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Genom forskning, 
utbildning och 
konstnärliga 

uttryck ger vi 
mångfalden en 

mötesplats 
och en röst. 
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WELCOME TO THE MULTICULTURAL CENTRE!

MKC is a municipal foundation which since 30 years 
offers research, educates and spreads knowledge about 
migration as a natural part of the Swedish society and 
cultural heritage.
 MKC is beautifully located by the Alby Lake, half 
an hours ride by metro from Stockholm’s inner city. 
You’ll find our lovely venues in the old manor house 
Fittja gård, dating back to the 17th century as well as 
in our newly built culture house with a view of the 
meadow Fittja äng. Here you will also find our library, 
our art studio, exhibition halls and our restaurant, 
Tavernan.

VÄLKOMMEN TILL MÅNGKULTURELLT CENTRUM!  

MKC är en kommunal stiftelse som sedan 30 år forskar, 
utbildar, skapar och sprider kunskap om migration som  
en självklar del av det svenska samhället och kulturarvet. 
 MKC är vackert beläget vid Albysjön en halvtimmes 
tunnelbanefärd från Stockholms city. Våra fina lokaler  
och mötesrum finns i gamla Fittja gård, en plats med  
anor från 1600-talet. I vårt nybyggda kulturhus med  
utsikt över Fittja äng hittar du bibliotek, verkstad,  
utställningshall och restaurang Tavernan.
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UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAM 

MKC:s uppdrag är att sprida och bygga upp kunskap tillsammans 
med en bred målgrupp. Här ingår att kontinuerligt producera 
utställningar och program utifrån lokala, nationella och globala 
infallsvinklar på migration. I den större utställningshallen hittar  
du våra basutställningar. I den mindre, Länken, samarbetar vi med  
externa parter, ofta lokala aktörer. Vi erbjuder både öppna och 
bokade visningar. Programverksamheten innefattar samtal, före-
drag, workshops, filmvisningar, debatter, events och liknande. 

För aktuella utställningar och öppettider, besök vår hemsida:  
mkcentrum.se/utstallningar 
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EXHIBITIONS AND PROGRAMMES

MKC’s assignment is to disseminate know-
ledge to a broad audience, we continually 
produce exhibitions from local, national and 
global perspectives on migration. MKC has 
two exhibition areas – the larger exhibition 
hall for our own productions, and the smaller 
space called Länken where we cooperate with 
external partners, often local agents. We 
offer public guided tours as well as private 
bookings. Our programmes consist of talks, 
lectures, workshops, films, debates, events 
etcetera. 

For current exhibitions and opening hours, visit  
our website: mkcentrum.se/visningar
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NoBo – AV FOLKET, FÖR FOLKET

NoBo är en kulturförmedling och 
festivalorganisation som drivs utifrån 
tanken att alla – utan undantag – ska 
få uppleva friheten att avgöra sin egen 
framtid. En fysisk plats för lärande 
och producerande, och en plats för nya 
relationer och möten som sker med 
kultur som verktyg. Här tror vi på 
kultur som initieras av medborgaren 
själv och hens drömmar och idéer, inte 
på kultur som skapas genom en forcerad 
delaktighetsprocess eller ett påtvingat entreprenörskap.
 NoBo är en plats där både unga och vuxna kan utöva sina 
intressen gratis. Vårt viktigaste mål är att stärka medborgarna i 
Fittja och norra Botkyrka genom att ge dem verktygen som  
behövs för att kunna uttrycka sig och ta plats. Välkommen till 
NoBo i Fittja gård!

För aktuella program och öppettider, besök vår hemsida:   
mkcentrum.se/nobo-kulturformedling

Kreativa platser – en del av Äga rum
Genom bidraget Kreativa platser ska Kulturrådet fördela 100  
miljoner kronor under 2016–2018 till kulturprojekt i bostads-
områden runt om i landet. Projekten, som exempelvis NoBo,  
ska utformas utifrån de boendes behov och i samverkan med  
lokala aktörer.

