
utställningen placerades i Eskilstuna hade det gått mer än ett och ett halvt år sedan EU-
mötet i Göteborg. En utmaning för producenter och arrangörer var att skapa intresse hos 
publiken för innehållet i utställningen.  
 
En lycklig omständighet var att en statlig rapport om Göteborgskravallerna presenterades 
vid ungefär samma tid som utställningen invigdes och skapade en aning mer 
aktualitetsvärde för Toppmötet. Utställningen var planerad och byggd så att den kunde 
bemannas med utställningsvärdar. Deras roll var att dokumentera synpunkter från 
besökarna. Under en torsdagseftermiddag deltog jag som värd för utställningen på 
Fristadstorget i Eskilstuna. Tyvärr var intresset för utställningen lågt från de personer som 
passerade utställningen just denna torsdagseftermiddag, och det visade sig var lika lågt 
under samtliga dagar utställningen visades på Fristadstorget.        
 
Utställningen uppmärksammades av sin publik under anslutande aktiviteter i 
museilokaler, bibliotek och högskola. Efter intervjuer under våren 2003 framkom det att 
den programverksamhet som anordnades av museer och kulturinstitutioner i anslutning 
till utställningen lockade långt fler besökare, än den publik som verkligen tog del av 
utställningen på de platser där den presenterades (Intervju 1).  
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningen bestod av två utställningstorn (montrar), samt en värmestuga för 
utställningsvärdarna som hade till uppgift att dokumentera besökarnas åsikter. Människor 
som medverkar i en utställning påverkar också besökarens upplevelse av den. Vi känner 
alla till hur en väktares närvaro vid en utställning kan få oss att förstå att sakerna som 
ställs ut är värdefulla och att de kräver bevakning (Lundberg 1999, s. 26). Ett 
återkommande val för utställningsvärdarna var på vilket sätt de skulle fråga besökarna 
vad de tyckte om utställningen. Monica Cassel (2001) skriver om museipedagogernas 
viktiga roll att levandegöra utställningar. Det fanns tyvärr ingen inledande genomgång för 
utställningsvärdarna vid Toppmötet. De personer som bemannade utställningen fick 
instruktioner med ingen historia berätta för besökarna (Observation 20030210).    
 
De två montrarna innehöll artefakter som samlats in direkt vid händelserna i Göteborg. 
Ett av tornen hade TV-monitorer som visade filmer från demonstationerna vid EU-mötet. 
I tornen visades också löpsedlar från dagarna omkring EU-mötet. Löpsedlarna var 
hämtade från tidningar som fanns på samma orter som utställningen ställdes upp på under 
turnén.   
 

Utställningen på Fristadstorget i Eskilstuna februari 2003. 
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Utställningar och samhällsfrågor i ett historiskt 
perspektiv 
 

Utställning och opinion 
Allting har en historia, så även utställningsmediet. Förklaringarna till varför utställningen 
Toppmötet utformades på det sätt som Riksutställningar valde att göra det söks här i en 
historisk tillbakablick. Utställningsmediet har en omfattande och spännande historia som 
bara kan beskrivas begränsat och kortfattat i det här kapitlet. 

 
Utställningar har använts i olika syften under världshistoriens olika politiska epoker. 
Utställningar med samhällstema har ofta använts för att stödja den maktstruktur som 
funnits i samhället. Detta är helt logiskt eftersom utställningar med samhällstema nästan 
uteslutande produceras med allmänna medel. 
 
Produktionen med utställningen Toppmötet följer en lång utveckling och tradition som 
börjar någonstans i historien då utställningar kom att bli effektiva opinionsbildare. Denna 
utställningstradition inleds vid industrialismen, samtidigt med att dagstidningarna blev 
viktiga nyhetsförmedlare (Roche 2000). Relationen mellan utställningar och andra medier 
är en mycket intressant och återkommande fråga. Utställningar i sig skapar nämligen ett 
eget nyhetsvärde och utställningar är helt beroende av andra medier för att skapa 
marknadsföring och publik.                    
 
I boken Mega-events and modernity ger Roche (2000) en intressant historisk tillbakablick 
på hur utställn ingar har använts för att manifestera samtida ideal och normer. 
Utställningar med samhällstema har ofta bekräftat och återrepresenterat åsikter från de 
personer som har mest inflytande på samhällsutvecklingen. Vid förra sekelskiftet 
arrangerades exempelvis stora mässor med kolonialt tema. De stora och påkostade 
utställningarna hade syftet att rättfärdiga de enskilda kolonialmakternas makt över de 
koloniserade nationerna. Det mest spektakulära inslaget i dessa utställningar var de små 
afrikanska byar som byggdes upp. De utställda byarna visade publiken hur vardagslivet 
för invånarna i kolonierna såg ut. De bybor som medverkade hade professionella roller 
som skådespelare i utställningen (Roche 2000, s. 83).  
 
Effekten av att ställa ut en del av ett samhälle med allt som ingår av vardagsliv 
matlagning, fester och djurskötsel blev till slut att förhållandet mellan medverkande och 
producenter som låstes i en hierarkisk ordning. De som bestämde reglerna för 
utställningen bekräftade sin identitet som överhöghet. Alla företeelser och samhällsfrågor 
som placeras i kontext av en utställning blir utan tvekan bearbetade och kontrollerade av 
de som producerar utställningen. I Toppmötet var inte de koloniala, men väl de 
postkoloniala frågorna aktuella då de nämndes under begreppet globalisering. Syftet med 
utställningen Toppmötet var något helt annat än de syften som stod bakom de stora 
koloniala utställningarna i början av 1900-talet. Det finns här ändå ett samband i hur 
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produktionen av en utställning blir ett medel för att skapa kontroll över samhällsfråga. I 
Toppmötet var det inte afrikanska samhällen i kolonierna som analyserades men 
demonstranter och polis som ställdes ut. Genom de videoupptagningar som fanns med i 
utställningen blir de objekt för en analys av publiken som ser utställningen. På så sätt 
skapades genom utställningens översiktliga presentation en diskussion och en föreställd 
kontroll hos publiken över händelserna i Göteborg. (Roche 2000, s. 97)  
 

Små och stora utställningar 
Den fysiska storleken på utställningen Toppmötet gjorde att den egentligen inte lämnade 
några spår efter sig i stadsmiljön. De stora megautställningar som Roche (2000) 
beskriver, vid exempelvis OS eller världsutställningar, lämnar alltid någon byggnad eller 
markör efter sig i staden. Det gjorde inte utställningen Toppmötet, men den plats som 
Riksutställningar valde att använda för att ställa utställningen har sedan använts för andra 
utställningar. Toppmötet lämnade främst spår i form av intressanta diskussioner, idéer och 
nätverk.   
 
Roche (2000) refererar till sociologen Anthony Giddens som menar att vår identitet 
påverkas av alla vardagliga möten och institutioner som vi kommer i kontakt med. Det är 
svårt att bedöma vilken effekt utställningen Toppmötet hade på besökarnas identitet. Flera 
observationer pekar på att de som verkligen besökte utställningen hade sina uppfattningar 
klara om händelserna i Göteborg. Utställningens utformning lämnade i vilket fall 
möjlighet för besökaren att bekräfta sin uppfattning om händelserna under EU-mötet i 
Göteborg. Eftersom utställningen också engagerade flera personer i arrangemang 
omkring utställningen så kunde professionella utställningsproducenter, politiskt aktiva, 
journalister och andra som skriver om utställningen bekräfta sina åsikter, sin 
yrkestillhörighet och sin identitet när de tog del av utställningen. Utställningen blev en 
tydlig social arena som lockade alla de som anknöt sin identitet till arenan, medieformen 
– denna utställning.          
 
Utställningar och events ingår som delar av vår vardagliga konsumtion (Pred 1995, s. 24). 
Vi möter information i utställnings- och eventform på allt fler platser i vårt gemensamma 
offentliga rum. Vi möter en ständigt ökande mängd informationsbudskap. Kommersiella 
budskap och samhällstillvänd information använder liknande former och medel för att 
påverka mottagarna. Historierna och den dramaturgi som utvecklas för att bära budskapet 
är helt uteslutande formade av informationssändaren. Det är viktigt att konstatera att 
utvecklingen av dramaturgi, valet av vad och hur det ska berättas alltid är förbehållet de 
som planerar men inte de som besöker utställningen (Pred 1995, s. 44). 
 
Alan Pred (1995) skriver om de stora utställningar och mässor som utgjorde tydliga 
milstolpar i vår samhällsutveckling. I ett historiskt perspektiv så blir utställningar viktiga 
pusselbitar i förståelsen av vår historia. Alan Pred (1995, s. 58) ser tillbaka på den 
nationalromantiska inriktning som någon av de stora publika utställningarna hade vid 
1800-talets slut. För hundra år sedan var stora utställningar och mässor ett starkt medel 
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för att påverka en samhällsopinion i någon riktning. Vid förra sekelskiftet var det aktuellt 
att framställa och betona den lantliga idyllen i Sverige. De som då planerade och stod för 
utställningens dramaturgi ville visa en nation utan klasskonflikter befolkad av glada 
bönder i folkdräkter från Dalarna, så utformades en tidstypisk utställning i Stockholm 
1897.          
 
Alan Pred (1995, s. 72) visar också att behoven av stora mässor, events och 
världsutställn ingar har sin grund i att både borgarklassen och arbetarklassen blev föremål 
för samma intressen i rollerna som konsumenter, en slags klasslös kommersialism. 
Industrialismens genombrott medförde allt fler samhällsfrågor, inte minst bostadsfrågan 
som med fördel kunde diskuteras vid Stockholmsutställningen 1930 (Pred 1995, s. 104). 
Stockholmsutställningen var ett avstamp för den svenska funktionalismen.   
 

Opinion och utställningar 1960-1980  
Vid en första anblick ser det ut som Toppmötet har sitt ursprung i 1970-talets politiska 
diskussionsutställningar. I Utställningsboken förklarar Harriet Clayhills (1983, s. 6) att 
redan 1960-talets politiska rörelser såg och använde utställningsformen i arbetet. Det blir 
alltför enkelt att säga att Toppmötet har sitt idéhistoriska ursprung i 1970-talets 
diskussionsutställningar. Riksutställningar har utvecklat både teknik och 
produktionsprocesser under de dryga trettio år institutionen har funnits. En stor och 
varierad mängd av dessa erfarenheter användes vid produktionen av Toppmötet. 
 
Enligt Clayhills (1983, s. 11) så har Riksutställningar sedan de startade producerat några 
utställningar som ansetts vara lite väl utmanande för publiken. En sådan utställning var 
Sköna stund som invigdes 1968. Sigvard Olsson och Göran Palm visade i utställningen på 
sambandet mellan västvärldens välstånd och Uländernas nöd. Trots dåtidens starka 
vänsterpolitiska idéer så skapade utställningen en livlig debatt, men Riksutställningar vek 
inte för kritiken. Dessutom väcktes representationsfrågan under 1970-talet, bland annat 
vid en feministisk utställning som kritiserades för att männens röster inte fanns med. För 
att publiken ska kunna känna igen sig i en viktig fråga krävdes tydlighet i åsikterna för 
eller emot (Clayhills 1983, s. 45).    
 
Enligt Clayhills (1983 s. 16) så utvecklades i början av sjuttiotalet idén om något som 
kallades allemansutställningen. Det var fria kulturskapare som ville förändra arbetssättet 
omkring utställningsproduktionerna och därmed bryta kontakterna med den 
byråkratiserade kulturadministrationen. Brottet med den statiska byråkratin inom 
utställningsproduktioner gav också effekt på utformningen av 1970-talets utställningar 
(Clayhills 1983, s. 23). Efter detta utvecklades formgivningen på utställningarna och det 
skedde en förändring i hur utställningsproducenterna arbetade med skiftande skalor, 
struktur och smuts. Det bästa enligt dåtiden var att bryta utställningsramarna helt och låta 
utställningarna vandra ut utanför utställningslokalen. Clayhills (1983, s. 28) refererar till 
hur Leif Nylén berättar om Per-Olof Ultvedt på galleriet Samlaren 1961 när han lät sina 



 14 

träkonstruktioner vandra ut på gatan utanför galleriet. Möjligen var han den första i 
Sverige som på det sättet bröt upp ramen för utställningsrummet.   
 
Den dynamiska och positiva utveckling som skedde i samhället speglades i flera nu 
erkänt klassiska utställningar. Rörelse i konsten på Moderna Museet 1961 och 
utställningen Fem amerikaner 1966 var produktioner som främjade idén om den öppna 
konsten. Framför allt att utställningar kan placeras utanför gallerier, konstmuseer och 
andra institutioner. Konst- och bildscenen förändrades vid slutet av sjuttiotalet då en mer 
borgerlig konstsyn växte fram i samhället. Utställningarnas helhet gick förlorad till 
utställningar med enskilda verk som var till salu (Clayhills 1983, s. 29). 
 

Utställningar och studieförbund 
Utställningar har använts i flera olika pedagogiska sammanhang. Studieförbundens 
studiecirklar med inriktning på folkbildning använde utställningar för att redovisa, 
demonstrera, rapportera, eller för att inleda en diskussion (Clayhills 1983, s. 52).  
Riksutställningar har också en anknytning till denna arbetstradition. De startade sin 
organisation genom en pedagogiskt inriktad försöksverksamhet 1968-1970 i Skellefteå.  
 
Utställningsarbete har en stor fördel i att det kan engagera många människor. Detta blev 
tydligt under sjuttiotalet då många industrier i flera av landets bruksorter började läggas 
ned. Flera studiecirklar startades med syftet att producera utställningar om 
industrinedläggningarna. På ABF i Hallstahammar startades studiecirklar om ortens 
industrihistoria. Utställningsarbetet innehöll flera faser - genomgång av basfakta, 
fördjupade kunskaper, analys, värdering och slutligen gestaltning. Engagemanget i 
utställningar om de gamla bruksorterna gjorde det tydligt att det fanns lokala frågor som 
inte behandlades av centralt producerade utställningar. (Clayhills 1983, s. 73). I både 
Hedemora och Vikmanshyttan fanns exempel på att demokratifrågan ställdes i fokus i 
olika lokala utställningar i början av åttiotalet.     
 
De lokalt producerade utställningarna var också en väg för att bearbeta och förklara de 
stora samhällsfrågorna. Utställningen om nedläggningen av gruvnäringen i Värmland gav 
kunskaper om att nedläggningen var en långsiktig och planmässig utveckling. 
Erfarenheterna från utställningsarbetet visade att även om den del framtidsstudier 
integrerades i utställningsproduktionen så kom insikterna tyvärr för sent för att rädda 
något av industrierna. (Clayhills 1983, s. 80).   
 
