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ETT PRÖVNINGENS ÅR

På många vis blev 2020 ett prövningens år. Förutom själva utmaningen att han-

tera smittspridning blev vi varse sårbarheten i kulturinstitutionernas uppdrag. 

MKC har i grunden ett kunskapsuppdrag som stödjer demokratin. En viktig del 

av uppdraget är att se till att människor samlas för att ta del av och diskutera 

olika villkor och berättelser om människan i vår samtid. En samtid som vi fångar 

utifrån ett historiskt perspektiv för att bättre förstå vart vi är på väg. Vi ser för-

ståelsen av andras och egna erfarenheter som möjlig. Vi vet att inte alla gör det 

i tider av ökad polarisering, men utan denna insikt riskerar mycket av det vi tror 

på att upphöra. Kunskap, solidaritet och politik är förutsättningar för att kunna 

hantera och fördjupa arbetet med mänskliga rättigheter.

När MKC under året behövt stänga den publika verksamheten under flera 

månader, har vi precis som andra aktörer inom kulturområdet (tillsammans 

med restauranger och idrott) varit de som stängt ned hårdast i samhället. Detta 

möjliggjorde att vi kunde ta oss an uppgifter som vi länge har behövt göra 

för att utvecklas, men där vi inte haft tiden förut. Tavernan arbetade med en 

länge efterfrågad kokbok. Butiken lanserade en ny webbshop med smidigare 

betalningslösningar där allt som MKC producerat finns tillgängligt. Vår kreativa 

personal tog fram nya lokalt kopplade produkter och vi gjorde utställningar 

som skulle ha visats i Länken tillgängliga digitalt. Vi kunde genomföra underhåll 

av både den fysiska och digitala miljön. Vi satsade mer på marknadsföring och 

införsäljning av den mångkulturella almanackan. Utbildningar och konferenser 

gjordes digitala och nådde fler. Allt detta och mer skedde relativt snabbt. Själv-

klart var det inte enkelt, men det gick att göra. Planeringsförutsättningarna änd-

rades, som vi alla vet, flera gånger i takt med rapporterna om pandemin och hur 

samhället påverkas. Vid sidan av denna omställning har forskningsverksamheten 

kunnat fortgå liksom många andra kunskapsuppdrag. 

Vem och vilka som syns i historieskrivningen eller i kulturarvet är en fråga 

om demokrati och representation, om tillhörighet och om kulturinstitutioners 

roll i samhället. Så beskriver vi delar av vårt uppdrag att arbeta med kritiska per-

spektiv på kultur och kulturarv. Under 2020 beslutade Institutet för språk och 

folkminnen (ISOF) att vårt arbete med den mångkulturella almanackan tas upp 

som ett nationellt exempel på metoder som kan användas för att bidra till det 

immateriella kulturarvet. Den mångkulturella almanackan fyllde för övrigt 30 år 

2020 och varje år presenteras nya röster om firande och olika högtider. Här sam-

arbetar vi bland annat med studenter på Södertörns högskola för att få in nya 

berättelser och nytt material.

I samarbete med Fittjaskolan och organisationen Field Photography Collec-

tive genomfördes projektet Fredsskapande genom fotografering– #ÄgDinBerät-

telse. Frågan som aktiverade skolans 8:e klasser var i grunden fredsskapande: 

”Kan våra berättelser och drömmar också påverka den verklighet vi skapar?”. 

Förutom workshopar med eleverna, skapades en fysisk utställning i Länken och 

en digital utställning. Flera av elevernas bilder fick illustrera föreningen LUCS 
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Klokbok – Om lokal Unescosamverkan i Sverige. Projektledarna deltog även i den 

digitala konferensen om demokrati som anordnades 19 november av MKC och 

LUCS.

I slutet av året startade även insamlingen om erfarenheter av att leva med 

historia av brott mot mänskligheten och folkmord . Uppropet ställdes främst till 

boende i Botkyrka. Insamlingen fortsätter under hela 2021 och bidrar med ma-

terial till kommande utställning.

Ett annat viktigt insamlingsarbete kunde genomföras med början i juni ge-

nom forskningsanslag från FORMAS. Genom att intervjua 120 personer i norra 

Botkyrka om deras erfarenheter av coronapandemin skapas ett material som 

följs upp 2021, färdigställs och sedan tillgängliggörs för vidare forskning.

