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MKC UTMANAR  
SPLITTRANDE SAMHÄLLSKRAFTER

Frågor och tankar om kulturarv har ökat i betydelse såväl i politiken som hos folk 

i allmänhet. 

Hur påverkar internationell migration bilden av det svenska kulturarvet?  

Vilka utmaningar och förhandlingar uppstår när grupper med olika nationella 

och etniska bakgrunder bidrar till ett gemensamt svenskt kulturarvsskapande? 

Dessa frågeställningar ingår i vårt uppdrag att svara mot och undersöka. I tider 

av oro och förändringar söker vi stöd för förankring. Samhället rör på sig och 

gemenskaper riskerar att försvagas.  

Kulturarv blir ett politiskt slagfält där risken för exkluderingar uppenbaras. 

Vilka ska ingå i berättelsen om Sverige och svenskheten? Om en stor grupp med-

borgare inte upplever att de syns i historieskrivningen får detta konsekvenser 

för demokratins möjligheter att skapa förutsättningar för det gemensamma, för 

möjligheten att räknas med och ses som jämlik. 

Mångkulturellt centrum arbetar med dessa frågor i ett brett spänningsfält 

som tar in olika politiska nivåer och positioner från det nationella till det lokala. 

Vi är en röst genom vår forskning och utbildningsverksamhet. Vi är också en 

mötesplats för frågorna. Genom olika samarbeten ger vi plats inom ramen för 

vårt uppdrag. Fler röster behöver få plats i hur gemenskaper ska kunna formas i 

samtiden och för framtiden. Konst och kulturproduktion behöver ha ett starkare 

juridiskt skydd som en del av vår demokrati och därför undertecknade vi i de-

cember ett upprop i Dagens Nyheter tillsammans med andra kulturinstitutioner 

i landet.

Inom ramen för tematiken i demokratiutställningen ”En för alla, alla för 

vem?” har vi under året bjudit in till olika möten. Här har vi mött forskare, förfat-

tare, lokala samhällsaktivister i Botkyrka och från andra platser i landet liksom 

skolelever, konstnärer och olika organisationer som arbetar med sin reflektion av 

att möta och förhålla sig till samtidens mångfald. 

Diskriminering och rasism är ett kunskapsområde som är centralt kopplat 

till demokrati och kulturarv. Utvecklingen av appen Reality Check avslutades i 

november. I samband med det invigdes en vandringsutställning utifrån appens 

teman i Länken. Kunskap om appen fortsätter att spridas tillsammans med vand-

ringsutställningen under 2020. 

Parallellt som vi haft ett intensivt arbetsår med att göra ansökningar, göra 

och kommunicera forskning, arrangera och inspirera, lyssna och lära nytt så har 

vi arbetat internt med att stärka organisationen för framtida steg. Vi lever i en 

hård ekonomisk verklighet där vi tappat en del stöd från regionen samtidigt som 

effektiviseringskrav från kommun och utebliven kostnadsuppräkning på det 

statliga stödet påverkat oss. Denna situation delar vi med liknande kulturinstitu-

tioner i landet. 

Vi har hanterat det med effektiviseringar främst inom personalbudgeten. 

Vidare har vi genomfört en omorganisering för att komma ut starkare 2020.  
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Den bygger på en syn om långsiktighet hos styrelsen. Betydelsen av att hålla fast 

vid satta inriktningsmål har ett värde. Det som sker i målarbetets riktning hjälper 

organisationen att fördjupa och stärka uppdraget och därigenom bli än mer 

relevant. 

Styrelsen diskuterade under hösten målen och beslutade att centret ska ha 

ett övergripande mål för den kommande treårsperioden: 

Mångkulturellt centrum stärker social jämlikhet genom att på vetenskaplig 

grund driva ett bildningsarbete som utmanar splittrande samhällskrafter.

Verksamheten under 2019 har på många vis varit bra. Vi har tecknat ett sam-

arbetsavtal med Centrum för religion och samhälle vid Uppsala Universitet, 

sett två forskningsarbeten publicerade i bokform, fått en förlängning av NoBo 

genom Arvsfonden, utökade kontakter med Södertörns högskola samt utbild-

ningsarbete med Botkyrka kommun. Besöken i Tavernan har ökat och är upp-

skattade av många liksom möjligheten att besöka biblioteket och vara på dag-

besök i någon av våra lokaler. 

Allt vi gör bygger på samarbete och samspel internt som externt. Det är som 

alla vet ett grannlaga arbete att få detta att spinna och spela i vardagen, varje 

dag, vecka, månad som snart blir till ett år. Räckan av externa samarbeten är 

lång, under året har vi haft nöjet att arbeta med  bl.a Teskedsorden, Bilda, Xen-

ter, Klotterköket, Botkyrka kommuns många olika verksamheter, Botkyrkabyg-

gen, Stockholms kommun, Stockholmsidrotten, Hela Malmö, Riksidrottsförbun-

det, Ålands landskapsregering, Botkyrka folkhögskola, Fanzingo, Unesco LUCS 

samt våra långsiktiga samarbetspartners Södertörns högskola, Nordiska museet 

och Institutet för språk och folkminnen.

Det sista tacket går självfallet till alla kollegor och medarbetare på MKC. I 

vilken roll som än bärs upp i organisationen syns ett engagemang för uppgiften. 

Det är stort men också en garant för att vi kan övervinna hinder på vägen för att 

stärka jämlikheten med vårt kunskapsarbete.

Fittja gård i mars 2020

Leif Magnusson, verksamhetschef
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MÅL 2017–2019

NYCKELHÄNDELSER  
KOPPLADE TILL INRIKTNINGSMÅLEN FÖR PERIODEN

Mål 1: MKC ska producera och kommunicera kunskap om migra-
tion, kulturarv, diskriminering, segregation och urbana livsvillkor i 
dialog med högskolor, civilsamhälle och offentlig verksamhet.

w Forskningsprojektet ”Metlab” 2017–2020.

w Forskningsprojektet ”Förortens renässans” 2014–2019.

w Uppdragsforskning: kartläggning av undersökningar om rasism, idrott, 

konst, mötesplatser, interkulturell policy och praktik.

w Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för yrkesverksamma pedagoger. 

w Reality Check och Kunskapsbanken Bilders makt. Digital kunskapssprid-

ning.

w Mångkulturella almanackan och Pedagogiska pärlor.

w Att minnas migrationen – insamling av minnen.

w 350 Utbildningsdagar, workshops, föreläsningar.

w Demokratiutställning ”En för alla, alla för vem?”.

w Årliga konferenser: Fler delar staden 2017, Avmystifiering av rykten 2018 

och Aktivism och Jämlikhet 2019.

w Specialbibliotek som genomför omvärldsbevakning och mediainköp för 

utlån.

w Utbildningsteamet har deltagit i många sammanhang utanför Botkyrka 

vilket stärkt spridningen av MKC:s kunskap.

Mål 2: MKC ska vara en tydlig aktör i Botkyrka, regionen och  
nationellt, samt samverka och ta stöd av internationella nätverk.

w MKC har uppdrag att skapa ett kunskapsforum med Botkyrka kommun.

w Kunskapsstödjer Botkyrka med deltagande i europeiska nätverken ECCAR 

och Intercultural Cities.

w Kunskapsstödjer Botkyrka kommun som organisation i olika delar efter 

behov.

w Har uppdraget att arbeta med nationella föreningen Unesco LUCS.

w Uppdrag för Fanzingo i ett europeiskt projekt.

w Uppdrag för staden Helsingfors kring kunskap om integration och inter-

kulturalitet.

w Utbyte med Universitet i Santiago de Chile.

w Deltagande i Urban citizenship med ICC och i projekt styrt från Amster-

dam.

w Riktad kommunikation till olika regionala aktörer och i museiuppslag.

w Samarbete med Södertörns högskola , Institutet för språk och folkminnen, 

Nordiska museet och Uppsala universitet (CRS och CemFor).
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Mål 3: MKC ska förvalta och utveckla den fysiska och virtuella  
mötesplatsen Mångkulturellt centrum och de relationer som  
uppstår i mötet med samverkanspartners, besökare och kunder.

w Tavernan – en mötesplats med matglädje i fokus.

w NoBo etablerades som en mötesplats för musikproduktion med studio. 

w Våga Måla – generationsöverskridande måleri i Verkstan.

w Samarbete årligen med Media & Estetiska programmet, Xenter/Tumba 

gymnasium.

w Samarbete årligen med Botkyrka folkhögskola i olika projekt.

w Samarbete med utbildningar som Nyckelviksskolan och Handarbetets  

vänner inledda.

w Länken – 20 utställningar med lokal förankring och samtidsfrågor. 

w Biblioteket fjärrlånar.

w Under perioden har appen/vandringsutställningen Reality Check samt  

Kunskapsbanken Bilders makt tagits fram för att sprida kunskap digitalt.

w Två ”Allmändalen” och ett ”Fittja Öppet kvarter” har anordnats med 

många samarbeten.

w Receptionslyft har genomförts i huvudbyggnaden.

w Tillgänglighetsanpassning har genomförts utifrån en externt gjord analys.

Mål 4: MKC ska vara en lärande, samt ekonomisk och miljömässigt 
hållbar, arbetsplats med tydlighet i funktioner och ansvar.

w Kontinuerlig översyn av organisationen.

w Implementering av kompetensstrategi.

w Revidering och genomförande av miljöplan.

w Revidering av plan för ”Kriser och akuta händelser”.

w Översyn och uppdatering av samtliga policydokument.

w Intranätet har genomgått en översyn.

w Inköp av teknik som ökar möjligheterna till mer internproduktion av ut-

ställningar och produktion av försäljningsprodukter till butiken vilket minskar 

kostnaderna på sikt.
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FORSKNING

Forskarna vid Mångkulturellt centrum har under 2019, i linje med verksamhetens 

målsättning för kunskapsproduktion, fortsatt att samverka i forskningsprojekt 

med forskare verksamma vid bland annat Stockholms universitet, Södertörns 

högskola och Uppsala universitet. En fördjupning i demokratiforskningsfältet 

stödjer utvecklingen av centrets arena för demokrati, det vill säga utställningen 

”En för alla, alla för vem?”. Forskningen bidrar på så vis också till att stärka cen-

tret som mötesplats.

Mångkulturellt centrum vill vara en tydlig aktör på alla nivåer, även den inter-

nationella, exempelvis genom att delta i relevanta nätverk. I regionen har cen-

tret fått en position i frågor som rör en mer inkluderande idrottsrörelse. Under 

året har uppdrag genomförts med fokus på ishockey som mötesplats. Forskarna 

har också bevakat och deltagit i internationella antirasistiska nätverk och projekt 

där migration och medborgerliga rättigheter i och till staden står i fokus. Detta 

på uppdrag av Botkyrka kommun men även på andra organisationers uppdrag. 

Forskningen har också tagit klivet in på teatern genom René León-Rosales upp-

drag som forskningsdramaturg vid Stockholms stadsteater. 

STÖRRE PROJEKT

Metodologiska laboratorier

År tre av det fyraåriga forskningsprojektet ”Metodologiska laboratorier” som 

finansieras av Vetenskapsrådet genomfördes. Projektet handlar om att ta fram 

vetenskapligt stringenta och etiskt försvarbara metoder för att mäta rasismens 

utveckling i Sverige över tid och i förhållande till andra länder. Samtidigt syftar 

projektet till att utföra en teoretisk reflektion över rasismens mätbarhet och en 

historisk studie över hur och varför krav på etnisk differentierad statistik upp-

kom hos övernationella och civila organisationer under 2000-talet.

Ett tredagars workshopsymposium anordnades tillsammans med projektets 

vetenskapliga råd och speciellt inbjudna statistiker som resulterade i att en inno-

vativ modell kallad ”Balingsholmsmodellen” togs fram. Modellen kombinerar 

kvantitativ och kvalitativ metodologi och kan fungera för att genomföra natio-

nella återkommande undersökningar av rasismens utveckling i Sverige. Model-

len undviker att introducera nya ras-, etnicitet eller religionsvariabler i svensk 

statistik, samtidigt som den ger indikatorer på hur tillskriven ras, etnicitet eller 

religion påverkar befolkningens livsvillkor.

Utöver detta har projektet deltagit i en totalbefolkningsstudie över arbets-

livsvillor för den delen av befolkningen som är födda eller vars föräldrar är födda 

i Afrika jämfört med övrig befolkning.

Demokrati, nationell identitet och migration

Detta är ett utställningsunderstödjande forskningsprojekt som summerar det 

nuvarande kunskapsläget inom demokratiforskningsfältet och söker ge ett 

eget bidrag till tänkandet kring demokrati i förhållande till centrets uppdrag. 
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Forskningen har bedrivits parallellt med planering och genomförande av ut-

ställningen ”En för alla, alla för vem?” och har utmynnat i utställningstexter, 

utställningskatalogstexter, offentliga föreläsningar, konferensbidrag, en veten-

skaplig artikel och en planerad samlingsvolym i samband med utställningens 

avslut.

Under året har frågan om relationen mellan monarki och demokrati varit i 

fokus och en artikel i ämnet har skrivits som ska ingå i antologin ”Demokrati och 

det politiska” som ges ut på Södertörns högskola.

Bröllopssagor

Forskningsprojektet ”Bröllopssagor” är från början en delstudie i Linnéprogram-

met ”Impact of Religion in Society, Law and Democracy” vid Uppsala universitet. 

Det behandlar konstruktionen av svensk nationell identitet i äktenskapslagstift-

ningen och dess verkningar inom migrationslagstiftningen. Materialet består av 

statliga utredningar, propositioner och lagstiftningstext. Under året har en stör-

re redigering av kapitlen inletts och en preliminär inledning skrivits. Volymen, 

som ges ut av bokförlaget Glänta, är under slutbearbetning.