Sjuttiotalets anda att producera utställningar för att påverka politik och opinion slutade i 
den så kallade Alternativkampanjen 1982. Detta var en ganska ostrukturerad utställning 
där kvinnogrupper, folkkampanjen mot kärnkraft, miljögrupper och fredsgrupper 
samsades om utrymmet i ett cirkustält. Förutom det praktiska fanns ett stort problem med 
utställningen. Alternativkampanjen saknade förankring med liknande organisationer på de 
platser där den ställdes upp, och det kostade både förtroende och publik. (Clayhills 1983, 
s. 131).    
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Personer i produktionen 
 
En utställningsproduktion med storlek och omfattning som ”Toppmötet och debatten går 
vidare…”, kräver en mängd personer och yrkesroller för att det hela ska fungera. Under 
uppsatsarbetet blev det allt mer tydligt att ideella krafter och organisationer som anslöt till 
seminarier och arrangemang omkring utställningen var helt avgörande för utställningens 
mottagande.        
 
De intervjuer som finns med i uppsatsen är gjorda med personer som var med och 
producerade utställningen. Intervjuerna ger alltså ett sändarperspektiv på utformningen av 
utställningen. Intervjuerna gjordes under våren 2003 med Helene Larsson, projektledare 
på Riksutställningar, Ann Hellman, intendent på Eskilstuna Museer, Annchristine 
Sigurdsson, programansvarig på CuLTUREN i Västerås samt Karl-Gustaf Jönsson och 
Bruno Tardat, teknikansvariga för utställningen på Riksutställningar.   
 

 

Helene Larsson, Riksutställningar 
Projektledaren Helene Larsson på Riksutställningar som gav en omfattande förklaring till 
utställningen Toppmötets idé, och hur diskussionen gick innan produktionen sattes igång.  
 
Vid intervjun i början av mars 2003 berättade Helene Larsson att det var flera olika idéer 
som sammanfördes i utställningen Toppmötet. Det fanns en ambition att utställningen 
skulle nå olika platser och olika målgrupper. I det statliga uppdrag som Riksutställningar 
har ingår att utveckla utställningsmediet både tekniskt och pedagogiskt. Idén till 
utställningen Toppmötet fångades upp av Helene Larssons kollega på Riksutställningar 
Helene Broms, som deltog i möten med nätverket ”makten.nu”.  
 
Helene Larsson förklarade att det är stor skillnad på hur utarbetade utställningsidéerna är 
när de kommer till Riksutställningar. Idéerna kan bestå av allt från två A4-sidor med text, 
till mer omfattande förslag med budget och tekniska förslag. Riksutställningar väljer 
alltid förslag som de tycker har en bra idé, oavsett hur den första idén är presenterad. 
Helene Larsson berättade att de först tar ett möte och där tar beslut om vilka utställningar 
som ska gå vidare i processen. De gör sedan en utredning på Riksutställningar för att se 
hur idéerna stämmer med deras uppdrag från Kulturdepartementet. Uppdraget betyder att 
Riksutställningar ska stå för samtidsdokumentation, att rikta sig mot ungdomar, att 
bevaka mångfalden och att visa utställningar i hela landet särskilt på platser som har liten 
eller saknar kulturell infrastruktur, utställningslokaler.   
 
Den tekniska lösningen med de två utstä llningstornen var en följd av uppdraget att 
producera utställningar till de orter som saknar utställningsrum.  
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Helene Larsson började arbetet med Toppmötet genom en research. Hon kom i kontakt 
med personer som varit aktiva under Göteborgshändelserna. Kontakterna genom 
stadsmuseum i Göteborg var betydelsefulla för researcharbetet. Polisen i Göteborg 
tillfrågades och gick så småningom med på att lämna ifrån sig saker, exempelvis hjälmar, 
sköldar och en mobiltelefon som polisen beslagtagit från demonstranterna.  
 
Bland de artefakter som samlades in under dagarna i Göteborg fanns det också saker från 
Svenska Mässan som visar vad det egentliga politiska EU-mötet handlade om. Helene 
Larsson menade att de ville ha ett brett perspektiv på föremålen, med så många berättelser 
som möjligt. Föremålen i utställningen kom både från det politiska mötet på Svenska 
Mässan, från demonstranterna, och från personer som bara råkade hamna i 
demonstrationerna.  
 
Utställningsformen var både en begränsning och en utmaning. Riksutstä llningar bestämde 
sig snabbt för att ha rörliga bilder i TV-monitorer, och tryckta löpsedlar för att visa på 
olika perspektiv av händelserna i Göteborg. Urvalet av löpsedlar speglar vad som 
rapporterades på de orter som utställningen kom till under turnén 2002-2003. De rörliga 
bilderna var bilder från Fritt forum, en informationsfilm om Göteborg samt några bilder 
från SVT.  
 
Helene Larsson menade att det finns särskilda problem med att producera en utställning 
om en aktuell samhällsfråga. Något som är aktue llt på dagordningen kan snabbt svalna 
om produktionstiden för utställningen blir för lång. Vid intervjun hade det gått ett och ett 
halvt år sedan händelserna i Göteborg. Men det som hände i Göteborg fick ett långt 
efterspel, eftersom rättsprocessen drog ut på tiden. Helene Larsson berättade att 
betänkandet från Göteborgskommittén gjorde utställningen aktuell. Det var så otroligt 
många åsikter om det som hände i Göteborg så temat blev aldrig inaktuellt. Helene 
Larsson berättade att de uppmanade arrangörerna att ansluta lokala frågor som demokrati 
och yttrandefrihet till utställningen Toppmötet.  
 
Helene Larsson menade att det inte fanns någon möjlighet att förkorta produktionstiden 
för utställningen Toppmötet, tiden från idé till färdig utställning. Riksutställningar började 
produktionen i augusti 2003 och utställningen invigdes i november 2003, vilket ger tre 
och en halv månads produktionstid. Det är i princip inte möjligt att producera en 
utställning på kortare tid än så med de krav på kvalitet som Riksutställningar står för, 
menade Helene Larsson. Både val utställningsteknik och tema för utställningen påverkar 
produktionstiden. I kronologisk ordning hände följande:   
 
Juni 2001   EU-möte och demonstrationer i Göteborg. 
Hösten 2001  Gruppen ”Vem är den tyska terroristen?” ställer ut sin 

fotomontagevägg på Kulturhuset. 
Helene Larsson blir inbjuden till Göteborgskommittén. 
Helene Broms får kontakt med nätverket makten.nu. 
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Våren 2002 Riksutställningar diskuterar idén och de beslutar att göra 
något. 

Augusti 2002   Utställningsproduktionen på Riksutställningar startade 
November 2002  Utställningen invigs i Göteborg efter tre månaders 

produktionstid. 
 
De museer som blev värdar för utställningen fick den kraftigt subventionerad. 
Riksutställningar ville se hur utställningsformen fungerade. Därför kunde museerna hyra 
utställningen för 2000 kronor i veckan plus elkostnader. Riksutställningar ville att 
museerna skulle satsa på att skapa en bra programverksamhet omkring utställningen. Det 
var det egentliga motkravet för den billiga hyran, alltså programverksamhet och 
samverkan på utställningsorterna. I exempelvis Västerås knöts utställningen samman med 
en film- och en samtalsfestival som handlade om makt och demokrati.  
 
Helene Larsson berättade om ett seminarium som hölls den 13 september 2002. 
Riksutställningar bjöd in potentiella arrangörer. Detta var ett nytt arbetssätt, att bjuda in 
och samla in åsikter om innehållet i utställningen.  Riksutställningar hade kommit ganska 
långt i arbetet med formgivningen. Det fanns skisser att visa upp på seminariet. ABF, 
Ordfront, Demokratiakademin, Bygdegårdarna, och samarbetspartners från varje ort där 
utställningen Toppmötet var planerad deltog i mötet.  
 
Diskussionen på seminariet kom in på vilka symboler och artefakter som skulle vara med 
i utställningen, skulle gatstenar få vara med i utställningen? Utställningen innehåller 
enbart föremål från dagarna 14-16 juni 2001. Alla föremål är laddade med någon historia 
eller händelse. Riksutställningar valde föremålen så att de inte skulle ta ställning för eller 
mot polisens eller demonstranternas handlingar. Riksutställningar ville främja en 
diskussion och en debatt om händelserna i Göteborg. 
 
Helene Larsson berättade att de inte ville kategorisera och lägga in materialet i fack. De 
ville inte dela upp utställningen i ”polisens saker”, ”Fritt forums saker” och 
”demonstranternas saker”. Helene Larsson menade att det verkligen var kaos under de tre 
dagarna i Göteborg och att de ville spegla detta i utställningen. Varje föremål i 
utställningen var märkta med ett nummer som efter vilken ordning i utställningen det 
presenteras. Siffra återkom i den textpärm som innehöll längre berättelserna från 
Göteborgshändelserna.  
 
Intentionen var att använda ett enkelt neutralt typsnitt och inte för mycket text i 
utställningen. Helene Larsson menade att de ville undvika att lägga till en värdering i 
texterna. Texterna skulle inte påverka betraktarens tolkning utan vara kortfattade enkla 
texter. I utställningstornen beskriver texterna vem som äger föremålen, samt datum och 
plats där de samlades in.  
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Ann Hellman, Eskilstuna museer 
Ann Hellman arbetar som intendent på Eskilstuna museer och berättade hur idéerna med 
Toppmötet utvecklades, och hur utställningen till slut kom till Eskilstuna. Den första idén 
utvecklades på mötet inom nätverket ”makten.nu” hösten 2001. Demokrati var 
huvudtemat för mötet. Ann Hellman berättade att Eskilstuna museer, som är en 
kommunal verksamhet, inte kommenterar aktuell samhällsdebatt så ofta. Verksamheten 
på museet har syftet att integrera både industrihistoria och ett samtida perspektiv i 
utställningarna. Arbetet bygger på att ta fram historiska paralleller.  
 
Utställningar behöver inte vara en långsam medieform med lång produktionstid, menade 
Ann Hellman. Det går att skapa snabba kommentarer i utställningsform om man inte är 
rädd för att det alltid ska vara så himla snyggt, sade Ann Hellman och påpekade att en del 
i utställningen Toppmötet -  fotomontageväggen som skapades av gruppen ”Vem är den 
tyska terroristen?”, var ett bra exempel på en sådan snabb kommentar.      
  
När utställningen Toppmötet kom till Eskilstuna fick den stor uppmärksamhet i media, 
men inte för att den ansågs vara kontroversiell. Under en av utställningsdagarna så 
arrangerades en debatt på Fristadstorget som blev väldigt lyckad. Nära sextio personer 
kom för att lyssna till debatten. Ann Hellman påpekade att detta visade på museets 
viktiga roll att stå för en djupare diskussion av en samhällsfråga, som bearbetats under 
längre tid och med tydligare teoretiska perspektiv än vad andra medier har möjlighet att 
göra.   
 
Ann Hellman tyckte att det var bra att utställningen placerades på Fristadstorget. 
Möjligen borde utställningsformen utvecklas vidare. Utställningen fungerade som en 
inkastare och intresseväckare för den verksamhet som fanns omkring utställningen. På 
Eskilstuna museer fanns två andra utställningar. Pauline Magnusson från Eskilstuna 
Ungdomsråd hade producerat en utställning, och gruppen ”Vem är den tyska terroristen” 
visade sin fotomontagevägg.   
 
Intervjun avslutades med att vi diskuterade frågan om utställningen stod på rätt plats i rätt 
sammanhang och i rätt tid. Det är inte helt klart att personer som är ute på stan i andra 
ärenden är förberedda på att möta en utställning om ett så allvarligt tema som EU-
toppmötet 2001. Vi kunde konstatera att inte någon av besökarna läste de längre 
berättelserna från Göteborg. Det var omkring noll grader kallt under utställningsdagarna i 
Eskilstuna och det kan ha påverkat besökarnas beteende på så sätt att de inte stannade för 
att läsa texter, eller diskutera med utställningsvärdarna.  
 
Ann Hellman menade att en utställning som besökaren kan gå in i möjligen skapar bättre 
fokus på temat då den yttre kontexten skärmas av. Det som var mest värdefullt med 
produktionen av utställningen Toppmötet i Eskilstuna var det nätverk av ideella krafter 
som byggdes upp under produktionen.   
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Annchristine Sigurdson, CuLTUREN Västerås  
Annchristine Sigurdson berättade att hon har en bakgrund i museivärlden och är utbildad 
museihistoriker. Annchristine Sigurdson är nu kultursekreterare på Västerås kommun och 
var programansvarig för utställningen Toppmötet i Västerås. 
 
Annchristine Sigurdson berättade att hon bjöds in till mötet på Riksutställningar den 13 
september 2002 då idéerna omkring utställningen Toppmötet diskuterades. Redan 
inbjudningsbrevet presenterade en del webblänkar till mer information om idéerna bakom 
utställningen. Ett fyrtiotal personer deltog i mötet på Riksutställningar. Det var viktigt att 
de inbjudna som kom till mötet fick möjlighet att lämna synpunkter på hur utställningen 
skulle utformas. Detta upplevdes som mycket positivt berättade Annchristine Sigurdson.  
 
På min fråga om kontext och om placeringen av utställningen på Sigmatorget i Västerås 
och att folk inte var beredda på en utställning om händelserna i Göteborg svarade 
Annchristine Sigurdson att många trodde att det handlade om EU-mötet och inget mer, de 
flesta passerade utställningen snabbt.  
 
Arbetet gav många värdefulla kontakter berättar Annchristine Sigurdson. Mälardalens 
högskola svarade direkt när producenterna ville ha en lokal sponsrad. Däremot var 
gensvaret från media var lågt. Annchristine Sigurdson berättar att de annonserade, men 
att de hade en begränsad budget på 40 000 kronor som skulle täcka alla kostnader 
omkring utställningen.  
 
Västerås hyrde utställningen från Riksutställningar för 4000 kronor under två veckor.  
Det tillkom kostnader då de bland annat fick hyra en truck för att kunna placera 
utställningen där den var tänkt att stå. Utställningen kom till Västerås samma dag som 
invigningen och debattprogrammet började, vilket skapade en stark tidspress hos 
arrangören. De hade pressvisning dagen innan och artikel publicerades på öppningsdagen, 
berättade Annchristine Sigurdson. En journalist ifrågasatte aktualiteten i utställningen. På 
min fråga om hur många som deltog i arrangemangen diskuterade vi fram att cirka två- 
till trehundra besökare deltog i programpunkterna. Det visade sig vara svårt att få folk att 
komma till högskolan i Västerås, men stadsbiblioteket i Västerås fungerade som en bra 
plats att skapa en debatt på. Det verkar finnas stora nätverk som går att aktivera och som 
är engagerade i frågorna om demokrati, berättade Annchristine Sigurdson, och hänvisade 
till de adresslistor som användes för information i samband med utställningen.  
 
