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MKC – EN SÄKER MÖTESPLATS  
FÖR OSÄKRA FRÅGOR

Under valåret 2018 fick migrations- och integrationsfrågorna en mer framträ-

dande position än någonsin i en svensk valrörelse. Många väljare ansåg nog att 

klimat- och miljöfrågorna borde haft den rollen i valrörelsen, men riktigt så blev 

det inte. En medial uppmärksamhet av ett helt nytt slag riktades mot Mångkul-

turellt centrum och andra organsationer som dagligen arbetar med frågor kopp-

lade till detta laddade kunskapsfält. Det medielandskap som vi har att förhålla 

oss till är också nytt och annorlunda. Begrepp, ordval och utställningsrubriker 

lyftes under året ur sina sammanhang och skruvades till för att misskreditera 

Mångkulturellt centrums uppdrag och verksamhet. Motreaktioner väcktes vis-

serligen, och själva lade vi ned ansenlig tid på att tydliggöra vad vi gör och var-

för. Men mot den dominerande mediamakten finns det tyvärr inte så mycket att 

göra på kort sikt, utan vi arbetar långsiktigt med att stärka kommunikationen. 

Trots detta har Mångkulturellt centrum envist fortsatt arbetet med vårt vik-

tiga och breda grunduppdrag: att producera och kommunicera kunskap som 

stödjer såväl kloka handlingar hos organisationer och individer som vidsynta 

beslut av politiker och makthavare i mötet med den kulturella mångfalden. Vi 

har under året fokuserat på den liberala demokratins utmaningar i samhället 

och omvärlden. Botkyrka kommun går i täten för att det lokala arbetet ska ge-

nomsyras av ett interkulturellt jämlikhetsperspektiv – ett förhållningssätt som vi 

stödjer och på många olika sätt utgår från när vi planerar våra aktiviteter, vilket 

också framgår av årets verksamhetsberättelse.

2018 har varit ett intensivt år för MKC verksamhetsmässigt. En av utmaning-

arna har varit att få ekonomin i balans, vilket vi klarat med stöd av vår ägare 

Botkyrka kommun, kombinerat med eget hårt arbete från samtliga verksam-

heter inom organisationen. Vi har haft fler besökare är någonsin och har nästan 

nått vårt mål om 30 000 besökare. Båda dessa faktorer är en förutsättning för 

vårt arbete, men också ett resultat av det vi gör utifrån vårt uppdrag. År 2012 

formulerade vi en strategi som syftade till att stärka fem vägar för att nå målet 

”Växla upp”. Den gäller fortfarande och går i korthet ut på att vi ska fokusera på 

den lokala förankringen, fördjupa det interkulturella och regionala perspektivet, 

arbeta med platsutveckling, kulturarv & minne samt se till att vi alltid utgår från 

de mänskliga rättigheterna.

Vi är en säker mötesplats för osäkra frågor. Den verksamhet vi bedriver – och 

samverkar med olika aktörer kring – har ett kunskapsfokus som vi tar ansvar för. 

Det innebär att vi tar risken att möta motstånd när vi genomför samtal, program 

och upplåter utställningsytor till röster som önskar förmedla och problematisera 

olika minoritetsperspektiv och egna erfarenheter av att utsättas för diskrimine-

ring. Och när vi väljer att lyfta fram forskning som kritiserar olika maktförhållan-

den i samhället så öppnar vi upp för kritik och reaktioner. Vi tror själva att detta 

är en av nycklarna till ett kontinuerligt och öppet lärande. 

Samarbete och samverkan har präglat vårt arbete genom åren. Det är lite av 
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organisationens DNA. Genom samarbeten har vi kunnat utveckla en verksamhet 

som på olika sätt når ut i samhället. Vi kommer dock fortsatt vara ödmjuka inför 

utmaningen att sprida och kommunicera kunskap till nya och breda målgrupper. 

Motstånd mot kunskap finns idag på flera olika nivåer i samhället. Att säkerställa 

och bejaka en mångfald som motverkar diskriminering och ger förutsättningar 

för interkulturell integration med utgångspunkt i socioekonomiska fakta och 

segregationsanalys, är en stor uppgift för såväl Mångkulturellt centrum som för 

kommunen och många andra samhällsaktörer.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till de förtroenden som vi fått från 

stiftelsens ägare Botkyrka kommun, våra samarbetspartners och från besökare 

och deltagare i alla de aktiviteter vi genomfört under året. Särskilt glädjande är 

att de virtuella delarna av vårt kommunikativa kunskapsarbete blivit starkare; 

bland annat blev appen Reality Check utsedd till ”Årets initiativ 2018”, en utmär-

kelse för sociala insatser inom den ideella sektorn som delas ut av Forum – idé-

burna organisationer med social inriktning. Särskilt tack till Teskedsorden här för 

gott samarbete. Men det sista tacket går till Mångkulturellt centrums engage-

rade medarbetare och styrelse. Utan er hade det inte varit möjligt att bedriva en 

så rik och bred verksamhet, som både har ett angeläget innehåll och som når ut 

på olika nivåer i samhället.

Leif Magnusson

Verksamhetschef
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FORSKNING

De projekt som forskarna vid Mångkulturellt centrum arbetat med under året 

2018 har dels bedrivits i samverkan med forskare verksamma vid bland annat 

Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Uppsala universitet, och dels 

varit forskningsuppdrag som genomförts åt Konstrådet, Stockholmsidrotten och 

Folkets hus och parker. Genom dessa projekt har MKC:s forskning fortsatt att 

fördjupa sig i frågor kopplade till centrets grunduppdrag. Forskningsprojekten 

har till exempel fördjupat sig i de normer och föreställningar om ”de andra” som 

är verksamma i äktenskapslagstiftningens utveckling under senare år, de utma-

ningar som idrottsrörelsen har när det gäller att nå ut till ungdomar i socioeko-

nomiskt utsatta områden, och lärandeprocesser som är kopplade till unga vux-

nas organisering i den förortsrörelse som växt fram ur de mest socioekonomiskt 

utsatta stadsdelarna i våra städer. Den kunskap som vunnits från dessa projekt 

har spridits genom publikationer och föreläsningar vid akademiska lärosäten, 

men också i andra sammanhang. 

STÖRRE PROJEKT

Bröllopssagor

Forskningsprojektet ”Bröllopssagor” ingår i Linnéprogrammet ”Impact of Re-

ligion in Society, Law and Democracy” vid Uppsala universitet som avslutas i 

år. Delstudien behandlar äktenskapslagstiftningens utveckling i Sverige under 

2000-talet och hur den relaterar till konstruktionen av svenskhet och gränsen för 

det intolerabla hos ”andra kulturer”. Analysen har fokuserat på hur konstruktio-

ner verkar som gränsbevakande dispositiv i migrationslagstiftningen. Materialet 

består av statliga utredningar, propositioner och lagstiftningstext. Under året 

omarbetades och aktualiserades de två centrala kapitlen gällande samkönade 

äktenskap samt barn- och tvångsäktenskap med beskrivningar och analyser av 

de senaste förslagen och lagändringarna. Delar av dessa kapitel presenterades 

på Idéhistoria vid Södertörns högskola, på högre seminariet på institutionen 

för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet samt på en av 

Impact-programmets internationella konferenser. Projektet avslutas i år och 

kontrakt är skrivet med bokförlaget Glänta.

Metodologiska laboratorier

Under 2018 genomfördes det andra året av det fyraåriga forskningsprojektet 

”Metodologiska laboratorier”, som finansieras av Vetenskapsrådet. En studie av 

skolungdomars självrepresentation samt en genomgång av existerande studier 

som på olika sätt kan sägas mäta rasism i Sverige genomfördes och presentera-

des av projektets forskare. Förberedelser inför tredje årets pilotprojekt initiera-

des. Projektet Metodologiska laboratorier undersöker vetenskapligt stringenta 

och etiskt försvarbara metoder att skapa jämförbar kunskap om rasismens ut-

veckling i Sverige över tid och i förhållande till andra länder. Vidare undersöks 

den kunskapsteoretiska och filosofiska frågan om i vilken mening det är möjligt 

att mäta rasism. Dessutom sätts de metodologiska undersökningarna i relation 
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till debatten om användningen av raskategorier som statistiska subkategorier 

av befolkningen (känd som debatten om ”jämlikhetsdata”) samt positionernas 

olika genealogier. Projektet avslutas 2020.

Forskning kring satsningen ”Konst händer”, Statens Konstråd

Uppdraget handlade om att kritiskt granska hur konst och demokrati förstås och 

relateras till varandra i förhållande till projekt inom ramen för ”Konst händer”, en 

del av kulturministeriets satsning ”Äga rum”. Ett av de finansierade projekt som 

involverade Rådet av enade kreoler följdes upp, och en text om ämnet skrevs till 

en kommande antologi utgiven av Konstrådet.

Förorten och folkbildningsrenässans

Forskningsprojektet ”Förorten och folkbildningsrenässans” avslutades under 

året. Projektet pågick mellan 2014 och 2018 med finansiering av Vetenskapsrå-

det och är ett samarbete mellan professor Ove Sernhede och professor Johan 

Söderman från Göteborgs universitet samt René León Rosales från Mångkultu-

rellt centrum. I projektet dokumenterades den aktivism som har växt fram inom 

den urbana sociala rörelse som kallas Ortenrörelsen. Analyserna sätter fokus dels 

på de strukturella villkor som rörelsen är ett svar på, genom att sätta den i en his-

torisk kontext, dels på de lärandeprocesser som är kopplade till de unga aktivis-

ternas mobilisering. León Rosales har under projekttiden publicerat sju artiklar 

kopplade till projektet. Slutrapporteringen kommer även att göras i form av en 

populärvetenskaplig publikation, som ges ut under våren 2019 av bokförlaget 

Daidalos. 

Stockholmsidrotten

Under 2017 fick Mångkulturellt centrum i uppdrag att bedriva följeforskning 

i Stockholmsidrottens tvååriga ”Projekt Storstad”. Projektet var en del av Riks-

idrottsförbundets storstadssatsning och finansierades med statliga medel för 

att verka i linje med reformprogrammet mot segregation. Syftet var att stärka 

idrottens möjligheter att främja etablering och inkludering av nya målgrupper. 

Fem områden i Stockholmsregionen hade valts ut för denna satsning: Rissne/

Hallonbergen, Rågsved/Hagsätra, Fisksätra, Norsborg/Hallunda samt Jordbro. 

I fokus för satsningen stod ambitionen att utveckla nya metoder och arbets-

sätt för långsiktig utövning av idrottsverksamhet, där samverkan mellan olika 

aktörer skulle främjas. Nina Edström var Mångkulturellt centrums utsedda följe-

forskare och under 2018 fortsatte hon att följa och dokumentera projektet, som 

avslutades i december 2018. En slutrapport författades under årets sista måna-

der och kommer att färdigställas januari 2019.

Uppdrag från Folkets hus och parker

Mångkulturellt centrum fick av organisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 

under september 2018 uppdraget att följa upp deras arbete med att främja 

etableringen av nya medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta 

stadsdelar runt om i Sverige. MKC följde upp FHP:s arbete i sex socioekonomiskt 
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utsatta områden, och fokuserade på att identifiera erfarenheter och lärdomar 

som kunde vägleda organisationens kommande arbete. I uppdraget ingick även 

att genomföra en studie av förutsättningarna för att starta nya eller förnya be-

fintliga medborgardrivna mötesplatser i tolv andra socioekonomiskt utsatta om-

råden, samt ge rekommendationer för vilka av dessa områden som bör prioriteras 

under de fyra kommande åren. MKC genomförde intervjuer med nyckelaktörer i 

de olika områdena under hösten 2018. Materialet kompletterades med internet-

baserade sökningar och telefonintervjuer, och slutrapporten överlämnades till 

Folkets Hus och Parker den 15 januari 2019. I rapporten konstateras att FHP:s stöd 

till etablerandet av nya medborgardrivna mötesplatser i några av Sveriges mest 

socioekonomiskt utsatta områden under de senaste åren har stärkt de lokal-

demokratiska processerna på flera sätt. Mötesplatserna har också fungerat som 

interkulturella rum som gjort det möjligt för boende och föreningar att samverka 

över ålders-, religions- och etnicitetsgränser. Att stabilisera dessa verksamheter 

över tid försvåras av strukturella faktorer kopplade till segregation, men det finns 

behov av fler liknande mötesplatser i andra socioekonomiskt utsatta områden. 

SAMARBETEN & SAMVERKAN

René León Rosales har under året blivit anknuten till sektionen för arbetsterapi, 

Karolinska Institutet. Tanken med anknytningen är att tillsammans undersöka 

möjligheter till samverkan, och eventuella gemensamma utbildnings- och forsk-

ningsprojekt. León Rosales deltog på ett internat anordnat av sektionen för ar-

betsterapi, och ett halvdagsseminarium anordnades på Mångkulturellt centrum. 

Under 2018 inbjöds René León Rosales att delta i forumet ”Access Chile-Sve-

rige” i som ägde rum i slutet av november. Forumet anordnades inom ramen för 

Access-plattformen, som skapats för att underlätta och fördjupa de akademiska 

relationerna mellan Chile och Sverige. Plattformens grundare är Universidad 

de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Lunds universitet och Uppsala 

universitet. Inom plattformen har utmaningar inom fyra kunskapsområden 

identifierats som viktiga för framtida forskningssamarbeten: hållbar användning 

av naturresurser, medicin & hälsa, innovationer samt samhälleliga utmaningar. 

I den sistnämnda identifierades frågor kopplade till migration, rasism och in-

terkulturalitet som ett viktigt tema, och det var till forskargruppen som arbetar 

med dessa frågor som Mångkulturellt centrum blev inbjuden att delta. Våra 

kunskaper och erfarenheter av att arbeta med frågor kopplade till migration och 

rasism bedömdes vara så intressanta att det nu finns planer på att MKC ska vara 

ett stöd i etablerandet av ett kunskapscenter som ska arbeta med liknande frå-

gor inom ramarna för Universidad de Chile. 

Förtroendeuppdrag

René Léon Rosales har under året suttit i styrelsen för mediehuset Fanzingo i 

Botkyrka. Han blev även invald som ordförande för IMER-förbundet, en organi-

sation som verkar för kunskapsspridning och möten mellan forskare och prak-

tiker inom fältet för internationell migration och etniska relationer, samt som 

styrelsemedlem i organisationen Nordic Migration Research. 
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Edda Manga har under året suttit med i styrelsen för Clandestino institut, 

ett alternativt kultur- och utbildningsprojekt som drivs som ideell verksamhet i 

Göteborg, samt i styrelsen för Antirasistiska Akademin (ARA) och för Unga Klara 

teater, Kulturhuset, Stockholm. Hon har även suttit i redaktionsrådet för tidskrif-

ten Ord och Bild, Göteborg, och i Arena Idés vetenskapsråd, Stockholm. 

FÖRELÄSNINGAR, FORSKNINGSPRESENTATIONER & SAMTAL

Nina Edström

24 oktober. Föredrag om följeforskningsuppdraget Projekt Storstad. Stock-

holmsidrottens inspirationskonferens. Nya Rågsveds Folkets Hus.

René León Rosales
9 april. Föredrag: Segregation och aktivismen inom Ortenrörelsen. Anordnat av 

Angerereds folkhögskola. Folkets hus i Hammarkullen, Göteborg. 

7 februari. Föredrag: Maskuliniteter och skola. I sessionen ”Våra bästa tips för att 

lyckas med jämställdhetsintegrering i skolan”. Konferens: FORUM JÄMSTÄLLD-

HET, Karlstad. 

16 april. Föreläsning: Social justice movements from the urban margins: ethno-

graphy in racialized cities. Masterkurs Ethnography & Multiculturalism, Institu-

tionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

21 april. Föreläsning. + Edda Manga. En för alla, alla för vem? Föreläsning om 

demokratins utmaningar i ett mångkulturellt samhälle. Konferens: ”Demokratins 

100-årsjubileum i Botkyrka”. Hallunda Folkets hus, Botkyrka kommun, Botkyrka. 