Forskningsdramaturgi

Under året arbetade René León-Rosales med forskaren Anna Adeniji med upp-

draget att utifrån deras forskningskompetens bistå dramatikern Joakim Sten 

att utveckla manus till en teaterpjäs om de spänningar som kan uppstå mellan 

en äldre generation inom institutionaliserade folkrörelseorganisationer och en 

yngre generations aktivister från socioekonomiskt utsatta områden, på uppdrag 

av Stadsteatern i Skärholmen. 

Ishockey inkluderar 

Följeforskningsuppdraget åt Stockholmsidrotten ”Följ Projekt Storstad!”, av-

slutades 2019 med publikation och ett par seminarier. I samverkan med Stock-

holmsidrotten kom Stockholms ishockeyförbund att påbörja ett arbete för att 

bredda rekryteringen till ishockey. Nina Edström har på förbundets uppdrag 

kartlagt hur ishockeyföreningar arbetar med rekrytering och aktiviteter och 

analyserat vad som står i vägen för att människor som lever i områden där få 

utövar ishockey ska se ishockey som en möjlig aktivitet även för dem. 

MediActivism – courageous young citizens test new ways to  
reclaim their cities

På uppdrag av Europeiska kulturfonden fungerar Nina Edström som extern ut-

värderingspartner i ett treårigt projekt som avslutas 2021. Projektet syftar till att 

stärka ungas röster i frågor som rör rätten till staden genom att utveckla deras 

förmågor att själva producera media. 

Mediaorganisationer i fem europeiska städer deltar (Botkyrka, Sevilla, Mar-

seille, Warszawa och Zagreb) och som utvärderingspartner arbetar Nina med 

deltagandeutvärdering i samverkan med det Botkyrkabaserade mediehuset för 

unga, Fanzingo. 
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Stadsdelssamverkan, etniska föreningar och politisk integration 
(2019–2021)

Projektet leds av professor Nils Hertting vid Institutet för urban bostadsforsk-

ning, Uppsala universitet. Forskarna återvänder efter tio år till Norra Botkyrka 

för att undersöka hur relationerna mellan kommunens tjänstemän och politiker 

å ena sidan, och de etniska föreningarna, å den andra, har utvecklats sedan den 

förra studien av politisk integration i Botkyrka. Nina Edström fältarbetar i projek-

tet sedan oktober 2019.

SAMARBETEN OCH SAMVERKAN

Under året förde vi samtal med forskare i Bolivia med sikte på att bygga upp ett 

samarbete kring frågor om interkulturalitet och demokratisk plurinationalism.

Vi samarbetade med forskare vid vår samarbetspartner Södertörns högskola 

angående forskningsprojektansökan om urban säkerhet.

Vi fortsatte vårt samarbete med Centrum för multidisciplinär forskning om 

rasism (Cemfor) där vi gästade varandras forskningsseminarium. Vi deltog även i 

den internationella rasismforskningskonferensen Racism and Religion, där Edda 

Manga presenterade forskningsresultat och även deltog i den avslutande sam-

manfattande panelen.

Under hösten utförde vi arkivarbete i Paris med deltagande i seminarier och 

samtal med forskare verksamma vid Institut national d’études démographiques 

(Ined) och Unesco.

Edda Manga deltog i tvådagarssymposiet av det nystartade Nätverk för poli-

tisk idéhistoria, där hon presenterade projektet ”Demokrati och bibliotek”

Nina Edström har ingått i gruppen som Svenska Filminstitutet tagit stöd av i ar-

betet med sin ”Strategi för bred representation”. 

FÖRTROENDEUPPDRAG

Edda Manga ingår i styrelsen för teater Unga Klara och Clandestino Institut samt 

ingår i det vetenskapliga rådet för tidskriften Ord & Bild och Arena idé.

René León-Rosales ingick under året i styrelsen för Unesco LUCS, Fanzingo 

och Imer-förbundet. 

FÖRELÄSNINGAR, INTERVJUER OCH SAMTAL

Edda Manga gav under året ett antal intervjuer angående centrets forskning, 

bland annat för Vetenskapsrådets nyhetsbrev och tidningen #EttStockholm. Hon 

höll offentliga föreläsningar och deltog i panelsamtal om bland annat feminis-

tisk forskning och representationen av andra i film.

René León-Rosales föreläste om rapporten ”Medborgardrivna mötesplatser 

i socioekonomiskt utsatta områden”, som MKC tog fram åt riksorganisationen 

Folkets Hus och Parker, på konferensen Folk och Kultur. Han presenterade boken 

”När betongen rätar sin rygg – ortenrörelsen och folkbildningens renässans”, 

som han är medförfattare till tillsammans med prof. Ove Sernhede och prof. Jo-

han Söderman, på CEMFOR vid Uppsala universitet och Göteborgs Litteraturhus 

samt vid en programkväll på MKC. León-Rosales deltog också vid olika panel-
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samtal, bland annat på Bokmässan i ABF:s monter. Han blev inbjuden att hålla en 

föreläsning om deltagande aktionsforskning på seminariet ”Using participatory 

and creative methods in research” vid CEREN, Helsingfors universitet och en före-

läsning om Ortenrörelsen på workshopen ”Gender and Education in a Local and 

Global Context – Turkish and Swedish Perspectives and Beyond”, anordnad av 

bland andra Göteborgs universitet. 

Nina Edström föreläste vid Riksidrottsförbundets nationella samling för in-

tegrationskoordinatorer utifrån sin följeforskning om ”Projekt Storstad”, liksom 

hon föreläste vid ett internt seminarium för den organisation som stod i fokus 

för studien – Stockholmsidrotten. 

PUBLIKATIONER 

Bethoui, Alireza, Fredrik Hertzberg, Rickard Jonsson, René León-Rosales & An-

ders Neergaard 2019. Sweden: The otherization of the descendants of immi-

grants. I Stevens, Peter A J & A Gary Dworkin (ed.). The Palgrave Handbook of 

Race and Ethnic Inequalities in Education. London: Palgrave Macmillan. 
Edström, Nina 2019. Följ Projekt Storstad – om lokal metodutveckling och idrott i 

fem stadsdelar i Stockholms län. Stockholms idrottsförbund

León-Rosales, R. 2019. Att säga som det är – (in)tolerans som maskulin perfor-

mans. Educare – Vetenskapliga Skrifter, (4), 16–41. https://doi.org/10.24834/

educare.2019.4.2

Léon-Rosales, R., & Jonsson, R. 2019. Skolan som antirasistiskt rum? Educare - Ve-

tenskapliga Skrifter, (4), 1–15. https://doi.org/10.24834/educare.2019.4.1

Manga, Edda 2019. Konst och demokrati – Representationsmakt, Stockholm, 

Statens konstråd

Manga, Edda 2019. Framtiden kan öppnas om vi tränar fantasin. Intervju med 

Sven-Eric i Arche. Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, nr 69-

69, 2019

Sernhede, O., León-Rosales, R. and Söderman, J. 2019. ”När betongen rätar sin 

rygg” – Ortenrörelsen och folkbildningens renässans. Göteborg: Daidalos

https://doi.org/10.24834/educare.2019.4.1
https://statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2019/09/Edda-Manga_low.pdf
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UTBILDNING 

Utbildningsverksamheten på MKC fortsatte under året att fördjupas med inten-

sivare samarbeten med redan etablerade kontakter, och breddas med fler upp-

dragsgivare från nya sektorer med en mångfald av arbetsplatsspecifika behov av 

utbildningsinsatser.

Som en del i att vara en lärande institution tar vi emot praktikanter från 

universitet och högskolor. Anja Norell, utbildare och metodutvecklare, har haft 

huvudansvaret för våra kontakter med lärosäten och säkrandet av en trygg 

praktikplats för studenter. Vi är glada att efter praktiken också ha kunnat anlita 

en av studenterna för ett kortare arvoderat uppdrag som hjälp i utvecklingen av 

våra utbildningsteman. Under 2019 landade vi därför i 10 formaliserade teman: 

Mångfald & inkludering, Vardagsrasism och vithetsnormen, Normkritik i prakti-

ken, Interkulturella processer, Intersektionalitet, Genus, Rasism(er), Bilders makt, 

Den hållbara staden och Begripliga begrepp.

Samarbeten forsätter att genomsyra utbildningsteamets arbete. Utbildare 

och metodutvecklare Marit Nygård tillträdde under året som ansvarig för MKC:s 

publika verksamhet och kan nu ännu mer koppla samman utbildningsteamets 

samverkan med utställning, verkstad, bibliotek och Mångkulturella almanackan.

MKC i stort, och utbildningsteamet specifikt, ska vara en självklar strategisk 

kunskapsresurs för sin ägare, Botkyrka kommun. I en organisk process, ledd av 

utbildningsansvarig, Aygül Kabaca arbetade vi under året tillsammans med kom-

munledningsförvaltningen fram ett kunskapsuppdrag åt MKC för kommunorga-

nisationen. 

Som del i stiftelsens utbildnings- och bildningsuppdrag ska vår forskning, 

kunskap och erfarenheter av urbana livsvillkor, interkultur och mänskliga rättig-

heter erbjudas en bredare allmänhet, civilsamhället, privat och offentlig sektor 

såväl som den egna kommunen specifikt. 

Under hösten har Kommunledningsförvaltningens avdelning för hållbar sam-

hällsutveckling och vi på MKC formulerat ett kunskapsuppdrag på treårsbasis 

som ska formaliseras under första kvartalet 2020.

SÄRSKILDA UTBILDNINGSSATSNINGAR OCH LÅNGSIKTIGA  
UPPDRAG

Botkyrka kommun – Lärandecirkel om rasism

Botkyrka kommuns Socialförvaltning, Förebyggandesektionen, tog kontakt med 

MKC:s forskning- och utbildningsenhet för att få till stånd ett skräddarsytt ut-

bildningsupplägg anpassat för kommunens egen verksamhet och praktik i fält. 

Lärandecirkeln är en metod för cirkeldeltagarna att i en samskapande läro-

process utveckla ny kunskap och nya handlingsmöjligheter i förhållande till 

aktuella utmaningar och teman. Denna lärandecirkel erbjöds över fyra tillfällen 

under ledning av MKC:s forskningsledare René León-Rosales med pedagogiskt 

stöd från Aygül Kabaca som också dokumenterade hela processen med målsätt-

ningen att delge deltagarna medskick för fortsatt internt arbete och implemen-

https://mkcentrum.se/mangfald-inkludering/
https://mkcentrum.se/vardagsrasism-vithetsnormen/
https://mkcentrum.se/normkritik-i-praktiken/
https://mkcentrum.se/normkritik-i-praktiken/
https://mkcentrum.se/interkulturella-processer/
https://mkcentrum.se/intersektionalitet/
https://mkcentrum.se/genus/
https://mkcentrum.se/rasismer/
https://mkcentrum.se/bilders-makt/
https://mkcentrum.se/den-hallbara-staden/
https://mkcentrum.se/begripliga-begrepp/
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tering. Tyngdvikten låg alltid på att inkorporera deltagarnas egna erfarenheter 

och lärdomar från varje tillfälle in i det nästa, för att verksamhetskoppla hela 

arbetet, samt erbjuda skräddarsydda litteraturlistor med senaste forskningen 

och diskursen från fältet. 

Lärandecirklar växer fram organiskt utifrån deltagarnas behov, med forsk-

nings- och pedagogiskt stöd för utveckling inom den yrkesverksamma gruppen, 

vilket passade fältarbetarna på enheten för förebyggande arbete bra.

Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för pedagoger  
– sjunde gången! 

Högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för yrkesverksamma pe-

dagoger på 7,5 högskolepoäng fortsätter utvecklas av MKC i samarbete med 

Södertörns högskola. En sjunde kursomgång genomfördes under hösten. I år 

har MKC tagit över ansvaret för större delar av undervisningen än tidigare år 

och fortsätter med ett ytterligare övergripande ansvar för kursens innehåll och 

logistik. Ansvariga lärare är Anja Norell och Marit Nygård som har omformat och 

utvecklat kunskapsinnehållet. Deltagare på kurserna är yrkesverksamma pe-

dagoger från främst Stockholms stads för-, grund- och gymnasieskolor. Kursen 

finansieras av Stockholms stads utbildningsförvaltning. Samtal med Södertörns 

högskola och Stockholms stad för ytterligare en kurs under hösten 2020, kurs-

omgång åtta, har genomförts under året och kommer att fortsätta under våren 

2020. 

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. 

Perspektiven och erfarenheterna från högskolekursen är också utvecklande för 

våra övriga utbildningsinsatser på MKC. Samtal har inletts under året med Anna 

Whitlocks gymnasium om att få använda deras lokaler för att hålla aluminät-

verksträffar. 

Riksidrottsförbundet – enstaka, långvariga och kontinuerliga  
insatser för en inkluderande idrott 

Under 2019 har MKC fördjupat samarbetet med Riksidrottsförbundet – RF. Vi har 

fört kontinuerliga samtal och varit tillgängliga för rådgivning och konsultativa 

möten i frågor som rör organisationens mångfalds- och likabehandlingsarbete, 

både nationellt och regionalt. Vi har medverkat med en föreläsning och work-

shop på Riksidrottens rikskonferens med ett nytt utbildningstema, Intersek-

tionalitet, som numera ingår i MKC:s ordinarie utbildningsutbud. Konferensen 

samlade idrottsrörelsens integrationssamordnare, distriktschefer och verksam-

hetsledare, som med MKC:s deltagande gavs en förståelse för vikten av ett inter-

sektionellt synsätt i arbetet för en inkluderande idrott. 

Vi tilldelades också uppdraget att samverka i planeringen av Riksidrottsför-

bundets temakonferens ”En idrottsrörelse för alla? – Idrottsrörelsens trösklar för 

att nå och engagera tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund/migrationsbak-
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grund”, som genomfördes i oktober. I uppdraget ingick även att moderera hela 

konferensen som samlade över 170 deltagare på Clarion Hotel Sign i Stockholm. 