Dessa fyra exempel på materialinsamling breddar berättelsen om vår samtid 

och om platsen där vi befinner oss – Fittja, Botkyrka, Stockholmsregionen, Sve-

rige.

En utmaning för oss är hur vi tillgängliggör det insamlade materialet för 

framtida användning och inspiration för fler. Arkivuppbyggnaden behöver ta 

fart och nya samarbeten inleddes under året som ska ge svar på hur detta kan 

ske. Andra samarbeten som föll ut väl var med föreningen Ordfront kring en di-

gital konferens 10 december, det internationella projektet City Rights United och 

Franska institutet. Lokalt samarbete skedde med Botkyrka konsthall, Botkyrkas 

bibliotek, Fittjabadet, Fanzingo och Kompis Sverige.

Pandemin till trots har vi förberett oss för kommande verksamhetsår. Vi har 

högt ställda förväntningar på att genomföra vårt arbete kring svåra frågor, som 

människors erfarenheter av brott mot mänskligheten, rasism, migration och ef-

fekterna av pandemin. Vi hoppas få prova vår framtagna ”Balingsholmsmodell” 

som är resultatet av flera års forskning om hur förekomsten och erfarenheter av 

rasism över tid och på ett etiskt hållbart vis kan mätas och fastställas. Vårt un-

dertecknande av ”Deklarationen för en stark demokrati” december 2020 ger oss 

riktning för att fortsätta verka för ett bra samhällsklimat som kännetecknas av 

öppenhet och respekt, vilket ligger i linje med vårt övergripande mål.

Till sist en reflektion. Vi människor behöver en ordnad värld för att kunna 

fungera. 2020 var en tid som ställt oss alla inför utmaningen att se vår vardags-

värld utmanad av pandemin. Vi har alla fått ställa om från att tänka långsiktigt 

och planera utifrån givna antaganden till ett mer kortsiktigt perspektiv på tillva-

ron. Hälsan först, nya villkor för det sociala livet och arbetslivet gäller. Som per-

sonalgrupp har vi med stöd av styrelsen gjort många förändringar för att klara 

av att få ihop verksamheten under det gångna året 2020. Jag vill avsluta med att  

särskilt rikta ett stort och varmt tack till alla som medverkat omdömesgillt i detta 

svåra skede.

Fittja i februari 2021

Leif Magnusson, verksamhetschef
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MÅL 2020 

Utfallet av inriktningsmålen för MKC skapar förutsättning för det övergripande 

målet med verksamheten: Mångkulturellt centrum stärker social jämlikhet ge-

nom att på vetenskaplig grund driva ett bildningsarbete som utmanar splitt-

rande samhällskrafter.

Den övergripande strategin är att skapa handlingsvägar som utgår från lokal 

förankring, internationella perspektiv, regional kunskapsutveckling, kultur och 

minne samt mänskliga rättigheter kopplat till platsutveckling. 

Nyckelhändelser under året kopplade till inriktningsmålen:

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

w Metodologiska laboratorier 

w Studien Prekära liv i Coronas tid

w Bokprojekt om demokrati och migration 

w Utvärderingar av ungkultur och idrott som bemäktigandepraktiker

w Stadsdelssamverkan, etniska föreningar och politisk integration. Samar-

bete med Uppsala universitet

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

w ISOF utmärkelsen för vårt arbete med immateriellt kulturarv och Mångkul-

turella almanackan

w Insamling brott mot mänskligheten och folkmord i en lokal kontext har 

påbörjats inför kommande utställning

w Samverkan med Fittjaskolan och organisationen FPC i projektet Fredsska-

pande genom fotografering – #ÄgDinBerättelse

w Digitala konferenser om demokrati i samverkan med föreningarna LUCS 

och Ordfront

w Spridning av Balingsholmsmodellen via svenska ECCAR och Länsstyrel-

serna (konferenser)

Mål 3: MKC ska förvalta och utveckla den fysiska och virtuella  
mötesplatsen Mångkulturellt centrum och de relationer som upp-
står i mötet med samarbetspartners, besökare och kunder.