Annchristine Sigurdson tyckte att det var bra att utställningen visade en alternativ bild av 
det som hände i Göteborg. Museernas roll, menade Annchristine Sigurdson,  kan vara att 
stå för fördjupning av olika ämnen även om det tar tid. Museernas uppgift är också att 
dokumentera händelser. Olika museer har olika bevakningsområden. Morgondagens 
historia skrivs idag och detta arbete sker i museernas uppdrag som kallas SAMDOK. 
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Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat, Teknik Riksutställningar 
Karl-Gustaf Jönsson berättade om idéerna med utställningsrummet och de val som de 
övervägde för att konstruera utställningstornen. Utgångspunkten var något som liknade 
en telefonkiosk, men de utvecklade sedan en egen metallkonstruktion för utställningen. 
Det tog lång tid att välja glasrutor till utställningen, kostnaden fick hela tiden vägas mot 
funktionen. Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat berättade att de hade i uppdrag att 
utveckla själva utställningsrummet, men visste inte hur detta skulle komma att användas. 
Därför var det viktigt att skapa ett neutralt uttryck i tornen. Mats Brunander som arbetar 
på Riksutställningar hade givit de första skisserna på tornen som Karl-Gustaf och Bruno 
sedan utvecklade till tekniska ritningar och byggde i full skala.   
 
TV-monitorerna var ett inslag som fanns med tidigt i konstruktionsidéerna. Det blev ett 
intensivt och praktiskt resonerade, och de använde metoden trail and error för att ta reda 
på bland annat hur stabil konstruktionen var. Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat 
berättade att de ställde upp konstruktionen på gården utanför Riksutställningar för att 
sedan försöka välta den. Efter försöket placerades två femhundra kilo tunga metallplattor 
i botten på utställningstornen för att stabilisera konstruktionerna.       
 
De strävade mot en tunnare och hållbarare konstruktion för utställningstornen. Olika idéer 
vägdes återigen mot utvecklingskostnader. De ville exempelvis montera en industridator 
istället för fem DVD-spelare i tornen för att styra de olika bildskärmarna. Karl-Gustaf 
Jönsson och Bruno Tardat menade att ljussättningen med lysrör var ett annat exempel på 
detta. Lysrör är billigare än spotlights och i just den här utställningen passade det bra att 
placera lysrör i varje hörn av utställningstornen. Lysrör ger ett oriktat mjukt och kallt ljus, 
men Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat menade att de inte valde att ljussätta med 
lysrör för att illustrera temat i utställningen. Deras val styrdes av utrymme och kostnad.  
 
Utställningen konstruerades utan tanke på någon tydlig fram- och baksida. Karl-Gustaf 
Jönsson och Bruno Tardat arbetade inte med inredningen och texterna i utställningen. De 
menade att läsföljden i utställningen borde ha markerats med inredningen. Karl-Gustaf 
sade skämtsamt att framsidan blir hur utställningen ställs mot en husfasad, och att 
baksidan då blir åt andra hållet. Det fanns en idé om att skapa en känsla av skyltfönster i 
utställningskonstruktionen.   
 
Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat berättade om utmaningarna att möta de krav som 
ställdes på utställningen. De byggde in och gömde känsliga och värdefulla detaljer, som 
ett antal DVD-spelare, i botten av ett de båda utställningstornen. De valde att montera 
pansarglas i utställningstornen för att skydda sakerna som ställdes ut. Utställningen 
skyddades med ett automatiskt larm som sändes via mobilnätet till Riksutställningar och 
lokala vaktbolag. En klimatanläggning monterades in i ett av tornen för att skydda de tio 
bildskärmarna. En fläkt fördelade där både ka ll och varm luft om det behövdes i 
utställningstornet.        
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Förutom att utställningen skulle hålla för att stå på offentliga platser dygnet runt, så 
behövde den anpassas till transport och hantering på de platser utställningen sändes till. 
Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat berättade att utställningstornen hade krokar som 
var fästa i botten, så att mottagaren kunde förankra utställningen på exempelvis ett torg. 
Dessa krokar användes aldrig, eftersom gatu- och fastighetsansvariga i olika kommuner 
protesterade mot att göra hål i gatan. På toppen av tornen fanns krokar så att utställningen 
kunde lyftas av och på lastbilarna de transporterades med. 
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Bemötande från publik och massmedia 
 
 
Det här kapitlet reflekterar över vilket bemötande utställningen fick från publik och 
massmedia. Materialet är artiklar från de båda lokala dagstidningarna i Eskilstuna, 
kommentarer från publiken samt sms-meddelanden som sändes till utställningen.   
 

Lokala dagstidningar 
 
Utställningen Toppmötet uppmärksammades i lokala TV-program och tidningar i 
Eskilstuna. Tidningarna Folket och Eskilstunakuriren fanns på plats vid invigningen av 
utställningen på Fristadstorget. Tidningarna publicerade artiklar om utställningen nästa 
dag. Nyheten presenterades på sidorna fyra i båda tidningarna där de tog upp hela 
utrymmet. Båda tidningarna valde att utforma sidan med tre bilder som tillsammans 
täckte hälften av sidorna. Eskilstunakuriren hade möjlighet att publicera bilderna i färg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invigningen på Fristadstorget i Eskilstuna februari 2003. 
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Nyheten i tidningen Folket 
Journalisten Marie Hillbom skriver i Tidningen Folket den 11 februari 2003 på sidan 4, 
en artikel om utställningen Toppmötet med rubriken ”Här visas flera sidor av toppmötet”. 
Artikeln förklarar syftet med utställningen genom en intervju med Helene Larsson från 
Riksutställningar och Ann Hellman från Eskilstuna museer. De förklarar i intervjun att 
utställningen ska främja en diskussion om händelserna i Göteborg samt vara grunden för 
en debatt om rättsprocess, yttrandefrihet, demonstrationsrätt, frihet och våld. Artikeln 
beskriver vad som visas i utställningen, vilken tid som utställningen är öppen och på 
vilket sätt publiken kan lämna sina kommentarer om utställningen. Texten avslutas 
genom en intervju med Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand och Annelie 
Rannamma från Grön Ungdom. 
  

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand, som invigde utställningen i går 
kväll, hör till dem som tycker att bilden av Göteborgsmötet behöver 
modifieras och att utställningen därför är viktig. Mediabilden av dagar med 
batonger, gatsten och kravaller måste kompletteras så att människor förstår 
att de allra flesta var fredliga personer, som ville uttrycka sina åsikter. 
(Hillbom 2003).   

 
Maria Wetterstrands uttalande visar att hon ser utställningen som ett komplement, och 
möjligen en granskande medieform som behövs vid sidan av andra massmedier. 
Uttalandet visar också att begreppet ”bilder” används för att beskriva vår uppfattning och 
vårt minne av en händelse eller information som vi mottagit. Utställningar kan vara ett 
effektivt medel för att bearbeta bilder och nyansera människors uppfattning om en 
händelse.       
      

Utställningen invigdes på kvällen den 10 februari och ett femtiotal 
personer hade samlats i kylan på Fristadstorget. En grupp eldslukare roade 
publiken tills det att invigningstalarna Alar Kuutman (v) Eskilstuna och 
Maria Wetterstrand (mp) förklarade varför de tyckte att utställningen var 
viktig. (Observation 20030310).    

 
Den publik som kom till invigningen var stora delar av det nätverk som skapades för att 
producera olika arrangemang i anslutning till utställningen i Eskilstuna. Alla hade någon 
anknytning till händelserna i Göteborg, de hade deltagit i demonstrationerna eller såg 
händelserna omkring EU-mötet som en viktig demokratifråga.  
 

Hon var själv på plats i Göteborg för att klädd i t-shirt med parollen om 
icke-våld, fredligt demonstrera tillsammans med 10000-tals andra. Hon 
berättar om polisens misstänksamhet, om hur de rev sönder banderollerna 
och flaggorna för henne och de andra. Och det jag råkade ut för var ändå 
ingenting jämfört med vad andra blev utsatta för, säger hon och påminner 
om hur flera hundra unga blev häktade utan att veta varför, om polisens 
skott som nästan dödade en ung man, om ungdomarna som blev utslängda 



 24 

ur skolan där de skulle bo under dagarna. - Det var ingen positiv 
utveckling för demokratin. (Hillbom 2003). 

 
Den publik som fanns med vid invigningen var personer som alla hade dåliga erfarenheter 
av EU-mötet i Göteborg. På invigningen fanns ingen representant från polisen, eller från 
de politiker som deltog på EU-mötet. Utställningen Toppmötet tog inte på något sätt 
ställning för eller mot polis och demonstranter. Referatet till Maria Wetterstrands 
uttalande visar ändå att det gick bra att ansluta en fritt formulerad politisk åsikt till 
utställningen. Detta visar också att utställningen fungerarde precis som det var tänkt, som 
ett forum för debatt och reflektioner om ämnet.    
 

Vi kan inte acceptera att polisen hanterade ungdomarna som de gjorde, 
säger Maria Wetterstrand. – Det som hände i Göteborg fick ungdomar att 
känna sig maktlösa i det demokratiska Sverige, säger Anneli Rannamaa, 
från Grön Ungdom i Eskilstuna, som tror att händelserna i Göteborg 
hämmar många unga från att fortsätta uttrycka sig. Det tycker hon är en 
skrämmande utveckling som man måste förändra. Och här hoppas hon 
utställningen ska bidra. (Hillbom 2003). 

 
Annelie Ranamaas kommentar i artikeln pekar på kärnan i varför utställningen Toppmötet 
överhudtaget producerades. Utställningen är ett monument över en misslyckad 
demokratisk diskussion. Uttalandet visar också att utställningar och andra 
informationsinsatser hade kunnat användas vid toppmötet i Göteborg 2001, för att inleda 
en kontrollerad diskussion om exempelvis demonstrationsrätt och åsiktsfrihet. Det är 
rimligt att anta att konfrontationen i Göteborg till stor del var en effekt av många starka 
och oreflekterade åsikter som inte hade fått ventileras under ordnade former. Både 
demonstranter, poliser och politiker verkar ha varit oförberedda på den polarisering som 
de faktiskt representerade under händelserna i Göteborg.     
 

Nyheten i tidningen Eskilstunakuriren 
Journalisten Mattias Kamgren skriver om invigningen i tidningen Eskilstunakuriren den 
11 februari 2003 sidan 4, under rubriken ”Kravaller mitt på Fristadstorget”. 
Formuleringarna i artikeln är något mer kritiska i jämförelse med Marie Hillboms artikel i 
tidningen Folket.    
 

Det var tre dagar som skakade Sverige, och som sedan har diskuterats och 
debatterats om och om igen. På Fristadstorget i Eskilstuna invigdes i går en 
utställning om kravallerna i Göteborg. Arrangörerna vill framför allt… 
Just det, väcka debatt! Gatstenar, polishjälmar och jackan som bars av den 
demonstrant som blev skjuten. Det är något av vad som kan beskådas på 
Fristadstorget de närmaste två veckorna, när utställningen Toppmötet är på 
besök i stan. (Kamgren 2003). 
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Artikelförfattaren fokuserar på det dramatiska i händelserna i Göteborg men skriver 
implicit frågan om det behövs ännu fler diskussioner om EU-mötet. Förklaringen till 
denna fråga kan vara att händelserna diskuterades under en lång tid på 
tidningsredaktioner runt om i landet. Massmediernas roll under EU-mötet, och på vilket 
sätt demonstrationerna skildrades i massmedia var sannolik en genomlyst fråga inom 
mediavärlden, men fortfarande en het fråga för mediekonsumenterna. 
 

– Museer jobbar traditionellt med äldre historia så det här känns som en 
unik chans att ta upp en händelse som är historisk, samtidigt som den 
inträffade alldeles nyligen, säger Ann Hellman som är utställningsansvarig 
på Eskilstuna museer. (Kamgren 2003) 

 
Uttalande visar att museer kan använda sina medel för att diskutera aktuella frågor, även 
om de inte är färska nyheter. En fri reflektion är att om detta arbetssätt utvecklas så 
kommer också museerna att behöva någon form av informations- och nyhetsredaktioner i 
verksamheten.   
 

Men det verkar inte som om händelsen intresserar något brett spektrum av 
befolkningen. Under invigningen på torget var det i princip bara ungdomar 
på plats, och bland de politiska organisationer som tagit chansen att själva 
hjälpa till under utställningen, är det i stort sett bara de rödgröna färgerna 
som finns representerade. (Kamgren 2003). 

 
Artikeln beskriver också att ett fåtal personer hade samlats vid invigningen på 
Fristadstorget. Det finns något av en politisk synpunkt i formuleringen som författaren 
skriver ”bara rödgröna färger representerade”. Texten visar att de personer som kommit 
till invigningen framförallt var de som hade arbetsuppgifter i utställningen.    
 
Det nätverk som byggdes upp omkring utställningen var också utställningens bästa 
marknadsföring. Helene Larsson från Riksutställningar säger i artikeln att de försökt 
intressera andra grupper, polisen till exempel, men att de tackade nej till medverkan med 
hänvisning till tidsbrist.  
 

 – Hittills har det mest varit pajkastning och diskussion kring vem som 
gjort fel. I stället borde man diskutera varför allt hände, vad som låg 
bakom, menar hon. Maria Wetterstrand, miljöpartiets Eskilstunabaserade 
språkrör höll utställningens invigningstal. Även hon tycker att debatten 
efter kravallerna varit inriktad på fel saker. (Kamgren 2003). 

 
Utställningen Toppmötet saknade möjligen det längre politiska förklaringarna om EU-
politik, globalisering och de sakfrågor om demonstranterna ville sätta på dagordningen 
vid EU-mötet. Utställningen handlade om konfrontationen mellan polis och 
demonstranter, och om hur massmedierna rapporterade om händelserna.  
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Besökarnas kommentarer 
 
Vid utställningen fördes en dagbok av utställningsvärdarna. Dagboken kom att bli viktig 
eftersom flera besökare lämnade kommentarer om utställningen muntligen. Dessa  
kommentarer finns nedtecknade i dagboken. Dokumentationen ger också en bra bild av 
utställningsdagarna som i regel förflöt stillsamt på Fristadstorget.  Följande kommentarer 
är nedtecknade av de personer som stod som utställningsvärdar för utställningen. 
Dokumentationen sammanställdes av Carin Andersson på Eskilstuna museer den 24 juni 
2003. 
 

Dagbok 
Måndag 10/2 2003 
Invigning kl. 17.00, Pressvisning kl.16.00. Trevlig dag. Alar Kuutmann och Maria 
Wetterstrand höll tal. Eldgruppen revolution inledde det hela med eldblåsning. De var väl 
en 4-5 killar som frös och eldjonglerade. Det började sorgligt nog brinna i en killarnas 
skägg. Helene Larsson från Riksutställningar berättade om utställningen. Ett hundratal 
besökare kom till invigningen. Teatergruppen Skrämselhicka uteblev p g a sjukdom, men 
det fungerade bra ändå. Bra med press./Hanna 
 
Tisdag 11/2 2003 
En herre i femtioårsåldern, klädd i kostym och slips på väg till en konferens säger att det 
finns inget rätt och fel, och att det är väldigt svårt att ta ställning och egentligen förstå vad 
som hände i Göteborg. ”Man ändrar sig beroende på vilken sida som hörs i debatten.” 
 