En föreläsning framfördes på temat ”Föreställningar om den svenska jämställd-

heten” kopplat till tankar om svenskhet och breddad representation i bild och 

text. Vårt deltagande på konferensen har lett till nya utbildningsförfrågningar 

från lokala idrottsförbund. Föreläsningen från denna konferens har spelats in 

som utbildningsfilm för att användas som en permanent utbildningsresurs för 

RF:s interna kunskapsutveckling. Satsningen har varit lyckad och samtal om yt-

terligare samarbeten och uppdrag under 2020 har förts, såsom en uppföljande 

konferens till ”Idrottens trösklar” och en skräddarsydd variant av Erfarenhets-

baserad kurs i normkritik för pedagoger för RF:s personal. #InkluderandeIdrott 

#IdrottFörAlla 

Reality Check – Sveriges första app mot rasism.  
NU också som utställning! 

Appen Reality Check växte under 2019 från att vara det interaktiva spelet för 

barn och unga, med syfte att stärka civilkurage, informera om rättigheter och 

skyldigheter, och motverka rasism i alla dess former, till att också bli en turne-

rande utställning. Materialet är framtaget av MKC:s utbildningsteam och bygger 

på innehållet från appen. Det rymmer både filmer, texter och grafik, grundat 

på de intervjuer som gjorts med barn och unga om deras egna upplevelser av 

rasism, samt den forskning om rasism, migration, svenskhet och mellanförskap 

som bedrivs på bland annat MKC. Utställningen invigdes på MKC i oktober och 

skickades ut på turné i slutet av året. 

Inom ramen för projektet har vi också:

w Genomfört workshops i skolor: Som under tidigare projektår har vi 2019 

fortsatt att genomföra workshops utifrån appens tema om rasism och civilku-

rage, för elever och personal i skolor runt om i Sverige samt presentationer av 

appen i olika sammanhang. 

w Ansvarat i styrgruppen: MKC:s verksamhetschef Leif Magnusson fortsatte 

uppdraget i styrgruppen för projektet, det högsta beslutande organet för pro-

jektets strategiska arbete. 

Bild ur Reality Check.  

Jiang-Li vinkar.
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w Uppdaterat Lärarhandledningen: Under året uppdaterades också lärar-

handledningen med stöd från MKC, till att inkludera fler karaktärer från spelet, 

bland annat den samiska personen Ibba. Handledningen hålls levande för att 

underlätta lärares och andra ledares jobb i att uppfylla demokratiuppdraget. 

w Lämnat över stafettpinnen: Som fjolårets vinnare av Årets Initiativ 2018, 

bjöds representanter för appen – Lova Wallerö, Teskedsorden, och Aygül Kabaca, 

MKC, in till Frivilligdagen den 5 december på Clarion Hotel Sign i Stockholm för 

att presentera innevarande års finalister och slutligen vinnare. Årets Initiativ är 

ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut av Forum – idéburna 

organisationer med social inriktning.

w Producerat och spelat in informationsfilmer: För att marknadsföra appen 

anlitade vi inom ramen för projektet ett filmteam för att spela in en film med 

barn och unga som målgrupp, och en film specifikt för lärare och andra vuxna. 

Aygül Kabaca skrev manus och agerade också framför kameran.

Det treåriga Arvsfonden-finansierade projektet #APPropåRasism under led-

ning av Teskedsorden och Mångkulturellt centrum – MKC avrundades vid årets 

slut 2019, med en överenskommelse mellan projektpartners att implementera 

initiativet i ordinarie verksamheter, att gå från projekt till hållbart engagemang. 

Under ett par år framöver kommer vi förvalta detta interaktiva verktyg och till-

skjuta resurser för att säkerställa dess fortlevnad genom digitala uppdateringar i 

apputvecklingen samt dess synlighet och tillgänglighet i AppStore och på Goog-

le Play. Vid årsskiftet 2019–20 hade appen över 19 000 unika nedladdningar. 

#APPropåRasism 

Live Nation – En mångfacetterad mångfaldssatsning

Det treåriga mångfaldsuppdrag som Live Nation och Luger anlitat oss för led 

mot sitt slut under 2019. Vi avrundade med två konsultativa sessioner tillsam-

mans med representanter för ledning och arbetsgrupp med att föreläsa och 

stötta strategiskt i deras arbete med ”Aktiva åtgärder mot diskriminering på 

arbetsplatser”. Live Nation och dotterbolaget Luger, är Sveriges största bolag 

för bokning av artister, konserter och evenemang, och initierade under hösten 

planer för ett fortsatt arbete med MKC:s utbildningsteam. De eftersöker vår ex-

pertis i frågor om mångfald, breddad etnisk representation och inkludering i sitt 

strategiska och operativa arbete. 

Pedagogiska pärlor – Mångkulturella almanackans mångsidighet 

Det uppskattade pedagogiska komplementet till Mångkulturella almanackan – 

Pedagogiska pärlor, har fortsatt utvecklats under redaktörskap av Marit Nygård 

i samverkan med MKC:s konstpedagog Luz Miranda. Pedagogiska pärlor publi-

ceras månatligen på hemsidan https://mkalmanackan.se/pedagogiska-parlor/ 

#MKalmanackan

SAMARBETEN 

Under året har vi fortsatt att vårda våra kontakter och systematiserat nya trygga 

samarbeten med partners både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
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Löpande kontakt och nya nätverk har öppnat för dialog och fortsatt arbete 

framöver med: Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk, Botkyrka kommun, 

Changers Hub, Co-inform, Dona Hariri AB, Fanzingo, Folkbildningsrådet, Forum 

för levande historia, Forum – Idéburna organisationer, Fredens Hus, Fryshuset, 

Länsstyrelsen i Stockholm, Moderna Museet, Perspektivmuseet Tromsö, Norge, 

Region Stockholm, Regeringskansliet, Riksidrottsförbundet, Riksteatern, SISU 

idrottsutbildarna, Stockholms stad, Svenska Filminstitutet, Sveriges Television 

SVT, Södertörns högskola, Teskedsorden, Textilmuseet och, University of Hel-

sinki, och Unesco LUCS. 

PUBLIKATIONER

Medverkan i normkritisk antologi 

Anja Norell och Marit Nygård har författat ett kapitel i antologin ”Normkritisk 

pedagogik – Perspektiv, utmaningar och möjligheter” (Studentlitteratur AB, 

2019. ISBN: 9789144118086). 

Boken är uppföljare till den antologi som gavs ut för tio år sedan med samma 

titel och som anses vara grundtexten för kanon inom normkritisk pedagogik i 

Sverige. I april, i samband med releasefesten för boken, anordnades på Söder-

törns högskola ett symposium där Anja deltog i ett panelsamtal inför drygt 80 

personer.

Påtagligt är att vår medverkan i antologin, kapitlet ”De normkritiska pedago-

gerna i mellanrummet”, har ökat efterfrågan på MKC:s utbildningstema Norm-

kritik i praktiken – ett kvitto på att fördjupningsarbete inom våra frågor, på flera 

plan inom flera sfärer, ökar medvetandet och bidrar till folkbildning. 

Läromedel för svenskspråkiga skolor i Finland: ”Upptäck normer!”

Vårt normkritiska material ”Upptäck normer!” ur MKC:s metodbok ”Lås Upp”, 

har publicerats digitalt i läromedlen för svenskspråkiga skolor i Finland. Förlaget 

Schildts & Söderströms gör läromedel för de svenskspråkiga skolorna i Finland. I 
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deras nya digitala läromedel i modersmål för gymnasiet använder de sig av tex-

ter, bilder, videor och ljud som material för uppgifterna, där eleverna ska analy-

sera materialet och skriva essäsvar. 

Utbildningsmaterial: ”Youmo i praktiken, ett handledningsmate-
rial om att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med ny-
anlända”

På uppdrag av MUCF – Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor har 

Anja Norell och Marit Nygård gjort större uppdateringar av handledningen och 

utbildningsmaterialet som släpptes digitalt och i bokform under 2019. Handled-

ningen är knuten till youmo.se, en del av ungdomsmottagningen på nätet, med 

information på arabiska, dari, somaliska, tigrinja, och lätt svenska. Vår kunskap ef-

terfrågades specifikt utifrån vår erfarenhet av att arbeta med frågor kopplade till 

hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier 

och aktuell lagstiftning, forskning och praktik kopplad till handledningens teman. 

ENSKILDA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH KORTARE UPPDRAG

På Mångkulturellt centrum – MKC, Fittja gård har vi mött 459 personer som varit 

deltagare i direkta utbildningssammanhang där vi genomfört hela utbildnings-

dagar, hållit teoretiska föreläsningar och interaktiva workshops, kurerat guidade 

visningar av aktuell utställning om demokrati, tagit emot studiebesök och hållit 

presentationer för gäster, samt modererat författarsamtal och paneler. Vi har 

samtalat bl.a. med författarna Dona Hariri och Arjan Verdooren, välkomnat per-

sonal från Perspektivmuseet på Tromsö, föreläst på idrottstematisk konferens 

med Unesco LUCS och processlett Lärandecirkel vid fyra tillfällen för Socialför-

valtningen på kommunen. Under åtta heldagar har vi genomfört högskolekurs 

för pedagoger i Stockholms stad, och under året har vi haft äran att utbilda re-

presentanter från ABF, Linköpings kommun, Riksteatern, Skansen, Skärholmens 

stadsdelsförvaltning, Sveriges Television SVT och studenter från Södertörns 

högskola. 

Externt, hos uppdragsgivare på annan plats än MKC, har vi träffat totalt 1 162 

personer från organisationer som RFSL, Moderna Museet och Sveriges Kom-

muner och Landsting SKL, till ung scen/öst, Live Nation och Alandica Debatt. Vi 

har engagerat hela 492 skolelever och studenter från af Chapmangymnasiet i 

Karlskrona till Linneaskolan i Umeå, via Södertörns högskola i Huddinge och Sjö-

lins gymnasium i Stockholm, totalt fördelat på åtta tillfällen. Vi blev inbjudna att 

leverera examenstalet för avgångselever från kandidatprogrammen på Söder-

törns högskola och har i olika sammanhang fått utbilda 279 representanter för 

Riksidrottsförbundet, SISU idrottsutbildarna samt Smålandsidrotten.

Deltagande i referensgrupper och ledning av konsultativa samtal: 2019 ut-

märker sig som det år då utbildningsteamet anlitades för konsultativt samtals-

stöd, processledning och att agera expert i referensgrupper, i större utstäckning 

än tidigare år. Totalt träffade vi 129 personer i dessa konstellationer, fördelat på 

fem olika uppdragsgivare däribland, Folkbildningsrådet, TCO och Hanaholmen 

Kulturcentrum för Sverige och Finland. 

http://www.youmo.se
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Totalt antal deltagare i utbildningsteamets samlade insatser på uppdrag av 

kund uppgår till 1 621 personer, på 10 fysiska orter, fördelat på 48 tillfällen vilket 

är en stadig siffra något högre än från fjolårets statistik. Vi breddar våra arenor 

för i vilka sammanhang och på vilket sätt vi når ut med vår utbildningsverksam-

het, och under 2019 har vi fortsatt i en parallell digital riktning med en alltmer 

starkare närvaro i sociala medier, onlineforum och ett kontextualiserande av 

kunskap i samhällsdebatten. MKC:s utbildning är relevantare för fler!
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DIALOG OCH NÄTVERKSBYGGANDE 

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

tionellt. Kärnan i arbetet är forskningsbaserad och handlar om kunskapsutbyte 

som involverar politiker, tjänstemän och civilsamhället. Detta ska öka kunskapen 

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 stadsnätverken Unesco LUCS, ECCAR och ICC. Samtliga har en in-

ternationell koppling men då främst till arbetet mellan städer i Europa. 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, kommunledningsförvaltningen utvecklar 

MKC 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. 

LOKAL FÖRANKRING

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

krävs förankring i Botkyrka som lokalsamhälle och som kommunal organisation. 

I nätverksgruppen i Fittja deltar olika medarbetare från centret. MKC:s medar-

betare deltar också löpande i studiebesök från andra kommuner och organi-

sationer i landet, till exempel i utbyten med kommunens vänorter eller möten 

inom föreningen Unesco LUCS. Centret har också ett löpande samarbete med 

lokala ABF Botkyrka/Salem, Bilda, Botkyrka konsthall, Botkyrkabyggen, Botkyrka 

folkhögskola, Fittja bibliotek och Fittjaskolan kring samproduktion och program-

verksamhet. 

Botkyrkaforum

Under året fortsatte arbetet med att formera stöd till Botkyrka kommun för ar-

bete med interkulturella samhällsfrågor kopplat till kommunens medlemskap i 

de tre stadsnätverken Unesco LUCS, ECCAR (European Coalition of Cities Against 

Racism samt ICC (Intercultural Cities).

Under 2019 genomfördes två träffar inom Botkyrkaforum där förvaltnings-

tjänstemän och civilsamhällesrepresentanter deltog. 

26 april Eftermiddagskonferens med inbjudan till medlemmarna i Botkyrka-

forum. ”Idrotten i rörelse” kopplade tematiskt till kunskapsspåret idrott, kultur, 

antirasism och inkludering som drivs inom nätverken ECCAR och Unesco LUCS. 

Presentationer och diskussioner om internationellt, nationellt och hur arbetet 

kan förankras på lokal nivå. 
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27 september Presentation av kunskapspiloten inom Unesco LUCS, ”Inter-

kulturell flyktingmottagning” för kommunens tjänstemän och företrädare för 

civilsamhället.

22–25 oktober Mikael Morberg deltog i ett första möte i Amsterdam arrang-

erat av det transnationella EU-projektet City Rights United där centret ingår som 

partner. Vi ser deltagandet som ett fortsatt utforskande av andra europeiska 

städers arbete och kring frågor om urbant medborgarskap och värnande av rät-

tigheter för flyktingar och papperslösa. 

Nina Edström representerade MKC i kommunens strategiska grupp för plats-

utveckling (SGP) där ärenden som berör platsen Botkyrka bereds för att sedan 

tas upp i kommunledningsgruppen. Nina Edström deltog i fem möten och Mi-

kael Morberg ersatte henne vid ett tillfälle.