w Utveckling av digitala utställningar; Antirasistiska blickar, Trans Day of Visi-

bility, Klas Pontus Arnoldson och #ÄgDinBerättelse 

w Uppdaterad webbshop och tydliggörande av MKC:s identitet och utbud

w Digital utbildning i samverkan med Riksidrottsförbundet
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Mål 4: MKC ska vara en lärande samt ekonomisk och miljömässigt 
hållbar arbetsplats med tydlighet i funktioner och ansvar.

w Digitalisering av organisationen och arbetsformer har utvecklats

w Omställning till förkortad arbetstid har genomförts, nya prioriteringar av 

arbetsuppgifter och samverkan

w I vår ekonomiska hantering har vi använt de generella statliga verktyg som 

lanserats under året. Nya uppdrag har tagits in och en översyn av organisationen 

har genomförts
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FORSKNING 

Forskarna vid Mångkulturellt centrum har under ledning av vetenskapligt an-

svariga Edda Manga gjort ansökningar hos Forte, Vetenskapsrådet och Formas. 

En av dessa, ”Prekära liv i Coronas tid” beviljades under våren ett ettårigt anslag 

från Formas. 

En ansökan om medel från Region Stockholm, för analys av materialet från 

”Prekära liv i Coronas tid” leddes av centrets nye forskare, Markus Lundström 

(fil. dr ekonomisk historia). Ansökan avslogs men Lundström påbörjade också en 

ansökan inom kulturarvsområdet, med fokus på digitalisering och tillgänglig-

görande av centrets arkiv. Ansökan genomförs i samverkan med Botkyrka kom-

muns arkivarie Daniel Nyberg och färdigställs januari 2021. 

Samverkan med forskare vid Stockholms universitet, Södertörns högskola 

och Uppsala universitet fortsatte under året. Det sker dels genom gemensamt 

projektdeltagande, dels genom deltagande i seminarieverksamheten vid cen-

tret. En grund har också lagts för samverkan med Botkyrka kommun för studie 

av kommunens medborgardialogsatsning ”Dialogforum”. Nina Edström, an-

svarig för forskargruppen, har samordnat verksamheten och även ingått i ut-

ställningsgruppen. I forskargruppen ingår även forskningsassistenterna Fanny 

Wendt Höjer och Anja Norell, tidigare ingick forskningschef René León Rosales. 

Metodologiska laboratorier

Sista året av det fyraåriga forskningsprojektet ”Metodologiska laboratorier”, 

finansierat 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. 

Inom ramen för projektet har en modell för att möta projektmålet tagits 

fram. Under namnet ”Balingsholmsmodellen” kombineras kvantitativ och kvali-

tativ metodologi och kan fungera för att genomföra nationella återkommande 

undersökningar av rasismens utveckling i Sverige. Modellen undviker att intro-

ducera nya ras-, etnicitets- eller religionsvariabler i svensk statistik, samtidigt 

som den ger indikatorer på hur tillskriven ras, etnicitet eller religion påverkar 

befolkningens livsvillkor. Under året har projektledaren Edda Manga, fungerat 

som redaktör för en antologi som planeras ges ut 2021. Manga har också sökt 

genomföra pilotstudien av ”Balingsholmsmodellen” på ett sådant sätt att en 

lämplig instans kan förvalta modellen för en återkommande nationell undersök-

ning av rasismen i Sverige. 

Prekära liv i Coronas tid

Projektet leds av Manga och finansieras genom en akututlysning från Formas 

våren 2020, för att fånga pandemins påverkan på olika delar av samhället. Under 
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två veckor i juni och juli genomfördes ca 120 intervjuer med personer boende i 

norra Botkyrka, där de fritt fick berätta om sina upplevelser och hur de påverkats 

av pandemin. Under hösten har projektpersonal transkriberat samtliga inter-

vjuer och ett löpande analysarbete genomfördes vid sex seminarier. 

Projektet har präglats av mycket hög arbetstakt, metodutveckling och invol-

verat mångas arbetsinsatser. I början av 2021 kommer samtliga intervjuade att 

åter kontaktas för uppföljande intervjuer. Merparten av det operativa arbetet i 

projektet har genomförts av Norell och Wendt Höjer. Sex anställda från Mång-

kulturellt centrum har deltagit i olika grad och moment av studien. Ytterligare 

nio externa intervjuare har anlitats för att genomföra intervjuer, varav sju på 

språk som den befintliga personalen inte behärskar. 