Läs mer på: kulturradet.se/sv/Kreativa-platser/
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NoBo – BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

NoBo is a culture agency and festival organization driven by the 
thought that everyone – without exception – should be empowered  
to experience the freedom of deciding one’s own future. 
 It’s a physical place for learning and producing, and a place for  
new relationships and meetings which happen with culture as a 
tool. Here we believe in culture that is initiated by people them-
selves and we believe in dreams and ideas. We don’t believe in 
culture created through forced processes or forced entrepeneurship.
 NoBo is a place where young people and adults can practice 
their interests for free. Our most important goal is to empower 
the citizens in Fittja and the northern part of the municipality of 
Botkyrka, through offering necessary tools which are needed to 
express oneself and take place. Welcome to NoBo at Fittja gård!

For current programs and opening hours, visit our website:  
mkcentrum.se/nobo-kulturformedling 

Kreativa platser – a part of Äga rum
The grant Kreativa platser is part of Äga rum, a government initia-
tive to encourage cultural activities such as NoBo in residential 
areas with socioeconomic challenges or low voter turnout. In 
addition to Kulturrådet’s support, the initiative also includes 
Statens konstråd’s project Konst händer, which in this context is 
tasked primarily with producing examples of public art.

For more information please visit:  
kulturradet.se/sv/english/Creative-places
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LÄR, FÖRSTÅ, FÖRÄNDRA

Utifrån Mångkulturellt centrums forskning öppnar 
vi för samtal kring hur vi kan synliggöra och arbeta 
mot rasism i vardagen.  Vi utbildar organisationer, 
företag, myndigheter, skolor, tjänstemän, föreningar 
och andra grupper, hos beställaren, men framförallt 
i våra egna inspirerande lokaler på MKC. Vi ställer 
frågor om vem som tillåts delta på samhällets 
olika arenor och vilka föreställningar som finns 
kring svenskhet. Utbildningsteamet erbjuder flera 
tematiska områden som olika utbildningspaket, allt 
från kortare inspirationsföreläsningar till längre 
förändringssprocesser, för att hjälpa organisationer 
och företag att arbeta normkritiskt och verka för 
inkludering och mångfald, skapa interkulturella 
möten och bygga verksamheter med plats för alla.

För mer information, besök vår hemsida: 
mkcentrum.se/utbildning
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LEARN, UNDERSTAND, CHANGE

Grounded in the research carried out at The Multi-
cultural Centre we open up for dialogue around 
how to identify and work against everyday racism 
and micro aggressions. We train and educate 
groups from both the public and private sector, 
such as civil society organisations, companies, 
government authorities and schools, both at the 
facilities of the client but particularly in our own 
inspiring venues at MKC. We ask questions about 
who is allowed to participate in society and how 
Swedishness is conditioned. The education team 
offers a variety of topics and concepts, ranging from 
shorter inspirational talks to longer initiatives for 

change. We help organisations and companies to be 
critically aware of norms and to work for inclusion 
and diversity, to create intercultural interactions 
and societies with room for all people. 

For more information, visit our website:  
mkcentrum.se/utbildning
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SKAPA KREATIVT

Vår verkstad vänder sig främst till barn men även 
till vuxna för att genom konst och kreativt skapande 
jobba kring stora och små frågor. Här blandar vi 
tankar, känslor, färg och material under ledning av 
våra konstpedagoger. Verkstan är öppen för alla barn 
över 6 år. För vuxna finns öppna kurser som Våga 
måla och i anslutning till utbildningar och konferenser 
finns möjlighet att arbeta konstpedagogiskt. Vi möter 
deltagaren där hen befinner sig när vi till exempel 
besöker skolor, fritidsgårdar eller boenden för ensam-
kommande flyktingbarn. 