2 maj. Föreläsning:Interkulturalitet och ledarskap. Symposium: ”Länsträff inom 

minoritetspolitiken”. Länsstyrelsen, Västmanlands län. Västerås slott. 

12 oktober. Föreläsning: Jämlikhetsdata, vad är det? Symposium: ”Vilka är beho-

ven – egentligen?” En träff om behoven på folkbiblioteken. Kulturförvaltningen, 

Stockholms läns landsting. På Mångkulturellt centrum.

24 oktober. Föreläsning: To Make Migration an Obvious Part of Swedish Cultural 

Heritage? Reflections on the Difficulties and Possibilities of Working with Di-

versity, Migration and National Self-image. “DigiCONFLICT”. Nordiska museet, 

Stockholm. 

31 oktober. Föreläsning: Racism and Learning Processes within the Swedish Ur-

ban Justice Movement – What Can School Learn? Konferens: “Nordic Education in 

a Democratically Troublesome Time”, Örebro universitet. 

22 november. Föreläsning: Migración y las epistemologias de las intervenciones 

sociales en los barrios populares racializados de Suecia. Konferens: “Seminario 

internacional de migraciones e interculturalidad”. Universidad de Chile, Santiago, 

Chile. 

23 november. Föreläsning: Centro Multicultural 30 años de experencia en la lu-

cha contra el racismo y por localidades interculturales.  “Encuentro Comunal de 

Migraciones” organiserat av Universidad de Chile och Programa de Apoyo a Mig-

rantes, Municipalidad de la Pintana. Auditorio Municipal, La Pintana, Santiago, 

Chile. 
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Edda Manga

16 februari. Panelsamtal: Accessing Utopia. Botkyrka Konsthall. 

25 februari. Öppen föreläsning: Demokrati och nyliberal styrning. Utställnings-

hallen, Mångkulturellt centrum. 

8 mars. Föredrag: Från flyktingproblem till #metoo – om det sexuella ofredan-

dets imaginära lokalisering. Nässjö Konsthall

21 april. Föreläsning. + René León Rosales. En för alla, alla för vem? En föreläs-

ning om demokratins utmaningar i ett mångkulturellt samhälle. Konferens: De-

mokratins 100-årsjubileum i Botkyrka. Folkets hus, Hallunda 

24 april. Föreläsning: In the frontline of sexual rights. Impact-programmets an-

dra internationella interdisciplinära konferens. Uppsala universitet

6 maj. Öppen föreläsning: Vem är folket? Nationalism, binationalism, plurinatio-

nalitet. Utställningshallen, Mångkulturellt centrum.

2 september. Föreläsning: Om förhållandet mellan fascism och demokrati. I före-

läsningsserien ”Nästa gång elden”. Clandestino institut, Göteborg.

21 september. Öppen föreläsning: Fascism och demokrati. Utställningshallen, 

Mångkulturellt centrum.

10 oktober. Panelsamtal: Sex för guds skull eller statens. Göteborgs stadsbiblio-

tek.

9 november. Konferensbidrag: Konst, representation, demokrati. På symposium 

om forskning om demokrati, Södertörns högskola.

PUBLIKATIONER OCH UTBILDNINGSMATERIAL

Edström, Nina 2018.  Medförfattare i monografin Romska liv och platser. Berät-

telser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige. Lotta Fernestål & Char-

lotte Hyltén-Cavallius (red.). Stockholm: Stockholmia Förlag.

León Rosales, René & Aleksandra Ålund 2018. ”Renässans från marginalen – akti-

vism för demokratisk förnyelse”. I Nation i ombildning. Essäer om 2000-talets 

Sverige. Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup & Anders Neergaard (red.). 

Stockholm: Boréa AB.

León Rosales, René & Aleksandra Ålund 2018. ”Aktivism som platskamp: Själv-

positionering och medborgarskapande inom den svenska förortsrörelsen”. 

Arkiv - Tidskrift för samhällsanalys 2018.

Manga, Edda 2018. ”Rasism som nationalismens verktyg”(utbildningsvideo). 

Antirasistiska akademin.

Ålund, Aleksandra and René Léon Rosales 2018. ”Activism for Deepened De-

mocracy: Urban justice movement in Sweden”. I Public Enquiries: Park Lek 

and the Scandinavian Social Turn. Edited by Mick Wilson, Helena Selder, 

SOMEWHERE (author) and Giorgiana Zachia. London: Black Dog Press. Sid. 

151–169. 

. 
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UTBILDNING 

År 2018 fokuserade utbildningsverksamheten på flera långsiktiga samarbeten 

och initiativ. Med beställda uppdrag och satsningar som löper över längre tid 

ser vi också ännu fler möjligheter att bidra till hållbar förändring i praktiken. 

Produktion av pedagogiskt material och konsultuppdrag kopplade till andras 

textproduktion gör också att våra utbildares kompetens fortsätter att spridas 

efter avslutat uppdrag och når fler än vad statistiken visar – kunskap som skapar 

ringar på vattnet. Intresset för våra utbildningar och föreläsningar är fortsatt 

högt, och många av årets uppdrag har också kommit från tidigare uppdragsgi-

vare eller samarbetspartner vilket tyder på att insatserna gör nytta och fungerar 

som incitament för fortsatt arbete med mångfaldsfrågor hos fler. 

Som kunskapsorganisation är vi på Mångkulturellt centrum en lärande or-

ganisation även internt. Vi värdesätter ömsesidigt kunskapsutbyte över verk-

samhetsområden och kunskapsfält. Varje år välkomnar vi praktikanter från hög-

skolor och universitet för att erbjuda dem praktiskt arbete med frågor rörande 

kultur, mångfald, migration, rasism, normkritik och inkludering. I utbyte får MKC 

input från nya förmågor och senaste nytt från akademiska diskurser inom våra 

kunskapsområden. 

Utbildningsverksamheten bidrar således till positiv förändring, för fler. Under 

året har vi utbildat totalt 2 952 personer direkt, och många fler indirekt. Externt 

hos uppdragsgivare eller på andra platser har vi träffat och utbildat 1 678 per-

soner fördelat på 38 tillfällen. I våra lokaler på Fittja gård har vi tagit emot och 

utbildat 1 254 personer vid 49 tillfällen, vilket är en ökning med mer än 150 pro-

cent från i fjol.

SÄRSKILDA UTBILDNINGSSATSNINGAR  
OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG

Reality Check – Sveriges första app mot rasism

Reality Check är Sveriges första app mot rasism – ett interaktivt spel utvecklat 

för unga i åldrarna 13–19 år. I år tilldelades appen ”Årets Initiativ 2018”, den pre-

stigefyllda utmärkelsen för sociala insatser inom den ideella sektorn, som delas 

ut av Forum – idéburna organisationer med social inriktning, IBM, Mötesplats 

Social Innovation och Vinnova.

Med över 300 nominerade initiativ över hela Sverige hamnade Reality Check 

först bland de 10 finalisterna, och gick sedan vidare till topp 3. På Frivilligdagen 

den 5 december utsågs slutligen Reality Check till Årets Initiativ 2018. I juryns 

motivering stod bland annat att appen 

”… sänker tröskeln till att föra diskussioner om rasism. Initiativet är väl 

anpassat till den tid vi lever i och har god potential att utvecklas och nå 

ännu fler med kunskap om rasismens uttryck. Appen Reality Check /…/ är 

ett fantastiskt exempel på när civilsamhället är med och driver samhälls-

utvecklingen framåt med nya grepp.”
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Appen är en del av projektet APPropå Rasism – ett samarbete mellan Mångkul-

turellt centrum, Teskedsorden och Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk. I spe-

let följer du som användare en karaktär under fem dagar och är med om olika 

händelser, baserade på intervjuer med barn och unga om deras upplevelser av 

rasism. Under årets inledning slutförde Aygül Kabaca och Marit Nygård arbetet 

med manuset till appen, med utgångspunkt i de intervjuer som tidigare genom-

förts för projektet och grundat i den forskning om rasism, migration, svenskhet 

och mellanförskap som bedrivs på bland annat på MKC.

Den 19 februari lanserades appen och blev tillgänglig att ladda ner, gratis, via 

Google Play och App Store. Det välbesökta lanseringseventet hölls på Mångkul-

turellt centrum och det var vår utbildningschef Aygül Kabaca som presenterade 

appen. Aygül Kabaca har under året varit projektassistent i projektgruppen för 

APPropå Rasism och appen Reality Check. Hon har också genomfört workshops 

utifrån appens tema om rasism och civilkurage för elever och personal i skolor 

runt om i Sverige, samt hållit presentationer om appen i olika sammanhang. 

Under året har vår verksamhetschef Leif Magnusson fortsatt sitt uppdrag i Styr-

gruppen för projektet, det högsta beslutande organet för projektets strategiska 

arbete.  

I början av året slutförde våra utbildare Marit Nygård och Aygül Kabaca ar-

betet med den lärarhandledning som kopplats till appen. Den ska göra appen 

tillgänglig för fler och bidra till ökad användning av appen som ett verktyg i ar-

betet med skolans demokratiuppdrag. Lärarhandledningen lanserades samtidigt 

som appen Reality Check, den 19 februari. I slutet av året inleddes arbetet med 

uppdateringar av lärarhandledningen utifrån den respons som den fått under 

året, och med de nya karaktärer som ska lanseras i spelet under 2019.

Appen nådde under 2018 hela 13 408 unika nedladdningar från App Store 

och Google Play, och har under året också rönt en del uppmärksamhet i media. 

Arbetet med Reality Check möjliggörs med medel från Arvsfonden och Myndig-

heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF.

Foto Henrik Waardahl
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Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för pedagoger

Högskolekursen ”Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger” på 7,5 

högskolepoäng ges fortsatt av MKC i samarbete med Södertörns högskola. Den 

fjärde kursomgången avslutades i början av året. Under hösten har kursom-

gång 5 och 6 genomförts parallellt. Det var ett lyckat initiativ och planering med 

Södertörns högskola och Stockholms stad för ytterligare två parallella kurser 

hösten 2019, kursomgång 7 och 8, inleddes under året. Deltagare på kurserna 

är yrkesverksamma pedagoger från främst Stockholms stads för-, grund- och 

gymnasieskolor. Tack vare ett ökat intresse från pedagoger inom förskolan har vi 

utvecklat kursen så att den blivit ännu mer relevant för denna målgrupp. Kursen 

finansieras av Stockholms stads utbildningsförvaltning och ansvariga lärare är 

MKC:s utbildare och metodutvecklare Anja Norell och Marit Nygård. 

Vi fortsätter att erbjuda ett alumninätverk för examinerade studenter från 

högskolekursen i normkritik. MKC:s utbildare leder fysiska nätverksträffar och 

administrerar en sluten Facebookgrupp för tidigare kursdeltagare. Nätverkets 

olika former fungerar som forum för fördjupning och erfarenhetsutbyte men 

ger också möjlighet att få fler perspektiv på faktiska utmaningar i den egna 

pedagogiska praktiken. Perspektiven och erfarenheterna från högskolekursen 

berikar också våra övriga utbildningsinsatser på MKC. 

Idrottens normer och trösklar

Under 2018 har vi genomfört en rikstäckande anpassad kurs i webbinarieform 

för Riksidrottsförbundet – RF. Den har omfattat tre webbinariesessioner, och 

varje session har bestått av två separata workshops med olika teman. Webbina-

rierna har genomförts live på plats i Idrottens hus i Stockholm med deltagare på 

plats, men de flesta från RF:s alla distrikt har deltagit via videolänk. Satsningens 

syfte har varit att öka kunskapen om normkritiska perspektiv inom förbundet. 

Webbinarierna har bestått av föreläsningsmoment, men det har också erbjudits 

tillfällen för dialog och reflektion mellan kollegor på olika orter. En inspelning 

av sex utbildningsfilmer med Anja Norell, Marit Nygård och Aygül Kabaca som 

föreläsare ingick också i denna utbildningssatsning. Dessa filmer kan RF fort-

satt använda för sin interna kompetensutveckling. Satsningen har fallit väl ut 

och under året har samtal om ytterligare samarbeten och uppdrag under 2019 

inletts, bland annat kring en utbildningsinsats på en av Riksidrottförbundets 

konferenser och en utbildningssatsning riktad specifikt till kommunikatörer på 

Riksidrottsförbundet och dess medlemsförbund. 

Pedagogiska pärlorna –  
Mångkulturella almanackans kreativa komplement 

Samarbetet mellan Mångkulturella almanackan och MKC:s utbildningsverksam-

het och konstpedagogiska verkstad som inleddes under 2017 har fortsatt. Peda-

gogiska pärlorna, ett pedagogiskt komplement till Mångkulturella almanackan, 

produceras månatligen för att göra almanackan mer relevant och tillgänglig för 

pedagogiska verksamheter. MKC:s utbildare och metodutvecklare Marit Nygård 

är redaktör för det pedagogiska material som tillgängliggörs som en pdf på 
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Mångkulturella almanackans hemsida varje månad. Marit Nygård presenterade 

också det pedagogiska materialet på lanseringseventet för Mångkulturella al-

manackan 2019 på Åland i slutet av året. 

Youmo i praktiken 

Våra utbildare Anja Norell och Marit Nygård fick under året ett uppdrag av 

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, att uppdatera öv-

ningar och perspektivgivande texter i ”Youmo i praktiken”, en handledning om 

att prata med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställd-

het. Handledningen är knuten till youmo.se, en del av ungdomsmottagningen 

på nätet, som har information på arabiska, dari, somaliska, tigrinja och lätt 

svenska. Utifrån ett regeringsuppdrag gällde uppdateringarna i handledningen 

främst att utöka de kapitel och avsnitt som tar upp hedersrelaterat våld och för-

tryck, könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier och aktuell lagstiftning 

kopplat till handledningens teman. Konsultuppdraget gällde också uppdate-

ringar som berör våra utbildares kompetensområden rasism och normkritik samt 

en mängd redaktionella och pedagogiska förbättringar. Den uppdaterade hand-

ledningen kommer att släppas digitalt och i bokform under 2019. 

Live Nation 

Den fleråriga mångfaldssatsningen för Live Nation och Luger, Sveriges största 

bolag för bokning av artister, konserter och evenemang, har fortgått under året. 

Tre utbildningsdagar för hela företagets personal har genomförts på MKC, samt 

en uppsamlingsdag för dem som missat den kunskapsmässigt grundläggande 

första dagen. Under årets satsning har diskussionsmoment dokumenterats 

skriftligt för att hjälpa den blivande arbetsgruppen för mångfald på Live Nation. 

Gruppen ska, med stöd av konsulter från MKC:s utbildningsteam, leda hela per-

sonalens riktning och mål för vidare arbete med mångfaldsperspektiv inom hela 

företaget under 2019. Flera ur personalgruppen har visat intresse för att ingå i 

Marit Nygård med samiska 

flaggan, Pedagogiska 

pärlor februari 2019.
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arbetsgruppen vilket visar på relevansen av de perspektiv och ämnen som lyfts 

under utbildningsdagarna.  

FÖREDRAG, SEMINARIER OCH PANELSAMTAL  
PÅ MÄSSOR OCH KONFERENSER

25 april. Barnrättsdagarna, Örebro. Föreläsningen ”Sveriges första app mot 

rasism – skapad MED och FÖR ungdomar”. Marit Nygård, MKC och Naomi Gross-

man, Teskedsorden (62 pers.) 

4 juli. Politikerveckan, Almedalen, Gotland. ”I Sverige finns ingen rasism”. Panel-

samtal om rasism och appen Reality Check. Arrangerat av Teskedsorden och Raul 

Wallenberg Academy. Aygül Kabaca (90 personer + livestreaming på Facebook 

till okänt antal tittare) 

5 juli. Politikerveckan, Almedalen, Gotland. ”Att bygga det nya landet – hur kan 

vi tillsammans bygga ett starkt, inkluderande och antirasistiskt Sverige.” Semi-

narium arrangerat av Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund. Aygül 

Kabaca (46 pers.) 