En dam i 80-årsåldern säger också att det är svårt att veta vad som egentligen hände men 
kommer sedan in på att polisen hade problem med organisationen och inte var 
förberedda. Hon menar att allt detta i alla fall visar att polisen har för dåliga resurser. Hon 
tycker våldet i samhållet ökar alltmer och går över till situationen i Irak. Hon menar att 
det är svårt för vanliga människor att hålla sams när ”de här stora” håller på som de gör. 
Hon tycker att Bush går för långt, men tröstar sig med att det finns de som är emot krig 
även i USA. Hon tycker att det är hemskt med krigshotet. 
 
En man i 60-årsåldern säger: ”Palmemordet är snart preskriberat men där visar svensk 
polis vad dom går för. Hela världen skrattar åt den svenska poliskåren. I Göteborg har de 
förstört bevismaterial för sig själva och gjort om filmer.” 
 
”Hade jag varit polis hade jag avlossat 30 skott” säger en kille som är 17 år. 
 
En man i 40-årsåldern: ”Polisen hade fel taktik från början. Dom fick ligga på gatan och 
sen var det kört. När man skjuter sådär så kan man ju skjuta upp i luften istället för mot 
folk. Det är många frågetecken… Man vet inte om det är sant att fyra-femhundrapoliser 
fick gå hem, dom fick ingen kommendering.”   
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En äldre man säger: ”Många föräldrar har ju dåliga gener och så för dom över det på 
barnen. Dom som var där och demonstrerade fredligt borde ha gått därifrån när det 
började urarta, eller försökt hjälpa polisen. Det är en uppfostringsfråga, har man barn och 
struntar i dom, då blir det såhär!” 
 
Onsdag 12/2 2003 
Ett gäng mellanstadiepojkar får kakor och tittar intresserat på tv-monitorerna: 
-Tror du fortfarande att folk är rädda för att gå på gatorna i Göteborg, frågar en pojke. 
-Polisen körde ut folk från en skola och la dom på asfalten, säger en annan. 
Det verkar som att alla följde händelserna på TV juni 2001. 
 
En tjej i gymnasieåldern säger att hennes pappa var i Göteborg som polis och hundförare. 
Hon berättar om den oro och rädsla hon och resten av familjen kände när de följde 
rapporteringen från Göteborg under toppmötet. Hon tycker att det känns väldigt jobbigt 
nu när hennes jämnåriga säger att polisen som var i Göteborg var så hemsk och hård. 
 
En lätt påstruken man i 40-årsåldern med rötter i 60-talsvänstern: 
Törs man demonstrera idag egentligen! Då blir man väl registrerad av SÄPO. Vi måste ha 
ett forum där man kan ha fria åsikter! 
 
En kille i tioårsåldern vill köpa en batong av oss. 
 
Man i 70-årsåldern tror att det blir världskrig i år. 
 
Torsdag 13/2 2003 
Två tjejer i 17-årsåldern tittar på Hannes Westbergs anorak. 
-Fick han något skadestånd, frågar den ena? 
-Jag tror inte det. 
-Fan vad dåligt! 
 
En kvinna i 50-årsåldern med ursprung i Uruguay berättar om hur hemskt hon tycker att 
det är att folk som demonstrerade i Göteborg får tre års fängelse. –När vi demonstrerade 
mot militärdiktaturen i Uruguay, kunde man som student få högst tre månader om man 
kastade sten eller brände bilar. Tre år, det fick bara medlemmar av gerillan, säger hon. 
Hon deltog själv i studentprotesterna på 70-talet mot militärdiktaturen i Uruguay. 
 
En tjej i 13-14-årsåldern berättar att man diskuterat händelserna i Göteborg i skolan. De 
hade haft besök i klassrummet, både av en polis och en representant från de som 
demonstrerade, som berättat om sina upplevelser från toppmötet. Efter dessa besök 
diskuterade de vidare i klassen och då var de flesta i klassrummet på demonstranternas 
sida. 
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En man i 50-årsåldern berättar att han var i Göteborg under toppmötet, men att han ej 
deltog i demonstrationerna. Han har dock nära vänner bland både poliser och 
demonstranter som var där. Han menar att mycket beror på att vi i Sverige inte är vana 
vid så stora demonstrationer. Men att: ”det är klart att man ska få demonstrera och visa 
sina åsikter, det är ju bra. Men poliserna i Sverige måste ju vara så snälla.” 
Alla måste ju följa de regler som gäller, både myndigheter och demonstranter. 
 
Fredag 14/2 2003 
En man i 50-årsåldern kritiserar polisen. Han tycker att dom håller varandra om ryggen. 
Speciellt upprörd är han över händelserna vid Schillerska gymnasiet. Han har bestämt sig 
för att gå med i en studiecirkel mot EMU. 
 
En äldre herre med rock och käpp frågar på engelska om TV-apparaterna är till salu. 
 
En tjej på 24 år säger: ”Dom tyckte det var oansvarigt att ta med sig ett litet barn till 
Göteborg. Men det hade inte sett vad jag såg. Bara kravaller på TV. Jag var aldrig rädd 
för at bli indragen i kravallerna. Dom kunde man hålla sig borta ifrån, det var värre med 
polisen.” 
 
En kvinna i femtioårsåldern vars dotter var på Schillerska gymnasiet frågar sig hur man 
ska kunna få tillbaka förtroendet för polisen: ”Mitt förtroende för polisledningen fick sig 
en rejäl knäck, fast jag inte var där.” Kvinnan tycker att det är bra att debatten fortsätter 
och menar att frågan inte är utagerad. 
 
En dam som bryter på finska menar att det är helt otroligt att utställningen ännu inte blivit 
sönderslagen. 
 
Två tjejer i 14-årsåldern pratar med varandra: 
 ”Vad är det här?” 
”Göteborgsgrejen” 
” Jaha, det där när dom kastade gatsten!” 
 
Lördag 15/2 2003 
Ett tusental eskilstunabor som demonstrerade mot kriget i Irak i Eskilstuna och samlades 
på torget. Det var mycket folk i rörelse, men utställningen var inte bemannad. 
 
Måndag 17/2 2003 
Första dagen på sportlovet. 
En ung tjej som tror att hon är rysligt hipp går förbi och säger: 
”-Vad är det här för tönterier! Kultur säkert.” 
 
”-Fyll han med bly!” Tre unga män ser på TV-monitorerna. 
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Tisdag 18/2 2003 
Man i 40-årsåldern: 
”Världen har blivit globaliserad. När jag växte upp var Sverige lite som en skyddad 
verkstad, men nu med globaliseringen har allt förändrats. Allt förändrades när Palme 
sköts, då förlorade Sverige sin oskuld.” 
 
Torsdag 20/5 2003 
En man i åldern 55+ drar paralleller med 60- och 70-talens demonstrationer: 
”Trodde inte det skulle hända i Sverige, det såg ut som Libanon.” 
Han jämför med polisens metoder under Vietnamdemonstrationerna i Stockholm på 
1960-talet då han själv deltog. 
 
En kvinna i 25-årsådern tycker att det är svårt att förstå vad utställningen handlar om och 
tror att det skulle bli bättre med en tydligare rubrik. 
 
”-Det här vill man helst glömma, varför håller ni på med det här nu?” Man ca 60 år. 
 
Kille ca 10 år: 
”Här ser man bevisen! Jag tycker att den här utställningen är bättre än den som finns på 
Faktoriet. 
 
En mycket bestämd dam i 70-årsåldern anser att ungdomar som gör sånt här och bråkar 
med polisen ska straffas, men inte med fängelse utan straffarbete! 
 

Kommentar till kommentarerna 
Enligt Eskilstuna museer så var det vanligt att de mer extrema kommentarerna lämnades 
muntligen och att de som uttryckte dem inte ville skriva ned dem. Enligt Eskilstuna 
museer så hade också yngre och äldre besökare de mer extrema åsikter. De yngre 
besökarna var något mer benägna att lämna kommentarerna skriftligen, i motsats till de 
äldre. Det är svårt att se något gemensamt hos de som lämnade kommentarer annat än att 
alla tog sig tid att stanna vid utställningen. En etisk reflektion om kommentarerna är att 
de flesta besökarna säkert inte tänkte på att deras muntliga åsikter dokumenterades.  
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SMS-meddelanden till utställningen 
 
”Toppmötet och debatten går vidare…” var förmodligen en av de första utställningarna 
där besökarna hade möjlighet att sända in sina kommentarer genom sms-meddelanden. 
De besökare som tog del av utställningen kunde alltså skriva korta meddelanden på sina 
mobiltelefoner och sända dem till numret 0702 129 127. Detta numer ledde till en sluss 
på Riksutställningar där olagliga och kränkande meddelanden sorterades bort. De sms-
meddelanden som godkändes av Riksutställningar publicerades sedan via 
mobiltelefonteknik i utställningen på den display med lysdioder som fanns monterad på 
värmestugans vägg. Meddelandena kunde på så sätt läsas av andra besökare. Sms-
meddelandena som sändes till utställningen finns nu dokumenterade i museernas arkiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De godkända sms-meddelandena ger uttryck för många olika åsikter. Det går att dela in 
meddelandena efter olika åsiktskategorier. Totalt godkändes och visades drygt trettio 
meddelanden under utställningsturnén. Följande sms är hämtade från Riksutställningars 
webbsida där de också publicerades i kronologisk ordning efter hur de sändes in. Här har 
jag sorterat in meddelandena under åtta olika rubriker med åsiktskategorier som jag 
kunde identifiera.      
 
1. Kritik mot polisen 
 
• Polisen skyddar de rika. 
• Poliserna är respektlösa svin. /Bängt 
• Polisen ska skydda yttrandefriheten inte hindra den! 

Display med lysdioder. Någon har förbättrat 
läsligheten genom att komplettera med den ljusa 
texten. Klottret under siffrorna visar att de placerades 
där någon gång under turnén.  
 
 

Värmestugans baksida 
 

 

 



 31 

• MER KULTUR PA POLISHOGSKOLAN! Berry 
• Tänk om de poliser som gjort fel kunde erkanna det och be om forlatelse!/ Berry 
 
Kritiken mot polisens insatser utvecklades med tiden, och med de utredningar som följde 
på händelserna i Göteborg. De första nyhetsrapporterna från Göteborg i juni 2001, var 
mer kritiska mot demonstranterna. Senare kritiska röster mot polisens insatser kom våren 
2004 då resultatet av den juridiska processen omkring de åtalade polisbefälen 
presenterades.  
 
 
2. Stöd för polisens arbete  
 
• Jag tränar polisen på att ta hand om demostranter och polisen gjorde som dom blivit 
lärda av oss i hemvärnt 
• Heja polisen ! Banka skiten ur alla fega snorungar som inte vågar visa sinna ansikten 
• Poliserna gjorde rätt som tog i med hård handskarna. 
• Det var inte polisen som började! 
• mer pengar till polisen. jakob 
• DET ÄR SÅ SNYGGT O SEXIGT MED UNIFORM. TJEJ 40 
 
I den här åsiktskategorin kan jag bara ana att meddelanden skrivits med en ironisk ton. De 
personer som sänt meddelandena har varken använt smileys eller andra tecken för att 
markera om de skämtar. Detta försvårar mottagarens tolkning av avsändares egentliga 
åsikter. Det verkar också som om författarna till dessa sms stavar fel och använder 
versaler oavsiktligt. Anledningen till detta är möjligen att det är rent teknisk svårt att 
skriva sms-meddelanden så att de får en hög läsbarhet.  Versaler används på internet-
chattar för att markera att avsändaren talar högt eller skriker. Min subjektiva bedömning 
är att författaren TJEJ 40, inte hade för avsikt att skrika ut det sista meddelandet.     
 
 
3. Politiska inlägg och frågor 
 
• Demonstration å icke-våldslig civil olydnad utvecklar vår demokrati. Mer direkt 
demokrati för en human framtid! 
• TYCKER ALLA ATT DET VAR OK ATT USA GICK IN I IRAK? 
• VAD TYCKER SVENSSON I GÄVLE OM DEMOKRATI? 
• Demokratin måste ständigt återvinnas gunnar höök 
• Mötesfriheten och demonstrationsrätten måste kunna samsas! Ingvar Carlsson 
 
I den här åsiktskategorin kan vi se hur vana polit iker och opinionsbildare uttrycker sig i 
korrekt skrivna uttalanden som kan avslutas med utropstecken. De två inledande 
meddelandena innehåller en intressant retorik där författaren eller författarna, försöker 
stödja sina egna åsikter på en tänkt opinion med majoritet genom att använda begreppen 
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”SVENSSON” och ”ALLA”. Göran Hägg (1998) beskriver den här sotens retoriska 
grepp som fuskmetod och kallar det för ”hänvisning till mörkertal”.         
 
 
4. Oklara sms  
 
• Jesus älskar dig! 
• gatsten i kilo eller Hektogram!/jan Hammarlund  
• EU vår framtid 
• Peace, love and understanding!/C 
• MAKT ÄR STORT 
 
Dessa meddelanden vill jag beskriva som relevanta i någon associativ mening i 
anslutning till utställningen, men oklara på så sätt att de inte tydligt sätt visar avsändarens 
åsikter. 
  
 
5. Citat och uttalanden 
 
• ENIGHET DÖVAR, KONFLIKTER STIMULERAR. L HOLBERG 
• Gatsten gatsten,vilken kraft den har.den går genom Mediabruset om man slänger den i 
självförsvar.till och med ett Kärringkast som bara når halvvägs från. 
• Nej till maskeringsforbud 
• Stoppa alla krig!/H 
• Våga stå för egna åsikter, visa vem du är...  
• Upprättelse! & nu vidare!  
• VEM VÅGAR NU DEMONSTRERA?/ORDFRONT JAN 2003 
 
Det här är tillsammans med reflektioner den största åsiktskategorin. Meddelandena är 
ganska typiska för hur åsikterna som kom in till utställningen uttrycktes genom sms. Jag 
vet inte om besökarna stod vid utställningen när de sände sina meddelanden. Det är helt 
klart att den närkontext som meddelandena skapades i påverkar texternas omfång. Den 
längre texten är förmodligen inte skriven på ett blåsigt torg en kall vinterdag. Kanske har 
det längre meddelandet skrivits på våren 2003 då utställningen hade kommit till norra 
delen Sverige.    
 
 
6. Informativa inlägg 
 
• GÖTEBORGSKOMMITTEN KOMMER MED SIN UTREDNING DEN 14 JANUARI 
- VAD KOMMER DEN BETYDA? 
 
Några av inläggen är skrivna av de personer som arbetade med utställningen. Mats 
Brunander på Riksutställningar stod exempelvis som avsändare för ett sms. Det här 
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meddelandet är skrivet av någon som var informerad om publiceringsdatumet för en 
statlig utredning. Meddelandet är formulerat så att det skulle kunna vara skrivet av 
museipersonal som haft tid över vid utställningen. Möjligen kan meddelandet kallas 
partsinlaga. Syftet med detta sms är också att få besökaren att problematisera och 
diskutera händelserna i Göteborg, vilket sammanfaller med producenternas ambition med 
utställningen, att ställa frågor och väcka en diskussion.        
 