Bokprojekt om demokrati

Under året har Manga, tillsammans med Wendt Höjer, arbetat med ett bokpro-

jekt som behandlar demokrati ur ett migratoriskt perspektiv. Utgivningen är 

planerad till 2021.

Barn och unga om diskriminering

Lundström inledde under hösten 2020 arbetet med uppdragsforskning för Räd-

da Barnen inom ramen för ett större EU-projekt. I projektet arbetar Lundström 

med barn i femte klass som medforskare med en metod där barnen möts i fokus-

grupper med bildskapande som ett sätt att dela erfarenheter av diskriminering 

i skolan. Två Botkyrkaskolor deltar i projektet som beräknas vara slutfört i juni 

2021.

Ishockey inkluderar – New Hockey Generation

Med stöd av RF-SISU Stockholm arbetar Stockholms ishockeyförbund för att 

Fittja gårds gamla huvudbygg-

nad på Värdshusvägen.
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rekrytera barn till ishockey från stadsdelar där få barn idag är medlemmar i 

ishockeyklubbar. På uppdrag av förbundet följeforskar Edström sedan hösten 

2019 projektet som idag heter ”New hockey generation” och som avslutas under 

2021. 

MediActivism – courageous young citizens test new ways to re-
claim their cities

På uppdrag av Europeiska kulturfonden (European Cultural Foundation) funge-

rar Edström som extern utvärderingspartner i ett treårigt projekt med avslutning 

2021. Projektet syftar till att stärka ungas röster i frågor som rör rätten till staden 

genom att utveckla deras förmågor att själva producera media. Mediaorganisa-

tioner i fem europeiska städer deltar; Botkyrka, Sevilla, Marseille, Warszawa och 

Zagreb. 

Som utvärderingspartner arbetar Edström på uppdrag av Fanzingo, det 

Botkyrkabaserade mediehuset för unga. I februari 2020 presenterade hon en 

delutvärderingsrapport i Zagreb där samtliga deltagande organisationer hade 

samlats. 

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

Projektet leds av docent Nils Hertting vid Institutet för urban bostadsforskning, 

Uppsala universitet. I projektet återvänder forskarna till Norra Botkyrka, ett 

drygt decennium efter en tidigare studie på samma tema. Hur har relationerna 

mellan kommunens tjänstemän och politiker å ena sidan och de etniska fören-

ingarna, å den andra, utvecklats sedan den förra studien av politisk integration 

i Botkyrka? Edström fungerar som forskningsassistent i projektet som avslutas 

under 2021. 

FreeZone Haninge

Under våren 2020 utvärderade Edström ungkulturprojektet FreeZone på upp-

drag av ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med samma namn, där ABF 

Södertörn och Studieförbundet Vuxenskolan ingått avtal med Kultur- och fritids-

förvaltningen, Haninge kommun. 

Förtroendeuppdrag och affilieringar

Under året har Manga suttit i styrelsen för Unga Klara, Clandestino institut samt 

Fogelstads insamlingsstiftelse samt varit medlem i vetenskapliga rådet för Arena 

Idé och Tidskriften Ord och bild. Lundström har också varit affilierad till Centrum 

för flervetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samt Arbetarrörelsens arkiv 

och bibliotek. Han fungerade också som koordinator för det transnordiska fors-

karnätverket Network for Nordic Fascism Studies (NORFAS).

Konferensdeltagande, presentationer och media

Manga presenterade sin forskning eller deltog i debatt och samtal vid tio tillfäl-

len under året. Bland annat framträdde hon i radio och teve vid tre tillfällen i 
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frågor om rasism i Sverige, inom svensk politik och i fråga om de ojämlika förhål-

landen som Coronakrisen synliggör. Hon föreläste om demokrati och migration 

vid två konferenser och om demokrati och kvinnlig rösträtt inom ramen för 

MKC:s föreläsningsserie om demokrati. Hon har även presenterat resultat från 

följeforskningsprojekt åt Statens konstråd.

Lundström deltog med två konferenspapper vid 6th Anarchist Studies Net-

work Conference i september. Bidragen hette “Pippi’s Posthuman Power” och 

“Toward Anarchy: A Historical Sketch of the Anarchism-Democracy Divide”. 

Edström presenterade i februari halvtidsutvärderingen av Erasmus-projektet 

MediActivism på det europeiska nätverksprojektmötet i Zagreb. 