27 september. Bokmässan Göteborg, DN-scenen. Frukostsamtal om appen Rea-

lity Check mellan Daniel Gustafsson från Svenska PEN och Aygül Kabaca, MKC. 

(52 pers.)  

27 september. Bokmässan Göteborg. Seminarium om Reality Check – Sveriges 

första app mot rasism. Arrangörer: Teskedsorden och MKC. Presentation av 

Aygül Kabaca, MKC och Irupé Pozo Graviz, Teskedsorden. (47 pers.)

27 september. Bokmässan Göteborg. Bokförlaget Max Ströms monter. Aygül 

Kabaca högläste ur boken Godnattsagor för rebelltjejer (författare Elena Favilli, 

Francesca Cavallo). (30 pers.) 

27 september. Bokmässan Göteborg, Forum för levande historias scen. Samtal 

om appen Reality Check. Aygül Kabaca, MKC; Irupé Pozo Graviz och Theo Tamim 

från Teskedorden. (76 pers.)  

16 november. Mänskliga Rättigheter-dagarna, Stockholm. Samtal om appen Rea-

lity Check. Aygül Kabaca, MKC och Irupé Pozo Graviz, Teskedsorden. (33 pers.) 

Totalt antal personer vi nått direkt genom deltagande i, och genomförande av 

egna, föredrag, seminarier och panelsamtal på mässor och konferenser under 

året: 436 personer. Till detta tillkommer naturligtvis alla vi mött under informella 

samtal i våra montrar, vid bokbord och arrangerade nätverksträffar under kon-

ferenser och mässor.

REFERENSGRUPPER OCH KONSULTUPPDRAG 

30 januari. Deltagande i referensgrupp för att förbättra material och utbildning-

ar inom projektet ”Nyfiken – sex och relationer för unga nyanlända”, som utveck-

lar antirasistisk sexualundervisning på lättare svenska. RFSU. Marit Nygård.

Februari–maj. Konsultuppdrag/konsultstöd kring framtagande av metodboken 

Ett jobb för alla! – Hur vi skapar Sveriges bästa arbetsplatser, som en del av Lernias 

mångfalds - och jämlikhetsprojektet Lika Unika. Lernia. Aygül Kabaca.

Maj–december. Referensgruppsmöten. ”Mångfald, makt och normer i folkbild-
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ningens kulturverksamheter”. Folkbildningsrådet. Uppdraget fortlöper under 

2019. Anja Norell och Aygül Kabaca.  

12–13 juni. Inspelning av sex utbildningsfilmer för Riksidrottsförbundet. Anja No-

rell, Aygül Kabaca, Marit Nygård.  

Juli–oktober. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor – MUCF. Ut-

veckling av metoder och perspektivgivande texter i ”Yuomo i praktiken – En väg-

ledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet 

och jämställdhet”. Anja Norell och Marit Nygård. 

November–december. Statens medieråd. Textgranskning med inkluderingsper-

spektiv av metodmaterialet med arbetsnamnet ”Samtida mytbildning/Modern 

mytbildning” inom ramen för Statens medieråds regeringsuppdrag No Hate 

Speech-movement. Aygül Kabaca.  

UTBILDNINGSDAGAR, FÖRELÄSNINGAR,  
WORKSHOPS, VISNINGAR & PRESENTATIONER 

På Mångkulturellt centrum – MKC, Fittja gård

18 januari. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 4. 

Dag 6. Anja Norell. (21 pers.)

31 januari. Workshop: ”Normkritik i praktiken”. Ekerö kommun, Tappströmssko-

lan, elever och lärare. Anja Norell. (12 pers.) 

7 februari. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 4. 

Dag 7. Anja Norell och Marit Nygård. (18 pers.)

15 februari. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 4. 

Dag 8. Anja Norell och Marit Nygård. (18 pers.)

19 februari. Presentation av appen Reality Check på Lanseringseventet för ap-

pen. (105 pers.) 

20 mars. Utbildningsdag 1 av 3. Live Nation och Luger. Anja Norell, Aygül Ka-

baca, Marit Nygård (69 pers.)

10 april. Utbildningsdag 2 av 3, halvdag. Live Nation och Luger. Anja Norell och 

Aygül Kabaca (72 pers.)

10 april. Utbildningsdag, halvdag för dem som missade utbildningsdag 1. Live 

Nation och Luger. Marit Nygård och Aygül Kabaca. (31 pers.)

13 april. Interkulturella processer samt visning av utställningen En för alla, alla 

för vem? halvdag. Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för planfrågor. Anja 

Norell. (19 pers.)

13 april. Presentation av MKC samt visning av utställningen En för alla, alla för 

vem? för Botkyrka kommuns introduktion för nyanställda. Marit Nygård. (52 

pers.)

22 april. Öppen söndagsvisning av utställningen En för alla, alla för vem? Anja 

Norell. (7 pers.)

24 april. Alumninätverksträff för examinerade deltagare från tidigare omgångar 

av Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Anja Norell. (7 pers.) 

15 maj. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? Lärare och studenter 

från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms 

universitet. Anja Norell. (12 pers.)
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16 maj. Utbildningsdag, halvdag. Live Nation och Luger. Anja Norell, Aygül Ka-

baca, Marit Nygård. (70 pers.)

27 maj. Öppen söndagsvisning av utställningen En för alla, alla för vem? Anja 

Norell. (10 pers.)

31 maj. Presentation av MKC samt visning av utställningen En för alla, alla för 

vem? för Botkyrka kommuns introduktion för nyanställda. Mikael Morberg. (54 

pers.)  

2 juni. Allmändalen. Regissörssamtal efter Folkets Bios visning av filmen Centr-

um. Aygül Kabaca samtalar med regissören Tuna Özer. (16 pers.)

8 juni. Presentation av Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Per-

sonal från Södertörns högskolas lärarutbildning. René León Rosales. (50 pers.) 

18 juni. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? för personal och 

ungdomar från Ungdomens hus, Rinkeby. Aygül Kabaca (3 pers.)

21 juni. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? för tidningen Shoo. 

René León Rosales. (20 pers.)

2 september. Öppen söndagsvisning av utställningen En för alla, alla för vem? 

Anja Norell (4 pers.)

4 september. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

5. Dag 1. Anja Norell och Marit Nygård. (19 pers.)

6 september. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

6. Dag 1. Anja Norell och Marit Nygård. (19 pers.)

18 september. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

6. Dag 2. Anja Norell och Marit Nygård. (17 pers.)

20 september. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

5. Dag 2. Anja Norell och Marit Nygård. (18 pers.)

21 september. Utbildningsdag: Mångfald och inkludering. Borås stad, kommu-

nalt integrationsnätverk Anja Norell. (20 pers.)

1 oktober. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 5 

och 6. Dag 3. Anja Norell och Marit Nygård. (35 pers.)

7 oktober. Öppen söndagsvisning av utställningen En för alla, alla för vem? Anja 

Norell (6 pers.)

15 oktober. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 6. 

Dag 4. Anja Norell och Marit Nygård. (17 pers.)

16 oktober. Presentation av MKC och utbildningsverksamheten. Reggio Emilias 

Pedagogista-studenter. Aygül Kabaca. (81 pers.)

19 oktober. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 5. 

Dag 4. Anja Norell och Marit Nygård. (18 pers.)

23 oktober. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 5 

och 6. Dag 5. Anja Norell och Marit Nygård. (33 pers.)

1 november. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? för lärare och 

studenter från kursen Postkoloniala perspektiv, Södertörns högskola. Anja No-

rell. (21 pers.)

4 november. Öppen söndagsvisning av utställningen En för alla, alla för vem? 

Anja Norell. (3 pers.)

6 november. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 6. 

Dag 6. Anja Norell. (17 pers.)
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8 november. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 5. 

Dag 6. Anja Norell. (18 pers.)

14 november. Utbildningsdag 3 av 3, halvdag. Live Nation och Luger. Aygül Ka-

baca och Marit Nygård. (70 pers.)

15 november. Presentation av MKC och visning av utställningen En för alla, alla 

för vem? Studiebesök från Utrikesdepartementet, enheten för internationellt 

samarbete. Aygül Kabaca. (30 pers.)

20 november. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

5. Dag 7. Anja Norell och Marit Nygård. (17 pers.)

22 november. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

6. Dag 7. Anja Norell och Marit Nygård. (16 pers.)

22 november. Alumninätverk för examinerade deltagare från tidigare omgångar 

av Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Anja Norell och Marit 

Nygård. (10 pers.)

2 december. Öppen söndagsvisning av utställningen En för alla, alla för vem? 

Anja Norell (6 pers.)

6 december. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? för studenter från 

kursen Samhällskunskap för lärarstudenter, Södertörns högskola. Anja Norell (19 

pers.)

10 december. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

5. Dag 8. Anja Norell och Marit Nygård. (17 pers.)

12 december. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

6. Dag 8. Anja Norell och Marit Nygård. (15 pers.)

17 december. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? för lärare och 

elever från S:t Botvids gymnasiums språkintroduktionsprogram, Botkyrka kom-

mun. Anja Norell (14 pers.)

18 december. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? för RFSU, 

utbildare. Anja Norell (9 pers.) 

18 december. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? för Kristna 

fredsrörelsen. Maria Pilar Reyes, på uppdrag av MKC (12 pers.)

20 december. Visning av utställningen En för alla, alla för vem? för RFSL Egalia, 

fritidsledare. Anja Norell. (7 pers.)

Totalt antal personer vi nått genom utbildningsdagar, föreläsningar, workshops, 

visningar och presentationer på Mångkulturellt centrum – MKC, Fittja gård: 

1 254 personer.  

Externt, hos uppdragsgivare, på annan plats än MKC

10 januari. Hallunda, Botkyrka folkhögskola, personal. Workshop: ”Bilders makt”. 

Anja Norell. (16 pers.)

16 januari. Stockholm, Kungsholmens gymnasium. Utbildningsdag (halvdag). 

Normkritik i praktiken. För skolans personal, uppföljning efter utbildningsdag 

under 2017. Anja Norell. (70 pers.)

29 januari. Lund, Individuell Människohjälps huvudkontor. Föreläsning på perso-

nalmöte. ”Vardagsrasism och vithetsnormen”, Aygül Kabaca. (72 pers.) 
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31 januari. Stockholm. Axfoundation och Öppna dörren. Inspirationsföreläsning: 

”Mångfald” + workshop: ”Normkritik, mångfald, jämställdhet, inkl. intersektio-

nalitet”. Aygül Kabaca. (100 pers.)

9 februari. Wien. Service Civil International i Österrike. “The bigger picture: NFE 

for a global perspective”. Konferens/erfarenhetsutbyte. Presentation av MKC:s 

utbildningsverksamhet med fokus på Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för 

pedagoger. Anja Norell. (39 pers.)

9 februari. Stockholm. Utbildningsförvaltningens gymnasieenhet. Utbildnings-

dag, halvdag. Normkritik i praktiken, Vardagsrasism och vithetsnormen. Marit 

Nygård. (39 pers.)

8 mars. Uppsala kommun, Kulturförvaltningen. Utbildningsdag, halvdag 1 av 2. 

Interkulturalitet och att utbilda andra i ett interkulturellt förhållningssätt. Anja 

Norell. (12 pers.) 

12 mars. Strängnäs kulturkontor. Utbildningsdag, halvdag för personal inom bl.a. 

bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar. Normkritik i praktiken, rasism och Bilders 

makt. Anja Norell (32 pers.) 

15 mars. Uppsala kommun, Kulturförvaltningen. Utbildningsdag, halvdag 2 av 2. 

Interkulturalitet och att utbilda andra i ett interkulturellt förhållningssätt. Anja 

Norell. (12 pers.) 

21 mars. Teskedsordens huvudkontor. ”Frukost mot rasism och diskriminering”. 

Samarrangemang av MKC och Teskedsorden. Presentation av appen Reality 

Check. Aygül Kabaca. (107 pers.)

23 mars. Östersund, Östersunds folkhögskola. Normkritik i praktiken med fokus 

på genus. Anja Norell (26 pers.)  

28 mars. Stockholm. Kommunal Stockholm Sektion Norr. Utbildningsdag, halv-

dag 1 av 2. Normkritik i praktiken. Vardagsrasism och vithetsnormen. Anja Norell 

(22 pers.)

9 april. Stockholmsidrotten, Solna. Workshop för personal: ”Normkritik i prakti-

ken.” Anja Norell (20 pers.)

14 maj. Stockholm, Sensus. Globala skolan & Sensus. ”Demokratisoppa”. 

Föreläsning: ”Vardagsrasism och vithetsnormen” & ”Mångfald och inkludering”. 

Aygül Kabaca (29 pers.) 

21 maj. Stockholm, Kommunal Stockholm Sektion Norr. Utbildningsdag, halvdag 

2 av 2. Normkritik i praktiken. Vardagsrasism och vithetsnormen. Anja Norell. (11 

pers.) 

29 maj. Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen. Utbildningsdag: Normkritik i 

praktiken. Marit Nygård och Anja Norell (35 pers.)

13 juni. Mariehamn, Åland. Mariehamns stad och Ålands landskapsregering, 

under eventet Alandica Debatt. Föreläsning: ”Den hållbara staden”. Mikael Mor-

berg (22 pers.) 

20 juni. Stockholm, Tobiis huvudkontor i Mörby. Föreläsning: “Everyday rac-

ism and white norms and standards”, för företagets personal. Anja Norell (36 

pers.)

10 september. Tumba, Botkyrka kommun, Basun. Workshop: ”Interkulturella pro-

cesser”, Aygül Kabaca (14 personer) 

9 oktober. Riksidrottsförbundets huvudkontor, Stockholm. Tillfälle 1 av 3. Web-
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binarium (Idrottens normer och trösklar): ”Normkritik, rasism och intersektionali-

tet”. Marit Nygård och Aygül Kabaca (121 pers.)

25 oktober. Aranäsgymnasiet, Kungsbacka. Workshop om civilkurage och pre-

sentation av appen Reality Check. Aygül Kabaca. (26 personer)

26 oktober. Aranäsgymnasiet, Kungsbacka. Två workshops om civilkurage, samt 

presentation av appen Reality Check. Aygül Kabaca. (46 personer)

9 november. Mariehamn, Åland. Ålands landskapsregerings lanseringsevent för 

Mångkulturella Almanackan. Presentation av de Pedagogiska pärlorna. Marit 

Nygård. (45 pers.) 

13 november. Riksidrottsförbundets huvudkontor, Stockholm. Tillfälle 2 av 3. 

Webbinarium (Idrottens normer och trösklar): ”Konstruktivistiska perspektiv på 

språk, klass och resurser”. Anja Norell och Marit Nygård (112 pers.)

15 november. Tumba. Botkyrka kommuns Socialförvaltning. Grundutbildning i 

interkulturalitet. Föreläsning: ”Rasism, segregation och interkulturalitet”. René 

León Rosales. (20 pers.) 

13 december. Helsingfors, konferens: ”Rasism, inkludering och förebyggande 

perspektiv och metoder i skolan”. Workshop med högstadieelever om vardags-

rasism och civilkurage. Anja Norell (25 pers.)

13 december. Helsingfors, konferens: ”Rasism, inkludering och förebyggande 

perspektiv och metoder i skolan”. Föreläsning för bland annat skolpersonal. 

”Rasism(er), vithetsnormen och skolan”. Anja Norell (17 pers.)

5 december. Riksidrottsförbundets huvudkontor, Stockholm. Tillfälle 3 av 3 Web-

binarium (Idrottens normer och trösklar): ”Funktionalitet” samt ”Interkulturali-

tet”. Anja Norell och Aygül Kabaca (116 pers.)

Totalt antal personer vi nått genom utbildningsdagar, föreläsningar, workshops 

och presentationer externt, på annan plats än MKC: 1 262 personer. 