 
7. Om utställningen 
 
• FÖRSVARAR NI DEMONSTRATIONSRÄTTEN? 
• var är alla politiker? 
• SKITBRA ATT NÅN VÅGAR TA ITU MED DET HÄR 
  
Två frågetecken och ett utropstecken. Här finns både beröm och kritik mot utställningen. 
Det måste ses som ett gott betyg för utställningen att de flesta sms handlar om temat och 
inte formgivningen. Avsändaren som undrar var politikerna är, ställer en relevant fråga. 
Utställningen Toppmötet fokuserade mest på konfrontationen mellan demonstranter och 
polis. De politiska frågorna kom istället fram vid debatterna som arrangerades vid sidan 
om utställningen.  
 
 
8. Reflektioner 
 
• De som demonstrerade -68 är makthavare idag. Nina 
• Vilka vann? Ligisterna eller de demokratiska krafterna ? 
• Rädda tystnar, argsint och hämndlystet! Mats Brunander  
• Vem ser till att polisens register förstörs efter att alla åtal lagts ner i Göteborg? 
• Folk som biter ihop hela tiden, upptäcker att det är förbannat svårt att le. 
• Lättare att tillåta än att förlåta. 
 
Den här kategorin åsikter visar att den tid som förflutit efter händelserna i Göteborg väckt 
frågor som inte ställdes mitt under, eller direkt efter demonstrationerna. Meddelandena 
visar också på museernas viktiga uppgift att stå för det längre historiska perspektivet. Ett 
sms fångar frågan om vem och varför information bevaras i arkiv. Återigen visar det att 
museernas arbete med att dokumentera och beskriva samtiden är en viktig 
demokratifråga. Det innebär också ett stort ansvar eftersom en stor del av våra historiska 
förklaringsmodeller bygger på denna dokumentation.  

 

Information och demokrati 
Här kan vi se att det finns en viktig demokratisk aspekt av att samhällsinformation blir 
utformad med god informationsdesign. En av utställningens huvudfrågor är egentligen 
vem som har rätt att beskriva, och framför allt tolka vad som hände i Göteborg den 14 – 
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16 juni 2001. Kjell Granström beskriver denna komplexitet i rapporten 
Göteborgskravallerna. 
 
Kjell Granström redovisar en analys och kategorisering av tidningsrubriker som beskriver 
händelserna i Göteborg. Han visar att det finns tre olika kategorier med två begreppspar i 
varje, och dessa är kategorisering – nyansering, kaotisering – organisering, provocerande 
– avväpnande. (Granström 2002, s. 65). Kjell Granströms menar att det finns olika sätt att 
se på händelserna i Göteborg. Utställningen Toppmötet fick en utformning som uttalat 
beskrivits som kaotisering (intervju 1) men enligt Granströms kategorisering speglar 
utställningens innehåll något som bör sorteras in under kategorin nyansering.   
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Hur utställningen uppfattades 
 
Med en utgångspunkt från en vetenskaplig teori hämtad från ämnet informationsdesign 
reflekterar det här kapitlet varför utställningen uppfattades på det sätt som publiken gav 
uttryck för. 
 
Det som generellt kom fram vid intervjuerna med producenterna var att publiken inte helt 
uppfattade utställningens syfte, vad utställningen handlade om och hur utställningen 
fungerade. Följande stycke är ett försök att se utställningen från ett informationsdesign-
perspektiv. Tre grundläggande begrepp som vi använder inom informationsdesign 
används för detta, läsvärde, läslighet och läsbarhet.   
   

Läsvärde 
Läsvärde är ett mycket subjektivt begrepp eftersom det bedöms olika för varje individ 
som tar del av informationen. (Pettersson 1998, s. 59). Ålder, personlig utveckling och 
intressen kan påverka läsvärdet. En annan faktor som ständigt påverkar läsvärdet i vårt 
snabba informationssamhälle är hur budskapet presenteras i förhållande till tidsaspekten. 
De flesta kan exempelvis uppleva läsvärdet för en utgången tågtidtabell som hopplöst 
lågt. Läsvärde är ett begrepp som styrs av läsarens intresse för ämnet. Det är svårt att 
generellt beskriva vilket läsvärde utställningen Toppmötet hade eftersom det måste 
beskrivas subjektivt utifrån varje enskild besökare i utställningen. Om vi då tolkar utfallet 
av antal besökare för den utställningsdel som ställdes på Fristadstorget så kan vi 
konstatera att många besökare antingen inte uppmärksammade utställningen, eller tyckte 
att temat hade ett alltför lågt läsvärde för att de skulle ta sig tid att studera utställningen. 
På invigningen av utställningen fanns flera i publiken som var på plats i Göteborg vid 
EU-mötet 2001. För dem hade utställningen ett högt läsvärde.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rubriker på utställningsmontrarna. 
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Läslighet 
Begreppet läslighet betyder att läsaren verkligen kan uppfatta vad som står i en text, men 
det betyder inte att läsaren måste förstå budskapet. Läslighet är en bedömning av 
informationsmaterialets tekniska kvalité. (Pettersson 1998, s. 58). Olika medier behöver 
utformas med olika typografi och layout för att läsligheten ska bli optimal. Teckensnitt 
ska varken vara för stora eller för små, det gäller för informationsproducenten att veta när 
och var olika teckensnitt och teckengrader ska användas. Det finns också estetiska 
aspekter i bedömningen av informationsmateriale ts läslighet eftersom informations-
material som är estetiskt tilltalande säkert blir mer läst än information som satts ihop utan 
estetisk känsla och kunskap. En viktig faktor vid bedömning av informationsmaterial är 
också de så kallade uppmärksamhetsvärdet. Information som producerats med en 
utformning så att det sticker ut från det stora informationsbruset har ett högt 
uppmärksamhetsvärde. 
 
De besökare som kom förbi utställningen frågade ofta vad utställningen handlade om och 
vem som stod bakom utställningen. I de intervjuer jag gjorde kom det också fram att den 
neutrala stil som utställningen utformats med, de blanka rostfria ytorna och de rubriker 
som placerats på dessa ytor inte upplevdes som tillräckligt tydlig inledning och rubrik för 
utställningen. Bruno Tardat och Karl Gustav Jönsson på Riksutställningar menade också 
att rubrikerna försvann på kvällar och när det var mörkt ute, vilket det är en stor del av 
tiden under vinterhalvåret. Utställnings tornen hade rubrikerna 14-16 juni 2001, Göteborg, 
Topp och Mötet som delade meningar på olika sidor av utställningstornen vilken gav 
besökarna olika rubrik på utställningen beroende på vilket håll de först såg 
utställningstornen. Det kan finnas flera syften och användningsområden med rubriker 
(Pettersson 2003, s. 118), men i det här fallet har rubrikerna använts både för information 
och dekoration vilket gör dem svåra att förstå. Rubrikerna var skrivna i ett sanserif-
typsnitt, cirka 200 millimeter höga och helt vita. Den helt vita texten skapade en tydlig 
kontrast mot den rostfria monterytan så länge utställningstornen stod i skugga. Direkt 
solsken och reflexer från omgivningen gjorde rubrikerna svåra att uppfatta. 
Utställningstornen hade också texten Riksutställningar i en grå färgnyans på den rostfria 
ytan strax under monterglaset cirka femhundra millimeter från markytan. Det är oklart i 
vilken omfattning denna märkning av montrarna lästes av besökarna.  
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Exempel på låg läslighet.  
Texterna som beskriver föremålen i utställningen är tryckta i cirka 18 punkter vilket gör dem 
svåra att läsa på avstånd, och mycket svåra att läsa för synsvaga besökare. Utställningstexter är 
ett svårt område att hantera (Ander 2003, s. 290). För låg placering, för litet typsnitt, för långa 
textstycken, oklara hänvisningar och dåliga ljusförhållanden är några av de problem som kan 
uppstå med utställningstexter.  
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Läsbarhet 
Budskapets läsbarhet avser läsarens möjlighet att uppfatta och förstå texter och bilder. 
Den som producerar budskap bör alltid målgruppsanpassa informationen. Med en lyckad 
målgruppsanpassning kommer också en hög läsbarhet. Informationssändaren måste veta 
till vem budskapet riktas, vilka förkunskaper målgruppen har samt vilken kunskapsnivå 
målgruppen har för att läsa och förstå budskapet (Pettersson 1998, s. 58). Om en text har 
en bra läsbarhet så är den lätt att läsa, det finns inga felstavade ord och meningar som kan 
feltolkas av läsaren. Den kontext som omger informationen är också en viktig faktor för 
att uppnå bra läsbarhet. Relevant och korrekt information måste finnas på den plats som 
läsaren förväntar sig att den ska finnas. 
 
Det finns flera faktorer som påverkade utställningens läsbarhet. En av dessa var att 
besökarna inte fick någon tydlig hänvisning till hur och var utställningen skulle läsas. 
Utställningen Toppmötet saknade en tydlig inledning ungefär som en text saknar rubrik, 
ingress och mellanrubriker. Med andra ord saknades det en början och ett slut på 
berättelsen i utställningen. Det bör påpekas att detta inte var något misstag från 
Riksutställningars sida, utan en medveten ambition att i utställningens form spegla det 
kaos som bröt ut under demonstrationerna vid EU-mötet. (Intervju 1 ).  
 
Alla saker som presenterades hade hänvisning till längre berättelser som samlats i en 
pärm. Texterna bestod av intervjuer med personer som befann sig i Göteborg under EU-
mötet 2001. Det var få besökare som tog sig tid att läsa dessa texter. Det berodde inte på 
texternas läsbarhet, utan snarare på att texterna var långa och att pärmen som de fanns i 
låg på ett ställe i utställningen som inte uppmärksammades av besökarna. Poängen med 
texterna var att de alla genom den intervjuade berättade om ett föremål som fanns med i 
utställningen.     
 
Besökare kunde också sända sms-meddelanden till utställningen som där visades på en 
display. Presentationen av dessa meddelanden på display vid ena sidan av utställningen 
var ett nytt och innovativt grepp för att nå interaktion med besökarna men läsbarheten 
blev låg på grund av presentationssättet. Det är svårt att läsa hela meningar som 
presenteras rullande från höger till vänster på display med lysdioder. Om de sms-
meddelanden som sänts in till utställningen presenterats på en bildskärm så att besökaren 
kunde skapa en överblick och läsa meddelandena i valfri takt hade läsbarheten blivit 
bättre.    
 
På tio bildskärmar i ett av utställningstornen presenterades videofilmer som alla hade 
anknytning till EU-mötet i Göteborg 2001. De olika videoinslagen var hämtade från SVT 
och Indiependent Media. Det fanns inte heller här någon linjär berättelse att ta del av. 
Utställningsbesökaren fick de scener från demonstrationerna, både de som urartade och 
de som genomfördes planenligt, andra scener var intervjuer med politiker. Bilderna 
fungerade som ögonblickbilder från dagarna i Göteborg 2001. 
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Reflexer 
Utställningstornen var konstruerade med stora glasytor vilka speglade ljus från 
omgivningen. Reflexerna var framför allt besvärande när besökaren stod nära 
utställningstornen. På större avstånd var reflektionerna i glaset ett mindre problem för 
läsligheten. Besökarnas uppfattning om informationen på de bildskärmar som fanns i ett av 
utställningstornen påverkades starkt av solljuset. En TV-bild som presenteras i direkt solljus 
upplevs som blek och kontrastlös. Men monitorerna fungerade utmärkt när det var mörkt 
ute. Då gav de en levande färg och intressant rörelse i utställningen. 
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Löpsedlar 
Ett av utställningstornen var fyllt med löpsedlar från dagarna då EU-mötet hölls 2001 
hämtade från tidningar som kommer ut på de orter Toppmötet besökte på turnén. 
Fotografierna från utställningen ger inte upplevelsen rättvisa men bilden visar ändå den 
starka kontrasten mellan löpsedlarnas höga läslighet och bildskärmarnas låga läslighet. 
Fotografierna är tagna dagtid, på kvällstid när det blev mörkt omkring utställningen så 
framträdde bildskärmarna tydligare medan löpsedlarna tappade i läslighet, trots att de var 
ljussatta med lysrör från varje hörn av utställningstornet. Löpsedlarna har hög läslighet på 
grund av att de med sina färger kontrasterade från bakgrunden, att rubrikerna på 
löpsedlarna är skrivna med ett tydligt sanserif-typsnitt och att löpsedlarna tillsammans 
bildar ett starkt uttryck i utställningen.    

 

Placering 
Utställningen placering valdes utifrån en praktisk fråga om var trefasuttaget för den ström 
som behövdes fanns på Fristadstorget. Eskilstuna kommun hade rekommenderat platsen 
vid Fristadstorgets ena kortsida. Det blev väldigt tydligt att placeringen styrde 
utställningens närkontext. På den del av torget där utställningen placerades finns ingen 
genomgångstrafik. De som har ärenden omkring torget passerar sällan platsen där 
utställningen stod. Det krävdes då att de som passerade torget verkligen blev intresserade 
av utställningen, samt närmade sig för att ta del av innehållet. Utställningen Toppmötet 

  
Löpsedlar och bildskärmar. 
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på var på det sättet inte påträngande för de som passerade, snarare något neutralt och 
odefinierbart på avstånd. En förstudie om lämplig placering hade säkert resulterat i att 
utställningen flyttats till den mer trafikerade gågatan vid andra kortsidan av torget.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Uppmärksamhetsvärde 

Vårt kognitiva system fungerar så att vi måste vilja bli intresserade av något för att vi ska 
uppfatta de första signalerna om att det finns information att ta del av (Pettersson 2002, s. 
207). På bilden med bilen och husvagnen syns det tydligt att de signaler som ska locka 
besökare till utställningen är svaga. Utställningen hade ett lågt uppmärksamhetsvärde. 
Bilden visas här i svartvitt och är tagen med utställningen på långt håll, men 
bildperspektivet stämmer väl överens med hur besökarna uppfattade miljön. Bilden är 
tagen med en 35 mm spegelreflexkamera och ett 50 mm objektiv vilket ger en 
verklighetsnära återgivning av perspektiv och proportioner.  
 
  

 Utställningen konkurrerar om uppmärksamhet med andra verksamheter. 
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Invigningen på Fristadstorget, februari 2003. 
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Diskussion 
 
I det här avslutande kapitlet försöker jag knyta ihop erfarenheterna från uppsatsarbetet.  
Frågorna för avslutningen som beskrivs i det första metodkapitlet i uppsatsen kommer att 
användas för denna slutledning.  De tre frågorna är: 
  
• På vilket sätt kan utställningsproduktionen beskrivas? 
  
• Vilket tema och kategoriseringar av arbetsmaterialet ger uppsatsarbetet upphov till?  
 
• Hur tolkar jag dessa kategoriseringar med hjälp av aktuell vetenskaplig teori – i det här 
fallet hämtat från informationsdesign? 
 
Jag har valt att besvara frågorna i stycken som har rubrikerna kontext, informationsdesign 
samt publikens reaktioner.      
 