Vid  webbinariet om demokrati - ”En för alla  - alla för vem” deltog Manga 

och Wendt Höjer med en film om deras kommande bok om migration och de-

mokrati. Edström deltog vid samma tillfälle i en panel om civilsamhälle och de-

mokratiutveckling. 

Seminarieverksamhet

Manga leder den månatliga seminarieverksamheten vid centret och höll  

under året åtta seminarier varav de flesta behandlade interna ansöknings-  

och projekttexter, men också inbjudna gästers texter diskuterades.

Publikationer

de los Reyes, P. & Lundström, M. (2020) ”Researching Otherwise? Autoethno-

graphic Notes on the 2013 Stockholm Riots”, Critical Sociology, advance on-

line publication. : https://doi.org/10.1177/0896920520978482

Edström, N (2020) FreeZone i Haninge. En utvärdering. Botkyrka: Mångkulturellt 

centrum.

Karcher, N. & Lundström, M. (2021/22). Nordic Fascism: Fragments of an Entan-

gled History. London: Routledge.

León Rosales, R. och Sharif, H. (2020). ”Man plockar poäng på oss” – Kunsskaps-

exploatering och interkulturella praktiker i akademin. I Seling, J., Jahanma-

han, F. och Lindqvist, A. (red.), Från interkulturell pedagogik till romska studier 

– En festskrift för Christina Rodell Olgaç. Nässjö: Östkultur Förlag

Manga, E (2020) Kungligt begär. Den undertryckta konfliken mellan monarki 

och demokrati i (Burman & Kaveh red) Demokrati och det politiska, Södertörn 

Studies in Cultural and Intellectual History.

Manga, E (uu ) Kan rasism mätas? Tidskriften Kurage, 1-2021

Manga, E (2020) Den svenska icke rasismen och den empiriska verkligheten, Fe-

ministiskt perspektiv, 3 juni 2020 (tillsammans med tre andra rasismforskare)

Wendt Höjer, F. (2020) The Past Isn’t What It Used To Be: Critical Fabulation and 

Remembering Revolt. Tidskrift för litteraturvetenskap 50.2–3.

VI MÖTTE  

TILLSAMMANS  

265 
DELTAGARE VID  

OLIKA KONFERENSER

https://doi.org/10.1177/0896920520978482
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UTBILDNINGSVERKSAMHET

I syfte att fortsatt vara ett kunskapsstöd för fler, har utbildningsverksamhetens 

plattform breddats, nätverk utvecklats och möten med nya grupper tillkommit 

och utökats genom användandet av andra former. Ett anmärkningsvärt tillskott 

under året har varit digitala uppdrag på distans gentemot kund. Vi har genom-

fört föreläsningar för t.ex. SVT Sveriges Television och Ersta, Sköndal Bräcke Hög-

skola, live-genomförda workshops skärm-till-skärm för bl.a. Berghs School of 

Communications och European Music Managers Alliance med säte i Storbritan-

nien, och även livesändningar från studio till hemmaarbetare för  

t ex. Riksidrottsförbundet och Konstfack. 

I nära dialog med Botkyrka kommuns kommunledningsförvaltning, Avdel-

ningen för samhällsutveckling har en förnyad uppdragsbeskrivning för MKC 

arbetats fram för att säkerställa att centret kan vara en stabil och kontinuerlig 

kunskapsresurs för kommunorganisationen. 

Behovet av kunskapspåfyllnad och ökad förståelse hos organisationer kring 

MKC:s expertområden aktualiserades ytterligare genom sommarens strålkas-

tarljus på Black Lives Matter-rörelsen. Vi fick ett ökat antal förfrågningar om 

utbildningsinsatser i frågor som rör rasism, diskriminering, representation och 

urbana livsvillkor.

Efterfrågad högskolekurs

Högskolekursen i normkritik för yrkesverksamma i skolan, som vi genom åren 

arbetat fram och erbjudit tillsammans med Södertörns högskola har utvecklats 

och byggts på vad gäller teoretiskt innehåll och pedagogiskt utförande.

 Alumninätverket för examinerade studenter från kursens hittills sju tidigare 

omgångar lever vidare digitalt via exempelvis facebookgruppen. Året inleddes 

med en digital alumniträff för erfarenhetsutbyte av perspektiv, praktik och di-

lemman. Intresset för högskolekursen om 7,5 högskolepoäng är fortsatt stort 

bland praktiker som vill delta och olika finansieringsmöjligheter undersöktes 

därför löpande under året. 

