
Välkommen till Nätverk för Museer och Mångfald! 

Ett nätverk med syfte att utveckla organisation, metod och praktik i museers 

arbete med mångfaldsfrågor 
 

Sveriges museer har till uppdrag att tolka, skildra och ge perspektiv på samhället. Men på många 

institutioner runtom i landet präglas både organisationerna och de historiska berättelser som 

förmedlas av normer och maktstrukturer som idag inte är samhällsrelevanta. Berättelserna når heller 

inte ut till den breda allmänheten. Det vill vi ändra på.  

Nätverket för Museer och Mångfald är ett forum för dem som arbetar med mångfaldsfrågor på 

museer eller inom liknande verksamheter. I nätverket delar vi med oss av våra erfarenheter från 

mångfaldsarbete och för dialog om begreppet mångfald. Vi stöttar varandra att hitta sätt att våga 

prata om svåra saker.  
 

Den 24 april träffas vi på Göteborgs stadsmuseum 

Tema för dagen är samarbete och makt: Hur samarbetar vi med externa parter? 

På vilka villkor bjuds besökare in att delta i och påverka våra produktioner? 
 

Deltagandet är kostnadsfritt 

Värdar för träffen är Riksutställningar, Göteborgs Stadsmuseum och Historiska museet. 

Tack också Riksförbundet Sveriges Museer för att ni bjuder på lunch! 
 

Skicka din anmälan senast måndag 15 april 

med namn och kontaktuppgifter till: 
bokningen@historiska.se Ange Museer och Mångfald i ämnesfältet 

Uppge även om du har någon allergi eller önskar vegetarisk mat. 

Tid: Onsdag 24 april kl. 10.00 – 16.00  

Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12 

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn… 
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PROGRAM 

 

10.00 Välkommen, Kaffe  

 

10.20 ”Vi är romer” 

Presentation av utställningen "Vi är romer" på Göteborgs stadsmuseum. 

Bagir Kwiek, initiativtagare till projektet Rom san på Göteborgs stadsmuseum. 

 

11.20 ”Vi är romer” - Bakom kulisserna 

Samtal kring produktionen av utställningen och andra liknande projekt – 

samarbeten, målgruppens inflytande på innehåll och maktförhållanden.  

Cajsa Lagerkvist, enhetschef för Publika enheten, Göteborgs stadsmuseum. 

 

12.30 Lunch  

 

13.30 Säkra samtal – Workshop med Riksutställningar 

Säkra samtal om nationell identitet, svenskhet, makt och rasism.  

Nadia Izzat, Rådgivare Kulturpolitik & Mångkultur och Pernilla Glaser, 

Innovationsutvecklare – Lab 13, Riksutställningar. 

 

15.30 Kaffe och sammanfattning 

 

16.00 Slut  

 

 

Har du några frågor om träffen? 

Kontakta Susanna Zidén på Historiska museet: susanna.ziden@historiska.se 
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