PUBLIKATIONER & UTBILDNINGSMATERIAL

Boken Ett jobb för alla! – Hur vi skapar Sveriges bästa arbetsplatser togs fram av 

Lernia inom mångfalds- och jämlikhetsprojektet Lika Unika. Aygül Kabaca 

gav konsultstöd under bokens framtagande och utvecklade praktiska öv-

ningar till koncernens chefer att nyttja i det dagliga arbetet med inklude-

ring. 

”Lås upp!” Marit Nygård, Anja Norell samt utbildningsteamets praktikanter Re-

becca Morelli och Linn Andersson, uppdaterade och skapade nya normkri-

tiska övningar och texter på metodmaterialets hemsida lasupp.nu 

Lärarhandledning till appen ”Reality Check”, författad av Aygül Kabaca och Ma-

rit Nygård

Anja Norell och Marit Nygård skrev kapitlet ”De normkritiska pedagogerna i 

mellanrummen” till antologin Normkritisk pedagogik – perspektiv, utma-

ningar och möjligheter, red. Lotta Björkman och Janne Bromseth. Ges ut av 

Studentlitteratur våren 2019.

Nyfiken – sex och relationer för unga nyanlända. En handledning och ett utbild-

ningsmaterial för antirasistisk sexualundervisning på lättare svenska som 
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Marit Nygård bidrog till att utveckla för RFSU – Riksförbundet för sexualupp-

lysning. 

Pedagogiska pärlor. Marit Nygård utvecklar och är redaktör för detta pedago-

giska komplement till Mångkulturella almanackan. Pedagogiska pärlor pub-

liceras månatligen på almanackans hemsida, mkalmanackan.se.  

Picturing the Global South – The power behind good intentions. A toolkit for cri-

tical volunteering organisations and Global Education practitioners, Version 3. 

Ett metodmaterial som Anja Norell var med och uppdaterade under konfer-

ensen ”The bigger picture: NFE for a global perspective” i Wien i Österrike.

”Samtida mytbildning/Modern mytbildning” är arbetsnamnet på Statens medi-

eråds metodmaterial inom regeringsuppdraget No Hate Speech-movement 

som Aygül Kabaca textgranskat utifrån ett mångfalds- och inkluderingsper-

spektiv.

”Youmo i praktiken”. En större uppdatering av detta handledningsmaterial gjor-

des av Anja Norell och Marit Nygård.
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DIALOG OCH NÄTVERKSBYGGANDE 

I Mångkulturellt centrums uppdrag ingår att verka både lokalt, regionalt och 

nationellt. Kärnan i arbetet handlar om forskningsbaserad kunskap och om erfa-

renhetsutbyte som involverar politiker, tjänstemän och civilsamhället. Detta ska 

bana väg för fördjupning och ökad kunskap kring det mångkulturella samhällets 

möjligheter och utmaningar. 

Centret har ett särskilt uppdrag att bidra till Botkyrka kommuns utveckling 

av det interkulturella perspektivet och att lyfta fram exempel på hur man kan 

utveckla verksamhet i praktiken. Hur tänker och gör man på andra håll i värl-

den, och i andra kommuner i Sverige? Dessa utblickar och utbyten sker främst 

genom eget deltagande men också genom att MKC ger stöd till kommunens 

deltagande i de olika stadsnätverken Unesco LUCS, ECCAR och ICC. Samtliga 

har en internationell koppling men då främst till arbetet mellan städer i Eu-

ropa. Dessa nätverksutbyten ska kopplas till den lokala platsen Botkyrka och 

det är här som centret har en mäklarroll för att stödja kunskapsutveckling. I 

samverkan med Avdelningen för samhällsutveckling, kommunledningsför-

valtningen, utvecklar Mångkulturellt centrum ett internt stöd för kommunens 

förtroendevalda politiker och tjänstemän, men även för föreningslivet. Detta 

ska underlätta ett långsiktigt och innovativt arbete kring jämlikhetsfrågor och 

interkulturalitet där flera aktörer samverkar i Botkyrka. 

DEN LOKALA FÖRANKRINGEN

För att bidra till den lokala utvecklingen och föra lokala erfarenheter vidare 

krävs både god förankring i och återkoppling till Botkyrka som lokalsamhälle och 

Botkyrka som kommunal organisation. Leif Magnusson och Nina Edström har 

under året gjort presentationer för både demokratiberedningen och kommun-

fullmäktige. Mikael Morberg har suttit med i den lokala områdesgruppen i Fittja 

fram till dess den lades ned. I nätverksgruppen i Fittja deltar olika medarbetare 

från centret. Centrets medarbetare deltar också löpande i studiebesök från an-

dra kommuner och organisationer i landet, till exempel i utbyten med kommu-

nens vänorter eller möten med Unesco LUCS. Allmändalen har visat sig utgöra 

en bra form för att förena det internationell och nationella arbetet med vad som 

händer i lokalsamhället Botkyrka och kvarteren i Fittja. I arbetet med Allmända-

len stärker vi dessutom det lokala samarbetet med till exempel Botkyrkabyggen 

och Botkyrka konsthall. Samarbete har även skett med Hela människan i Tumba, 

studieförbundet Bilda och Svenska kyrkan lokalt i samband med Allmändalen. 

Centret har också ett löpande samarbete med lokala ABF Botkyrka/Salem och 

Fittja bibliotek kring samproduktion av programverksamhet. 

Allmändalen

Som ett lokalt och tillgängligt alternativ till det politiska etablissemangets Al-

medalen på Gotland bjöd Mångkulturellt centrum för andra gången in till All-

mändalen i Fittja 2–3 juni. Med omkring 60 programpunkter och/eller deltagare,  

föreläsare, forskare, aktivister och representanter från organisationer, förening-
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ar, bostadsbolag och studieförbund fylldes Mångkulturellt centrum av engage-

mang i 32 graders värme och gassande sol. Utomhus fyllde vi parkeringen med 

32 informationsbord, och på tre olika platser i huvudbyggnaden avlöste före-

drag, föreläsningar, seminarier, presentationer, föreställningar, filmvisningar och 

paneler varandra. Ett givande nätverkande mellan engagerade från olika fält. 

Tavernan hade fullt upp och stämningen var väldigt god. Deltog gjorde bland 

annat Botkyrkabyggen, Dialogforum, Folkets Bio, Forum för levande historia, 

Hyresgästföreningen, Ibn Rushd, Ort till Ort, Popkollo,  Rörelsen Gatans Röst och 

Ansikte, Snutkoll.se, Språkrevolten, Svenska Lottakåren, Unga Klara, Ungdoms-

fullmäktige, Vardagsrasismen och Wendy Wutäng. Projektansvariga var Maria 

Sundström och Mikael Morberg.

Botkyrkaforum 

Under året fortsatte arbetet med att formera ett stöd till Botkyrka kommun

och dess medlemskap i de europeiska stadsnätverken Unesco LUCS, ECCAR (Eu-

ropean Coalition of Cities Against Racism) och ICC (Intercultural Cities). Botyrka-

forum, som är samlingsnamnet för de möten och aktiviteter med kommunens 

tjänstemän och civilsamhället som redovisas nedan, syftar till att samordna kun-

skapsutvecklingen utifrån medlemskapen. I uppdraget från kommunen ingår 

att Mångkulturellt centrum i samverkan med kommunen skapar ett forum som 

stärker förvaltningarnas förståelse för frågorna och kapaciteten att arbeta med 

interkulturell teori och praktik. Under 2018 genomfördes tre träffar med Botkyr-

kaforum där förvaltningstjänstemän med utvecklingsroller och civilsamhälles-

representanter deltog.

13 mars. Kontextualisering av Botkyrkaforum och diskussion om förväntningar 

och forumets roll. (3 externa deltagare)

17 maj. Presentation av kommundoktoranden tillika utvecklingsledaren Gustaf 

Fridlunds avhandling ”Den som inte tvivlar är inte klok”. Legal Counsel Stellan 

Gärde berättade om rapporten ”Mänskliga rättigheter i praktisk tillämpning” 

som han skrivit åt Botkyrka kommun, och enhetschefen Helena Ruschmeyer om 

Vetenskap och Folkbildnings interkulturella arbete. (6 externa deltagare)

6 december. Efter händelserna 2015 – hur påverkades platsen Botkyrka? Aktuell 

lägesbild kring flyktingsamordningen í Botkyrka, med Linda Folke, lokal flyk-

tingsamordnare. Diskussioner med lokala föreningar om civilsamhällets insatser. 

Presentationer och diskussioner kring Unesco LUCS kunskapspilot Interkulturellt 

flyktingmottagande med Lume Mehmeti, utvecklingsledare och Helena Rojas, 

utvecklingschef. Presentation av hur Sundbyberg byggt upp ett lokalt flykting-

mottagningscenter av Josefina Streling. (14 externa deltagare) 

Nina Edström och Mikael Morberg representerade MKC i kommunens strate-

giska grupp för platsutveckling, där kommunens områdesutvecklare också ingår. 

Här initieras och bereds ärenden som sedan tas upp i kommunledningsgruppen. 

Nina Edström deltog i sju möten och vid decembermötet representerades cen-

tret av Mikael Morberg.
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MKC uppmärksammar goda krafter

MKC vill uppmärksamma goda krafter. Det gör vi bland annat genom att dela ut 

K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. 

K P Arnoldsonspriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på 

uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. Det tilldelas en person, 

organisation eller grupp verksam i Botkyrka. 

K P Arnoldson, som givit priset dess namn, var stins i Tumba, men också jour-

nalist, författare, pacifist och riksdagsman. Han var med och bildade Svenska 

freds- och skiljedomsföreningen 1883, och tilldelades Nobels fredspris år 1908. 

Pristagare år 2018 var Redline Recordings:

 För att de genom sitt mångåriga musikarbete har satt Botkyrka på den 

musikaliska Sverigekartan och gett en stolthet till många Botkyrkaunga. 

Särskilt när man bestämt för att stanna kvar i Norsborg där man en gång 

började, för att fortfarande vara nära sina unga och för att visa att före-

bilder även kan stanna kvar i orten och inte behöver flytta när man har 

”lyckats”.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium delas ut till någon som arbetar med 

eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. Stipen-

diet delades ut för första gången år 2002. Det kan sökas av såväl organisationer 

som enskilda yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare. 

Stipendiet är på 10 000 kr och avsett för förkovran, till exempel resor, kurser, 

seminarier eller inköp av litteratur. Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd 

med centrets verksamhetschef. 

År 2018 fick Angelica Harms stipendiet för att slutföra ett projekt om Lesbos 

flyktingar kallat Väntans oändlighet. Flyktingsituationen på den grekiska ön 

Lesbos beskrivs som att befinna sig i ett slags osäker limbo, en väntan mellan två 

världar. Angelica Harms studerar detta förhållande i en skärningspunkt mellan 

estetik, fotografi och antropologi. Studien presenterades i boken Lesbos – ett 

slags limbo som utkom hösten 2018 på Mångkulturellt centrums förlag. Boken är 

dubbelspråkig på svenska och engelska. 

ECCAR

I MKC:s uppdrag ingår att delta vid internationella nätverksmöten inom styr-

kommittén för internationella ECCAR och rapportera tillbaka till Botkyrkas poli-

tiska organisation.

Den 25–27 april anordnade ECCAR en medlemskonferens i Liège på temat 

idrott och kultur. Botkyrka representerades av Nina Edström och Mikael Mor-

berg från MKC tillsammans med ordföranden från Kultur- och fritidsnämnden, 

Robert Aslan, samt två representanter för breddidrottsföreningen SPEAR från 

Norsborg.  

Liège-konferensen samt styrkommitténs möte rapporterades sedan tillbaka 

till kommunen i form av en skriftlig rapport, som föredrogs av Nina Edström vid 

förvaltningsberedningen den 22 augusti, vid ordförandeberedningen den 30 
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augusti, vid kommunstyrelseberedningen den 3 september samt vid demokrati-

beredningen den 13 september.

Den 19 oktober deltog MKC:s Mikael Morberg i  ECCAR Sveriges nätverks-

möte på SKL i Stockholm. 

UNESCO LUCS

Mångkulturellt centrum är medlem i föreningen Unesco LUCS. Föreningen 

verkar för att skapa hållbara platser som präglas av social jämlikhet och lika rät-

tigheter och möjligheter för alla. Arbetet kännetecknas av interkulturell och 

interreligiös dialog och grundmurad respekt för mänskliga rättigheter. Fören-

ingen Unesco LUCS hade 24 medlemmar vid utgången av 2018. Under året har 

2 nya medlemmar tillkommit och 4 lämnat. De nya medlemmarna är stiftelsen 

Teskedsorden och Malmö mot Diskriminering.

Under hösten tog föreningen ett steg mot ökad samverkan med ICC, Sverige 

(Intercultural cities, Europarådet) i syfte att skapa ett svenskt nätverk för inter-

kulturella städer. Det resulterade bland annat i en större internationell konferens 

”Urban citizenship, making places where everyone can belong” som förlades till 

Mångkulturellt centrum 28–29 november, där större delen av kommunledning-

en deltog. 

Den 1 juni genomfördes också en internationell konferens på Fittja gård, på 

temat ”Avmystifiering och arbete mot rykten”, och där medverkade Mats Djur-

berg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet, Raúl Delgado Wise, Unesco, 

Daniel de Torres Barderi, Europarådet och Jens Sjöström, Unesco LUCS.

Under året har MKC haft fortsatt uppdrag att svara för kanslifunktionen ge-

nom att stå för administration, kommunikation och utåtriktade aktiviteter som 

möten och konferenser samt genom att stödja andra piloter.
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KOMMUNIKATION 

Mångkulturellt centrums övergripande verksamhetsinriktning med treårsmål för 

2017–2019 skapar tillsammans med vår vision och våra ledord grunden för cen-

trets hela kommunikation: 

Vision: Alla ser mångfalden som en självklar del av det svenska samhället. 

Ledord: Vi är medvetna, modiga och driftiga. 

Övergripande perspektiv och budskap: Vi är en mötesplats för mångfald. 

Efter en omorganisation i årsskiftet 2017/2018 bildades en ny basgrupp, Kom-

munikation och Utveckling, som arbetar med centrets övergripande kommuni-

kations- och marknadsföring. 

Vi arbetar både strategiskt och operativt i syfte att så effektivt som möjligt nå 

centrets breda målgrupper, och strävar efter kommunicera med ett helhetsper-

spektiv och att försöka integrera de olika delarna som centret har tematiskt. En 

övergripande kommunikationsplan kompletterar verksamhetsplanen med rikt-

linjer och prioriteringar, vilken upprättades i början av året och sedan utvärdera-

des vid årets slut. 

Under 2018 lades fokus på tre huvudområden: 

w Programläggning i anknytning till basutställningen En för alla, alla för 

vem? utifrån MKC:s övergripande demokratitema 

w Den lokala förankringen

w Förstärkning av de digitala kanalerna 

MARKNADSFÖRING

Den externa annonseringen är koncentrerad till regelbunden publicering i upp-

slaget för Kultur i Stan i DN, SvD samt Direkt Press lokaltidningar under helgerna, 

i kombination med riktad annonsering på Facebook och Instagram.
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Under hösten 2018 har en mindre kampanj genomförts för att synliggöra 

möjligheten att förlägga events och möten till Fittja gård samt hyra lokaler hos 

oss. Vi finns nu med på webbsidan www.bokakickoff.nu

En informativ flyer har tagits fram och A3-ramar med affischer har placerats 

på insidan av dörrarna till centrets offentliga toaletter. Ett par riktade annonser 

infördes i lokalpressen, särskilt till företagare i Huddinge kommun. En annons 

med redaktionellt innehåll har även varit införd i Sverigemagasinet, som riktar 

sig till buss- och utflyktsarrangörer.

I december prövade en besökargrupp den tipspromenad centret tänker er-

bjuda till våra konferensdeltagare. Promenaden ska vara tillgänglig även för rull-

stolsburna och tar deltagaren runt Fittja med frågor kring bland annat konst och 

arkitektur i närområdet. Detta var lyckat och kommer att utvecklas vidare och 

lanseras under 2019. 