Kursen har också inspirerat till en beställning från Riksidrottsförbundet som 

velat erbjuda sina distrikt och förbund runt om i landet en likvärdig men anpas-

sad utbildning, vilket vi sedan utvecklat och initierat under året.

Samtida forskning och praktik

Två större projekt har särskilt präglat utbildningsverksamheten under året: den 

större satsningen för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna där vi tog 

fram en fördjupningskurs i normkritik för inkluderande idrott, och genomförde 

tre kursdagar för över 100 deltagare per tillfälle; samt ett fördjupat arbete till-

sammans med MKC:s forskningsgrupp i det Formasfinansierade forskningspro-

jektet ”Prekära liv i Coronas tid”, där utbildningsgruppen var med och genom-

förde den första av två intervjuperioder med 120 intervjuer med personer från 

norra Botkyrka.
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Institutioners lärande

Under året har vi sett en tydlig ökning av kulturinstitutioner som efterfrågar 

våra utbildningsinsatser, däribland Balettakademin, Universal Music, B-Reel 

Films, Stockholms stads Kulturförvaltning, ArkDes, Wanås konst, EMMA, Folkets 

Hus och Parker, Konstfack, Malmö Konshall, Riksteatern, Key Change, samt bib-

lioteksverksamheter i Tyresö, Dalarna och Södertörn.

Musiksupporten och NoBo-studion

MKC:s samarbete med mediehuset Fanzingo sker inom flera verksamheter. Som 

samarbetspart i det treåriga Arvsfonden-finansierade projektet Musiksupporten 

driver vi NoBo musikstudio på Fittja gård, en digital och fysisk plattform där vår 

studiocoach erbjuder musikintresserade ungdomar workshops i bl.a. musikskri-

vande och studioteknik. Under året genomfördes 13 lärandetillfällen tillsam-

mans med andra lokala musikaktörer för deltagare mellan 12 och 30 år. 

Uppdragsgivare under året:

Anna Whitlocks gymnasium

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Berghs School of Communication

Ersta Sköndal Bräcke Folkhögskola

European Music Managers Alliance (EMMA)

Farmacevtiska kåren Uppsala universitet

Feministiskt initiativ (F!)

Folkets Hus och Parker

Keychange Music

Konstfack

Malmö Konsthall

ANTAL DELTAGARE  

VI MÖTT DIREKT  

GENOM VÅRA  

UTBILDNINGSINSATSER:  

 1 324  
PERSONER

Utbildarna Yafet Lemessa 

och Anja Norell vid utbild-

ning för Riksidrottsför-

bundet. 
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Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande (RFSL)

Riksidrottsförbundet

Riksteatern, Dansenheten

Sveriges Allmännytta

SVT Sveriges Television

Textilmuseet

Unga Tankar Om Musik

Pedagogiska publikationer

Övningar från vårt normkritiska metodmaterial Lås Upp har publicerats på Ung i 

FUB:s metodbank www.ungifub.se/metodbank

Pedagogiska pärlor är ett pedagogiskt komplement till Mångkulturella alma-

nackan och ett tillgängligt verktyg som publiceras varje månad på hemsidan i 

syfte att bjuda på fler kreativa vägar in i almanackans föränderliga värld.  Det 

bidrar till att göra almanackan relevant för skola, förskola och andra utbild-

ningsverksamheter. www.mkalmanackan.se/pedagogiska-parlor

http://www.ungifub.se/metodbank
http://www.mkalmanackan.se/pedagogiska-parlor
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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 forskare, politiker, tjänstemän och civilsamhället. Detta ska öka 

kunskapen om det mångkulturella samhällets möjligheter och utmaningar.

Lokal förankring

För att bidra till lokal utveckling och fånga erfarenheter av lokalt hållbarhetsar-

bete deltar centrets medarbetare den lokala nätverksgruppen i Fittja. Centret 

har även ett löpande samarbete med t.ex. lokala ABF Botkyrka/Salem, Bilda, 

Botkyrka konsthall, Botkyrkabyggen, Botkyrka folkhögskola, Fittja bibliotek och 

Fittjaskolan kring samproduktion och programverksamhet.