För mer information om verkstans Öppna, Lovliga, Mobila 
och Stabila verksamheter, samt aktuella öppettider, besök vår 
hemsida: mkcentrum.se/verkstan

CREATIVE SPACE  

Our art studio first and foremost aims at 
reaching children, but also adults. Through 
art we gather around small and big issues. 
Together with our art teachers we mix 
thoughts, emotions, colours and materials. 
Our art studio is open for all children 
above the age of six and we welcome 
adult groups through bookings. We also 
focus on reaching participants within our 
community for instance by visiting schools, 
youth clubs and refugee centers. 

For more information about current opening 
hours please visit our website:  
mkcentrum.se/verkstan 
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LÄS OCH FUNDERA

Biblioteket på MKC är specialinriktat på våra ämnesfrågor och har 
en av Sveriges mest omfattande samlingar av böcker, rapporter och 
uppsatser om migration, mångfald, etnicitet, rasism, diskriminering,  
liv i exil och segregation. Biblioteket sätter kontinuerligt litteraturen i 
ett aktuellt sammanhang genom studiecirklar och bokcirklar, författar-
samtal och andra publika program. Hos oss kan du botanisera bland 
hyllorna, få hjälp av bibliotekarierna och avnjuta en stunds läsning. 
Biblioteket är öppet för alla, välkommen in! 

För aktuella öppettider, besök vår hemsida: mkcentrum.se/bibliotek

READ AND REFLECT 

Our library is oriented towards the core issues of MKC and has one 
of Sweden’s most comprehensive collections of books, reports and 
articles on migration, diversity, ethnicity, racism, discrimination, life 
in exile and segregation. The library continuously relates its litera-
ture to ongoing discussions through author meet and greets, study 
groups and book clubs. Come and rummage through the shelves, get 
recommendations from our librarians and enjoy a moment of reading. 
The library is open to all, come on in!

For more information about current opening hours, visit our website:  
mkcentrum.se/bibliotek 
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FORSKA OCH FÖRDJUPA  

MKC är ett centrum för kunskap, och mötet mellan praktik och  
forskning har alltid varit en central del av MKC:s verksamhet. Vi  
är en mångvetenskaplig och ämnesöverskridande forskningsmiljö.  
Forskningen bedrivs inom tre kunskapsområden: kritiska kultur-
arvsstudier, urbana livsvillkor samt ras, diskriminering och svensk- 
het. Vi driver egna forskningsprojekt och samverkar med andra 
forskningsinstitutioner. En del av vår verksamhet utgörs av uppdrags- 
forskning, i form av såväl offentligt finansierade utrednings-, utbild- 
nings- och utvärderingsuppdrag som studier av mångfald i organi-
sationer. Vill du förlägga din forskning på MKC? Kontakta oss!

Läs mer på hemsidan: mkcentrum.se/pagaende-forskning

RESEARCH AND IMMERSE YOURSELF 

MKC is a centre for knowledge. The link between practice and research 
has always been at the heart of our work. MKC is an interdisciplinary 
research environment transcending several fields and issues. The 
research is conducted within three areas: Critical Studies of Cultural 
Heritage, Urban Living Conditions as well as Race, Discrimination  
and Swedishness. We conduct our own research projects as well as  
in collaboration with other research institutions. Some research such 
as reports, training manuals and evaluations of diversity work is con-
tracted and publicly funded. 

Read more on our website: mkcentrum.se/pagaende-forskning
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ÄT OCH DRICK 

Grymt, grönt, störtskönt!  
Vår restaurang Tavernan bjuder 
på vegetarisk mat lagad från  
grunden i vårt eget kök. 
Smaksättning och kryddning  
är inspirerad från hela världen  
och råvarorna väljer vi efter 
säsong. En söndag i månaden slår vi på stort då vi serverar brunch som 
lockar besökare från när och fjärran (se aktuella datum på vår hemsida)! 
Vårt kaffe är såklart rättvisemärkt och vi har också ett stort utbud av 
kravmärkta drycker: fruktdrycker, juicer och vin, samt ekologiskt öl. 
Under delar av sommaren öppnar vi vår uteservering med direkt access 
till Fittja äng. Är ni en större grupp rekommenderar vi er att boka bord 
i förväg, men vi välkomnar alla att komma förbi spontant på en lunch, 
en fika eller efter jobbet på fredagkvällar då vi har öppet till kl 22.00, 
ofta i samband med någon programpunkt. Smaklig måltid!