 

Kontext 
Utställningen Toppmötet kan beskrivas som en diskussionsutställning. Men till skillnad 
från 1970-talets och 1980-talets diskussionsutställningar där arbetet och processen med 
utställningen var det viktiga så producerades Toppmötet av Riksutställningar med 
professionell hand, långt ifrån de ideella studiecirklarnas gemenskap. Det fanns ändå en 
stark koppling till olika folkrörelser under hela produktionsprocessen från idéutveckling, 
till en del under produktion men framför allt när utställningen stod på plats och fungerade 
som en anledning till diskussion. Utställningen Toppmötet visar på vilket sätt en 
demokratisk fråga kan väckas, bearbetas och diskuteras. Frågan och diskussionen om vad 
som hände i Göteborg hade diskuterats i det nätverk som bildades efter händelserna. 
Frågan togs sedan upp av Riksutställningar och en idé till utställning togs fram.   

 
Utställningen hade sitt ursprung i två olika idéspår, själva temat i utställningen och den 
tekniska lösning som utvecklades på Riksutställningar. Den tekniska utformningen fanns 
innan temat för utställningen utvecklades. Formen för utställningen, de två tornen som 
skapades för att tåla offentliga utomhusmiljöer producerades efter en idé och ett behov av 
funktionen. Här fanns också en möjlighet för teknikerna på Riksutställningar att utveckla 
och testa utställnings tekniken enligt de statliga direktiv som finns för verksamheten på 
Riksutställningar.      
 

Nyhetskontext 
Våren 2004 blev temat i utställningen Toppmötet åter aktuellt då Göteborgs tingsrätt till 
slut var klara med sin bedömning av åtalet mot polismästaren Håkan Jaldung, dåvarande 
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kommenderingschef under EU-toppmötet 2001. Åtalet ogillades av tingsrätten. Nära 
sextio demonstranter dömdes för olika förseelser efter demonstrationerna, fyra polisbefäl 
åtalades men ingen dömdes. (Johansson, 2004). 
 
Nyheten om tingsrättens bedömning nådde olika medier i slutet av februari 2004. Det 
hade då gått två och ett halvt år sedan händelserna i Göteborg. Det verkar osannolikt att 
någon av dem som var med och producerade utställningen Toppmötet hade kunna förutse 
den långa rättsprocess som inleddes hösten 2001. Detta visar på att de som producerar en 
utställning om en aktuell samhällsfråga, och gör det omedelbart efter händelsen inte kan 
räkna med att täcka alla infallsvinklar omkring temat. Det är alltså en stor skillnad på att 
producera en historisk utställning och en utställning om en aktuell händelse. Information 
och kunskap om händelsen förändras med tiden.  
 
Informationen omkring händelsen verkar i det här fallet utvecklats på ett oväntat sätt. De 
första rapporterna om demonstrationerna i massmedia, bland annat SVT:s nyhetsprogram, 
kom i efterhand att granskas och kunde på så sätt kritiseras för att bildmaterialet 
redigerats ihop från olika tider och platser. Syftet med denna manipulering antas ha varit 
att skapa en lämplig dramaturgi för TV-publiken (Qvistström 2003). Närheten i tid och 
rum till händelserna verkar - i motsats till gällande medieteori givit en undermålig och i 
vissa fall felaktig nyhetsrapportering från händelserna i Göteborg. Det finns flera 
förklaringar till att så skedde, en anledning kan vara att ingen journalist hade överblick 
över de händelser som skedde samtidigt i Göteborg under EU-toppmötet. En annan orsak 
till att våra kunskaper om händelserna förändrats under tiden, är att en stor del av den 
information som nådde medierna under EU-toppmötet presenterades av ansvariga 
informatörer som representerade polisen i Göteborg. Detta måste ses som helt rimligt 
under de omständigheter som rådde när demonstrationerna urartade. 

 

Tid och rum kontext 
Det händer något när ett föremål tas från sitt ursprungliga sammanhang till ett 
utställningssammanhang. I boken Exhibiting Dilemmas (Hendersson och Kaeppler 1997) 
berättar Yeingst och Bunch om hur de för museet Smithsonian flyttar en typisk 
lunchbardisk (eng. lunch counter) från sitt ursprungliga läge i Greensboro till museets 
utställningssalar. Disken placeras i en utställning om social jämlikhet och i en monter 
kallad "Sitting for justice". Det visar sig nämligen att just denna bardisk spelade en viktig 
roll vid en demonstration för afroamerikanernas rättigheter 1960. För mer än trettio år 
sedan påpekade fyra afroamerikanska studenter de sociala orättvisor som fanns i det 
amerikanska samhället genom att sätt sig vid bardisken som var märkt "whites only" för 
att beställa mat. Här finns klara paralleller med hanteringen av de föremål som samlades 
in under händelserna i Göteborg. Föremålen berättar inte mycket, en gatsten eller en 
glömd sko? Flera av artefakterna i Toppmötet fanns med för att någon berättade en 
historia omkring föremålet. Med andra ord att förklarades föremålets historiska yttre 
kontext. På samma sätt som lunchbardisken från Greensboro laddades med berättelsen 
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om kampen om social rättvisa, så laddades artefakterna från Göteborgsdemonstrationerna 
med berättelser från vår europeiska demokratiutveckling. 
 

Idéhistorisk kontext 
Om utställningen Toppmötet ska placeras in i en idéhistorisk kontext så är det rimligt att 
anta att händelserna i Göteborg, både EU-mötet, demonstrationerna och medierna 
rapportering är en följd av de senaste tjugo årens paradigmskifte inom politik och 
samhällsplanering. Händelserna i Göteborg hade sitt ursprung i den markandsliberala 
politik som fått stort genomslag de två senaste årtiondena, och det motstånd som skapats 
mot denna politiska utveckling. Allan Pred beskriver i boken Recognizing european 
modernities (Pred 1995, s. 15) Sverige och Stockholm 1992 när marknadskrafterna till 
slut började styra socialdemokratin och det internationella modellandet inte längre 
fungerande. Detta skedde samtidigt med att Stockholm Globe Arena stod klar som en 
symbol för konsumtionssamhället. Det samhälle Allan Pred (1995) beskriver är det 
samma vi idag känner som det expo/event-inriktade samhället med begrepp som 
upplevelseindustri och event marketing. Toppmötet blir genom denna återblick en 
historisk markör, och en otäck illustration på hur vårt samhälle utvecklats under exakt tio 
år. Det är en otrolig samhällsomvandling som skett från det att Globen stod klar 1992 tills 
det att utställningen Toppmötet presenterades 2003. Här ser vi tydligt hur snabbt rådande 
politiska ideal har skiftat och hur en ny opinion vuxit fram. 
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Informationsdesign 
 
Utställningar är en form av informationsdesign. I produktionen av utställningen 
Toppmötet fanns många frågor om både teori och praktisk tillämpning av 
informationsdesign. Utställningar är en form av informationsdesign som är svår att 
behärska. I fallet med Toppmötet så uppstod en del extrema utmaningar för producenterna 
i och med ambitionen att ställa Toppmötet på offentliga platser, men produktionsgruppen 
övervann de flesta hinder.   
 
Roger Whitehouse skriver i antologin Information Design (Jacobsen 1999) att 
samhällsinriktade utställningar bör utformas med en bredd i gestaltningen eftersom 
målgruppen är så heterogen. Whitehouse använder begreppet commonality på engelska 
vilket jag översätter allmäninriktat – eller riktat mot allmänheten. Informations-
formgivningen skulle alltså följa en allmän linje som inte är anpassad mot individuella 
informationsbehov. Denna teori stöds av de intervjuer som gjordes under arbetet med 
uppsatsen. Ambitionen med utställningen Toppmötet var inte främst att skapa en 
upplevelse för publiken, alltså ett starkt uttryck för en enskild fråga. Både tekniker och 
producenter sade under intervjuerna att de eftersträvade ett neutralt uttryck i 
utställningen. Det neutrala uttrycket sänkte utställningens uppmärksamhetsvärde, vilket 
märktes då publiken hade svårt att upptäcka utställningen i stadsrummet. Jag ser dessa 
motsatta ambitioner som det verkligt stora designproblemet i utställningsproduktionen.    
 
Det unika med utställningar som informationsbärare är att de ofta innehåller riktiga 
föremål (Lundberg s. 27). En god presentation av föremål och artefakter ställer stora krav 
på teknik, dramaturgi och läslighet. C G Screven menar att det finns ett dramaturgiskt 
problem med utställningar som informationsbärare eftersom publiken kan välja 
läsordningen (Jacobson 1999, s. 132). Utställningen Toppmötet var just en sådan 
utställning som kunde läsas från olika riktningar. Besökarna tog del av utställningen på 
många olika sätt, men det är oklart hur stor del av utställningens budskap de tog del av. 
Undersökningar som C G Screven gjort på andra utställningar visar att få besökare 
uppfattade det egentliga budskapet. Resultaten blev bättre om besöksgruppen hade någon 
sorts förförståelse. (Jacobson 1999, s. 131).  C G Screvens undersökningar visar också att 
besökaren stannar i genomsnitt 10 till 15 sekunder för att ta del av varje utställningsdel 
(Jacobson 1999, s. 133). Detta stämmer överens med erfarenheterna från utställningen 
Toppmötet. Folk som rör sig i offentliga miljöer har bråttom och har låg motivation för att 
ta del av en utställning.        
 
Utställningen Toppmötet presenterades på olika orter i landet och publikens kommentarer 
var ungefär desamma, utom i en mindre ort i södra Sverige där flera besökare lämnade 
riktigt skarpa inlägg om händelserna i Göteborg. (Utvärdering 20030917). Detta visar att 
en likadan informationsutformning kan ha olika effekt i olika miljöer. Detta stöds av 
andra internationella erfarenheter, exempelvis de som beskrivs av C G Screven (Jacobson 
1999, s. 135).  
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Publikens reaktioner 
 
Trots all uppmärksamhet från media så är fakta att de dramatiska scenerna från 
demonstrationerna i verkligheten var korta enstaka isolerade händelser som skedde under 
en hel tidsperiod på tre dygn. Det fanns inget kontinuerligt upplopp under EU-toppmötet 
även om det kunde framstå som så i mediernas rapportering (Qvistström 2003). En 
förklaring till att de enskilda TV-bilderna från demonstrationerna fick stor spridning var 
att de hade ett stort uppmärksamhetsvärde för en stor TV-publik. En annan anledning var 
att de mest dramatiska bilderna från demonstrationerna visades i ständig upprepning på 
TV-monitorerna i Svenska Mässan där hela världens presskår var samlad för att 
rapportera från de politiska förhandlingarna. Detta påverkade säkert flera journalisters 
rapportering och kommentarer om demonstrationerna.  
                          
Så här tre år efter händelserna så har vår kunskap om demonstrationerna och 
polisinsatserna vid EU-toppmötet nyanserats. Debatter, radioinslag, en film, några 
offentliga rapporter och en utställning står nu som källor för vår kunskap saken. Alla 
medier dokumenterade med sina olika arbetssätt. Vi kan konstatera både fördelar och 
nackdelar med att presentera en aktuell samhällsfråga i utställningsform. Ett problem med 
att använda utställningsmediet för att diskutera en aktuell händelse är att det behövs en 
lång produktionstid för att få fram informationsmaterialet. Under denna tid kan frågan 
förändras, eller diskursen om ämnet kan förändra vilket då betyder att detta 
informationsmaterial blir inaktuellt. En utställning kan i bild och text inte heller ge en 
fullständig bild av en händelse men det kan inte heller andra medieformer.  
 
Utställningsformens uppmärksamhetsvärde är ofta hög, en utställning drar till sig 
uppmärksamhet från publik och medier som få andra medier. Den form av utställning 
som Toppmötet var når sin publik genom massmedier och debatter och kan på så sätt gott 
och väl mäta sig i effektivitet med andra medier. Detta stöds av Bengt Lundberg som 
menar att det krävs en samhällsinriktad analys för att göra en kvalitativ bedömning av vad 
besökarna tar del av i en utställning. (Lundberg 1999, s. 13). 
 
Den fördjupning av kunskaper och ventilering av åsikter som skedde på olika debatter 
omkring utställningen måste ses som Toppmötets absoluta styrka och kvalité. De 
seminarier och program som skapades omkring utställningen Toppmötet visar på 
utställningsmediet tendens att fungera som fixpunkt och katalysator för att initiera en 
aktuell samhällsdebatt. Toppmötet blev den arena för diskussion som många behövde för 
ventilera sina åsikter och erfarenheter från händelserna under EU-mötet. När utställningen 
öppnades på de olika orter den besökte så uppmärksammades den också i lokala tidningar 
och TV-program.               
 
Att öppna en utställning är en nyhetshändelse som kommer med i de flesta lokala medier. 
Det går också att skapa ytterligare medieutrymme och uppmärksamhet för utställningen, 
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genom att göra som Helene Larsson på Riksutställningar berättade att de gjorde. De valde 
att ge ett uppdrag till ett opinionsinstitut som gick ut på att fråga ett antal Göteborgare om 
deras syn på EU-mötet. På så sätt skapades information som hade ett högt nyhetsvärde, 
vilket temat för utställningen möjligen saknade ett och ett halvt år efter EU-mötet. Med 
undersökningen som anledning gick det då att presentera detta på en presskonferens där 
det också fanns information om utställningen.      
 
Utställningen Toppmötet fungerar också som en viktig dokumentation över händelserna 
vid EU-mötet 2001. Produktionen av utställningen gav producenterna anledning att 
genomföra intervjuer och samla artefakter från demonstrationerna. Det står helt klart att 
få andra institutioner hade gjort detta om inte Riksutställningar satt igång arbetet. I detta 
kan vi se att Riksutställningar följde ett av sina direktiv från Kulturdepartementet som 
handlar om arbetet med samtidsdokumentation förkortat SAMDOK.   
 
Det fanns en förhoppning från utställningsproducenterna att besökarna skulle börja en 
livfull diskussion på gatan vid utställningstornen. Detta fungerade olika bra på olika orter 
men i Eskilstuna blev resultatet av insamlade kommentarer begränsat. C G Screven 
(Jacobson 1999, s. 131) menar att utställningar kräver ett samarbete med publiken för att 
budskapet ska nå fram till mottagaren.  Det krävs en hel del motivation av publiken för att 
de ska ta del av utställningar, eller som han skriver - attention and effort (Jacobson 1999, 
s. 137).  
 
De intressanta analyserna och kommentarerna kom istället fram vid de organiserade 
debatterna där mer aktiva politiker och opinionsbildare deltog. Det fanns flera orsaker till 
att få besökare varken kommenterade eller lämnade meddelanden. En av orsakerna kan 
möjligen vara att det inte tillräckligt tydligt annonserades att utställningen kunde ta emot 
kommentarer. Besökarnas motivation för att engagera sig i utställningen påverkade också 
resultatet. När Toppmötet presenterades på Fristadstorget var det kallt ute och 
förbipasserande skulle ofta resa med lokaltrafiken vid busstorget som utställningen 
placerats vid.  
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Avslutande kommentar  
 
Så här tre år efter EU-mötet i Göteborg kan vi konstatera att det inte är den efterföljande 
rapporten från Göteborgskommittén, den statliga utredningen eller de efterföljande 
juridiska turerna som vi kommer att minnas om ytterligare tre år. De långa och 
detaljerade rapporterna kommer att ställas in i bokhyllorna för att samla damm, och de 
heta diskussionerna om EU, demonstrationer och demokrati i har slocknat sedan en tid 
tillbaka.     
 
