
INFO 
Utställningens titel 
Human Nature – om vår konsumtion och planetens framtid 
 
Placering/Plats 
Världskulturmuseet, Göteborg 
 
Produktionstid/Visningstid 
Produktionstid 20 månader. Human Nature visas på Världskulturmuseet från 8 februari 
2019 och fram till och med 24 maj 2020. Utställningen flyttas sedan till Stockholm och 
Etnografiska museet för att även där visas under ett och ett halvt år. 
 
Budget (SEK) 
Totalt 4 600 000 varav: 
Innehåll 1 400 000 (inklusive projektledning 80 000) 
Formgivning 450 000 
Fysisk produktion 2 300 000 (varav Pop-up 130 000, tryck 250 000, AV/IT 450 000, 
transporter 70 000  
Ljussättning 450 000 
 
Kontaktperson, mailadress och telefonnummer 
Jenny Ringarp, utställningshandläggare 
jenny.ringarp@varldskulturmuseerna.se 
010-4561131 
 
Beställare/Producerande verksamhet 
Statens museer för världskultur (Världskulturmuseerna) 
 
Utställningsteam 

- En mindre beslutande innehållsgrupp: 
Christine Palmgren, antropolog, intern intendent 
Lena Stammarnäs, utställningsproducent/projektledare 
Kristoffer Ekberg, historiker, extern intendent speciellt anställd för projektet 
Gró Einarsdottir, miljöpsykolog, speciellt anställd under sex månader 
Margareta Persson/Mattias Kästel, pedagoger 
Jenny Ringarp, handläggare 
Roger Håkansson, teknisk producent 
Farzaneh Bagherzadeh, konservator 

 
- En stor rådgivande intern projektgrupp bestående av 22 personer med representanter 

från samtliga avdelningar och funktioner. Här ingick bland andra 
programkoordinator, museivärd, kommunikatör, grafisk formgivare, fotograf och 
bildantikvarie.  
 

- Styrgrupp med chefer för all berörd personal 
 

mailto:jenny.ringarp@varldskulturmuseerna.se


- Fokusgrupper: En gymnasieklass, BF2B Burgårdens gymnasium och en vuxenkör, 
Norrby Vokalensemble. 
 

- Referensgrupp med kompletterande perspektiv: Christine Hansen, 
humanekolog/Environmental Humanities, Göteborgs universitet, David Andersson, 
fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola och Gró Einarsdottir, miljöpsykolog, 
Göteborgs universitet. 
 

- Formgivning av scenograf Hanna Reidmar 
 

- Ljudkuliss av ljudkonstnär Elin Piel 
 

- Fyra forskningsprojekt är knutna till utställningens innehåll: 
 Living with things är ett delprojekt i forskningsprojektet Re:heritage - 

Circulation and marketization of things with history 
 Mistra Sustainable Consumption - från nisch till mainstream 
 Sidovinster/Co-benefits 
 Svalna/Klimatvisionen  
 
Mer om forskningsprojekten i Human Nature: 
http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/aktuella-
utstallningar/human-nature/om-forskningsprojekten-i-utstallningen/ 
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MOTIVERING 
 

Berättelse/Dramaturgi 
Human Nature tänjer på gränserna för vad en utställning kan vara. Här finns inte en röd 
tråd, utan mängder av trådar och berättelser. I centrum står relationen: mellan människor, 
till växter, djur och saker, och till den levande planet som omger oss. 
 
Det övergripande temat är masskonsumtionens konsekvenser. Utgångspunkten är att allt 
hänger ihop och att vi alla ingår i system och kan påverka genom våra handlingar. 
Trådfiguren är en teoretisk tankemodell och en viktig föremålskategori. Som en lek där varje 
liten förändring påverkar det stora mönstret.  
 

 
 
Genom föremål ur samlingarna har utställningens teman vuxit fram. De drygt 150 föremålen 
förmedlar kunskap om material, kontext och tekniker. De öppnar också dörrar till oväntade 
perspektiv på beroenden, relationer och ömsesidighet.  

Besökaren möter först en shoppinggalleria, där reklamfilmer uppmuntrar till ständig 
konsumtion. Genom sprickor i fasaden syns masskonsumtionens konsekvenser. Sprickorna 
blir allt större, allt börjar falla sönder.  
 



 
 
Besökaren kliver sedan in i ett mörkt och pulserande landskap. Här finns nio kokonger, rum i 
rummet, med olika teman. Inom varje tema presenteras både hot och hopp, problem och 
lösningar. Tematiken utanför kokongerna binds samman av tanken att naturen har egna 
rättigheter. Besökaren bjuds in att följa några av trådarna i en hoptrasslad, komplex värld.   

 



  

 

 

  



 

 

Gestaltning 
I Human Nature samspelar föremål, form, konst, ljus och ljud. Gestaltningen följer 
utställningens dramaturgi och bygger på en tydlig kontrast, två världar som krockar. Introt, 
”gallerian”, har ett snabbt och invaderande tempo. Det stora rummet lever och andas. Här är 
tempot i växlingar i ljusstyrning och ljudkuliss mycket långsamt. Alla materialval är gjorda 
utifrån påverkan på miljön. 
 
Publikvänlighet 
Innehållet ska vara greppbart från 12 år och fungera särskilt väl för högstadium och 
gymnasium. Målgrupper är både de som känner oro för klimatproblemen och de som 
förnekar dem. 
 
Texterna i utställningen har olika nivåer och funktioner, som att introducera, skapa 
sammanhang och fördjupa. Ett tillgänglighetsmål har varit att skapa lättlästa texter (max 38 
lix) som samtidigt beskriver komplexa samband. 
 
För utställningens pedagogiska koncept, och de fördjupande skolprogrammen, har 
inspiration hämtats från det transformativa lärandet och ekopedagogiken som båda bygger 
på ett mer relationellt förhållningssätt till vår omvärld.  
 
Projektet har ytterligare två delar: 
- Human Nature skola, en lärplattform framtagen för skolan i samarbete med lärare. 
http://humannatureskola.se/ 
- Human Nature Pop-up, som är en liten mobil version som bygger på samtal, i samarbete 
med Naturskyddsföreningen och forskarpartners. 
 

http://humannatureskola.se/


   
 
 

Metod  
Under projektets förstudie anordnades ett forskarseminarium för att få feedback på 
huvudfokus och tematik. För att säkerställa relevans för målgruppen formades två 
fokusgrupper: en gymnasieklass och en vuxenkör. Under fyra träffar testades specifika 
innehållsdelar avseende interaktion, text och annat innehåll.   
 
En stor del av innehållet utgår från samarbeten med pågående forskningsprojekt. Flera av 
kokongerna erbjuder aktiviteter med inslag av Citizen Science, vilket innebär 
metodutveckling för både forskningsvärlden och utställningsmediet. Genom att delta bidrar 
besökaren till fortsatt forskning. Läs mer under ”Utställningsteam”. 

Planritning och modellfoto 
På grund av sin organiska form byggdes kokongerna efter en handgjord fysisk modell 1:25. 

 

 



 
 
 
 
3. Film 
Kika in i utställningen här:  https://youtu.be/y9-1envDI0o 
 
 

https://youtu.be/y9-1envDI0o