ECCAR

I MKC:s uppdrag för kommunen ingår att delta vid internationella nätverksmö-

ten inom styrkommittén för internationella ECCAR och rapportera tillbaka till 

Botkyrkas politiska organisation. 

15 februari deltog Mikael Morberg på nationellt ECCAR-möte i Malmö kring 

temat ”Motverka hatbrott och erbjud konflikthantering”.

7-8 juni deltog Mikael Morberg tillsammans med Robert Aslan vid ECCAR:s 

styrkommittémöte i Toulouse. 

22-23 november deltog Nina Edström vid ECCAR:s styrkommitémöte i Barce-

lona. Temat var ensamkommande minderåriga. 

MKC UPPMÄRKSAMMAR GODA KRAFTER

MKC vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom 

att årligen dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resesti-

pendium. 

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på upp-

drag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. Det tilldelas en person, orga-

nisation eller grupp verksam i Botkyrka. K P Arnoldson var stins i Tumba. Han var 

också journalist, författare, pacifist, riksdagsman och nobelpristagare. Han var 

med och bildade Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1883. År 1908 tilldela-

des hans Nobels fredspris.  

2019 års K P Arnoldson-pristagare var Victoria Escobar och Chrishan Fernando.

”För sina gemensamma framtidsbyggande insatser för Botkyrkaborna, 

inte minst för barn och unga i norra Botkyrka. De är två lokala ledare som 

utvecklat verksamheter både i Norsborg, Alby och i Fittja. De har bland 

annat genom att starta den ’moderna idrottsföreningen’ SPEAR IF intro-

ducerat idrottande till en låg kostnad som tillgängliggör olika idrotter för 

alla, utan krav på tävlan. Verksamheten vänder sig till Botkyrkabor som 

annars inte skulle ha kunnat delta i idrott. Victoria och Chrishan arbetar 

med lokala inspiratörer, får igång ledarutbildningar och utgår från sina 

egna erfarenheter. De är drivna ledare och vill själva ge tillbaka till sina 
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områden – för att Botkyrkaborna ska se och uppleva fler olika fritidsalter-

nativ lokalt där de bor. De vägleder unga människor att hitta sina egna 

resurser och skapar därmed också framtidstro. Chrishan Fernando är 

idag i huvudsak verksam inom Stockholmsidrotten och Victoria Esco-

bar på Changers Hub i Alby. De fortsätter att utveckla nya områden och 

verksamheter samtidigt som de behåller sina hjärtan i Botkyrka. De båda 

har gjort sig väl förtjänta av K P Arnoldsonpriset.”

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

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

Stipendiet delades ut för första gången 2002. Stipendiet som är på 10 000 kr kan 

sökas av såväl organisationer som enskilda yrkesverksamma, forskarstuderande 

eller forskare. Det är avsett för förkovran, till exempel resor, kurser, seminarier 

eller inköp av litteratur. Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd med cen-

trets verksamhetschef. 

Juan Ramirez fick 2019 års stipendium för att delta i andra fasen av ett forsk-

ningsprojekt och inspelning av en dokumentär om influenser och relationer mel-

lan ursprungsbefolkningsmusik från Anderna i Sydamerika och samtida musik, 

speciellt heavy metall (hårdrock).

UNESCO LUCS

MKC är medlem i föreningen Unesco LUCS (Local Unesco Collaboration Sweden) 

och har i uppdrag av föreningen att stödja etableringen av verksamheten. 

Föreningen arbetar med kunskapspiloter som metod och MKC har tidigare ge-

nomfört kunskapspiloten Kunskapsbanken Bilders makt (www.bildersmakt.se). 

Under året inleddes en diskussion om en kommande pilot för MKC. Unesco LUCS 

är en viktig kontaktyta för MKC som fram till 2019 mest handlat om att stödja 

föreningen. Genom MKC:s nätverk har nya medlemmar knutits till Unesco LUCS. 

Prisutdelningen ägde rum 

torsdag 25 april i Brage-

salen, Hallunda Folkets hus 

i samband med Botkyrka 

kommunfullmäktiges sam-

manträde.

http://www.bildersmakt.se
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Inom Unesco LUCS finns även en koppling till andra viktiga nationella och inter-

nationella kommunbaserade nätverk kring interkulturell samhällsutveckling som 

är av betydelse för MKC att följa och använda.

CITY RIGHTS UNITED

MKC ingår sedan hösten 2019 i ett transnationellt EU-projekt inom ramen för 

programmet ”Europe for citizens”. I fokus står mänskliga rättigheter med fokus 

på papperslösa i städerna och deras livssituation. Målet är att ta fram en verk-

tygslåda till 2021 utifrån lokala erfarenheter från medverkande gräsrotsrörelser 

och organisationer från Amsterdam, Köpenhamn, Barcelona, Neapel, Utrecht 

och Hamburg. I det lokala arbetet samverkar centret med Botkyrka kommun 

kring utveckling av frågor kring urbant medborgarskap, självorganisering, doku-

mentation och kulturarv. 

NOBO

Projektet NoBo startade 2017 och har verkat under tre år med stöd från Statens 

kulturråd i syfte att erbjuda möjligheter för unga vuxna att lära sig om musik-

produktion i vid mening; studio, text, omslag och arrangemang. Verksamheten 

har varit placerad i Fittja gård och vid den öppna graffittiväggen på parkerings-

platsen. Två positiva händelser under året har varit att det nya samarbetet med 

Fanzingo utifrån en Arvsfondsansökan beviljades med medel för tre år, och 

NoBo:s medverkan på musikeventet ”Way Out West” i Göteborg. Där deltog 

även unga från ABF Botkyrka för att lära sig festivalkunskap inför ”Hjärta Alby” 

som arrangerades i augusti. 

Mindre bra var att studioutrustningen stals under en eftermiddag liksom att 

höststormen slog ned och flisade graffittiväggen. Men både vägg och studio har 

återskapats för verksamheten. 

NoBo övergår i ny skepnad kommande år men behåller en verksamhet på 

Fittja gård och i MKC:s organisation. Inriktningen mot musikproduktion fortsät-

ter med ett ökat inslag av kopplingar till den kommersiella musikbranschen och 

utvecklande av en digital plattform. En uppstartskonferens anordnades i okto-

ber under rubriken ”Fuck branschen” på MKC med stort deltagande.

Way out West 2019. Besökare: 3000 

Fuck branschen 18 oktober. Besökare: 60

FLER SAMARBETEN

Under året utökades gruppen av mer stabila samverkanspartners då en avsikts-

förklaring träffades med Centrum för Religion och Samhälle vid Uppsala Uni-

versitet. Det samarbete som inletts med institutionen är forskningssamarbetet 

med CemFor – Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism – i projektet 

”MetLab” (se Forskning). Övriga samarbetspartners med avsiktsförklaringar är 

Nordiska museet, Södertörns högskola och Institutet för språk och folkminnen. I 

syfte att utveckla MKC:s kunskapsuppdrag och göra det mer effektivt i spridning 

och nytta har en dialog pågått under året med företrädare för dessa partners 

i olika former. Nordiska museet och Södertörns högskola har representanter i 



                                                                                                                   SIDAN 23VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

centrets styrelse. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att värdera hur centrets 

verksamhet kan stärkas av de avsiktsförklaringar som tecknats.

Södertörns högskola 

w Samarbete sker i forskningsprojektet MetLab (se Forskning). 

w Samarbete sker i kursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för yrkesverk-

samma pedagoger , 7.5 hp på Fittja gård.

w Samarbete sker i insamling av material till Mångkulturella almanackan 

genom etnologiutbildningen.

w Utbyte med lärare och studenter i Socialt Arbete på Fittja gård.

w Samarbete kring konferensen Aktivism och Jämlikhet (se Program).

Institutet för Språk och folkminnen (ISOF)

w Insamlade minnen från migration lämnas till institutets arkiv.

w MKC ingår i den nationella referensgruppen för immateriella kulturarvet.

w Planering har inletts för att inkomma med material till metodiska exempel 

inom Levande traditioner.

Nordiska museet

w Insamlade minnen från migration lämnas till museets arkiv.

w Museets personal har medverkat i mötet med skrivarcirkel med Botkyrka 

folkhögskola.

w Möte med museichefen om framtida möjligheter till samarbete.

Utöver dessa delar sker informella diskussioner på olika nivåer vilka inte redo-

visas här. Samarbete har även etablerats med andra delar av Uppsala Universitet 

kring forskning. Med stiftelsegrundaren Botkyrka kommun har inletts en diskus-

sion om ett fördjupat kunskapsuppdrag som kan stödja kommunorganisationen.

#1000dagarkultur

Den 16 december 2019 publicerades på initiativ från Riksteatern i DN en debatt-

artikel där 17 kulturchefer, däribland MKC:s Leif Magnusson, gick samman och 

krävde att skyddet för kulturen ska stärkas i grundlagen. Artikeln avslutades 

med följande: ”Den 16 december är det 1 000 dagar kvar till nästa val. Då bjuder 

vi in organisationer till ett gemensamt initiativ som syftar till att genomföra lika 

många insatser, en om dagen, som ska visa på kulturens roll för en livskraftig 

demokrati. Delvis genom att lyfta det vi redan gör, men även genom att skapa 

plattformar för diskussioner om kultur. Så som debattinlägg, informationssprid-

ning, samtal med politiker och medborgare. Små som stora insatser. Vi uppma-

nar alla aktörer som vill ansluta sig till initiativet. Det är vår övertygelse att vi, 

mer än någonsin, måste ta debatten om kulturens roll. Vi kommer att göra det 

varje dag, tusen gånger om”. MKC ingår i styrgruppen och kommer att medverka 

i arbetet under 2020 och framåt. 
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ATT MINNAS MIGRATIONEN 

Att minnas migrationen är ett pågående projekt som görs i samarbete med 

Nordiska museet. Projektet samlar in skrivna minnesberättelser på temat migra-

tion och bygger, utvecklar och bevarar på så sätt Sveriges historia och kulturarv. 

Ett tidigare inlett samarbete med Botkyrka folkhögskola fortsatte under 

2019. Mångkulturellt centrums bibliotekarie och en av folkhögskolans peda-

goger genomförde en utarbetad skrivarcirkel där temat var ”Varje berättelse 

är viktig”. Under våren träffades även en klass från folkhögskolan fyra gånger 

i MKC:s bibliotek där varje träff inleddes med en kortare skrivövning för att ut-

veckla deltagarnas sätt att beskriva sina levnadsöden. Jonas Engman, intendent 

på Nordiska museet bjöds in för att berätta om deras verksamhet och vikten av 

att berätta sin berättelse. Deltagarnas berättelser skickades när de var färdiga 

till Nordiska museets arkiv och Institutet för språk och folkminnen för att sparas 

och delas vidare bland forskare och besökare.

I samverkan med Botkyrka bibliotek arrangerades under året åtta workshops 

vid två finskspråkiga avdelningar på äldreboenden i Botkyrka kommun. Detta 

material är nu under bearbetning och förhoppningen är att dessa berättelser i 

kombination med ytterligare material ska kunna samlas i en bok. 

En viktig del av planeringen för Att minnas migrationen under året var också 

att säkerställa att arbetet fortsätter och utvecklas under vår ordinarie bibliote-

karies föräldraledighet. Som vikarie för Tal Lewinsky rekryterades Andreas Ali 

Jonasson. Delvis utifrån hans kompetens kring våra nationella minoriteter, med 

specifik kompetens kring gruppen sverigefinnar, delvis för hans kompetens i ar-

betet med Mångkulturella almanackan under året. 
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UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAM

Utställningsverksamheten har under 2019 tacklat svåra frågor, ofta med konsten 

som medium. Tillsammans med andra aktörer, individer och organisationer har 

utställningarna diskuterat civilkurage, migration och HBTQ- frågor. Flertalet av 

våra utställare är från närområdet eller lyfter ämnen med direkt koppling till 

MKC:s frågor. Vi har samarbetat både med etablerade samarbetsparter som Te-

skedsorden och Xenter/Tumba gymnasium likväl som med nya, till exempel Hal-

lunda Daglig Verksamhet.

Under året har vi producerat en mobil utställning och bjudit in andra att 

ställa ut, både grupper och individer. Med basutställningen En för alla, alla för 

vem? inräknad har MKC under året haft åtta utställningar. I Länken har sju ver-

nissager invigt de sju utställningar som visats. MKC har dessutom producerat en 

vandringsutställning som hittills har rest till tre platser i Sverige.

Under 2019 inleddes ett planeringsarbete för utställningsverksamheten un-

der 2021–2023. Under en förmiddag hölls en workshop där alla medarbetare på 

MKC deltog. Målet var att samla in nya tankar och förslag på kommande utställ-

ningar samt undersöka hur vi kan förbättra utställningsverksamheten. Efter ett 

flertal möten skapades en preliminär skiss för de kommande tre åren.

STORA UTSTÄLLNINGSHALLEN

En för alla, alla för vem? är en arena för diskussion, samtal och reflektion kring 

demokrati och vår tids största samhällsfrågor. Under året har besökare självstän-

digt och tillsammans med oss under guidade visningar diskuterat demokratins 

utmaningar. Besökare har under sina besök hos oss kunnat ta del av utställning-

ens forskningsbaserade innehåll och konstverk av några av Sveriges främsta 

street art-konstnärer. Under 2019 påbörjades planeringen av en uppdatering av 

utställningen med deadline mars 2020. 

VANDRINGSUTSTÄLLNING

Reality Check – Sveriges första app mot rasism. 

Appen Reality Check växte under 2019 från att vara ett interaktivt spel för barn 

och unga, med syfte att stärka civilkurage, informera om rättigheter och skyl-

digheter, och motverka rasism i alla dess former, till att också bli en turnerande 

utställning! 
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Utställningen visades först i Länken på MKC för att sedan resa till tre andra 

platser i Sverige.