Utställningen Toppmötet spelade en viktig roll för det demokratiska samtalet genom att 
den stod för en kontinuitet, en tröghet som finns i utställningsmediet, och därigenom 
lyckades bli aktuell flera gånger under de år som gått sedan händelserna i Göteborg. Jag 
tror att de flesta som minns något från medias rapportering från Göteborg 2001 ser 
bilderna från en brinnande barrikad på Avenyn och bilderna då en polis skjuter 
demonstranten Hannes Westberg. Utställningen Toppmötet spelade en viktig roll för att 
nyansera och diskutera händelserna i Göteborg. I denna roll syns också 
utställningsmediets kvalitéer gentemot andra medier. Få av oss minns förra veckans 
artiklar i dagstidningen men desto fler av oss minns den debatt eller den utställning vi såg 
för ett år sedan. Jag menar att själva deltagandet spelar roll för vårt minne och vår 
bearbetning av informationen. Och deltagande var ett centralt begrepp i utställningen 
Toppmötet.  
 
Slutligen ett stort tack till alla som medverkade vid intervjuer, seminarier, invigningen, 
debatter, utställningar, dokumentation, produktion och handledning av detta 
uppsatsarbete. 
 
 
Staffan Udd, Eskilstuna april 2004  
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Källförteckning 
Intervjuer 

 
Pauline Magnusson 
Eskilstuna Ungdomsråd 
Faktorimuseet Eskilstuna 
20030218 18.30-18.45 

 
Helene Larsson 
Projektledare 
Riksutställningar Stockholm 
20030305 13.00-14.00 
 
Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat 
Teknik 
Riksutställningar Stockholm 
20030305 14.15-14.45 
 
Annchristine Sigurdsson 
Programansvarig 
CuLTUREN Västerås 
20030320 10.30-11.30 
 
Ann Hellman 
Intendent 
Eskilstuna Museer 
20030319 09.00-10.00 
 

Observationer 
 
Faktorimuseet Eskilstuna 
Utställning 
20030218 18.00-19.00 
 
Fristadstorget Eskilstuna 
Invigning 
20030210 15.00 
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Fristadstorget Eskilstuna 
Utställningsvärd 
20030210 13.00-17.00 
 
Sigmatorget Västerås 
Utställning 
20030310 16.00-16.15 

 

Seminarier  
 
Stadsbiblioteket Västerås 
Debatt: Lokal demokrati 
20030310 18.30-21.00 
 
Fredrik Qvistström  
Mälardalens högskola Västerås 
Debatt: Hur påverkar media våra tankar 
20030311 18.30-21.00 
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Bilaga 8,  

Intervju med Helene Larsson, Riksutställningar 
Det var en god början på uppsatsarbetet att intervjua projektledaren Helene Larsson på 
Riksutställningar som gav en omfattande förklaring till utställningen Toppmötets idé, och 
hur diskussionen gick innan produktionen sattes igång.  
 
Vid intervjun i början av mars 2003 berättade Helene Larsson att det var flera olika idéer 
som sammanfördes i utställningen Toppmötet. Det fanns en ambition att utställningen 
skulle nå olika platser och olika målgrupper. I det statliga uppdrag som Riksutställningar 
har ingår att utveckla utställningsmediet både tekniskt och pedagogiskt. Bruno Tardat och 
Karl Gustav Jönsson, båda tekniker på Riksutställningar utvecklade en idé om 
utställningsrummet. Denna idé handlade om de två mobila utställningstorn som användes 
för utställningen Toppmötet. Helene Larsson berättade att tornen inte utvecklades för 
någon särskild utställningsproduktion, men när Toppmötet var på gång så blev det 
lämpligt att integrera den i den nya tekniska lösningen.        
 
Riksutställningar får in ungefär 130 förslag på utställningar varje år. Idéerna kommer 
både från den egna organisationen men också från formgivare, författare och andra 
kulturinstitutioner. Riksutställningar har resurser att producera ungefär tio procent av de 
förslag som kommer in till dem varje år. Vid intervjun berättade Helene Larsson att 
Riksutställningar hade tjugofyra utställningar på turné. Idén till utställningen Toppmötet 
fångades upp av Helene Larssons kollega på Riksutställningar Helene Broms, som deltog 
i möten med nätverket ”makten.nu”.  
 
Helene Larsson förklarade att det är stor skillnad på hur utarbetade utställningsidéerna är 
när de kommer till Riksutställningar. Idéerna kan bestå av allt från två A4-sidor med text, 
till mer omfattande förslag med budget och tekniska förslag. Riksutställningar väljer 
alltid förslag som de tycker har en bra idé, oavsett hur den första idén är presenterad. 
Helene Larsson berättade att de först tar ett möte och där tar beslut om vilka utställningar 
som ska gå vidare i processen. De gör sedan en utredning på Riksutställningar för att se 
hur idéerna stämmer med deras uppdrag från Kulturdepartementet. Uppdraget betyder att 
Riksutställningar ska stå för samtidsdokumentation, att rikta sig mot ungdomar, att 
bevaka mångfalden och att visa utställningar i hela landet särskilt på platser som har 
mindre kulturell infrastruktur.   
 
Den tekniska lösningen med de två utställningstornen var en följd av uppdraget att 
producera utställningar till de orter som saknar utställningsrum. Riksutställningar gör 
inget urval mellan stora och små orter. Helene Larsson berättade att det är möjligheterna 
till arrangemang i anslutning till utställningen som är viktigt för valet av ort. Helene 
Larsson berättade om ett lyckat arrangemang i samhället Kangos där alla 350 invånarna 
blev engagerade i en utställning.     
 



  

Utställningen Toppmötet skapades av idéer som sammanföll i tid och under ett 
gemensamt tema. Det fanns ett tekniskt koncept som inte hade fyllts med innehåll och det 
fanns kontakter med nätverket ”makten.nu” som diskuterade demokrati och 
representationsfrågor. 
 
Många förslag på utställningar som kommer till Riksutställningar passar ibland bättre att 
göra som bok, TV-serie eller interaktiva medier. Helene Larsson berättade att de ofta 
hänvisar idéer vidare till rätt forum, som till exempel multimediaproducenter eller 
bokförlag. 
 
Helene Larsson började arbetet med Toppmötet genom en research. Hon kom i kontakt 
med personer som varit aktiva under Göteborgshändelserna. De som exempelvis 
producerade demonstrationerna. Kontakterna genom stadsmuseum i Göteborg var 
betydelsefulla för researcharbetet. Polisen i Göteborg tillfrågades och gick så småningom 
med på att lämna ifrån sig saker, exempelvis hjälmar, sköldar och en mobiltelefon som 
polisen beslagtagit från demonstranterna.  
 
Bland de artefakter som samlades in under dagarna i Göteborg fanns det också saker från 
Svenska Mässan som visar vad det egentliga politiska EU-mötet handlade om. Helene 
Larsson menade att de ville ha ett brett perspektiv på föremålen, med så många berättelser 
som möjligt. Föremålen i utställningen kom både från det politiska mötet på Svenska 
Mässan, från demonstranterna, och från personer som bara råkade hamna i 
demonstrationerna.  
 
Utställningsformen var både en begränsning och en utmaning. Riksutställningar bestämde 
sig snabbt för att ha rörliga bilder i TV-monitorer, och tryckta löpsedlar för att visa på 
olika perspektiv av händelserna i Göteborg. Urvalet av löpsedlar speglar vad som 
rapporterades på de orter som utställningen kom till under turnén 2002-2003. De rörliga 
bilderna var bilder från Fritt forum, en informationsfilm om Göteborg samt några bilder 
från SVT.  
 
Helene Larsson menade att det finns särskilda problem med att producera en utställning 
om en aktuell samhällsfråga. Något som är aktuellt på dagordningen kan snabbt svalna 
om produktionstiden för utställningen blir för lång. Vid intervjun hade det gått ett och ett 
halvt år sedan händelserna i Göteborg. Men det som hände i Göteborg fick ett långt 
efterspel, eftersom rättsprocessen drog ut på tiden. Helene Larsson berättade att 
betänkandet från Göteborgskommittén gjorde utställningen aktuell. Det var så otroligt 
många åsikter om det som hände i Göteborg så temat blev aldrig inaktuellt. Helene 
Larsson berättade att de uppmanade arrangörerna att ansluta lokala frågor som demokrati 
och yttrandefrihet till utställningen Toppmötet.  
 
Helene Larsson menade att det inte fanns någon möjlighet att förkorta produktionstiden 
för utställningen Toppmötet, tiden från idé till färdig utställning. Riksutställningar började 
produktionen i augusti 2003 och utställningen invigdes i november 2003, vilket ger tre 



  

och en halv månads produktionstid. Det är i princip inte möjligt att producera en 
utställning på kortare tid än så med de krav på kvalitet som Riksutställningar står för, 
menade Helene Larsson. Både val utställningsteknik och tema för utställningen påverkar 
produktionstiden. I kronologisk ordning hände följande:   
 
Juni 2001   EU-möte och demonstrationer i Göteborg. 
Hösten 2001  Gruppen ”Vem är den tyska terroristen?” ställer ut sin 

fotomontagevägg på Kulturhuset. 
Helene Larsson blir inbjuden till Göteborgskommittén. 
Helene Broms får kontakt med nätverket makten.nu. 

Våren 2002 Riksutställningar diskuterar idén och de beslutar att göra 
något. 

Augusti 2002   Utställningsproduktionen på Riksutställningar startade 
November 2002  Utställningen invigs i Göteborg efter tre månaders 

produktionstid. 
 
Helene Larsson berättade att hon aldrig producerat en utställning på kortare tid än 
produktionstiden för Toppmötet. I produktionsuppgifterna ingick produktions ledning och 
marknadsföring, kontakter med museer och arrangörer samt att ta fram tryckt 
informationsmaterial.  
 
Utmärkande från de museer som kontaktades av Riksutställningar genom nätverket 
”makten.nu” var att de ville ägna sig åt dagsaktuella frågor. Flera museer tyckte att det 
var tilltalande att utställningen skulle stå på platser utanför museerna.  
 
De museer som blev värdar för utställningen fick den kraftigt subventionerad. 
Riksutställningar ville se hur utställningsformen fungerade. Därför kunde museerna hyra 
utställningen för 2000 kronor i veckan plus elkostnader. Riksutställningar ville att 
museerna skulle satsa på att skapa en bra programverksamhet omkring utställningen. Det 
var det egentliga motkravet för den billiga hyran, alltså programverksamhet och 
samverkan på utställningsorterna. I exempelvis Västerås knöts utställningen samman med 
en film- och en samtalsfestival som handlade om makt och demokrati.  
 
Helene Larsson berättade om ett seminarium som hölls den 13 september 2002. 
Riksutställningar bjöd in potentiella arrangörer. Detta var ett nytt arbetssätt, att bjuda in 
och samla in åsikter om innehållet i utställningen.  Riksutställningar hade kommit ganska 
långt i arbetet med formgivningen. Det fanns skisser att visa upp på seminariet. ABF, 
Ordfront, Demokratiakademin, Bygdegårdarna, och samarbetspartners från varje ort där 
utställningen Toppmötet var planerad deltog i mötet.  
 
Det blev en diskussion på seminariet om vilka saker som skulle vara med i utställningen. 
Hannes Westbergs anorak väckte en del frågor. Helene Larsson berättade att bilderna på 
demonstrationen när polisen skjuter Hannes Westberg var den första dokumentation med 
rörliga bilder av en sådan händelse som vi har bevarat i svenska arkiv.  



  

 
Diskussionen på seminariet kom in på vilka symboler och artefakter som skulle vara med 
i utställningen, skulle gatstenar få vara med i utställningen? Utställningen innehåller 
enbart föremål från de tre dagarna, 14-16 juni 2001. Alla föremål är laddade med någon 
historia eller händelse. Riksutställningar valde föremålen så att de inte skulle ta ställning 
för eller mot polisens eller demonstranternas handlingar. Riksutställningar ville främja en 
diskussion och en debatt om händelserna i Göteborg. 
 
De museer som arbetade med samtidsdokumentation ville ha en värmestuga med i 
utställningen där de också kunde ta intervjuer med besökare. Den lilla stugan i 
utställningen var ett resultat av arrangörernas behov berättade Helene Larsson. I Göteborg 
samlade värdarna in tjugofem berättelser i stugan och ett tjugotal utanför. I Eskilstuna 
samlades det inte lika många berättelser men fler kommentarer. Utställningen 
bemannades med olika personal, ibland etnologer.  
 
Helene Larsson berättade att de inte ville kategorisera och lägga in materialet i fack. De 
ville inte dela upp utställningen i ”polisens saker”, ”Fritt forums saker” och 
”demonstranternas saker”. Helene Larsson menade att det verkligen var kaos under de tre 
dagarna i Göteborg och att de ville spegla detta i utställningen. Varje föremål i 
utställningen var märkta med ett nummer som efter vilken ordning i utställningen det 
presenteras. Siffra återkom i den textpärm som innehöll längre berättelserna från 
Göteborgshändelserna.  
 
Intentionen var att använda ett enkelt neutralt typsnitt och inte för mycket text i 
utställningen. Helene Larsson menade att de ville undvika att lägga till en värdering i 
texterna. Texterna skulle inte påverka betraktarens tolkning utan vara kortfattade enkla 
texter. I utställningstornen beskriver texterna vem som äger föremålen, samt datum och 
plats där de samlades in.  
 
Affischerna för utställningen utformades med svart text på ett gult papper. Idén med detta 
var att skapa ett högt uppmärksamhetsvärde men att inte spela på för många känslor om 
EU-mötet i utformningen. Helene Larsson berättade att de valde att inte använda bilder.   
 
Som projektledare besökte Helene Larsson många olika platser och deltog i flera lokala 
idéseminarier. Det berodde vilka nätverk som fanns på orten för hur många och vilka 
grupper som kom till mötena. Helene Larsson berättade att hon arbetade mycket genom 
telefonkontakter. Riksutställningar gjorde exempelvis en opinionsundersökning där de till 
etthundra Göteborgare ställde frågan ”Vad betyder EU-toppmötet för dig?”. En nyhet 
hade då skapats med undersökningen, och detta kunde då presenteras på en 
presskonferens.  
 
Helene Larsson berättade att teknikfrågorna i utställningen var en utmaning. Värme, kyla, 
monitorer och DVD-spelare, fläktsystem. Vid ett tillfälle upptäckte de att de hade fel 



  

elektriskt säkringssytem i tornen men det var sådana teknikfrågor de lärde sig hantera 
efter hand.  
 