För aktuella öppettider, besök vår hemsida: mkcentrum.se/tavernan
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EAT AND DRINK

Awesome, green, groovy! MKC’s restaurant Tavernan serves vege-
tarian food prepared in our own kitchen, made from fresh ingredients 
according to season. With inspiration from all corners of the world 
we season our dishes to please all palates. One Sunday each month we 
go the extra length and serve a brunch buffet, attracting visitors from 
near and far (check our website for current dates)! Naturally the coffee 
we serve is fairtrade and we also have a wide range of ecological fruit 
beverages, juices, beer and wine. During parts of the summer months 
we open our outdoor seating area allowing for lunch al fresco. For 
larger bookings we recommend you to book in advance. But don’t 
hesitate to visit us for a spontaneous lunch, Swedish Fika or drop by 
After Work on Friday evenings when we stay open until 10 pm, often 
offering a talk, film or programme of some sort. Bon Appétit!

For current opening hours, visit our website: mkcentrum.se/tavernan
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SHOPPA HÅLLBART 

I MKC:s butik erbjuder vi rättvist tillverkade produkter från 
världens alla hörn, samt från lokala tillverkare i Botkyrka. 
Du hittar designade smycken, pedagogiska träleksaker och 
handgjorda instrument. Vi säljer även ljuvliga växtbaserade 
tvålar och naturligtvis finns alla publikationer från vårt 

eget förlag samt andra intressanta böcker för både barn och 
vuxna. All tradition är förändring; du har väl inte missat 
Mångkulturella almanackan? En illustrerad väggalmanacka 
för skolan, arbetsplatsen eller hemmet. Lättläst och full 
av berättelser från det moderna Sverige. Här finns alla de 
stora religionernas högtider, internationella dagar, folkliga 
firanden och mycket mer.
 Hos oss finns något för både stora och små. Hitta dina 
favoritböcker och de bästa presenterna i MKC-butiken! 

Onlinebutiken: mkc.nordicshops.com
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SUSTAINABLE SHOPPING 

In the MKC shop we offer fairtrade products from all corners 
of the world, as well as from local producers in Botkyrka. 
You’ll find designed jewelry, wooden toys, lovely herbal soaps 
and handmade musical instruments. 
 We also sell books from our own publishing house as well  

as other related publications. Don´t miss out on Mång-
kulturella almanackan – a multicultural calendar filled with 
inspiration and information about religious festivals, con-
temporary Swedish traditions, celebrations and holidays. 
 There’s something for everyone here. Find your favorite 
books and suitable gifts in the MKC shop!

Online store: mkc.nordicshops.com
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MÖT OSS, VARANDRA OCH ANDRA I VÅRA LOKALER 

Söker du och dina kollegor en unik mötesplats för ert nästa event? 
Genom att boka er nästa kick-off, planeringsdag eller konferens hos oss 
på MKC får ni tillgång till vackra historiska rum med modern teknisk 
utrustning i hjärtat av Botkyrka. Kanske planerar ni bäst på Fittja gård, 
med tillträde till Salongen eller varför inte prova kreativiteten i Gröna 
Rummet eller Tingssalen? Hörsalen i vårt nyare hus rymmer upp till  
90 personer i biosalongssittning och är perfekt för seminarier, konfe-
renser och filmvisning. 
 Boka lokal, eller skräddarsy ert upplägg tillsammans med MKC:s 
processledare. Vi erbjuder frukost, föreläsningar, frukt, workshops, 
lunch, guidad visning, fika, promenad. Avrunda med middag och 
mingel – Möt mångfalden på MKC!