Turnéplan: Uppsala, Fredens hus, november – december 2019, Göteborgs 

stadsbibliotek, december 2019 – januari 2020, Sandvikens kulturcentrum, januari 

– februari 2020.

Den mobila utställningen väckte under 2019 mycket intresse och bokades 

snabbt upp. I och med det starka intresset valde Mångkulturellt centrum och 

Teskedsorden att förlänga sitt samarbete och utställningsturnén forsätter även 

under 2020. Utställningen producerades av Mångkulturellt centrum. Reality 

check är ett samarbete mellan Teskedsorden, Mångkulturellt centrum och Anna 

Lindh-stiftelsens svenska nätverk, med stöd av Arvsfonden och MUCF.

BLACK BOX

12 april–30 augusti

Shattered Country, Suzan Habib, utställning och filmvisning

Ett urval av Suzan Habibs verk från serien Shattered Country visades i Black Box i 

samband med Habibs utställning Crossroads i Länken. En pilot för en kommande 

dokumentärfilm om Suzan Habib skapad av Maria Berg visades också här utan 

avbrott under MKC:s öppettider.

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med en ny utställning i Black Box. 

Tanken är att utställningen med hjälp av MKC:s digitala verktyg Reality Check 

och Kunskapsbanken Bilders Makt ska fungera som en introduktion till ämnet 

rasism. Utställningen har målgruppen 13–19 år.

LÄNKEN

1 februari–1 mars 

Överväga att våga. Xenter/Tumba gymnasium

För elfte året i rad samarbetade Mångkulturellt centrum med estetelever som 

läser bild och animation på Xenter/Tumba gymnasium. Under hösten 2018 star-

tade diskussioner och den konstnärliga processen utifrån temat civilkurage. I 

början av 2019 hölls utställningen bestående av ett stort kollektivt verk och flera 

mindre individuella konstverk. Tillsammans skapade eleverna en gemensam hel-

het i en tid då samarbete kanske är viktigare än någonsin.

8 mars–5 april

Fotoprojekt, FEELINGS. Hallunda Daglig verksamhet.

Moa Hesslegård, Nisse Söderman och Victoria Valverde arbetar i fotogruppen på 

Hallunda Daglig Verksamhet. Under 2017 fotograferade gruppen sig själva och 

andra modeller från den dagliga verksamheten utifrån temat känslor. I samband 

med utställningen hölls en välbesökt vernissage med musikuppträdanden av 

Hallunda Daglig Verksamhet. Ett samarbete mellan MKC, Botkyrka kommun och 

Hallunda Daglig Verksamhet.

12 april–10 maj

Crossroads, Susan Habib

Suzan Habibs konst tar ofta avstamp i hennes minnen från Afghanistan. 16 år 
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gammal kom hon tillsammans med sin familj, som politiska flyktingar, till Sverige. 

I Habibs kontverk diskuteras bland annat Afghanistan, feminism och queerlivet. 

Kärnan i verken är människan och mötet människor emellan.

17 maj–30 augusti

Osäkra liv, utsatta kroppar, Angelica Harms

Angelica Harms mottagare av Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2018 

visade sommaren 2019 sitt arbete på MKC. Utställningen om människor på flykt 

och livet i limbo på ön Lesbos bestod av fotografier tagna under flera tillfällen i 

Grekland.

6 september–11 oktober

Inre trädgård, Eugenia Bandeira

Eugenia Bandeira är en lokal konstnär bosatt i Slagsta. I sin konst skapar Ban-

deira en ständigt föränderlig värld. Hon tänjer på gränser, utforskar och expe-

rimenterar. Spontat och intuitivt skapas målningar i hällteknik. I sina verk söker 

hon efter livets ursprung och mening.

16 oktober–8 november

Reality Check

Se rubrik: Vandringsutställning.

15 november–31 januari 2020

VÅGA!

Verkstadsutställningen VÅGA! är en årligt återkommande tradition. Konsten 

är skapad av barn, unga och vuxna i vår skapande verkstad. Här synliggörs den 

mångfald av modiga berättelser och uttryck som möjliggörs genom våra olika 

verkstäder. Utställningen är en hyllning till konstens kraft och de olika kreatö-

rerna som besökt och skapat med oss under 2019.

PROGRAMVERKSAMHET 

Genom en programverksamhet med bredd kommunicerar centret frågor om 

migration, kulturarv och urbana livsvillkor. Detta sker i samverkan med högsko-

lor, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Ambitionen är att trösklarna inte ska 

vara för höga så att besökare ska kunna lyssna och delta. 

Under 2019 bjöd vi på allt från samtal med författare, regissörer, boksläpp, 

filmvisningar, till barnteater och öppet hus. Forskare från två aktuella forska-

rantologier ”Nation i ombildning” och ”När betongen rätar sin rygg” valde att 

genomföra boksläpp med författarpresentationer på centret. Många av pro-

grammen kopplade tematiskt till vår arena för demokrati och utställningen ”En 

för alla, alla för vem?” Samverkan med Bilda och ABF möjliggjorde att vi kunde 

bjuda in fler föredragshållare och författare. Inom programverksamheten ge-

nomfördes också en mer forskningskopplad läsecirkel kring vithetsfrågor. Biblio-

teket och Mångkulturella almanackan anordnade egna program (se Mångkultu-

rella almanackan).
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Teater för barn – Karagöz på äventyr

Teatergruppen Gyllene Draken gästspelade i Hörsalen den 4–5 november med 

fyra föreställningar av ”Karagöz på äventyr”. Denna sågs av 240 barn i åldern 

6-10 år och deras lärare. Barnen kom från lokala förskolor och skolor. Ett samar-

bete med kultursamordnaren för barn och unga på Botkyrka kommuns kultur- 

och fritidsförvaltning. 

Samtal: Teater med barnperspektiv

12 april arrangerades ett samtal med Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare för Unga 

Klara och René León-Rosales. Samtalet rörde sig om barnperspektiv i praktik 

och forskning  och utgick ifrån deras gemensamma fokus på vilka strategier och 

motståndshandlingar barn och unga utvecklar för att hantera maktstrukturer. 

Samtalet var en avrundning efter att Unga Klara spelat föreställningar i Hallunda 

Folkets Hus under vecka 15. 

Fittja öppna kvarter

Den 14 september anordnades Fittja öppna kvarter där MKC samverkade med 

våra grannar i stadsdelen, Botkyrkabyggen (Vardagsrummet vid Krögarvägen 

10) och Botkyrka Konsthall (konstfestivalen Fittja, Mat & Konst). På plats fanns 

även SFI i Tumba och Antidiskrimineringsbyrå Syd som presenterade vad de gör 

på mötesplatsen Mångkulturellt centrum. I Arenan diskuterades demokrati och 

lokalt engagemang utifrån Fittjas framtid och Botkyrkadialogen. Medverkande 

var Parvaneh Sharafi, områdesstrateg i Fittja, Ahmad Azizi, demokratiutvecklare, 

Alvaro Fuentes, hållbarhetssamordnare, Charlotte Rydberg, områdesstrateg i 

Norsborg, Saadia Hussain, ”artivist”, Unga Fittja med flera. 

Hela världens mat i kvarteret? En Matvandring i Fittja genomfördes i samar-

bete med Mångkulturella almanackan där vi besökte affärer och restauranger i 

Fittja. René León-Rosales, Nina Edström och Aygül Kabaca presenterade aktuell 

forskning om medborgardrivna mötesplatser och inkluderande idrott. I matsa-

len i gamla Fittja gård tog Leif Magnusson med besökarna på en tidsresa kring 

Fittja gårds historia och diskuterade kulturarvsfrågor.

På gården blev det öppen graffitimålning med konstnärerna Tomas Sund-

strand och Aris som under några timmar skapade ett framtidståg med många 

kontraster. Dagen avslutades med en presentation av Bolivia, dess levande kul-

turarv och en dansuppvisning med gruppen Fuerza de los Andes på parkerings-

platsen. 

Suzan Habib, konstnär och slöjdlärare i Botkyrka skapade ett kollektivt konst-

verk med trådkonst i verkstan. Vid Konstkuben i Fittja höll Saadia Hussain, ”arti-

vist” en presentation av sitt lokala arbete.

Botvid och helgonkulten – unikt kulturarv från tiden då riket  
Sverige blev till

MKC får ibland frågor om att anordna programkvällar kring ”kunskapande” 

samtal som behöver föras lokalt. Centret har här en viktig demokratisk roll att 

spela som mötesplats för olika röster i frågor som exempelvis ett levande kul-
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turarv.  Under sommaren kontaktades vi av gruppen Botkyrka kyrka – hotat kul-

turarv som i oktober ville bjuda in författaren Maja Hagerman för ett föredrag 

och även diskutera sprängstenarna runt Botkyrka kyrka. Leif Magnusson inledde 

kvällen med att berätta om arbetet på centret med frågor om kulturarv, migra-

tion, integration och konstruktionen av svenskhet. Maja Hagerman, författare 

och vetenskapsjournalist, höll sedan ett föredrag om vad Botvid, medeltiden 

och legenden betyder idag utifrån sin bok ”Trådarna i väven. På spaning bland 

minnen och kulturarv i Sverige.” (Norstedts). Sedan blev det en frågestund med 

balanserade diskussioner om vad som nu händer i området runt Botkyrka kyrka 

och varför det ligger en massa sprängsten där. Hörsalen var fylld med engage-

rade personer från både kommunen och regionen vilket exemplifierar att kultur-

arvsfrågorna engagerar.  

Aktivism och jämlikhet

Mångkulturellt centrum beslöt under våren att anordna en novemberkonferens, 

ett event för att synliggöra frågor i demokratiutställningen En för alla, alla för 

vem? tillsammans med centrets pågående forskning och civilsamhällets starka 

engagemang i jämlikhetsfrågor. Det blev en interaktiv konferens där vi lyfte 

vunna erfarenheter från personer som under flera år varit aktiva inom ortenrö-

relserna runt om i Sverige. Under planeringen samverkade vi med forskare och 

samhällsaktivister som tidigare varit med och anordnat möten för aktiva i orten-

rörelser för att skapa en god arbetsform för dagen och hitta frågeställningar för 

en kritisk diskussion om aktivism, organisationer och demokrati. 

Vi tog också inspiration från boken När betongen rätar sin rygg. Ortenrö-

relsen och folkbildningens renässans (2019), som centrets forskningschef René 

León-Rosales skrivit tillsammans med Ove Sernhede och Johan Söderman. 

Totalt under dagen deltog över 70 personer. Samtalen och diskussionerna 

skedde mitt i utställningen, biblioteket, Verkstan och Hörsalen. Genomförandet 

fick stöd av Södertörns högskola, ABF Botkyrka Salem och Hela Malmö. På plats 

fanns även unga reportrar från Unga Fittja som rapporterade om dagen i sociala 

medier. De frågor och diskussioner som kom upp dokumenterades av projekt-

ledare Maria Sundström och tanken är att liknande nationella samlingar kring 

samhällsaktivism och demokratifrågor ska anordnas av andra aktörer i nätverket 

i framtiden. 
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MÅNGKULTURELLA ALMANACKAN 

Sedan 1990 har MKC gett ut Mångkulturella almanackan. Först som en enkel af-

fisch, men med åren har den vuxit till något större. Vi gör det för att beskriva och 

synliggöra ett viktigt kulturarv. Något som har praktisk betydelse i vardagen för 

många. All tradition är förändring. Inriktningsmål för 2019 var ”att integrera och 

bibehålla almanackan som en viktig del av MKC:s verksamhet” och almanackan 

är nu integrerad i de flesta delar av verksamheten. Den kommer till användning i 

utbildningar, den syns i Tavernan och på centrets ljusskyltar uppdateras dagligen 

inlägg från almanackan. Den har även bidragit till innehållet i flera av centrets 

program.

Den tryckta almanackan för 2020

Mångkulturella almanackan 2020 som är framställd under 2019, har mat som 

genomgående tema. Här finns berättelser och intervjuer om måltidstraditioner 

och fester, här finns recept och odlingstips. Mångkulturella almanackan innehål-

ler alla de stora religionernas högtider, folkliga firanden, internationella dagar 

och mycket mer. För grafisk form och illustration stod Iréne Thisner. 

Den mesta försäljningen sker genom Mångkulturellt centrums webbshop. 

Men almanackan finns också hos återförsäljare i Kiruna, Luleå, Stockholm, Sö-

dertälje, Umeå, Uppsala och Örebro.

Pedagogik och utbildning

Varje månad publicerades Pedagogiska pärlor i samverkan med MKCs utbild-

ningsverksamhet och verkstan, en dubbelsidig A4 för utskrift. Materialet vänder 

sig till pedagoger från förskola till vuxengrupper och innehåller en lista med 

korta tips och två mer utarbetade övningar; en är inriktad på diskussion, analys 

eller utforskande och en där någon dag får inspirera till skapande. Under andra 

halvåret laddades de ner 1282 gånger. (Statistik för nedladdning blev tillgänglig 

först i juli). 

De nationella minoriteterna och deras språk hade stort utrymme i 2019 års 

almanacka. Vi erbjöd också fördjupning i dessa frågor. En stadvandring i na-

tionella minoriteters fotspår gjordes för Stadsarkivets personal den 3 juni. Det 

inkom under året fler förfrågningar om vandringar och föreläsningar om natio-

nella minoriteter än vi hade möjlighet att genomföra.

Samverkan

Sedan 2016 har vi ett samarbete med Södertörns högskola. Vi besöker dem och 

presenterar almanackan för studenterna på A-kursen i etnologi som får i uppgift 

att göra en intervju om helgfiranden. Under året fick vi nio studenttexter. 

Vi fortsatte samarbetet med Ålands landskapsregering och inledde ett sam-

arbete med Studieförbundet Bilda. Almanackan för 2020 är utgiven i samver-

kan med dessa två.  På Åland ordnades ett lanseringsevent på Ålands museum. 