Under hösten 2018 återgick centret till att använda ordinarie logga i alla sam-

manhang efter att ha använt en särskilt framtagen logga för 30-årsjubileet 2017. 

Satsningen på programmen på fredagkvällar då Tavernan även har 

kvällsöppet har lockat allt fler besökare under året. Vi arbetar kontinuerligt för 

att öka den lokala kännedomen om Tavernan, samt om programverksamheten 

där vi tillgängliggör forskning, samtidspolitiska frågor och pågående praktik. 

Detta sker tillsammans med olika samarbetspartners. Aktiviteter som Våga måla! 

i Verkstan på fredagskvällar och den öppna SFI-gruppen på onsdagar i bibliote-

ket är mycket uppskattade och säljer nästan sig själva. Här når vi ut lokalt med 

flyers, affischer, Facebook och ”mun till mun”. 

I huvudbyggnaden synliggör vi med stöd av tre digitala skärmar vår 

utåtriktade verksamhet, som till exempel pågående utställningar och program, 

för besökare till Tavernan, konferensdeltagare och andra gäster i huset. 

En ny entréskylt har färdigställts för huvudbyggnaden med LED-belysning 

och tidsinställning för ljus under de mörka timmarna så att centrets besökare 

lättare hittar.

Våra digitala kanaler

Mångkulturellt centrums webbsida mkcentrum.se har under året fortsatt upp-

graderats i samråd med den externa byrån Artig made it!. Vi har bland annat 

gjort en temauppdatering och förbättrat designen på första sidan vilket gjorde 

det möjligt att puffa för olika nyheter.

Kännedomen om Mångkulturellt centrum ökar stadigt i sociala medier. Vid 

årsskiftet 2018/2019 hade vi ca 4 550 följare på huvudkontot på Facebook och 

drygt 1 300 följare på Instagramkontot. Minst en gång per månad skickar vi ett 

digitalt nyhetsbrev till ca 800 mottagare lokalt i Botkyrka samt till andra prenu-

meranter utanför kommunen. Pressbevakningen av centrets utställningar och 

program bedöms som god. 

Samarbete med kommunen

Kommunikatören har regelbunden kontakt med kommunens kommunikations-

avdelning och tar genom dagliga mejl löpande del av kommunens press- och 
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mediabevakning genom relevanta sökord. Centrets olika publika program läggs 

regelbundet upp i kommunens kanaler, kalendarier och trycksaker. Utskick sker 

regelbundet via kommunens internpost med mindre affischer och trycksaker till 

medborgarkontoren och biblioteksfilialerna.  

Under hösten har kommunikationsgruppen haft avstämning med kommu-

nens tillgänglighetsstrateg Ann Bjellert. Vi har fått råd kring hur vi ska se över 

och anpassa våra externa kanaler till kommande lagstadgade tillgänglighetskrav 

på bland annat centrets webbsida

Särskilda projekt

Våren 2018 lanserades appen Reality Check – Sveriges första app mot rasism. 

Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och 

Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk. Den huvudsakliga marknadsföringen 

gjordes av Teskedsorden, i samverkan med Mångkulturellt centrum och övriga 

samarbetspartners. Appen har bland annat presenterats på Almedalen, på Bok-

mässan i Göteborg samt på Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm.

Helgen 2–3 juni gick Allmändalen av stapeln. Detta evenemang, som vi ar-

rangerade för första gången 2017,  är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra vår 

verksamhet. Det utgör också en viktig del av centrets publika verksamhet och 

skapar nya möjligheter för oss att utöka våra nätverk av samhällsaktörer. De 

medverkande organisationerna marknadsförde i stor utsträckning sin egen när-

varo via sina sociala medier och kontaktnät.

Under MR-dagarna (Mänskliga Rättighetsdagarna) 15–17 november i Stock-

holm, där temat var ”Rätten till ett liv fritt från våld”,  deltog Mångkulturellt 

centrum med en monter. Vi informerade om centrets utbildningar, forskning, 

program, konferensmöjligheter och Mångkulturella almanackan. Mikael Mor-

berg och Saadia Hussain genomförde även ett miniseminarium på Lilla scenen, 

där de presenterade det konstpedagogiska arbete som sker lokalt samt Mång-
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kulturella almanackan. Dagarna bedöms vara ett mycket bra sammanhang för 

nätverkande och marknadsföring av centret.

UTGIVNING 2018

Harms, Angelica. Lesbos – ett slags limbo. ISBN 978-91-86429-53-9. Mångkultu-

rellt centrum 2018.

Mångkulturella almanackan 2019.  ISBN 978-91-86429-52-2. Mångkulturellt 

centrum 2018. 

I september gav Mångkulturellt centrum ut boken Lesbos – ett slags limbo av 

Angelica Harms. Året innan tilldelades hon Annick Sjögrens stipendium, och tack 

vare det kunde hon slutföra arbetet med denna fotobok om flyktingsituationen 

på Lesbos. Med sina bilder och essäer vill Angelica Harms synliggöra flyktingar-

nas situation i deras väntan och vad den gör med människor.

Mångkulturella almanackan utkom i oktober. Den beskrivs närmare i nästa 

avsnitt.
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MÅNGKULTURELLA ALMANACKAN

Mångkulturella almanackan är aktuell året om och varje år. Med almanackan vill 

vi beskriva – och inbjuda till samtal om och reflektioner kring – vårt kulturarv av 

helger och högtider i ständig förändring.

DEN TRYCKTA ALMANACKAN FÖR 2019

Under året arbetade vi med 2019 års tryckta almanacka. I almanackan återfinns 

alla de stora religionernas viktiga dagar, folkliga firanden, nyår, internationella 

dagar, temadagar och mycket mer. 

År 2019 är av FN utsett till Internationella året för ursprungsfolkens språk. I 

almanackan uppmärksammar vi främst samiska, men de övriga fyra nationella 

minoritetsspråken i Sverige får också stort utrymme. Enligt Läroplanen ska den 

som undervisar i grundskolan ge alla elever kunskap om de nationella minorite-

ternas historia och kultur; här blir Mångkulturella almanackan ett stöd och en 

inspiration. 

Mellan kalenderuppslagen finns tolv temauppslag där vi berättar mer med 

anknytning till kalenderns dagar. Detta år är ord och tecken ett genomgående 

tema: i januari, till exempel, börjar vi med alef (alfabetets första bokstav i såväl 

det arabiska som det hebreiska alfabetet, det är förresten arabiska alef som pry-

der omslaget också) och i februari utgår vi från det kinesiska tecknet för gris och 

berättar om det kinesiska nyåret.

Mångkulturella almanackan 2019 är utgiven i samarbete med Ålands land-

skapsregering. Den finns i alla grundskolor på Åland, i varje klassrum för årskurs 

1–6 och på alla förskolor. Därför innehåller almanackan nu också dagar som är 

viktiga på Åland och i övriga svenskspråkiga delar av Finland. I juni berättar vi 

om de speciella åländska midsommarstängerna.

För grafisk form och illustrationer stod Iréne Thisner. Redaktion: Katrin Holm-

berg, Andreas Ali Jonasson och Susan Juhlin.

Lanseringsevent på Ålands museum

Vid lanseringseventet på Ålands museum den 9 november medverkade Helena 

Flöjt-Josefsson, specialsakkunnig inom integration och social hållbarhet och ut-

bildnings- och kulturminister Tony Asumaa, båda från Ålands landskapsregering. 

Från Mångkulturellt centrum medverkade Leif Magnusson, chef, Katrin Holm-

berg och Andreas Ali Jonasson, redaktörer för almanackan och Marit Nygård, 

redaktör för Pedagogiska pärlorna.

INTERNET

Almanackans hemsida hade drygt 1 100 fler besökare jämfört med 2017; 74 690 

mot 63 346, och vi publicerade dessutom fler inlägg, 61 jämfört med 53 året 

före. Mest besökta och sökta är de sidor som handlar om namn och nyårsfiran-

den. 

Under året skaffade vi det nya domännamnet ”mkalmanackan.se”, som har-

monierar bättre med centrets ”mkcentrum.se”. Men det går fortfarande att hitta 
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sidan på den gamla webbadressen: https://mangkulturellaalmanackan.word-

press.com.

Facebooksidan har också ökat från förra året med 1 200 följare, från 3 500 till 

4 700. Under våren öppnade vi också ett Instagramkonto för almanackan.

PEDAGOGISKA PÄRLOR

Varje månad vill vi inspirera pedagoger att använda almanackan i sin undervis-

ning och verksamhet. Materialet kan användas från förskolan till vuxenverk-

samheter, och pedagogerna kan välja ut, anpassa och utveckla övningarna efter 

vad som passar deras grupp. Bladet kan kostnadsfritt laddas ner från hemsidan 

som pdf. Varje månad innehåller Pedagogiska pärlorna en lista med korta tips 

och två mer utarbetade övningar: en som är inriktad på diskussion, analys eller 

utforskande och en som är mer kreativ, där någon kalenderdag får inspirera till 

skapande. Redaktör är Marit Nygård, utbildare på MKC.

NATIONELLA MINORITETER 

De nationella minoriteterna och deras språk finska, jiddisch, meänkieli, romani 

och samiska har som redan nämnts fått stort utrymme i årets almanacka. Via 

hemsidan erbjuder vi föreläsningar om och utbildning i dessa frågor. 

SAMARBETE MED ETNOLOGER

Samarbetet med etnologiämnet på Södertörns högskola fortsätter. Vi presente-

rar almanackan för studenterna på A-kursen, som får i uppgift att göra en intervju 

om helgfirande. Vi får tillgång till texterna, och använder dem på olika sätt.

HJÄLPMEDEL I LIKABEHANDLINGSARBETE

Mångkulturella almanackan används av många skolor och förskolor som ett 

hjälpmedel i likabehandlingsarbetet. En del använder den som ett planerings-

verktyg, för att undvika att stora aktiviteter sammanfaller med större högtider. 

Detta för att aktiviteterna ska göras tillgängliga för fler – både föräldrar och 

elever. Andra använder den för att uppmärksamma flera elevers högtider, tradi-

tioner eller namnsdagar. 

Under 2018 undersökte Niklas Öström (etnologistuderande från Södertörns 

högskola) under en praktikperiod hur almanackan används i likabehandlingsar-

bete och i vilken utsträckning detta görs, och skrev sedan en rapport om detta. 

PROGRAMVERKSAMHET

Detta år inledde Mångkulturella almanackan ett samarbete med Studieförbun-

det Bilda, och under hösten hade vi följande programpunkter:

23 oktober. ”Lär dig baka tantawawas”. Miriam Quiñonez de Vega höll work-

shop. Samarbete med Fuerza de los Andes. 

26 oktober. Releasefest för Mångkulturella almanackan 2019. 26 oktober. Kväl-

len innehöll följande inslag: 

Nationella minoriteter i svenska läromedel. Venla Odenbalk, Sverigefinska ung-

domsförbundet.
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Sankta Nino, helgonet som tog kristendomen till Georgien. Fader Shota Bitski-

nashvili, georgisk-ortodoxa kyrkan.

”Gott nytt år! Drakar, eldar och champagne”. Lena Kättström Höök, Nordiska 

museet, berättade om sin nya bok.

Integration på Åland – Därför använder vi Mångkulturella almanackan! Helena 

Flöjt Josefsson, Ålands landskapsregering.

Under kvällen spelade Klez Is More klezmermusik i Länken. I lokalerna fanns 

originalbilder ur årets almanacka och alla publicerade Pedagogiska pärlor ut-

ställda. Dessutom erbjöds barnaktiviteter på temat Halloween. På Mångkultu-

rellt centrum, i Länken och biblioteket.

30 oktober. ”Lär dig baka tantawawas.” Miriam Quiñonez de Vega höll work-

shop. Samarbete med Fuerza de los Andes och Studieförbundet Bilda. 

I–2 november. ”Fira Todos Santos”. Todos santos betyder Alla helgon på spanska. 

Tillsammans med föreningen Fuerza de los Andes visade vi hur det firas i bolivi-

ansk tradition. Ett Todos Santos-altare ställdes upp i Länken. Tatiana Vega från 

Fuerza de los Andes berättade om den bolivianska allhelgonatraditionen vid tre 

tillfällen under firandet. Samarbete med Fuerza de los Andes och Studieförbun-

det Bilda. På Mångkulturellt centrum, Länken.

15–17 november. MR-dagarna – Mänskliga rättighetsdagarna – i Stockholm. 

Mångkulturella almanackan deltog tillsammans med kollegor från Mångkultu-

rellt centrum.
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BIBLIOTEKET

Mångkulturellt centrums bibliotek är ett specialbibliotek som främst inriktar sig 

på migration, mångfald, interkulturalitet, rasism och svenskhet, etnisk diskrimi-

nering, segregation och kulturarv. Biblioteket är en självklar utgångspunkt för 

den som söker kunskap, en träffpunkt för alla som vill ta del av program, diskus-

sioner och intressanta samtal och en oas för den som vill studera i lugn miljö. 

FOKUS OCH MÅLGRUPPER 

Biblioteket har ett ansvar gentemot såväl Botkyrka kommun som Stockholms län 

och Sverige i stort. Insatserna ser olika ut för de olika målgrupperna.

w Lokalt handlar det om att erbjuda referenssamtal, utlån och fjärrlån till 

Botkyrkabor och studenter i närområdet. Att utgöra en studie- och mötesplats 

genom att bjuda in till studie- och bokcirklar, skrivarcirklar, författarsamtal och 

andra programpunkter i bibliotekets regi.

w Regionalt inriktas arbetet på utlån och fjärrlån till studenter och andra 

användare i Stockholms län samt bjuda in till vår programverksamhet.

w Nationellt ligger fokus på fjärrlån, kunskap & expertis inom våra ämnen 

samt på arkivet.

BESTÅND OCH UTLÅN

Biblioteket har en av Sveriges mest omfattande samlingar av böcker, rapporter 

och uppsatser om migration, mångfald, etnicitet, rasism, diskriminering, och ett 

av våra mål är att ha exklusiva medier som inte finns på andra bibliotek. Bortsett 

från att vi är glada över att kunna erbjuda våra låntagare dessa, kan vi även er-

bjuda dem som fjärrlån till andra bibliotek. På så sätt bidrar vi till att bredda det 

nationella biblioteksbeståndet. 

Vårt mediebestånd består av ca 18 000 medier, men majoriteten av dem är 

mer än tio år gamla, så behovet av att modernisera och uppdatera samlingen är 

stort. Under 2018 utökades beståndet med 180 böcker.

Vi har 14 prenumerationer av seriella publikationer (tidskrifter och tidningar). 

I magasinet har vi dessutom ett omfattande tidskriftsarkiv om ca 150 titlar som 

vi inte längre prenumererar på eller vars utgivning upphört, och som endast få 

andra bibliotek tillhandahåller. Bland dessa kan nämnas Ethnic and Racial Stud-

ies, Migration – a European Journal, Anthropological Journal on European Cul-

tures, Journal of Multilingual and Multicultural Development samt International 

Migration. 

Vi ser tyvärr en fortsatt minskning av utlån, vilket är är en allmän trend för 

Sveriges bibliotek, i synnerhet för specialbiblioteken. År 2018 hade biblioteket 

1 620 utlån inklusive omlån, jämfört med 1 804 året innan. Fjärrlånen till våra 

låntagare sjönk från 184 till 164. Till dessa siffror kommer naturligtvis det som 

besökarna läser på plats men som inte kan mätas i siffror. Eftersom biblioteket 

är ett öppet rum förs heller ingen statistik över antal fysiska besökare, däremot 

finns det siffror på hur många som besökt bibliotekskatalogen, de så kallade 

virtuella besöken. Under 2018 var antalet  8 402 och antalet sidvisningar 24 179.
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Den första januari fick biblioteket en ny bibliotekarie, Tal Lewinsky, som kom 

direkt från Tensta bibliotek. En viktig del av hans arbetsuppgifter blev att ut-

veckla den publika verksamheten i biblioteket.