För mer info om lokalbokning, mötesplatser och tillgänglighet, besök vår 
hemsida: mkcentrum.se/hyr_lokal

MEET US, EACH OTHER AND OTHERS IN OUR VENUES

Are you and your colleagues looking for a unique spot for your next 
event? By booking your next kick-off, meeting or conference at MKC, 
you’ll have access to beautiful historic venues, with modern technical 
equipment, in the heart of Botkyrka. Perhaps your strategic thinking 
will fare best at Fittja gård, with access to Salongen, or why not try your 
creativity in Gröna Rummet or Tingssalen. The auditorium, Hörsalen, 
in the newer building holds up to 90 people and is perfect for seminars, 
conferences and movies. 
 Book a venue, or customize your setup with MKC’s workshop 
facilitators. Breakfast, lectures, fruit, trainings, lunch, guided tours, 
coffee, walks, and round of with dinner and a get together – meet the 
multitude at MKC!

For more information on accessibility and booking our venues, visit our website: 
mkcentrum.se/hyr_lokal  
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LÄS VÅRA PUBLIKATIONER 

MKC publicerar dokumentation 
av forskningsprojekt och studier 
genomförda vid centret men även andra 
skrifter som relaterar till våra ämnen. 
Som exempel kan nämnas Lika rätt 
av Paul Lappalainen och Hitta hem 
av Razak Aboud. Våra publikationer 
används ofta inom utbildning både 
internt och externt. Varje år ger vi 
också ut den populära Mångkulturella 
almanackan med ett tillhörande 
pedagogiskt material för den som 
önskar.

Förlagets böcker köper du i MKC:s butik eller  
i onlinebutiken: mkc.nordicshops.com

READ OUR PUBLICATIONS 

MKC primarily publishes research, 
projects and studies carried out at 
the centre, but also other works 
that relate to our subjects. Our 
publications are often used for 
educational purposes both by us 
and by others. We also publish our 
own annual calendar, Mångkulturella 
almanackan.

You can buy our books here in our  
online store: mkc.nordicshops.com

HITTA HEM
 Tankar om svensk kultur – en hälsning till nyanlända

         Razak Aboud
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KUNSKAPSBANKEN BILDERS MAKT

Mångkulturellt centrum har under våren 2017 lanserat en nätbaserad, 
fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, filmer, artiklar och fördjup-
ningsmaterial om rasistiska stereotypa bilder: bildersmakt.se. Kun-
skapsbanken Bilders Makt är ett folkbildande verktyg för fördjupad 
visuell läskunnighet. Den innehåller även förslag på pedagogiska 
övningar som Mångkulturellt centrum kommer att pröva och vidare-
utveckla inom vår utbildningsverksamhet.
 Texter och bildval har tillkommit i nära samarbete med en redaktion 
ledd av Joanna Rubin Dranger, professor på Konstfack och Moa Matthis, 
fil. dr. i litteraturvetenskap samt en Advisory Board med människor 
som är kunniga i frågor om stereotyper och personligen berörda av 
bilderna.
 Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss 
själva. Många saknar nödvändiga kunskaper som behövs för att kunna 
tolka visuella uttryck, vilket blir extra plågsamt när det gäller rasistiska 
och antisemitiska stereotyper som sprids i offentligheten.
 Kunskapsbanken Bilders Makt har tillkommit med finansiellt stöd 
av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och som en kunskapspilot inom 
Unesco LUCS.

Se: bildersmakt.se
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STIPENDIUM / PRIS 

Mångkulturellt centrum vill uppmärksamma och 
stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom 
att dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens 
arbets- och resestipendium. Sista nominerings- 
respektive ansökningsdag är 31 mars årligen.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium
Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas 
ut till någon som arbetar med eller utforskar frågor 
med anknytning till kultur och kulturell mångfald. 
Stipendiet, som delades ut första gången år 2002, 
är öppet för såväl organisationer som enskilda: 
yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.
 Stipendiet är på 10 000 kr och det är avsett för 
förkovran; till exempel resor, kurser, seminarier  
eller inköp av litteratur.