Mångkulturella almanackan finns i alla skolor på Åland. Bilda lanserade alma-
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nackan genom att sälja den i sin monter på MR-dagarna i Linköping och den 

finns i alla deras regioner.

Program

Almanackan arrangerade sju programpunkter, med en eller flera aktiviteter, un-

der våren. De flesta var i samverkan med Studieförbundet Bilda Öst, vi samverka-

de även med Hallunda bibliotek och Doc Lounge Stockholm. Programpunkterna 

hade bredd och variation: en kaligrafiverkstad, författarsamtal med Fatemeh 

Khavari, filmvisning och speltillverkning, stadsvandring i de nationella minorite-

ternas fotspår, matvandring i Fittja och bok-släpp av Mariama Jobes bok om de 

fem bönerna som muslimer dagligen ber. 

Internet 

Almanackans hemsida, mkalmanackan.se, hade 78 399 besök under 2019, en ök-

ning med 3709 från året innan. Facebooksidan hade 5200 följare vid årets slut. 

Almanackan har ökat sin aktivitet på Instagram och har 500 följare där.
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BIBLIOTEKET

MKC:s bibliotek är ett specialbibliotek som främst inriktar sig på migration, 

mångfald, interkulturalitet, rasism och svenskhet, etnisk diskriminering, segrega-

tion och kulturarv. Biblioteket är en plats för att studera i lugn och ro och ta del 

av bibliotekets unika samling. Biblioteket arrangerar författarsamtal, föreläs-

ningar och studiecirklar inom aktuella ämnen.

Fokus och målgrupper

Biblioteket har som ansvar att ge service till låntagare i Botkyrka, Stockholmsre-

gionen och nationellt. Servicen ser olika ut, beroende på låntagargrupp. Lokalt 

erbjuder biblioteket referenssamtal, utlån och aktiviteter såsom författarsamtal 

och föreläsningar. Även studieplatser finns för den som besöker biblioteket. För 

regionen erbjuds fjärrlån och referenssamtal för studenter och program. Biblio-

teket erbjuder fjärrlåneverksamhet nationellt och internationellt.

Samverkan

MKC:s bibliotek har fortsatt att utveckla samverkan med folkbiblioteken i Bot-

kyrka kommun. Till exempel bjöds under våren kommunens alla sex folkbibliotek 

in och fick information om våra verksamheter med fokus på biblioteket och dess 

bestånd. Folkbiblioteken har sedan dess rutin på att referera till vårt bestånd i 

mötet med besökare samt länkar till vår bibliotekskatalog från deras hemsida. I 

december 2019 besökte studenter från Södertörns högskolas bibliotekariepro-

gram MKC för en biblioteksvisning där vi delade med oss av erfarenheter av, och 

utmaningar med att jobba på specialbibliotek. Besöket var ett led i ett större 

samarbete med Södertörns bibliotekarieprogram. 

Bestånd och utlån

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

och uppsatser om migration, mångfald, etnicitet, rasism och diskriminering. Ett 

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

att kunna erbjuda våra låntagare dessa, kan vi även erbjuda dem som fjärrlån 

till andra bibliotek. På så sätt bidrar vi till att bredda det nationella biblioteksbe-

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

mer än tio år gamla och således är behovet av att modernisera och uppdatera 

samlingen stort. Under 2019 utökades beståndet med ca 140 böcker. Gallring 

sker löpande. 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.

Under 2019 har biblioteket arbetat vidare för att erbjuda exklusiva titlar i 

Sverige genom att köpa in nyutgiven litteratur och titlar som inte finns tillgäng-

liga på andra bibliotek i Stockholm. Biblioteket har köpt in aktuell kurslitteratur 

till högskolestuderande i regionen. Detta för att bibliotekets bestånd skall hållas 
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à jour med kraven som studenter och andra besökare ställer. Ett antal böcker 

köptes in för att komplettera SFI-undervisningen som sker i biblioteket. Detta 

gjordes i samråd med den ansvarige för undervisningen.

Under 2019 minskade utlån i ungefär samma takt som tidigare år, något 

vi ser är en allmän trend på Sveriges bibliotek, särskilt för specialbibliotek. 

Biblioteket hade under året 1399 lån inklusive omlån jämfört med 1620 året 

innan. Under 2019 genomfördes 231 fjärrlån vilket är en ökning från tidigare 

år. Vi skickade även 33 lån till andra bibliotek i landet. I dagsläget har vi ingen 

möjlighet att räkna fysiska besök, virtuella besökare som använt bibliotekets 

katalog var 8167 och sidvisningar var 22 364.

Särskilda aktiviteter och programpunkter arrangerade av  
biblioteket

Under 2019 har vi bjudit in forskare att publikt presentera sin forskning kring 

våra ämnen, inom vitt skilda fält som juridik, litteratur och socialt arbete. Vi har 

även haft besök av författare och journalister, som har anknytning både till det 

lokala och till det nationella. Vissa programpunkter arrangerades i samverkan 

med andra aktörer, till exempel ABF. 

Biblioteket har totalt erbjudit 8 programpunkter under 2019. Bland dessa 

fanns bland annat:

w Författaren och journalisten Joakim Medin som berättade om sin bok ”Or-

banistan” som behandlar Viktor Orbáns högerradikala politik och hur den påver-

kat Europa och Sverige. 

w Forskaren Anders Neergard som presenterade sin rapport ”Klassamhällets 

rasifiering i arbetslivet” som undersöker relationen mellan klass, ojämlikhet och 

människors födelseland samt ursprung. 

w Docent Katrin Lainpelto och juristen Ramil Bisso som presenterade sitt 

forskningsprojekt ”Bemötandet av unga lagöverträdare med utländsk bak-

grund” med fokus på hur ensamkommande flyktingbarn diskrimineras av 

många nämndemän.

Under året hölls studiecirkeln ”Litteratur och vithetskritik” där en grupp på 

5–15 personer träffades vid fem tillfällen för att diskutera olika skönlitterära 

svenska verk de läst inför träffarna. Studiecirkeln leddes av Therese Svensson, 

gymnasielärare i svenska och historia samt doktorand i litteraturvetenskap vid 

Göteborgs universitet och bibliotekarie Tal Lewinsky.

Drop in SFI

Sedan 2018 har MKC arrangerat SFI-verksamhet, i samarbete med SFI Botkyrka. 

Under 2019 deltog ca 12 personer varje onsdag, med några få undantag. 
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UTGIVNING

En omprioritering av medel för utgivning gjordes under året och användes till 

konferensen ”Aktivism och jämlikhet” i november. Detta för att synliggöra frå-

gor i demokratiutställningen ”En för alla, alla för vem?” tillsammans med cen-

trets pågående forskning och civilsamhällets starka engagemang i jämlikhetsfrå-

gor.

Mångkulturella almanackan 2020 gavs ut i samarbete med Ålands landskaps-

regering och Studieförbundet Bilda med mat och odling i fokus. 

Ambitionen att ge ut en bok om Tavernan finns och ett manus är påbörjat.

Edda Manga har under året skrivit två av fyra planerade artiklar om demo-

krati (utifrån föreläsningar hon haft i Arenan) som kommer att leda till en publi-

kation under 2020.  



                                                                                                                   SIDAN 35VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

KONSTPEDAGOGISKA VERKSTAN 

Verkstan på MKC finns till för äldre och yngre, för nya och återvändande, för 

proffs och för nybörjare. Under 2019 satsade våra konstpedagoger Luz Miranda 

och Saadia Hussain på att utveckla fler kreativa koncept för olika åldersgrupper, 

att bygga nya, och vårda befintliga, relationer med elever från Botkyrkas skolor 

och förskolor, samt initiera och genomföra samarbeten med externa aktörer 

som gästade vår ateljé för pop-up workshops, däribland Klotterköket som fyllde 

verkstan under höstlovet och Handarbetets vänner som vi formaliserade ett 

uppdrag för med början januari 2020. 

ETT URVAL AV PROJEKT GENOMFÖRDA UNDER ÅRET

Våga måla! 

MKC:s öppna målarkurs skrider över generationsgränser och färdigheter, hit 

är anmälan öppen för alla. Med målet om att nå fler med våra verksamheter 

prioriterar vi alltid nya deltagare och ”först till kvarn gäller”. I mån av plats väl-

komnar vi också de återvändande deltagarna som ofta är sugna på mer. Under 

2019 hade vi fullt hus både på vårterminen och till höstterminen, vardera kurs 

om 10 tillfällen. Målet med kursen är att sänka trösklarna för fler att våga och 

att tillsammans i gruppen, med hjälp av pedagogerna men också av varandra, 

finna lusten i skapandet. Efterfrågan på kursen är stor och planer finns därför att 

utöka Våga måla! Konstnärlig ledning: Luz Miranda och Francisco Castro.

Våga måla! Gästspel på Folkets hus Vällingby

Inspirerade av MKC:s signaturkurs Våga måla! bjöd Folkets hus i Vällingby in våra 

pedagoger att dela med sig av det vinnande konceptet. Här riktade man in sig 

på målgruppen barn i åldrarna 7–13 år och genomförde en konstverkstad med 

målandet i fokus, nio torsdagar under höstterminen. Totalt träffade vi över 100 

barn som fick tillfälle att upptäcka och prova sig fram i sitt målande. Konstnärlig 

ledning: Luz Miranda och Veronica Diaz.

Junior residence – Känslorna: Markerade och maskerade

Junior Residence är sommarjobbet för unga som gillar konst. Det är en platt-

form där unga Botkyrkabor med olika bakgrund möts, undersöker och disku-

terar egna berättelser genom konst. Under en tre veckor lång konstvistelse får 

sex unga från Botkyrka möjlighet att utforska, experimentera och uttrycka sig. 

Projektet startade 2014 och leds varje år av MKC:s konstpedagog Saadia Hus-

sain och Kerstin Gezelius från Botkyrka konsthall. Under 2019 arbetade de unga 

deltagarna utifrån temat ”känslor” och skapade masker för att förmedla egna 

komplexa känslor och berättelser. Maskerna aktiverades på olika platser i det 

offentliga rummet genom performativa iscensättningar och resulterade i foto-

grafier och en kortfilm. Deltagande unga: Alazar Tadesse, Alma Cedvall, Julia 

Aref, Kenji Sakurai, Reesha Xylene Acupan och Sara Granberg.
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Be a Unicorn 

Ett offentligt konstverk skapat av och med ett tiotal elever i åk 9 från Fittjasko-

lan. En kollektiv muralmålning om 4,5 m x 4,5 m som utformades genom en 

skräddarsydd konstnärlig process genomförd i Verkstan. Syftet var att lyfta upp 

och fram allas rätt att få vara sig själva och unika. Konstverket invigdes på elev-

ernas hemmaplan, Fittjaskolan. Konstnärlig ledning: Saadia Hussain och Hannah 

Greese .

Lovlig Påskverkstad – Öppen drop-in-verksamhet

I våra lokaler är barnen alltid välkomna. Med tillgång till mjuka och hårda materi-

al, släta och sträva ytor, stora och små former, bjuder vi in barnen i Fittja att hitta 

en trygg plats där man får vara sig själv, och skapa i sin egen takt utifrån sitt eget 

intresse och engagemang. Konstnärlig ledning: Luz Miranda.

Konstkuben

Konstkuben är ett projekt som leds av Saadia Hussain i samarbete med Botkyr-

kabyggen och Mångkulturellt centrum. Under 2019 har äldre från Fittja stått i 

fokus. 10 äldre har handletts i kreativt skapande. Målet har varit att synliggöra 

deras röster och berättelser. Projektet infattade en kollektiv muralmålning på 

Konstkuben, individuella porträtt och en processfilm som visades på Botkyrka 

Konsthall. 

Hatkärlek

Ett kollektivt konstprojekt som genomfördes i Verkstan tillsammans med ett 

tiotal kvinnor från Botkyrka Folkhögskola. Genom textila tekniker och uttryck 

som dessa kvinnor behärskar starkt undersöktes, möttes och blöttes det kring 

starka ämnen som hat och kärlek, ansvar och frihet, viet och jaget. Ett textilt verk 
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vävdes, syddes, knöts och överlappades och växte fram med kvinnornas berät-

telser. Det färdiga verket visades på Botkyrka Konsthall samt i Länken på MKC. 

Konstnärlig ledning: Saadia Hussain och Olivia Lindsmyr.

Den kreativa slumpen 

I samarbete med ett tiotal elever från S:t Botvids gymnasiums särskoleklass har 

vi använt slumpen som tema och metod för att skapa och uttrycka. En organisk 

metod med stor frihet bortom prestation. Ett kollektivt skapande med fokus på 

lust och frihet. Konstnärlig ledning: Saadia Hussain.

Att se = Sant?

En grundkurs som erbjöds alla åk 6-elever i Botkyrka kommun som en del av den 

kulturella allemansrätten. Dagens samhälle erbjuder otaliga kanaler där vi möter  

stora mängder bilder. De påverkar oss och ger oss kunskap om den värld vi le-

ver i. Men kan vi lita på att det vi ser är sant? Och på vilket sätt blir vi påverkade? 

Under kursen samtalade vi om sociala medier, konst, aktuella nyhets- och re-

klambilder. Genom Att se = sant? har vi velat lära unga att bättre kunna studera, 

navigera, sortera och tolka bilder. Konstnärlig ledning: Saadia Hussain.

Höstlovskollo med Klotterköket

Föreningen Klotterköket består av av tre hantverkspedagoger från Nyckel-

viksskolan. Deras ambition är att nå ut med hantverkets myriad av metoder 

och material till fler barn på många platser. MKC kontaktades för ett möjligt 

samarbete, där vår fysiska plats och vårt upparbetade nätverk med lokala barn 

och unga efterfrågades specifikt. Vi kunde erbjuda vår Verkstad för detta pop-

up-kollo och gästpedagogernas insats möjliggjordes genom medel från Kreativa 

Fonden Botkyrka. Under fyra dagar skapade barn från Fittjaskolan allehanda 

konstverk med material hämtade direkt från naturen. Den svenska skogen och 
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urbana närmiljön i Fittja utforskades och under workshopen samtalades det om 

vikten av återbruk och hållbart men kreativt skapande.  