SÄRSKILDA AKTIVITETER OCH PROGRAMPUNKTER  
ARRANGERADE AV BIBLIOTEKET

Programverksamhet

4 maj. Balsam Karam, författare till romanen Tillståndet, berättade om närhet 

och avstånd i litterära skildringar av relationen mellan mödrar och barn.

1 juni. AW med forskare. Sociologen Susan Urban berättade om sin forskning: 

”Hur kan grannskapet vara en del av samhällets integration?”

9–11 augusti. NoBo tog med sig biblioteket till Way Out West i Göteborg, där vår 

bibliotekarie Tal Lewinsky gav boktips till festivalbesökarna.

14 september. Fred Taikon föreläste om romsk litteratur och språket romani chib.

14 oktober. Skrivarcirkel för den som har tidigare haft lite eller ingen erfarenhet 

av att skriva prosa. 

7 december. “Vilken berättelse får den som har flytt berätta?” Aleksander Mot-

turi samtalade med Tal Lewinsky om sin roman Onåbara. 

Att minnas migrationen 

Under våren startades en skrivarcirkel i samarbete med Botkyrka folkhögskola, 

där deltagarna fick chansen att berätta om sina liv och migrationen till Sverige. 

Deras texter ska vid ett senare tillfälle skickas till Nordiska muséet för att sparas i 

deras arkiv. Projektet fortsätter under 2019.
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Drop in-SFI

I mars startade SFI Botkyrka en öppen SFI-kurs i biblioteket. Undervisningen 

förlades till onsdagar och krävde ingen föranmälan. Deltagarna tränade på att 

läsa, skriva och samtala och hade möjlighet att få betyg i SFI-kurserna B, C och D. 

Undervisningen fortsätter 2019. 

Studiebesök 

Förutom en del spontanbesök från olika gymnasier och vuxenutbildningar tog 

biblioteket emot planerade studiebesök, bland annat från Botkyrka folkhögsko-

la och Mittuniversitetet. Vid dessa tillfällen gav Tal Lewinsky en allmän introduk-

tion till biblioteket.

Värd för konferenser

16 oktober. Regionbiblioteket Stockholm: ”Vilka är behoven – egentligen?”. René 

León Rosales föreläste också om Jämlikhetsdata.

25 oktober. Nordiska Biblioteknettverk. Tema: ”Working with volunteers – Olika 

ingångar för volontärssamarbete”.  Tal Lewinsky och Mikael Morberg anordnade 

en workshop om olika ingångar för volontärssamarbete inom bibliotekssfären. 

UTMANINGAR OCH MÅL

Mångkulturellt centrums biblioteks viktigaste utmaning är att tillgängliggöra 

resurser som berör migration, immigration, rasism & mångfald och urbana livs-

villkor för så många som möjligt. Därför ska vi:

w fortsätta att satsa på specialiserad litteratur i våra ämnen.

w stärka samarbetet med folkbiblioteken i kommunen.

w intensifiera kommunikationen om vår samling till högskolor och universi-

tet som har utbildningar och kurser i centrets ämnen.

w fortsätta arbetet med att göra biblioteket till en välbesökt träffpunkt för 

studier, samtal och kunskapsutbyte.
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UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAM 

Inom den publika verksamheten på Mångkulturellt centrum ryms utställningar 

och programverksamhet av varierande slag, alla med koppling till MKC:s frågor. 

Med våra utställningar vill vi skapa rum där tankar kan fördjupas. Stora ämnen 

kopplas till lokala sammanhang och vi satsar mycket på visningar och samtal. 

Vi producerar egna utställningar men vi bjuder även in andra, grupper och 

enskilda, till att vara såväl medskapare som utställare. I Länken producerades 

sex utställningar under 2018, och flertalet av våra utställare var antingen från 

närområdet eller hade skapat verk med direkt koppling till frågor om migration, 

demokrati och makt. 

UTSTÄLLNINGAR

Utställningshallen: En för alla – alla för vem?

Satsningen på att diskutera demokratins utmaningar fortsatte under hela året i 

utställningen En för alla – alla för vem? som invigdes november 2017. Utställning-

en tar upp olika perspektiv på demokrati och migration och är byggd som en 

arena för samtal och diskussion om demokrati och samhällsfrågor. En vandrings-

variant har gjorts på delar av utställningen. Denna version presenterades för 

första gången i Hallunda Folkets hus i samband med Demokratidagen anordnad 

av Botkyrka kommun i maj.

Utställning på vandring

Vår egen utställning Internationell psykos, som invigdes i utställningshallen år 

2016, blev så uppskattad att den blev en ”vandringsutställning”. Senast i Halm-

stad på Dramalogens kulturhus, där många skolklasser men också den intres-

serade allmänheten fått guidade visningar av den. Utställningen som stått där 

sedan 2017 förlängdes till 2018 då intresset för utställningens frågor var stort.

Länken

28 januari–4 mars. Fritt fram. Ett utställningssamarbete med Xenters/Tumba 

gymnasiums estetelever för tionde året i rad. Temat år 2018 var demokrati. Elev-

ernas bilder gav en inblick i ungas tankar om demokrati, frihet och ansvar. Saadia 

Hussain, konstnär och konstpedagog organiserade samarbetet från MKC:s sida.
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8 mars–22 april. Bland våra hjältar finns inga vita män. Konstnärerna Lejla Harbas 

och Nabila Abdul Fattah hyllade kvinnor som genom tiderna varit aktivister på 

olika vis i sin plats och tids kontext. Liveuppträdanden av Blen och DJ Aïssa från 

Sugarcane. I samarbete mellan NoBo Kulturförmedling

27 april–29 juni. A Call from Water Tank 6. En film- och fotoutställning om ett av 

världens största flyktingläger i Uganda, vars flyktingar kommer från konflikten 

i Sydsudan. Av Tove Tikkanen Jönn och Emmi van den Boom, studenter på Röda 

Korsets folkhögskola.

17 augusti–30 september. Bakro har rom i blodet. En utställning om den romske 

seriefiguren Bakro skapad av tecknaren Ulf Lundkvist i samarbete med redak-

tionen för tidskriften och organisationen É Romani Glinda. Under utställningens 

vernissage samtalades det kring humor och rasism mot romer. 

5 oktober–11 november. Own Form. Utställning av den kenyanska fotografen och 

konstnären Joel Lukhovi. Om rörelser och betydelsen av konst som en del av en 

rumslighet/rymd. Stöd av Afrikultur, Kenyanska ambassaden och Stockholms stad.

25 november–27 januari 2019. KONSTKRAFT. En samlingsutställning skapad av de 

barn, unga och vuxna som under året deltagit i Verkstan.  

PROGRAMVERKSAMHET

Programverksamheten på MKC är central på många sätt. Lyssna, berätta, göra 

tillsammans – ambitionen är att tröskeln ska vara låg både för den som föreslår 

en programpunkt och för deltagarna. Under 2018 bjöd vi på allt från föreläs-

ningar och författarsamtal till en tidskriftsreleasefest med livemusik. Biblioteket 

och Mångkulturella almanackan anordnade egen programverksamhet som re-

dovisas i avsnitten om dem. 

29 april. Indigenous activism – ett år efter Standing Rock. Aktivisten Leo Yank-

ton berättade om Standing rock-rörelsen, sin aktivism och hur livsvillkoren för 

den nordamerikanska ursprungsbefolkningen ser ut.

18 maj. Origins of Atrocities in South Sudan Prospects and Challenges. Föreläsning 

av Nixon Andu Amos i samband med utställningen ”A Call From Water Tank 6”.

20 maj. Dolda Budskap i valrörelsen. Johan Palme, journalist, översättare, 

kommunikatör och filmfestivalproducent, berättade om hur man avkodar 

valaffischer för att se vad budskapet verkligen är. 

27 maj. Hur ser islamofobin ut? Hur verkar den och vad kan vi förvänta oss i fram-

tiden? Samtal med religionshistorikern Mattias Gardell.

14 september. Fotografen Angelica Harms har varit på Lesbos flera gånger under 

2015–2018 för att dokumentera situationen. Foton från arbetet samlades i bo-

ken Lesbos – ett slags limbo på Mångkulturellt centrums förlag. 

20 september & 21 september. Edda Manga höll två öppna föreläsningar: ”Hur 

går det till när en fascistisk regim kommer till demokratisk väg?”. Stockholm 

Södra Folkhögskola och Botkyrka Folkhögskola var VIP-gäster.

Ur Bland våra hjältar finns 

inga vita män. Hoda Shaarawi 

av Nabila Abdul Fattah.
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12 oktober. Viktor Banke, advokat och författare, berättade om sin bok Andrum. 

Om stölden av en flyktingkris och om de bestulna.

9 november. Tidskriften Manas releasefest. Författarsamtal, panelsamtal, live-

musik och talkshow i Blackbox.

16 november. Curt Persson, fil dr i historia från Luleå tekniska universitet, pre-

senterade förstudien Då var jag som en fånge. Om statens övergrepp på torne-

dalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet. I samarbete med 

Svenska Tornedalingarnas Riksförbund. 

23 november. Författarsamtal med Alexandra Pascalidou och fyra mammor från 

boken Mammorna. I samarbete med Fittja bibliotek.

30 november. Författarsamtal med Melody Farshin om hennes ungdomsbok Mi-

zeria. 

14 december. Mångkulturellt centrum bjöd in till samtal med tre av författarna 

till de kapitel i  antologin Manifest – för ett socialt arbete i tiden som represente-

rar storstadskontexten och social mobilisering. 

Manas releasefest.  
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NOBO KULTURFÖRMEDLING

NoBo är en kulturförmedling med fokus på unga vuxna i Norra Botkyrka. Pro-

jektet huserar på bottenvåningen på Fittja gård och finansieras genom Kultur-

rådet, med MKC som huvudman. NoBo har utvecklats under ett års tid och blivit 

en plats för många unga vuxna i närområdet att komma till. Där kan de skapa 

musik, konst, texter och poddar med hjälp av professionella utövare. Mångkultu-

rellt centrum arbetar aktivt för att göra NoBo permanent. I december fick NoBo 

besked om att man beviljats ytterligare finansiering för 2019 från satsningen 

Kreativa Platser och Kulturrådet.

WORKSHOPS PÅ FITTJA GÅRD

w Musikproduktion med Masse Salazar/Redline. Sammanlagt 20 tillfällen 

under året. (124 deltagare)

w Textskrivning med Aki och Salla Salazar/Redline. Sammanlagt 10 tillfällen 

under våren. (50 deltagare)

w Dj:kurs med fyra olika dj:ar. Deltagarna fick lära sig att mixa musik med 

hjälp av en controller. 6 tillfällen under hösten (10 deltagare)

w Foto och redigering med Making Media. Deltagarna fick lära sig att ta bra 

bilder med sina smartphones, samt att redigera bilderna. 4 tillfällen under hös-

ten (10 deltagare)

w Skissverkstad på söndagar, för dem som ville rita och skapa ihop. Utan krav 

eller tidigare erfarenhet. 5 tillfällen under året. (20 deltagare)

w Graffitiworkshops med Chepe och Falcon (lokala konstnärer) vid öppen 

vägg i Fittja. 5 tillfällen under året. (15 deltagare)

ANDRA AKTIVITETER

w Planering och etablering av konstateljé i Fittja gård med gratisplatser för 

lokala konstnärer, formgivare och kulturproducenter.

w Pedagogiskt stöd av NoBo:s projektledare till podcast-produktion med 

unga tjejer från Fittjaskolan. I samarbete med Fittja bibliotek.

w Projektledarstöd i form av workshops och stöd till ungdomarna i projekt-

gruppen för festivalen ”This is Alby”. 

w Ett mindre ekonomiskt stöd till Botkyrkas reggaefestival ”En kärlek Bot-

kyrka”, där NoBo också fick exponering i form av loggan i all annonsering.

w Medproducent till utställningen Bland våra hjältar finns inga vita män av 

Lejla Harbas och Nabila Abdul Fattah. Betraktaren fick möjlighet att reflektera 

över – och kanske även ifrågasätta – de eurocentriska och könsnormativa hjäl-

tar, kungar och revolutionärer som lyfts fram i västvärldens historiebeskriv-

ning.

w Festivalproduktion på musikfestivalen Way Out West i Göteborg, 8–10 

augusti, i samarbete med Luger. Egen scen, talkshow och bokstation. Fokus på 

svensk urban kultur, musik och demokrati (ca 4 000 personer)

w Arrangemang av 2018 års valvaka i samarbete med Changers Hub.
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w Studiebesök till Birminghams systerprojekt 100 Masters för att samtala om 

samarbete och skriva en ansökan till EU om ett europeiskt samarbete som inbe-

griper ytterligare fyra projekt. Ansökan lämnades in december 2018 och besked 

kommer i slutet av mars 2019.
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KONSTPEDAGOGISKA VERKSTAN

Mångkulturellt centrums konstpedagogiska verkstad erbjuder kunskap och verk-

tyg för mångfaldiga uttryck och kreativt skapande. Genom olika former av verk-

städer vill vi nå olika målgrupper och individer för att möjliggöra och synliggöra 

deras berättelser och skapande. Utifrån aktuella samhällsfrågor och deltagarnas 

behov skräddarsys olika typer av verkstäder med fokus på kritiskt och kreativt un-

dersökande och skapande. Verkstans huvudsakliga målgrupp är barn och unga.

ÖPPNA VERKSTAN

Våra öppna verkstäder välkomnar deltagare på drop-in basis eller ”först till 

kvarn”. Ingen behöver vara del av en inbokad grupp för att kunna delta. Här fo-

kuserar vi på konsten som ett verktyg för utveckling och nya gemenskaper – ett 

sätt att sänka tröskeln för kreativt skapande, för fler! 

Söndagsverkstan

Verkstan fungerar som en trygg plats för barn och unga från närområdet i Fittja, 

och våra yngre stamgäster – flertalet mellan 6 och 13 år – fortsatte att besöka 

den öppna söndagsverkstan under hela året. Deras relation med pedagogerna 

Fransisco Castro, Luz Miranda och Adrian Gareca präglas av tillit och förtroende. 

Varje söndag erbjuds ett nytt tema att arbeta med under två kreativa pass, ett 

på förmiddagen och ett på eftermiddagen, utan krav på förkunskap eller leve-

rans. I snitt kom 6–8 barn per pass.

Våga måla!

Under både våren och hösten genomförde vi återigen den mycket uppskattade 

målarkursen Våga måla! En gratis kurs som är öppen för alla, oavsett ålder och 

hemort. Detta koncept initierade Luz Miranda redan 2014 och det blir bara mer 

och mer populärt. På stora och små canvasdukar får deltagarna utvecklas i sitt 

måleri med stöd av varandra och av pedagogerna Luz och Fransisco, på en plats 

som för samman personer från hela länet och över generationsgränserna, under 

det gemensamma temat ”Våga måla!” Varje vända av kursen har inbegripit tio 

fredagskvällar, och alla femton platser har alltid varit fullbokade. 

Verkstan på Allmändalen

I juni lockade Allmändalen barn och vuxna från hela Storstockholmsområdet och 

ända nerifrån Malmö att delta. För alla barn som kom fanns en särskild plats för 

skapande och kreativitet i Verkstan. På temat demokrati fick de chans att ut-

trycka och förmedla sina personliga budskap. Barnen skapade megafoner som 

verktyg för att sprida sina ord, skapa opinion och göra sina röster hörda. 

LOVLIGA VERKSTAN

När barnen är lediga finns mer tid för dem att delta i skapande aktiviteter. Ge-

nom åren har vi prövat olika former av sommarlovsverkstad, både stabilt i vår 
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lokala verkstad och mobilt på andra platser. I år satsade vi på ett nytt koncept 

för att nå barnen där de befinner sig – MKC:s pop-up-verkstad. Nytt för just den 

mobila sommarlovsverkstan i år var också samarbetet med Botkyrka konsthall 

och Fittjaköket.

Sommarlovsverkstan: MKC:s pop-up!