K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet & rasism 
K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mång-
kulturellt centrum på uppdrag av kommunfullmäktige 
i Botkyrka kommun.
 K P Arnoldsonpriset delas ut till en person, organi-
sation eller grupp verksam i Botkyrka som bidrar till 
skapandet av ett samhälle där människor inte förtrycks 
eller utsätts för diskriminerande handlingar. Nominera 
någon du tycker är en värdig pristagare, en individ, 
organisation eller grupp verksam i Botkyrka. 
 K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var också 
journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobel-
pristagare. Han var med och bildade Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldelades han 
Nobels fredspris.

Läs mer på vår hemsida: mkcentrum.se/stipendium
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SAMARBETA

MKC:s verksamhet bygger på samarbeten och samverkan. Vi del-
tar i lokala, nationella och internationella samtal och utbyten med 
aktörer inom statlig förvaltning, kommun, landsting, näringsliv 
och civilsamhället. Det kan handla om allt från utvärderingar till 
att arrangera kunskapsmöten och rådgivning. På nästa sida finner 
du några av våra samarbetspartners.

COLLABORATE 

MKC is a place for meetings and exchange so a number of colla-
borations are needed, both formal and informal. We invite and 
participate in local, national and international discussions with 
representatives from state, regional and local government, trade 
and civil society. On the next page are some of our partners:

Vill du och din verksamhet också samarbeta med oss? Kontakta oss på:  
info@mkcentrum.se eller 08-120 259 01

Do you wish to collaborate with us? Contact us at: 
info@mkcentrum.se or +46 8 120 259 01

Foto/Photo: Luca Garuski, Mångkulturellt centrum, John Eyre (omslag/cover)
Illustrations: Mikael Nyström, Iréne Thisner (Mångkulturella almanackan)
Grafisk form/Graphic design: John Eyre
Tryck/Print: Typografiska Ateljén AB, Tumba

mångkulturellt centrum 1987–2017
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ABF Botkyrka-Salem
Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk

Botkyrkabyggen
Botkyrka folkhögskola

Botkyrka kommun
Botkyrka Konsthall

Campus Fittja
CemFor – Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

DemokratiAkademin
ENAR – European Network Against Racism

Fittjapulsen
Forum för levande historia

Institutet för språk och folkminnen
Konstfack

Liv i Sverige
Luger

Länsstyrelsen i Stockholms län
Malmö högskola
Nordiska museet

Orten i fokus
Redline Recordings

Statens konstråd
Statens kulturråd
Stockholms stad

Studiefrämjandet
Södertörns högskola

Teskedsorden
Unesco LUCS (lokalt Unescocenter för samverkan)

Xenter / Tumba gymnasiums estetiska program
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KONTAKTA OSS / CONTACT US 
Mångkulturellt centrum

147 85 Tumba
info@mkcentrum.se

08-120 259 01

BESÖK OSS / VISIT US  
Värdshusvägen 7

Fittja gård
Botkyrka

T-bana Fittja
mkcentrum.se

FÖLJ OSS / FOLLOW US 

Facebook.com/mkcfittja

@mkc_sverige #mkcfittja #mkc30år

@mkc_sverige #mkcfittja #mkc30år

För aktuella öppettider, besök hemsidan: mkcentrum.se
Hitta personalen på hemsidan: mkcentrum.se/personal/

For current opening hours, visit our website: mkcentrum.se
For contact with our staff: mkcentrum.se/personal/
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VI HAR PLATS FÖR MÖTEN

utbildning • forskning • utställning
bibliotek • butik • förlag

lokaler • konferens • events
verkstad • restaurang tavernan

samarbeten

WE HAVE SPACE FOR MEETINGS

education & training • research 
exhibition • library • shop • publisher

facilities • conferences • events
art studio • restaurant tavernan

collaborations

mkcentrum.se