Konstnärlig ledning: Emilia Norman, Josefina Gogolos, Åsa Wallenstam.

Ett livligt projekt om liv

Tillsammans med förskoleklassen Hackspettarna på Freinetskolan Kastanjen har 

vi arbetat med temat Liv. Vi har under tre workshoptillfällen undersökt och ska-

pat det som är viktigt för barnen i livet. Verken har därefter ställts ut på skolan. 

Konstnärlig ledning: Saadia Hussain och Tatjana Artvin.

Workshopserie med Pedagogiska pärlor 

Ett samarbetsprojekt med Botkyrka Friskola – Botfri där MKC:s konstpedagog 

Luz Miranda varje vecka under en tioveckorsperiod besökte elever i försko-

leklasser och lågstadiet i deras miljö. Syftet är att levandegöra det kreativa 

komplementet till Mångkulturella almanackan – Pedagogiska pärlor. Eleverna 

har fått prova olika metoder och skapat bland annat höstlyktor inspirerade av 

den thailändska högtiden Loi Krathong. Konstnärlig ledning: Luz Miranda.  

Ansvariga pedagoger: Jenny Beck, Mimmi Samrell, Pia Ljunggren, Rukiye Colak.

Civilkurage – vem, när och hur? 

En skräddarsydd föreläsning och workshop med deltagare från och på uppdrag 

av Riksteatern. Fokus var på mod, makt och motstånd i det privata och det pro-

fessionella. Hur regerar vi och agerar vi när vi möter orättvisor i de privata och 

publika rummen? En öppen, reflekterande och kreativ workshop som resulte-

rade i att deltagarna delade och stärkte varandra i att bryta tystnad och synlig-

göra. Konstnärlig ledning: Saadia Hussain.

UTSTÄLLNINGAR OCH VERNISSAGE

Junior Residence utställning 2014–2019

En utställning som visades på Botkyrka konsthall. Vi blickade bakåt och framåt, 

och dök ner i arkivet för att visa konstprojekt och konstprocesser genomförda av 

unga från Botkyrka åren 2014–2019. Konstnärlig ledning: Saadia Hussain, Anneli 

Bäckman och Kerstin Gezelius.

Verkstan har visat två utställningar i Länken under 2019, Överväga att våga 

och Våga! (se rubriken Utställningar)

SKAPANDE I SIFFROR

Totalt har vi nått 2 875 personer genom Verkstan. 79% av dem var barn och 

unga. 

w Utställning/Xenter  200

w Höstlovskollo  50 

w Invigning Be a unicorn  250 

w Invigning Hatkärlek  500

w Junior Residence – utställning  300

w Junior Residence 90
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w Kreativa slumpen  50

w Lovlig påskverkstad 50

w Mobil verkstad 60

w Projekt Att se = sant? 90

w Projekt Be a unicorn  60

w Projekt Civilkurage  45

w Projekt Hatkärlek  60

w Stabila Verkstan (skolor och förskolor)  350

w Vernissage Våga 150

w Workshops Pedagogiska Pärlor 144

w Våga måla – Vällingby  106

w Våga måla! 320
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HUSET MED RECEPTION, BUTIK, LOKALER 
OCH UTHYRNING 

En kulturinstitution i ett bostadsområde i en förort har alla möjligheter att vara 

mångas angelägenhet. Vi strävar efter att vara en självklar mötesplats där trös-

keln ska vara låg för människor att hitta till oss och känna sig hemma på Fittja 

gård. Samtidigt ska det vara högt i tak för samtal och aktiviteter. Vi gör allt vi kan 

för att alla våra besökare ska trivas.

Under året har vår målsättning varit att förvalta och utveckla den fysiska 

mötesplatsen Mångkulturellt centrum. I år har vi fortsatt arbetet kring butikens 

utseende och utbud och tillgänglighetsanpassningen av receptionen. Den ef-

terlängtade öppna väggen byggdes upp igen och används flitigt av olika målare 

och i våra egna workshops.

Under år 2019 hade centret totalt 22 680 besökare, varav 2 198 var barn. 

Våra lokaler hyrs ut till olika institutioner, kommuner, organisationer och 

företag för möten och utbildningar av olika slag. Våra kunder är både långväga, 

från hela landet, regionen och lokalsamhället. Även internationella kontakter 

hittar hit. Lokalerna används också till våra egna utbildningar, aktiviteter och 

programpunkter. De fungerar som arenor för möten och olika slags samverkan. 

Vissa lokaler hyrs ut på längre sikt; Unesco LUCS har hyrt kontor i den gamla hu-

vudbyggnaden under året. Studiefrämjandet hade ett kontor fram till augusti. 

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd är nya hyresgäster som flyttade in i 

Fittja Gård under juli. Kulturförmedlingen NoBo, en del i statens satsning på Kre-

ativa 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 sin Pedagogistautbildning 

hos oss. Återkommande är också högskolekursen i normkritik som vi håller i våra 

lokaler i samarbete med Södertörns högskola. Andra stamkunder är Botkyrka 

kommun, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Riksteatern. 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 underhållsarbeten görs vartefter vi har möjlighet. 

Under året har väggarna i Tavernan och trappan i huvudbyggnaden målats om. 

Även receptionen och butiksdelen har fått en ny röd färg.

Tillgänglighet

För att öka tillgängligheten i våra lokaler fortsätter vi med åtgärder som att  

receptionens disk har sänkts ner till rekommenderad höjd.

Arbetsmiljö

Under året köptes två höj- och sänkbara skrivbord in. 
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Öppettider 

Ordinarie öppettider var kl. 11–16 tisdag–fredag samt en söndag i samband med 

brunch. Tavernan hade även öppet måndagar kl. 11–16. Fredagar hölls kvällsöp-

pet till kl. 22. Den enda helt stängda veckodagen var lördagar. Juni och augusti 

hade vi öppet tisdag–fredag kl. 11–16 (Tavernan även på måndagar) medan vi 

höll helt stängt under juli månad.

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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RESTAURANG TAVERNAN

I restaurang Tavernan jobbar vi för att både våra gäster och vi själva som jobbar 

här ska trivas. 

Vi jobbar med mat, smaker och atmosfär. För att få dem att dansa tillsam-

mans så behöver vi en grundläggande kärlek och respekt i det vi gör, och för var-

andra, annars fallerar det.

Under åren har ett lunchtänk arbetats fram, som gör det lättare för gästerna 

och oss i allergisammanhang. Maten som serveras är vegetarisk och vegansk, och 

självfallet lagad från grunden i eget kök. Råvarorna väljs efter säsong och smak-

sätts och kryddas med inspiration från hela världen. Endast ett fåtal rätter på 

buffén innehåller mejeriprodukter, ägg eller gluten. Nötter har vi inte alls. Det 

gör förhoppningsvis att de flesta känner att de kan äta det mesta. Det serveras 

hembakade, ofta veganska, småkakor till kaffet och lättsockrad måltidsdryck – 

och bäggedera ingår i priset. 

Att vara välkomnande och inkluderande handlar vid sidan om maten både 

om bemötande och prissättning. Personalen uppskattar barn i huset och tillsam-

mans med lekparken utanför har söndagsbruncherna en gång i månaden blivit 

mycket populära familjedagar. Utöver låga barnpriser finns det också särskilda 

student- och pensionärspriser. 

Lunchen är den viktigaste delen av verksamheten. Den består av ett dig-

nande buffébord och därtill soppa, bröd, dryck och kaffe eller te av alla de slag. 

Under 2019 etablerades fredagskvällarna med uppdukad buffé ordentligt och 

nu har vi många fina gäster, både stora och små dessa kvällar. Tavernan har öl – 

och vinrättigheter. 

Buffébordet är allas angelägenhet för dem som jobbar i Restaurang Taver-

nan. 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!

Våra lunchgäster kommer ofta från arbetsplatser i närområdet men också 

från Kungens kurva, Huddinge, Södertälje och innerstan. Många pensionärer 

och vardagslediga hittar också till Fittja gård och blir återkommande stamgäster. 

Vid vernissager och programkvällar står Restaurang Tavernan för förtäring och 

därutöver tar vi självfallet hand om husets bokade grupper med allt från frukost 

till eftermiddagsfika. Personalen på MKC servas också med kaffe och frukt. 

Antalet gäster till Tavernan har glädjande ökat under året trots någon minskning 

av besökare till andra delar av MKC:s verksamhet. Vi har fått fler förfrågningar 

på catering än vad vi haft möjlighet att göra men fortsätter att erbjuda dessa i 

mån av tid och utifrån tillräckligt utrymme i kylen. I mån av tid åtar sig Tavernan 

även specialarrangemang som extraöppna kvällsmiddagar. Ofta handlar det om 

familjehögtider som födelsedagar och dop. Det kan även vara företag som bju-

der på personalmiddag. 

Restaurang Tavernan har haft två oanmälda miljö- och hälsobesök under 

året helt utan anmärkningar.
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Klimat och miljö

Som en del av vårt klimatarbete 2019 har vi bytt ut våra take away lådor och 

även påsen som den läggs i till papper. Vi har även köpt in en ny miljövänligare 

tvättmaskin med eco program som val. Alla våra leverantörer har en miljöplan 

som går hand i hand med vår, som de hela tiden arbetar med, utvecklar och hål-

ler. Vi har ”bara” två varuleverantörer och rensar kylar och förråd så mycket det 

går för att ha så få och stora leveranser som möjligt.

Vi är mycket stolta över att vi under 2019 är den enda restaurang som köpte 

när- och KRAV-odlade grönsaker från Boodlas Gula Villan i Alby. Det är fantas-

tiskt att kunna erbjuda våra gäster nyttiga, helt nyskördade och smakrika grön-

saker.

Under sommaren 2019 har planteringen på uteserveringen förbättrats or-

dentligt. Det sattes både buskar och perenner för förhoppningsvis även på lång 

sikt en mer trivsam uteplats. 

Utställning i Tavernan – Här är jag 

Hur skulle du berätta om dig själv? Utrustade med nål, tråd och mycket självdis-

tans grep sig tio kvinnor an uppgiften. Projektet genomfördes under 2018 lett 

av Saadia Hussain. På väggarna i Tavernan på MKC kan du se resultatet i form av 

broderade selfies.

Broderi av Gazal Tamer
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KOMMUNIKATION

Under treårsperioden 2017–2019 har verksamhetsmålen för Mångkulturellt 

centrum tillsammans med vision och ledord legat till grund för centrets 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. 

En ny organisation implementerades i slutet av året där kommunikationsansva-

rig nu svarar direkt under verksamhetschef med en ledningsstödjande funktion.

Under året har kommunikations- och programgrupp arbetat i ett nära sam-

arbete. I gruppen ingick bibliotekarie, verksamhetsutvecklare, redaktör och 

kommunikatör och emellanåt även ansvarig för arbetet med Mångkulturella 

almanackan. 

Utifrån centrets omfattande och breda verksamhet med en relativt liten 

personalgrupp är tätt samarbete avgörande mellan avdelningarna. Kommu-

nikationsgruppen ska ha en övergripande kännedom om centrets verksamhet 

och med ett fågelperspektiv möjliggöra synergieffekter i marknadsföringen och 

kommunikationen. Den ansvariga kommunikatören arbetar både strategiskt och 

operativt. Värdefulla redskap för arbetet är styrdokument såsom den regelbun-

det uppdaterade kommunikationsplanen, varumärkesplattform och policy för 

sociala medier. Allt utgår utifrån centrets årliga Verksamhetsplan. 

Kanaler

Under 2019 har fokus legat på att fullt ut sjösätta hemsidan med uppdaterat 

tema och GDPR-anpassning. Vi bytte webbhotell och har nu ett avtal med Oder-

land. Den externa konsulten Mari Kretz från byrån Artig made it! har anlitats för 

stöd med arbetet.

Det sociala medialandskapet är i ständig förändring och för att nå ut till våra 

olika målgrupper gäller det att synas på en rad olika platser, beroende av sam-

manhang. Hemsidan är basen dit vi önskar att alla våra besökare ska hitta. Men 

det kan vara lika viktigt att i vissa sammahang fysiskt sätta upp pappersaffischer 

lokalt i Fittja centrum för att nå våra lokala besökare. 

Besökare på mkcentrum.se: 43 628 med 130 643 sidvisningar. 

Kommentar: detta är färre än 2018 och beror på stora problem med webb-

hotellet Crystone under våren 2019 då vi till slut bytte till ett nytt webbhotell. 

Under hösten har vi sett att antalet besökare åter ökar. 

På huvudkontot på Facebook var antalet följare vid årsskiftet närmare 5000, 

och 1572 följer Instagram. Närmast en fördubbling har skett på LinkedIn till 452 

följare. Minst en gång per månad skickar vi ett digitalt nyhetsbrev till ca 900 

mottagare lokalt i Botkyrka samt till prenumeranter utanför kommunen. Vi syns 

regelbundet i framför allt lokal press. 
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För att bredda närvaron i olika kanaler utifrån vår budget har vi generellt 

dragit ner på traditionell annonsering. Men via vårt avtal med mediabyrån 

OpusEtt närvarar vi regelbundet med logga och webbadress på uppslaget Kul-

tur i Stan i DN, SVD samt DirektPress under helgerna. Under året har OpusEtt 

generöst bjudit oss på en rad gratis utfyllnads- och vinjettannonser på sidan för 

Tavernan, Mångkulturella almanackan och uthyrning av lokaler. MKC medverkar 

också på Kultur i Stans Facebooksida som lanserades under året. Rosa guiden 

delar regelbundet våra Facebookinlägg.