Med en konstnärsvagn full av material drog våra pedagoger Åsa Winqvist och 

Luz Miranda till Fittja centrum, Fittja Äng och kringliggande platser runt Fittja 

gård för att träffa barnen där de för tillfället befann sig. Tillsammans hittade vi 

kreativa former för nytänkande & form, och nya idéer flödade var dag. Totalt 

poppade verkstan upp vid sex tillfällen och vi träffade sammanlagt ca 65 barn.

Lovligt sommarsamarbete med Botkyrka konsthall – Fittjaköket

Tillsammans med värdar från konsthallen öppnade Luz Miranda ”Fittjaköket” 

under 11 dagar för att arbeta med mat som konst. Ett initiativ som lade grunden 

för ett breddat perspektiv på vad som är konst, och som nådde nära 120 perso-

ner under sommaren.

STABILA VERKSTAN

Våra stabila verkstäder pågår löpande under hela året och vänder sig särskilt till 

skolor, förskolor, fritidsgårdar och andra grupper. Under ledning av vår konst-

pedagog Saadia Hussain har Verkstan arbetat aktivt med temana ”demokrati” 

och ”civilkurage” och utformat målgruppsanpassade verkstäder utifrån dem. 

Verkstans stabila samarbeten

Xenter. Sedan tio år samarbetar Verkstan varje år med Tumba/ Xenter gymna-

siums estetiska program. Varje år producerar sistaårseleverna en utställning 

Bild från  

Stabila verkstan.



                                                                                                                   SIDAN 43VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

med en särskild tematik, och under processen får de, utöver vägledning av 

skolans lärare, en skräddarsydd konstnärlig coachning av vår konstpeda-

gog Saadia Hussain. Under 2018 fick eleverna i uppdrag att brottas med 

begreppet ”civilkurage” och skapade ett kollektivt verk bestående av in-

dividuella berättelser kopplade till detta begrepp. För att ge plats åt både 

det kollektiva och individuella innebar den konstnärliga processen såväl 

överenskommelser som kompromisser. 

Konstkollo. Konstkollot genomförs årligen i nära samarbete med Botkyrka konst-

hall. Det är ett noga planerat upplägg som leds av pedagoger både från MKC 

och konsthallen, och som pågår under 4–5 dagar i början på sommarlovet. 

Samtliga femton platser är i första hand riktade till barn och unga mellan 8 

och 14 år som bor i Botkyrka. Genom konstkollot vill Verkstan även möjlig-

göra fler möten mellan barn från olika delar av Botkyrka, och vi försöker 

överlag få stor bredd och variation bland deltagarna. Eftersom detta projekt 

är så pass uppskattat har vi börjat reservera minst fem platser för barnen från 

Fittja. Varje år arbetar vi med nya teman och tekniker, och 2018 var temat 

”drömmar”. Barnen fick i uppdrag att reflektera över och ge form åt sina 

drömmar. Resultatet blev femton skulpturala moln, gestaltade med berättel-

ser om drömmar och önskningar. Dessa verk ställdes även ut under Mat- och 

konstfestivalen i Fittja samt i MKC:s verkstadsutställning Konstkraft i Länken, 

och har blivit väldigt uppskattade av både barnen och publiken.

Ekerö Kulturskola.Som en av flera aktiviteter för nya målgrupper och nyanlända 

personer till Sverige initierade Ekerö Kulturskola ett projekt för inkluderande 

arbete. MKC välkomnade en grupp om ett 15-tal personer, både nyanlända 

och etablerade svenskar, som tillsammans fick en visning av vår basutställ-

ning och arena för demokrati En för alla, alla för vem? samt tillfälle att under 

ledning av vår konstpedagog jobba på temat ”flytt och flykt”. Inspirerade av 

varandra skapade gruppen flyttfåglar i olika material för att dela sina per-

sonliga berättelser om erfarenheter av migration.

Junior Residence. Varje år får sex unga från Botkyrka Kommun sommarjobb i 

konstprogrammet Junior Residence som löper under tre veckor. Vi försöker 

alltid att få en bred spridning av kön, etnicitet, intressen och kunskaper och 

ser gärna att deltagarna kommer från både de södra och norra kommunde-

larna. I år var temat civilkurage och performance. Deltagarna fick i uppdrag 

att undersöka, uttrycka och ta plats i det offentliga rummet. Arbetet resul-

terade i filmer och foton som kommer att ställas ut på Botkyrka Konsthall 

under hösten 2019. Genom Junior Residence vill vi lyfta de ungas bilder och 

berättelser om sin samtid och visa deras perspektiv på omvärlden. Junior Re-

sidence har genomförts i fem år och är ett samarbete mellan MKC:s konstpe-

dagogiska verkstad och Botkyrka konsthall. 

Den kulturella allemansrätten. ATT SE = SANT är en kritisk bildanalysverkstad, 

skräddarsydd och särskild riktad till åk 6 i Botkyrka som en del av Botkyrkas 

kulturella allemansrätt. Denna verkstad genomförs både genom Stabila verk-

stan på MKC och Mobila verkstan i skolor i Botkyrka.

Verkstadsutställningen i Länken. Varje år ställer Verkstan ut verk i Länken som är 
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skapade av barn, unga och vuxna i vår verkstad. 2018 års utställning Konst-

kraft hyllade den kollektiva konstkraften från vår verkstad. 

Ett urval av våra unika samarbeten

Den röda tråden. Under våren genomfördes ett konstprojekt i samarbete med 

Botkyrka folkhögskola. Ett tiotal kvinnor broderade och porträtterade sig 

själva; med nål och tråd tog de makten över den stereotypa bilden av, och 

berättelsen om, dem. Projektet uppmärksammades i Tidningen Hemslöjd, 

Mitt i Botkyrka samt i tv-programmet Nyhetsmorgon i TV4. Mångkulturellt 

centrum köpte in de broderade verken till sin konstsamling, och de kommer 

senare att hängas upp i Tavernan, som är ett publikt rum med många besö-

kare. ”Den röda tråden” var ett pilotprojekt som blev väldigt lyckat, både som 

samarbete och process. Det har resulterat i ett nytt skräddarsytt konsttextil-

projekt, med nya deltagare från folkhögskolan. 

Superhjältar. I arbete med olika förskolor har temat ”civilkurage och mod ”över-

satts till superhjältar och superkrafter. Barnen har fått undersöka, upptäcka 

och uttrycka de superkrafter som de skulle vilja ha för att känna sig trygga, 

starka och modiga.

Från Den röda tråden,  

broderi av Sarwat Hameed.
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Drömmar. Under våren har ett tiotal skolklasser arbetat på temat ”drömmar”, 

för att förstå friheten i att få drömma och även få klart för sig varför demo-

krati behövs. Genom att skapa moln, som kan ses både som en form och en 

symbol, fick eleverna synliggöra och uttrycka sina behov och drömmar om 

framtiden. 

Jag syns och jag finns. Genom den öppna väggen har vi kunnat genomföra graf-

fiti-workshops särskilt riktade till högstadieelever som har fått designa och 

utforma sina tags/namn. Syftet har varit att möta det starka behovet bland 

de unga att få ta plats och bli sedda.

Nya svenska berättelser. Under våren installerades även det nya kollektiva verket 

Nya svenska berättelser på vårt utomhusgalleri KONSTHUSET. Verket skapa-

des tillsammans med eleverna från Fittjaskolans förberedelseklass. Fokus har 

legat på att tillgängliggöra konst som språk och makt genom att eleverna 

har fått undersöka och utforma sin identitet och uttrycka egna berättelser. 

Invigningen blev ett lyckat event med över 200 besökare från skolan och all-

mänheten. Nya svenska berättelser är ett offentligt verk som dagligen möter 

en stor publik.

SIFFROR OCH STATISTIK

Deltagare

Botkyrka folkhögskola: 50 deltagare

Junior Residence: 6 deltagare 

Konstkollo: 14 deltagare

Kulturella Allemansrätten: 60 deltagare

Pop-up-verkstad: 65 deltagare

Skolor & förskolor: 715 deltagare

Söndagsverkstan: Ca 450 deltagare

Våga måla: 300 deltagare

Xenter, produktion: 80 deltagare

Besökare

Fittjaköket: ca 120 besökare

Fittja mat och konstfestival: ca 100 besökare 

Invigning av Konsthuset. Nya Svenska Berättelser: ca 200 besökare

Verkstadsutställning: ca 300 besökare 

Xenter, utställning: ca 300 besökare 

Under 2018 har sammanlagt 2 760 personer, främst barn och unga, fått ta del av 

Mångkulturellt centrums konstpedagogiska arbete i och utanför Verkstan.  



SIDAN 46                  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

HUSET MED RECEPTION,  
BUTIK, LOKALER & UTHYRNING

En kulturinstitution i ett bostadsområde i en förort har alla möjligheter att vara 

mångas angelägenhet. Tröskeln ska vara låg för människor att hitta hit och 

känna sig hemma här på Fittja gård, samtidigt som det ska vara högt i tak för 

samtal och aktiviteter. Vi gör allt vi kan för att alla våra besökare ska trivas. Och 

att döma av responsen från dem, så tror vi att de gör det.

MÅL OCH UTFALL 

Under året har vår målsättning varit att svara för löpande uppdatering av sä-

kerhet, teknisk utrustning, utställningar och lokaler. Detta har även inbegripit 

ambitionen att öka tillgängligheten för besökare och personal samt att utveckla 

receptionsområdet och butikens utbud. Flera åtgärder som bidragit till att ut-

veckla centrets klimat- och miljöarbete har under året genomförts i Huset, och 

särskilt stor betydelse har Tavernans anpassning till hållbarare utbud och hante-

ring haft.

År 2018 blev framgångsrikt inte minst när det gäller den fysiska uppdate-

ringen, då Botkyrka kommun bidrog ytterligare med att iordningställa vissa 

ytor för att det lokala föreningslivet också ska ha glädje av dem. Mångkulturellt 

centrums personal har själva arbetat intensivt med tillgänglighetsanpassning av 

både de publika och de interna lokalerna. Prioriteringen av tillgänglighetsan-

passningen fick till följd att receptionsutvecklingen flyttades till år 2019. 

BESÖKARE, LOKALER OCH AKTIVITETER 

Under år 2018 hade centret totalt 28 125 besökare, varav 4 004 var barn och 675 

unga vuxna. I verksamheten utanför Fittja gård har vi mött ca 4 000 unga vuxna 

och utbildat eller föreläst för 4 946 personer. 

I våra lokaler har vi egna aktiviteter, men vi hyr också ut dem för möten och 

utbildningar av olika slag – ibland också för privata arrangemang. Våra lokaler 

fungerar som arenor för möten och olika slags samverkan. 

Vissa lokaler hyrs ut på längre sikt; Immigranternas riksförbund, Unesco LUCS 

och Studiefrämjandet har hyrt kontor i den gamla huvudbyggnaden under året. 

De förstnämnda flyttade dock i slutet av november 2018. Kulturförmedlingen 

NoBo, en del i statens satsning på Kreativa platser, fortsatte att bedriva öppen 

verksamhet på nedre botten i samma byggnad.

En del av våra besökare är stamkunder och återkommer flera gånger om året, 

år efter år. Sådana är Reggio Emilia som håller sina Pedagogista- och Ateljerista-

utbildningar hos oss. Återkommande är också högskolekursen i normkritik som 

vi håller i våra lokaler i samarbete med Södertörns högskola.

Vi tycker att det är roligt med alla våra besökare, och våra besökare uttrycker 

att de känner sig väl omhändertagna här. Med små medel försöker vi också ta 

hand om våra byggnader. Lokalvården sköts i egen regi, och större underhållsar-

beten görs vartefter vi har möjlighet. Under året har alla kortläsare i entréerna 
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bytts ut. Vi har också vidtagit flera åtgärder för att öka tillgängligheten i våra 

lokaler: Dörrkarmar, klädkrokar och passager har kontrastmålats, liksom de ne-

dersta och översta trappstegen i våra trappor. Slagytan vid dörröppning med 

manöverdon har markerats i golvet och stora glasytor kontrastmarkerats med 

folie. 

I gamla huvudbyggnaden har ingången målats om och fått ny belysning. 

Väggarna i gamla köket har målats och rummet har omvandlats till en ateljé för 

NoBos deltagare. Matsalens väggar och tak har målats, nya möbler köpts in och 

bättre belysning installerats. Rummet har också fått uppdaterad AV-teknik. Bot-

kyrka kommun har också rustat upp köket på nedervåningen med nya vitvaror 

och inredning. Matsalen och en av toaletterna har tillgänglighetsanpassats lik-

som det köpts in nya bord till Salongen på övervåningen. 

I västra flygeln har väggarna och dörrarna i entrékorridorerna målats och 

nya källsorteringskärl till köket har köpts in. I östra flygeln byttes både entrédör-

rarna och Tingssalens golv ut. I huvudbyggnaden har en ny och bredare list satts 

på plats i Länken där stengolv övergår till trägolv. Nya informationsskärmar kom 

upp före sommaren, och för att rama in serveringen har uteserveringen rustats 

upp, både med nya egensnickrade blomlådor på 300 liter och flera perenna väx-

ter.

Arbetsmiljö

Under året köptes två höj- och sänkbara skrivbord in. 

Öppettider

Ordinarie öppettider var kl. 11–16 tisdag–fredag samt söndag. Tavernan hade 

även öppet måndagar kl. 11–16. Fredagar hölls kvällsöppet till kl. 22. Den enda 

helt stängda veckodagen var lördagar.

Juni och augusti hade vi öppet tisdag–fredag kl. 11–16 (Tavernan även på 
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måndagar) medan vi höll helt stängt under juli månad. Undantaget var Verk-

stans mobila pop-up-verkstad och Konstkollot som de arrangerade i juni samar-

bete med Botkyrka konsthall samt  NoBo Kulturförmedling på Fittja gård. 

Reception och butik

Under ordinarie öppettider bemannas receptionen av personal som sköter te-

lefonväxeln, bokningar, beställningar samt tar emot besökare. Receptionsper-

sonalen har också hand om inköp och butiksförsäljning. Delar av utbudet lyfter 

fram utställningarnas tema. Dessutom finns fack-, skön- och barnlitteratur med 

koppling till centrets frågor. Butiken säljer också smycken, hantverk och leksaker, 

lokalt inköpta eller från leverantörer av rättvis handel-varor. 
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TAVERNAN 

I Restaurang Tavernan ska gästerna kunna vila och samla kraft, och njuta av ma-

ten i gott sällskap. Både tillsammans med vänner och genom oväntade möten 

som kanske öppnar nya perspektiv eller föder idéer till fortsatt utbyte. 

Maten som serveras är vegetarisk och vegansk, och självfallet lagad från 

grunden i eget kök. Råvarorna väljs efter säsong och smaksätts och kryddas med 

inspiration från hela världen. Dessutom har personalen dragit ner rejält på meje-

riprodukter och gluten, tillsätter aldrig vetemjöl i maträtterna och använder inga 

nötter överhuvudtaget. Alla ska kunna äta och känna sig bekväma.

Det serveras hembakade, ofta veganska, småkakor till kaffet och lättsockrad 

måltidsdryck – och bäggedera ingår i priset. Att vara välkomnande och inklude-

rande handlar vid sidan om maten både om attityd och prissättning. Personalen 

uppskattar barn i huset, något som tillsammans med Söndagsverkstans aktiviteter 

och lekparken utanför matsalen gjort bruncherna till verkliga familjesöndagar. 

Utöver låga barnpriser finns det också särskilda student- och pensionärspriser.

Lunchen är den viktigaste delen av verksamheten. Den består av ett dignan-

de buffébord och därtill soppa, bröd, dryck och kaffe eller te av alla de slag. Även 

fredagskvällar står buffén framdukad och det finns alltid möjlighet att beställa 

andra rätter. Buffébordet är allas angelägenhet för dem som jobbar i Restaur-

ang Tavernan. Mycket örter, mycket färg, alltid fräscht … Det ska se ut som en 

blombukett! Men därutöver är kökschefens uppmaning till personalen väldigt 

enkel: Följ hjärtat, så blir det bra!