Helene Larsson berättade att ljussättningen med lysrör var ett ställningstagande. 
Spotlights valdes bort för att inte koncentrera fokus alltför starkt på föremålen. Tanken 
var att lysrörsljuset skulle ge en neutral bild av föremålen utan särskild värdeladdning. 
Föremålen monterades med gem och buntband i som syntes i utställningen. De ville att 
föremålen och inte monteringen skulle uppmärksammas. Monitorerna var kaosartat 
monterade med en liknande tanke om att spegla kaoset i Göteborg, och att lyfta fram 
objektet istället för presentationen.  
  



  

 
Bilaga 9, 

Intervju med Ann Hellman, Eskilstuna museer 
Ann Hellman arbetar som intendent på Eskilstuna museer och berättade hur idéerna med 
Toppmötet utvecklades, och hur utställningen till slut kom till Eskilstuna. Den första idén 
utvecklades på mötet inom nätverket ”makten.nu” hösten 2001. Demokrati var 
huvudtemat för mötet. Ann Hellman berättade att Eskilstuna museer, som är en 
kommunal verksamhet, inte kommenterar aktuell samhällsdebatt så ofta. Verksamheten 
på museet har syftet att integrera både industrihistoria och ett samtida perspektiv i 
utställningarna. Arbetet bygger på att ta fram historiska paralleller.  
 
Utställningar behöver inte vara en långsam medieform med lång produktionstid, menade 
Ann Hellman. Det går att skapa snabba kommentarer i utställningsform om man inte är 
rädd för att det alltid ska vara så himla snyggt, sade Ann Hellman och påpekade att en del 
i utställningen Toppmötet -  fotomontageväggen som skapades av gruppen ”Vem är den 
tyska terroristen?”, var ett bra exempel på en sådan snabb kommentar.      
  
När utställningen Toppmötet kom till Eskilstuna fick den stor uppmärksamhet i media, 
men inte för att den ansågs vara kontroversiell. Under en av utställningsdagarna så 
arrangerades en debatt på Fristadstorget som blev väldigt lyckad. Nära sextio personer 
kom för att lyssna till debatten. Ann Hellman påpekade att detta visade på museets 
viktiga roll att stå för en djupare diskussion av en samhällsfråga, som bearbetats under 
längre tid och med tydligare teoretiska perspektiv än vad andra medier har möjlighet att 
göra.   
 
Ann Hellman berättade att de sökte teman som skulle koppla samman Eskilstuna till 
händelserna i utställningen Toppmötet. De första tankarna kretsade omkring händelserna i 
Ådalen 1931, sedan de så kallade modsdemonstrationerna som ägde rum i Eskilstuna på 
1960-talet. Det funderade också på de dramatiska marknadskravallerna på 1930-talet i 
Eskilstuna. Men alla dessa långsökta exempel blev svåra att koppla samman med 
demonstrationerna under EU-mötet i Göteborg 2001.  
    
Vid utställningen Toppmötet fanns alltid någon som kunde ta emot och dokumentera 
kommentarer från besökarna. I Eskilstuna var de flesta kommentarer från besökarna 
trevliga och nyanserade. Ann Hellman nämner en annan ort där det var en helt annan 
stämning omkring utställningen, och där besökarna lämnade en del skarpa kommentarer 
om demonstrationerna i Göteborg.    
  
Utställningen Toppmötet klarade att stå på Fristaddtorget i två veckor utan att någon 
skadegörelse förekom, utställningen utsattes inte ens för någon spray eller något större 
klotter.  
 



  

Utställningens teknik fungerade tillfredställande på Fristadstorget. Vid ett tillfälle utlöstes 
jordfelsbrytaren och då slocknade alla bildskärmar som fanns i utställningen. En tekniker 
från Eskilstuna museer ordnade felet.  
 
Ann Hellman tyckte att det var bra att utställningen placerades på Fristadstorget. 
Möjligen borde utställningsformen utvecklas vidare. Utställningen fungerade som en 
inkastare och intresseväckare för den verksamhet som fanns omkring utställningen. På 
Eskilstuna museer fanns två andra utställningar. Pauline Magnusson från Eskilstuna 
Ungdomsråd hade producerat en utställning, och gruppen ”Vem är den tyska terroristen” 
visade sin fotomontagevägg.   
 
Intervjun avslutades med att vi diskuterade frågan om utställningen stod på rätt plats i rätt 
sammanhang och i rätt tid. Det är inte helt klart att personer som är ute på stan i andra 
ärenden är förberedda på att möta en utställning om ett så allvarligt tema som EU-
toppmötet 2001. Vi kunde konstatera att inte någon av besökarna läste de längre 
berättelserna från Göteborg. Det var omkring noll grader kallt under utställningsdagarna i 
Eskilstuna och det kan ha påverkat besökarnas beteende på så sätt att de inte stannade för 
att läsa texter, eller diskutera med utställningsvärdarna.  
 
Ann Hellman menade att en utställning som besökaren kan gå in i möjligen skapar bättre 
fokus på temat då den yttre kontexten skärmas av. Det som var mest värdefullt med 
produktionen av utställningen Toppmötet i Eskilstuna var det nätverk av ideella krafter 
som byggdes upp under produktionen.   



  

 
Bilaga 10,  

Intervju med Annchristine Sigurdson, CuLTUREN Västerås  
Annchristine Sigurdson berättade att hon har bakgrund i museivärlden och är utbildad 
museihistoriker. Annchristine Sigurdson är nu kultursekreterare på Västerås kommun och 
var programansvarig för utställningen Toppmötet i Västerås. 
 
Annchristine Sigurdson berättade att hon bjöds in till mötet på Riksutställningar den 13 
september 2002 då idéerna omkring utställningen Toppmötet diskuterades. Redan 
inbjudan presenterade en del webblänkar till mer information om idéerna bakom 
utställningen. Ett fyrtiotal personer deltog i mötet på Riksutställningar. Det var viktigt att 
de inbjudna som kom till mötet fick möjlighet att lämna synpunkter på hur utställningen 
skulle utformas. Detta upplevdes som mycket positivt berättade Annchristine Sigurdson.  
 
Riksutställningar hade en färdig idé som deltagarna på mötet kunde påverka. Det var en 
ny idé att ha en utställning utomhus. Annchristine Sigurdson tyckte att utställningen var 
aktuell ur ett demokratiperspektiv, men att själva händelsen inte var riktigt aktuell – att 
det har gått lite lång tid.  
 
Annchristine Sigurdson berättade att det inte kom så mycket folk till de debatter som 
anordnades och att det kanske hade att göra med aktualiteten i händelsen. En debatt som 
ordnades i Västerås låg på samma kväll som kommunalfullmäktige vilket gjorde det svårt 
för många att komma. 
 
Utställningen utvärderades vid ett seminarium på Riksutställningar den 1 april 2003.  
 
Polismyndigheten bjöds in till medverkan i utställningen, men avböjde att detta. Det var 
inte svårt att finna folk som kunde stå i utställningen för schemat på två veckor. 
Utställningen var bemannad alla vardagar mellan 15 och 18.30 samt lördagar. Inte heller i 
Västerås var det många besökare som lämnade kommentarer. Värdarna kunde märka en 
viss uppmärksamhet från ungdomar som passerade utställningen.  
 
På min fråga om kontext och om placeringen av utställningen på Sigmatorget i Västerås 
och att folk inte var beredda på en utställning om händelserna i Göteborg svarade 
Annchristine Sigurdson att många trodde att det handlade om EU-mötet och inget mer, de 
flesta passerade utställningen snabbt.  
 
Arbetet gav många värdefulla kontakter berättar Annchristine Sigurdson. Mälardalens 
högskola svarade direkt när producenterna ville ha en lokal sponsrad. Däremot var 
gensvaret från media var lågt. Annchristine Sigurdson berättar att de annonserade, men 
att de hade en begränsad budget på 40 000 kronor som skulle täcka alla kostnader 
omkring utställningen.  
 



  

Västerås hyrde utställningen från Riksutställningar för 4000 kronor under två veckor.  
Det tillkom kostnader då de bland annat fick hyra en truck för att kunna placera 
utställningen där den var tänkt att stå. Utställningen kom till Västerås samma dag som 
invigningen och debattprogrammet började, vilket skapade en stark tidspress hos 
arrangören. De hade pressvisning dagen innan och artikel publicerades på öppningsdagen, 
berättade Annchristine Sigurdson. En journalist ifrågasatte aktualiteten i utställningen,  
 
Utställningen Toppmötet vandaliserades sista utställningsdagen. Någon hade försökt 
krossa glaset med en sten, men hade inte lyckats komma igenom pansarglaset.  
 
På min fråga om hur många som deltog i arrangemangen diskuterade vi fram att cirka två- 
till trehundra besökare deltog i programpunkterna. Det visade sig vara svårt att få folk att 
komma till högskolan i Västerås, men stadsbiblioteket i Västerås fungerade som en bra 
plats att skapa en debatt på. Det verkar finnas stora nätverk som går att aktivera och som 
är engagerade i frågorna om demokrati, berättade Annchristine Sigurdson, och hänvisade 
till de adresslistor som användes för information i samband med utställningen.  
 
Varuhusen i Västerås tillfrågades om de kunde ställa ut bildväggarna som producerades 
av gruppen ”Vem är den tyska terroristen?”. Det så kallade Punktenhuset tackade ja till 
utställningen, men Riksutställningar svarade då att de inte ville placera ett konstverk i en 
sådan miljö. Det var en fråga om försäkringar och risken för skadegörelse. Temat i 
utställningen Toppmötet tar upp frågan om vem som får demonstrera sina åsikter i det 
offentliga rummet. Denna fråga kom också upp vid en politisk debatt i anslutning till 
utställningen. På stadsbiblioteket i Västerås ställdes frågan om varför kommunen upplåter 
plats för reklam på lokaltrafikens busskurer, och varför sådana ytor inte används för 
samhällsinformation (Observation). En utställning i vårt offentliga rum ställer också en 
fråga om hur vi använder det offentliga rummet.  
 
Utställningen Toppmötet hade en otydlig ingång, det saknades en tydlig rubrik, en första 
signal. Annchristine Sigurdson berättade att flera möjliga besökare passerade mellan 
tornen utan att se utställningen. På utställningens invigning vid Kungsporsavenyn i 
Göteborg var det vårt att upptäcka utställningen i stadsmiljön. I Västerås precis som i 
Eskilstuna var det få besökare som läste de längre texterna. Många tittade på föremålen 
men de sökte inte upp de längre förklarande texterna. Annchristine Sigurdson tror att en 
mindre organisation kan producera en utställning på kortare tid, men möjligen inte 
utveckla utställningsmediet som Riksutställningar har möjlighet att göra.  
 
Annchristine Sigurdson tyckte att det var bra att utställningen visade en alternativ bild av 
det som hände i Göteborg. Museernas roll, menade Annchristine Sigurdson,  kan vara att 
stå för fördjupning av olika ämnen även om det tar tid. Museernas uppgift är också att 
dokumentera händelser. Olika museer har olika bevakningsområden. Morgondagens 
historia skrivs idag och detta arbete sker i museernas uppdrag som kallas SAMDOK. 
 
 



  

 
Bilaga 11,  

Intervju med Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat, Teknik 
Riksutställningar 
Karl-Gustaf Jönsson berättade om idéerna med utställningsrummet och de val som de 
övervägde för att konstruera utställningstornen. Utgångspunkten var något som liknade 
en telefonkiosk, men de utvecklade sedan en egen metallkonstruktion för utställningen. 
Det tog lång tid att välja glas till utställningen, kostnaden fick hela tiden vägas mot 
funktionen. Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat berättade att de hade i uppdrag att 
utveckla själva utställningsrummet, men visste inte hur detta skulle användas. Det var 
viktigt att skapa ett neutralt uttryck i tornen. Mats Brunander som arbetar på 
Riksutställningar hade givit de första skisserna på tornen som Karl-Gustaf och Bruno 
sedan utvecklade till tekniska ritningar och byggde i full skala.   
 
TV-monitorerna var ett inslag som fanns med tidigt i konstruktionsidéerna. Det blev ett 
intensivt och praktiskt resonerade, och de använde metoden trail and error för att ta reda 
på bland annat hur stabil konstruktionen var. Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat 
berättade att de ställde upp konstruktionen utanför Riksutställn ingar för att sedan försöka 
välta den. Efter försöket placerades två femhundra kilo tunga metallplattor i botten på 
utställningstornen för att stabilisera konstruktionerna.       
 
De strävade mot en tunnare och hållbarare konstruktion för utställningstornen. Olika idéer 
vägdes återigen mot utvecklingskostnader. De ville exempelvis montera en industridator 
istället för fem DVD-spelare i tornen för att styra de olika bildskärmarna. Karl-Gustaf 
Jönsson och Bruno Tardat menade att ljussättningen med lysrör var ett annat exempel på 
detta. Lysrör är billigare än spotlights och i just den här utställningen passade det bra att 
placera lysrör i varje hörn av utställningstornen. Lysrör ger ett oriktat mjukt och kallt ljus, 
men Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat menade att de inte valde att ljussätta med 
lysrör för att illustrera temat i utställningen. Deras val styrdes av utrymme och kostnad.  
 
De berättade att utvecklingsarbetet var drygt och att arbetade snabbt. Det blev långa 
arbetsdagar mellan augusti och november 2002. 
 
Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat arbetade inte med de siffror och hänvisningstexter 
som fanns i utställningen. De reflekterade över att utställningens rubriker syntes dåligt på 
kvällarna.   
 
Utställningen konstruerades utan tanke på någon tydlig fram- och baksida. Karl-Gustaf 
Jönsson och Bruno Tardat arbetade inte med inredningen och texterna i utställningen. De 
menade att läsföljden i utställningen borde ha markerats med inredningen. Karl-Gustaf 
sade skämtsamt att framsidan blir hur utställningen ställs mot en husfasad, och att 
baksidan då blir åt andra hållet. Det fanns en idé om att skapa en känsla av skyltfönster i 
utställningskonstruktionen.   



  

 
Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat berättade om utmaningarna att möta de krav som 
ställdes på utställningen. De byggde in och gömde känsliga och värdefulla detaljer, som 
ett antal DVD-spelare, i botten av ett de båda utställningstornen. De valde att montera 
pansarglas i utställningstornen för att skydda sakerna som ställdes ut. Utställningen 
skyddades med ett automatiskt larm som sändes via mobilnätet till Riksutställningar och 
lokala vaktbolag. En klimatanläggning monterades in i ett av tornen för att skydda de tio 
bildskärmarna. En fläkt fördelade där både kall och varm luft om det behövdes i 
utställningstornet. 
 
Förutom att utställningen skulle hålla för att stå på offentliga platser dygnet runt, så 
behövde den anpassas till transport och hantering på de platser utställningen sändes till. 
Karl-Gustaf Jönsson och Bruno Tardat berättade att utställn ingstornen hade krokar som 
var fästa i botten, så att mottagaren kunde förankra utställningen på exempelvis ett torg. 
Dessa krokar användes aldrig, eftersom gatu- och fastighetsansvariga i olika kommuner 
protesterade mot att göra hål i gatan. På toppen av tornen fanns krokar så att utställningen 
kunde lyftas av och på lastbilarna de transporterades med. 