Vid ett par tillfällen har vi medverkat i mer traditionella annonser i Sverige-

magasinet, Huddinge affärer, Nyinflyttad i Botkyrka och lokal press, då till rejält 

nerförhandlade priser. Vi har knutit ett avtal med kalendarietidningen WELMA 

för vår- och höstsäsongerna. Där medverkar vi regelbundet på den digitala platt-

formen med egen sida och har synts under året i papperstidningen och WEL-

MAS nyhetsbrev som varje vecka når 16 000 mottagare. 

Regelbundna inlägg i kalendarier för våra program sker på digitala sajter 

såsom WELMA, Allt om Stockholm, Botkyrka kommuns eventkalender, Gratis i 

Stockholm, Mitti Botkyrka/Salem och riktade mail skickas till kalendarierna på 

DN, SvD, Arbetaren, ETC med flera. 

Mångkulturellt centrum är medlemmar i SMI, Stockholms Museiinformatö-

rers förening, och medverkar årligen i museikartan/foldern ”Stockholms mu-

séer” i en svensk och en engelsk version. Den sprids över hela region Stockholm 

och finns för besökare även på MKC. 

Under året har medlemskap även tecknats med Stockholms Kvinnohistoriska 

med sikte på nya samarbeten. Visit Stockholm besökte centret under hösten och 

önskar fördjupa samarbetet för att synliggöra oss som en del av ett större Stock-

holm. 

Inför utställningar i Länken, vissa filmvisningar och program och specialda-

gar som ”Fittja öppna kvarter” gör vi själva affischer som vi ofta skriver ut i A3 

format eller trycker upp hos mångåriga samarbetspartnern Typografiska ateljén 

AB. Vi producerar även egna flyers och foldrar. Digitalt har MKC tre affischskyltar 

i huvudbyggnaden som visar aktuell information. De hanteras av receptionen. 

En ny skylt med utbytbara lameller för hyresgäster i Fittja gård har köpts in 

och monterats upp under året. 

Samarbete med kommunen

Genom närvaro i den lokala nätverksgruppen i Fittja har ett gott samarbete 

byggts upp för att ömsesidigt dela information om vad som händer i Norra 

Botkyrka. Områdesstrategen i Fittja sprider gärna PDF-filer och mail till hela nät-

verket. Både åt MKC utåt och själva tar vi emot och sätter upp information på 

affischtavlorna i huvudentrén. 

Kommunikatören tar genom dagliga mejl löpande del av kommunens press- och 

mediabevakning genom relevanta sökord. Utskick sker regelbundet via kom-

munens internpost med mindre affischer och trycksaker till medborgarkontoren 

och biblioteksfilialerna. Vid flera tillfällen har medborgarkontoren även digitalt 

publicerat information på sina skärmar med MKC:s innehåll. 
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Särskilda projekt

Under året har samarbetet med Teskedsorden fortsatt kring lanseringar av nytt 

innehåll i appen Reality Check – Sveriges första app mot rasism. MKC har synkat 

inlägg med TO i sociala medier och haft beredskap inför möjliga inlägg från 

allmänheten i olika riktningar. Vi har även samarbetat inför lanseringen av vand-

ringsutställningen Reality Check som hade vernissage på MKC under hösten. 

”Fittja öppna kvarter” var ett initiativ från MKC för att stärka den lokala 

förankringen och samverkan med andra mötesplatser i området Fittja. Vi kon-

taktade Botkyrka konsthall som arrangerade sin årliga ”Mat och Konstdag” och 

Botkyrkabyggen för att gemensamt synliggöra hur mycket som hände i Fittja 

under lördagen den 14 september. Den lokala dansgruppen Fuerza de los Andes 

avslutade stilfullt dagen på MKC:s parkering. 
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PERSONAL OCH ADMINISTRATION

Ekonomi

MKC:s ekonomi stödjs av grundbidrag från Botkyrka kommun, Region Stockholm 

och Statens kulturråd. Utöver det skapas egna intäkter genom forskningsprojekt 

och uppdrag samt försäljning, restaurangverksamhet, konferenser och utgiv-

ning.

De grundanslag som ger förutsättningar för uppdraget har över de senaste 

två åren minskat genom Region Stockholm och effektiviseringsbeting på 2% av 

uppräkningen från Botkyrka kommun. Anslaget från staten har inte kostnads-

uppräknats på flera år vilket är ett fenomen som MKC delar med kulturlivet ge-

nerellt och museer i synnerhet. 

Detta förhållande innebär en fortsatt effektivisering av organisationen för 

att få en budget i balans. Effekten av minskade intäkter i grunddelen innebär att 

betydelsen av externa uppdrag och försäljningsintäkter ökat. Kapaciteten att 

öka den senare delen är ganska begränsad utifrån de resurser vi förfogar över i 

bemanning och service.

Genom ett extra anslag från huvudmannen 2018 har MKC ett eget kapital i 

nivå med styrelsens beslut om 3 miljoner. Under 2019 genomfördes ytterligare 

minskning av personal. Vidare genomfördes en omorganisering i slutet av året 

med syfte att stärka uppdraget och det interna samarbetet mellan olika delar av 

organisationen för att kunna bedriva ett mer offensivt utvecklingsarbete kom-

mande verksamhetsår.

Aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsplatsen

I enlighet med Diskrimineringsombudsmannens lag om aktiva åtgärder mot 

diskriminering på arbetsplatsen som trädde i kraft 2017, har MKC en rullande 

arbetsgrupp som utses årligen med en arbetsgivarrepresentant och en represen-

tant från den fackliga verksamheten.

w Upplägget under året var att använda personalmöten till att lyfta frågor 

till arbetsgruppen. Upplägget diskuterades och fastställdes på personalmöte i 

början av året (februari).

w I slutet av året diskuterade ledningsgruppen och personalmötet ordning-

en då den ej genererat några nya aktiviter eller åtgärder. Arbetsgruppen fortsät-

ter sitt arbete under 2020.

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 
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personalen erbjuds hälsokontroller och samtalsstöd. Centret har en friskvårds-

policy som syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet. Arbetet planeras och följs 

upp i samverkansgruppen. Två personalcyklar finns tillgängliga att låna för att 

främja fysiskt aktivitet och är miljövänliga transportmedel. SL-kort finns att låna 

för tjänsteresor inom Stockholm.

En riskanalys genomfördes 2017. Prioriteringar av insatser har gjorts som 

ansetts ha hög risk under 2018 och 2019. Insatserna omfattar utbildning i brand-

risk och hjärt- och lungräddning samt hantering av inköpt hjärtstartarmaskin. 

Utbildningarna är planerade att upprepas vart femte år. En skyddsrond genom-

fördes 2018 och följdes upp 2019 med fokus på att rätta till framkomna anmärk-

ningar och synpunkter. Åtgärden att byta ut belysning pågår enligt plan, övriga 

anmärkningar är åtgärdade under året.

Insamling av grundfakta kring olika befattningar har skett men ej slutförts 

då prioriteringen ändrades till att analysera och genomföra förändringar i orga-

nisationen.

Miljöarbetet har genomförts enligt handlingsplan.

Internt mångfalds- och jämställdhetsarbete

MKC strävar efter att förhålla sig medvetet och utveckla mångfalds- och jämn-

likhetsarbetet vad gäller såväl organisationen och produktion som kund- och 

publikrelationer. Vi studerar och utbildar om mångfalden i offentliga organisa-

tioner och har höga ambitioner vad gäller vår egen legitimitet och egen praktik. 

Fast personal Antal Heltid Deltid

Kvinnor  22 17 5

Män    8   6 2 

På centret finns en lång rad funktioner och yrkestyper: bibliotekarie, forsknings-

ledare, forskare, forskningsassistent, ekonom, ekonomiassistent, kaféansvarig, 

kafébiträde, kock, kommunikatör, driftstekniker, intendent, utbildningsledare, 

utställningsansvarig, receptionist, husvärd, lokalvårdare, kulturpedagog, utbil-

dare och verksamhetschef. 

MKC kategoriserar även bakgrund: A) Född i Sverige av minst en förälder 

född i Sverige, B) Född i Sverige av två föräldrar födda utomlands, C) Född utom-

lands inom Europa samt D) Född i ett utomeuropeiskt land.

Bakgrundskategori A B C D

Kvinnor   10 1 3 8

Män     3 1 0 4 

Ålder  -30 30-40 40-50 50-60 60+

Kvinnor  2 4 7 6 3

Män  1 2 3 1 1

Projektanställning, timanställning och praktik är och har varit vanliga vägar in 
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i organisationen. Centret har en generellt positiv uppfattning till att ta emot 

praktikanter. Praktikanterna kan komma från närområdets grundskolor, gymna-

sieskolor, folkhögskolor och högskolan, främst Stockholms universitet och Söder-

törns högskola. Vi tar även emot praktikanter för arbetsprövning och av andra 

arbetsmarknadsskäl. 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker på tre olika sätt i organisationen. Den första nivån är 

gemensamma insatser. Ett exempel på detta var personaldagen i oktober där en 

fördjupad omvärldsbevakning av det lokala skedde med kommunrepresentanter 

för samhällsplanering och statistik och VD för Botkyrkabyggen. På denna nivå 

bjuds även verksamhetsföreträdare in till personalmöten.

Den andra nivån är insatser för att utveckla den egna professionen, vanligen 

genom individuell fortbildning externt. Ett exempel var deltagande i musei-

veckan i Östersund. Den tredje nivån är den verksamhet som centret bedriver 

och som är möjlig att delta i när det gäller program, läsgrupper, seminarier och 

konferenser. Här har erbjudits en mängd tillfällen under året till exempel konfe-

rensen ”Aktivism och jämlikhet”, programmet om Sankt Botvid och kulturarvet, 

interna läsgrupper samt heldagen ”Fittja Öppna kvarter”.

Övriga insatser

w En revidering av introduktionsprogrammet för nyanställda gjordes under 

året och stämdes av under första halvåret med berörda och en nyanställd med-

arbetare. En schematisk överblick med de olika delarna tidssatta producerades i 

pedagogiskt syfte.

w Anställda och praktikanter har lämnat in en hälsodeklaration till HR som 

överlämnas till sjukvårdspersonal ifall olycka skulle inträffa på arbetsplatsen. 

Detta som trygghet för medarbetare att få rätt vård på plats utan att behöva 

dela med sig känslig av sjukinformation till alla.

Personal (heltid där inget annat sägs)

Nirmala Balasingan, kafébiträde Tavernan, 50 %  

Türkan Cetin, receptionist 

Nina Edström, forskningsassistent, basgruppsledare 

Nadia El Harrak, kock, 75 % 

Nadira Haliulina, ekonomiassistent, 65 % 

Lejla Harbas, projektledare, 45 % 

Silvana Hirmiz, kock 

Ceylan Holago, verksamhetsansvarig, 36 % 

Katrin Holmberg, informationsansvarig, tjänstledig 15% 

Saadia Hussain, konstpedagog, 60 % (anställd av Botkyrka kommun)

Andreas Jonasson, kommunikationsassistent, 35 % 

Malin Juhlin, kock

Susan Juhlin, biblioteks- och redaktionsassistent, 75% , jan-apr 

Aygül Lale Kabaca, utbildningsledare 
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Kristina (Tina) Karnéus, kommunikatör 

Lidija Kovacevic, ekonom 

René León-Rosales, forskare, tjänstledig 40% 

Tal Lewinsky, bibliotekarie, tjänstledig 20% 

Leif Magnusson, verksamhetschef 

Ea Malmberg, receptionist, 50 % 

Edda Manga, forskare 

Mikael Morberg, kunskapsledare 

Anja Norell, utbildare 

Marit Nygård, utbildare, föräldraledig jan – dec mellan 20-100 % 

Luz Miranda Ortega, konsthallsvärd

Nadja Rahman, utställningsproducent, 75% 

Maria Sundström, programansvarig, 50 % okt–nov 

Peter Timothy, projektledare, 65% 

Jesus Vargas Álvarez, lokalvårdare 

Ernesto Villanueva, drifttekniker 

Tatiana Vega, intendent

Timanställda

Dunija Benjabli, receptionist 

Nevenka Bustamante, kock

Francisco Castro Corrizo, assistant

Melis Cetin, receptionist

Adrian Gareca, receptionist

Marilén Guiñez, receptionist 

Antoinet Jahansha, kock 

Juan Rojas Pinto, vaktmästare 

Wendy Sanjines, receptionist 

Therese Svensson, föreläsare

Praktikanter

Maria Andersson

Emma Axelsson

Gianella Broccolo

Naima Welin Grossman 

Immaculate Kolo Okello 

I gamla huvudbyggnaden 

Unesco LUCS kansli 

Studiefrämjandets riksförbunds kansli, fram till augusti 

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, från augusti

NoBo

Övriga

Hassan Hosseini-Kaladjahi, forskare 60 % fr.o.m. november
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Ordförande Christina Zedell (S)

Vice ordförande Carl Baker (M)

Ledamöter

Adnan Issa (S)

Kjell Ivar Lundberg (TUP)

Östen Granberg (SD)

Leena-Karie Zetterlund Nilsson (KD)

James Jin (MP)

Karin Westerberg, Region Stockholm (L)

Ersättare

Gül Alci (M)

Makram Ben (S)

Pia Markie Ghareb (TUP)

Victor Harju, Region Stockholm (S)

Sirpa Humalisto (L)

Max Möllerström (SD)

Antra Johansons-Rantins (C)

Claes Ånstrand (S) 

Förtroenderevisorer

Donald Eriksson (KD) och Leif Hedström (MP) 

Adjungerade

Beatriz Lindqvist, Södertörns högskola

Jonas Engman, Nordiska museet

Under året lämnade ersättaren Haider Nakibul sitt uppdrag och ersattes av  

Kjell-Ivar Lundberg. Kjell-Ingvar Lundberg ersattes av Pia Markie Ghareb. Under 

året lämnade även ersättaren Aviva Barczewska sitt uppdrag och ersattes av 

Victor Harju (S). Maria Halkiewicz lämnade sitt uppdrag och ersattes av Karin 

Westerberg.
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