Under 2018 fortsatte allt fler att hitta till Mångkulturellt centrum och Taver-

nan på fredagskvällarna. Besökarna i restaurangen kommer för en avslappnad 

AW eller för en festlig inledning på helgen med familjen. Tavernan har öl- och 

vinrättigheter.

Vardagsgäster och vernissagekvällar

Vi tar emot lunchgäster från arbetsplatser i närområdet men också från Kungens 

kurva, Huddinge centrum och innerstan. Många pensionärer har också hittat 

till Fittja gård – och blivit stamgäster. Återkommande gäster gör förnyelse extra 

viktigt! ”Nu har vi varit här så många gånger och det är alltid nya smaker”.

Vid vernissager står Restaurang Tavernan för förtäring och därutöver tar vi 

självfallet hand om husets bokade grupper. Restaurang Tavernan tar också hand 

om personalen genom att ordna med kaffe och frukt.

Restaurang Tavernan som utflyktsmål

Bruncherna, som dukas upp en söndag i månaden, har gjort Fittja gård till en po-

pulär mötesplats för hela Storstockholm, men fortfarande ser vi gärna fler gäster 

från närområdet.

Goda omdömen från alla håll

Restaurang Tavernan åtar sig cateringuppdrag och specialarrangemang som 

extraöppna kvällsmiddagar. Ofta handlar det om familjehögtider som födelse-
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dagar och dop. Det kan även vara företag som bjuder på personalmiddag, från 

en sådan bokning Tavernan till exempel senast höra:  

Vill bara säga hur fantastiskt nöjd jag är över er catering till min födelse-

dagsfest 15/12! TACK!!!  ALLA gäster tyckte det var så fantastiskt gott och 

generöst tilltaget.Ni är guld.

Bakom disken

”Vi fortsätter att anpassa vårt utbud i en miljövänligare och klimatsmartare rikt-

ning. Under året har vi helt slutat servera påste i vår restaurang och vi har gått 

över till papperspåsar för vår ta-med-mat. Vad gäller leverantörer är de fem sty-

rande nyckelorden: ENKELT. NÄRA. EKOLOGISKT. KLIMATSMART. RÄTTVIST.  

Exempelvis hade vi ett bra samarbete med Boodla i Alby under året som gick. 

Vi köpte en hel del grönsaker därifrån, KRAV-odlat, närodlat och levererat per 

cykel!”

Silvana Hirmiz, Nadia el 

Harrak och Malin Juhlin med 

reportage i tidningen Situa-

tion Stockholm. I köket skym-

tar Nirmala Balasingan.
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PERSONAL OCH ADMINISTRATION

AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN

I enlighet med Diskrimineringsombudsmannens lag om aktiva åtgärder mot 

diskriminering på arbetsplatsen som trädde i kraft 2017, fortsätter MKC det 

löpande arbetet med aktiva åtgärder och kontinuerlig dokumentation av de-

samma. Lagen föreskriver löpande och dokumenterat arbete för att motverka 

diskriminering och trakasserier samt främja lika rättigheter och möjligheter oav-

sett diskrimineringsgrund. MKC har sedan tidigare beslutat att huvudansvaret 

för att leda arbetet ska ligga hos antidiskrimineringsgruppen, bestående av en 

representant från arbetsgivarsidan/ledningsgruppen och en representant från 

arbetstagarsidan/samverkansgruppen. Under 2018 ledde därför Aygül Kabaca 

(ledningsgruppen) och Tina Karnéus (samverkansgruppen och fackförbundet 

DIK) arbetet med att undersöka risker, analysera inventeringen, planera och 

genomföra nödvändiga åtgärder tillsammans med verksamhetsansvariga, samt 

följa upp insatserna och utvärdera utfall. I december 2018 överlämnades arbetet 

enligt MKC:s roterande modell till nästa grupp, Katrin Holmberg (samverkans-

gruppen och fackförbundet DIK) och Mikael Morberg (ledningsgruppen).

Sammanfattningsvis har årets arbete bestått av följande:

w Sammanträde tillsammans med 2017 års ansvariga: Genomgång av 

fjolårets dokumentation, överlämning av arbete och uppföljning av föreslagna 

och genomförda åtgärder (mars-18)

w Revidering av lönekartläggning, tillsammans med MKC:s ekonom Lidija 

Kovacevic samt verksamhetsansvarig Leif Magnusson, i samråd med lednings-

grupp. (mars-18)

w Revidering av rekryteringspolicy tillsammans med Lidija och Leif, under 

samråd med ledningsgrupp. (mars-18)

w Sammanträde: Avstämning av det pågående arbetet, samt förberedelser 

av grupparbete på personalmöte. (april-18)

w Personalmöte/APT: Genomgång av befintlig lagstiftning och vad arbetets 

fyra steg innebär för all personal. Presentation av uppdaterad befintlig plan 

för all personal. Grupparbete horisontellt över basgrupper och verksamheter, 

för att på ett inkluderande sätt undersöka potentiella risker för diskriminering 

på alla fem områden (arbetsförhållanden, löner, utbildning och annan 

kompetensutveckling, rekrytering och befordran, förening av förvärvsarbete 

med föräldraskap) kopplat till alla sju diskrimineringsgrunder. (april-18)

w Sammanträde: Analys av inventeringen från personalmötet, sammanställ-

ning av en lista med nödvändiga åtgärder, med föreslagna ansvariga inom verk-

samheten samt deadline för genomförande. (april-18)

w Ledningsgruppsmöte: Presentation av lista med nödvändiga åtgärder. LG 

gav i uppdrag att listans förslag skulle aktiveras. (april-18)

w Avstämning med ansvariga om status på planerade åtgärder. (maj-18)

w Personalmöte/APT: Presentation av digital medarbetarenkät som ska 

skickas ut till all personal, inklusive timanställda och vikarier, i syfte att samla in 
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anonyma svar gällande personalens uppfattning av antidiskriminering och inklu-

dering på arbetsplatsen (september-18)

w Utskick till ledningsgruppen, avstämning med ansvariga om status på pla-

nerade åtgärder. (oktober-18)

w Medarbetarenkät utskickad digitalt till all personal. (oktober-18)

w Sammanträde: Sammanställning av resultaten från medarbetarenkäten. 

Av 40 tillfrågade svarade 33 på enkäten = 83 % svarsfrekvens. (oktober-18)

w Samverkansgruppen: Resultaten av enkäten presenterades. En analys för-

bereds inför personalmötet. (oktober-18)

w Personalmöte/APT: Presentation av resultaten från medarbetarenkäten, 

samt förslag på åtgärder. Dokumentation av input från personal. (november-18)

w Sammanställning av inkomna förslag från personal, att ta i beräkning för 

nästa års revidering av medarbetarenkät. (november-18)

w Sammanträde: Ny och uppdaterad lista på förslag till åtgärder avseende 

diskriminering upprättad, att överlämnas till nästa års antidiskrimineringsgrupp. 

(november-18)

w Sammanträde tillsammans med 2019 års ansvariga: Genomgång av årets 

dokumentation, överlämning av arbete, senaste uppdateringen av genomförda 

åtgärder och förslag på åtgärder för 2019, samt förklaring av logistiken kring det 

löpande, dokumenterande av arbetet med aktiva åtgärder (december-18)

I det kontinuerliga arbetet med aktiva åtgärder genom de fyra stegen har föl-

jande insatser gjorts under 2018:

w Ett ”ljudöra” har satts upp i Verkstan där vi tar emot stora grupper med 

barn och vuxna under kreativa former, samt i vår restaurang Tavernan där både 

personal och besökare äter lunch. 

w Beslut om att varje basgruppsledare har mandat att i dialog med sin per-

sonal erbjuda dem att välja sina egna röda dagar för ledighet p.g.a. sociala, reli-

giösa eller andra kulturella skäl, för att öka jämlik behandling och inkludering av 

all personal oavsett bakgrund eller trosuppfattning.

w Ansvarig rekryterare ska fråga ny personal vilket pronomen hen använder, 

och förmedla detta till alla kollegor.

w Förslag har getts om tillägg i rekryteringspolicyn om att kompetensbase-

rad rekrytering kan användas som verktyg för en mer jämlik rekryteringsprocess.

w Den årliga lönekartläggningen har genomförts.

w Gemensam riskanalys har genomförts under ett personalmöte.

w En årlig, digital och anonym medarbetarenkät om social och arbetsmässig 

exkludering har genomförts.

w Dialog med fastighetsförvaltaren angående tillgänglighetsförbättringar 

pågår och insatser planeras.

w Uppföljning av rullande åtgärdsplan i samverkansgruppen och lednings-

gruppen har genomförts. 

INTERNT MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSARBETE

MKC strävar efter att förhålla sig medvetet och utveckla mångfalds- och jäm-
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likhetsarbetet vad gäller såväl den egna organisationen och produktionen som 

våra kund- och publikrelationer. Vi studerar och utbildar om mångfald i offent-

liga organisationer och har höga ambitioner vad gäller vår egen legitimitet och 

egen praktik. 

Fast personal Antal Heltid Deltid

Kvinnor 21 14 7

Män 6 6 0 

På centret finns en lång rad funktioner och yrkestyper: Bibliotekarie, biblioteks-

assistent, forskningsledare, forskare, forskningsassistent, ekonom, ekonomiassis-

tent, restaurangansvarig, kafébiträde, kock, kommunikatör, driftstekniker, inten-

dent, utbildare, utbildningsledare, utställningsansvarig, receptionist, husvärd, 

lokalvårdare, konstpedagog och chef. 

MKC kategoriserar även personalens bakgrund i syfte att öka mångfalden på 

centret, och tar i möjligaste mån hänsyn till denna vid rekryteringar. Följande ka-

tegorier används: A) Född i Sverige av minst en förälder född i Sverige, B) Född i 

Sverige av två föräldrar födda utomlands, C) Född utomlands inom Europa, samt 

D) Född i ett utomeuropeiskt land. Siffrorna nedan avser 2018:

Bakgrundskategori  A B C D

Kvinnor   9 2 2 8

Män    2 1 0 3 

 

Ålder –30 30–40  40–50  50–60  60+

Kvinnor 3 6  3  5  4

Män 0 1  3  1  1 

Projektanställning, timanställning och praktik är och har varit vanliga vägar in 

i organisationen. Centret har en generellt positiv uppfattning till att ta emot 

praktikanter. Praktikanterna kan komma från närområdets grundskolor, gym-

nasieskolor, folkhögskolor samt högskolor och då främst Stockholms universitet 

och Södertörns högskola. Vi tar även emot praktikanter för arbetsprövning eller 

praktikanter med andra arbetsmarknadsskäl. 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling sker på tre olika sätt i organisationen. Den första nivån är 

gemensamma insatser. Främst har detta skett på personalmöten och heldags-

planeringsdagar där personal på centret gett varandra inblick i olika aktuella 

studier och aktiviteter. Personalmöten äger rum var femte vecka.

Den andra nivån är insatser för att utveckla den egna professionen, vanligen 

genom individuell fortbildning externt. Den tredje nivån är den verksamhet som 

centret bedriver och som är möjlig att delta i när det gäller program, läsgrupper, 
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seminarier och konferenser. Denna del i kompetensarbetet fokuserar på kun-

skapsinnehållet i centrets uppdrag.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det personalpolitiska arbetet utgår från en årlig plan för systematiskt arbets-

miljöarbete. Planen revideras kontinuerligt och innehåller uppgifter om hälso-

arbete, kompetensutveckling, ergonomiska bedömningar, policyutveckling och 

rutiner kring säkerhet. 

Centret har ett avtal med Falck Healthcare Företagshälsovård genom vilken 

personalen erbjuds regelbundna hälsokontroller. Centret har en friskvårdspolicy 

med stöd att stimulera fysisk aktivitet. Personalen kan utnyttja en arbetstimme i 

veckan till friskvård. Arbetet planeras och följs upp i samverkansgruppen.

Styrelsearbetet 

Styrelseadministrationen är digitaliserad via plattformen styrelsemöte.se. Det är 

också den plattform Botkyrkapolitiker är anslutna till i sina övriga uppdrag.

Personal (heltid där inget annat sägs)

Nirmala Balasingan, kafébiträde Tavernan, 50 %  

Stellan Beckman, forskningsassistent, 50 % fr.o.m. oktober 

Türkan Cetin, receptionist 

Nina Edström, forskningsassistent, basgruppsledare 

Nadia El Harrak, kock 

Nadira Haliulina, ekonomiassistent, 75 % 

Lejla Harbas, projektledare 

Silvana Hirmiz, kock 

Ceylan Holago, verksamhetsansvarig, tjänstledig fr.o.m. mars 60 % 

Katrin Holmberg, kommunikatör & redaktör 

Saadia Husssain, konstpedagog, 60 % (anställd av Botkyrka kommun) 

Andreas Jonasson, kommunikationsassistent, 50 % mars–november 

Malin Juhlin, kock 

Susan Juhlin, biblioteks- och redaktionsassistent, 75 % 

Aygül Lale Kabaca, utbildningsledare 

Tina Karneus, kommunikatör 

Lidija Kovacevic, ekonom 

René León Rosales, forskningsledare

Tal Lewinsky, bibliotekarie 

Leif Magnusson, verksamhetschef 

Ea Malmberg, receptionist, 50 % 

Edda Manga, forskare 

Mikael Morberg, kunskapsledare 

Anja Norell, utbildare 

Marit Nygård, utbildare. Föräldraledig 20–100 % januari–december 

Luz Miranda Ortega, konsthallsvärd 

Daniela Ruz, utställningsproducent t.o.m. juni 
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Maria Sundström, programansvarig, 50 % fr.o.m. augusti 

Peter Timothy, projektledare, 50 % fr.o.m. oktober 

Jesus Vargas Álvarez, lokalvårdare 

Tatiana Vega, intendent 

Ernesto Villanueva, drifttekniker 

Åsa Winqvist, konstpedagog, 20 % t.o.m. september

Timanställda

Dunija Benjabli, receptionist 

Nevenka Bustamante, kock 

Francisco Castro Corrizo, assistent 

Esra Cetin, receptionist 

Ellinor Holm, biblioteksassistent 

Nicolai Fält, kafébiträde 

Adrian Gareca, receptionist 

Marilén Guiñez, receptionist 

Antoinet Jahansha, kock 

Juan Rojas Pinto, vaktmästare 

Wendy Sanjines, lokalvårdare 

Sorraya Toure, projektledare

Praktikanter

Linn Andersson 

Elin Benedictsson  

Rebecca Morelli 

Maria Sundström 

Nesrin Yilmaz

Niklas Öström

Övriga

Hassan Hosseini-Kaladjahi, forskare 

I gamla huvudbyggnaden 

Immigranternas Riksförbunds kansli 

NoBo Kulturförmedling 

Unesco LUCS kansli  

Studiefrämjandet Söderort 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

VID ÅRETS BÖRJAN

Ledamöter

Christina Zedell (S)

Willy Viitala (M)

Adnan Issa (S)

Inger Ros (S)

Fredrik Onsér (MP)

Bekir Uzunel (V)

Leena-Karie Zetterlund Nilsson (KD)

Halkiewicz Maria (L, landstinget)

Ersättare

Claes Ånstrand (S)

Johannes Nuñes (S)

Nohadra Heido (S)

Carl Baker (M)

Frank Kanu (MP)

Lena Spiik (MP)

Nana Yaa Nyamekye (L)

Aviva Barczewska (MP, landstinget)

Förtroenderevisorer

Lennart Lindström (M) och Jan-Olof Rasmusson (S)

Adjungerade

Lena Palmqvist, Nordiska museet

Beatriz Lindqvist, Södertörns högskola

UNDER ÅRET

Lämnade ersättarna Nohadra Heido och Lena Spiik sina uppdrag. Lena Spiik 

ersattes av Meng Yu. Lena Palmqvist gick i pension i maj och ersattes av Jonas 

Engman, Nordiska museet.
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