Centret deltar i Botkyrka kommuns strategiska grupp för platsutveckling 

(SGP).

I samverkan med Avdelningen för samhällsutveckling, kommunledningsför-

valtningen planerades utbildning och kompetensstöd för politiker och tjänste-

män kring frågor om platsutveckling, jämlikhetsfrågor och interkulturalitet. 

LUCS

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

stödjer via ett kansli, etableringen av verksamheten. Under året förbereddes att 

2021 starta en ny kunskapspilot om mötesplatser i det lokala samhället. 

Under året bidrog vi till arbetet med Klokbok Om lokal Unescosamverkan 

i Sverige som sammanfattar arbetet sedan 2014. Boken lanserades under ett 

webbinarium om demokrati ”En för alla, alla för vem?” under hösten. Boken är 

tillgänglig för nedladdning via lucs.se/klokbok samt går att beställa via MKCs 

webbshop. 

Inom LUCS finns även koppling till andra viktiga nationella och internatio-

nella nätverk som ECCAR och SKR och ICC (Intercultural Cities). 

City Rights United

Sedan 2019 ingår centret i ett transnationellt EU-projekt inom programmet. Eu-

rope for citizens. I fokus står mänskliga rättigheter med fokus på papperslösa i 

städerna och deras livssituation. Målet är att skapa en verktygslåda i samverkan 

med gräsrotsrörelser och organisationer från Amsterdam, Köpenhamn, Barce-

lona, Neapel, Utrecht och Hamburg. På grund av pandemin försköts projektet, 

men återupptogs under hösten med digitala möten och webbinarier. 
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Fler samarbeten

Centret har samarbetspartners med avsiktsförklaringar med Centrum för Reli-

gion och Samhälle vid Uppsala universitet, Nordiska museet, Södertörns hög-

skola och Institutet för språk och folkminnen. Nordiska museet och Södertörns 

högskola har adjungerande representanter i centrets styrelse. Det pågår ett kon-

tinuerligt arbete med att värdera hur centrets verksamhet kan stärkas utifrån de 

avsiktsförklaringar som tecknats.

#1000dagarkultur

I initiativet 1000 dagar kultur ingår 17 kulturverksamheter sedan december 2019 

då det var exakt tusen dagar kvar till nästa val i Sverige. I samband med detta 

publicerades en debattartikel. Det finns oro över att politiker alltmer vill styra i 

vilken riktning den offentligt finansierade kulturen ska ta och påverka dess inne-

håll. Centret ingår i styrgruppen för initiativet och planerar även ett deltagande 

under Folk och Kultur, februari 2021 i samtalet ”Vad är framtidens tempel?” om 

vad kulturen kan få för roll som mötesplats när samhället öppnar upp igen. 
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ATT MINNAS MIGRATIONEN

Att minnas migrationen är ett pågående skrivupprop och insamling av berät-

telser som genomförs i samarbete med Nordiska museet och ISOF – Institutet för 

språk och folkminnen. Vi samlar in skrivna minnesberättelser på temat migration 

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

Under året skedde arbetet med AMM främst utifrån två större spår. Ett var 

samarbetet med Botkyrka bibliotek kring att samla minnesberättelser från Bot-

kyrka kommuns finska migranter, ett arbete som som inleddes 2019. Intervjuer 

utfördes under början av 2020 på finskspråkiga avdelningar på äldreboenden i 

Botkyrka, och fler berättelser från andra finsktalande Botkyrkabor samlades in 

under senare delen av året. Materialet skall sammanställas i en bok som börjar 

produceras under 2021. 

AMM utformade också ett spår att samla in material från människor i Bot-

kyrka som har direkta eller indirekta erfarenheter av folkmord och brott mot 

mänskligheten. Insamlingsformerna fick anpassas till rådande restriktioner. Un-

der hösten och vintern spreds uppmaningar att medverka och skicka in bidrag 

genom främst sociala medier och hemsidor. Det erbjöds digitala skrivarcirklar 

samt att deltagare som ville bidra med berättelser kunde välja att bli intervjua-

de. Medier som SR P4 Södertälje och lokaltidningen ”Nytt i Flempan” uppmärk-

sammade insamlingen och dess tematik. Denna tematiska insamling fortsätter 

under 2021. 

Under året har vi lagt en grund för att synliggöra Att minnas migrationen på 

centrets hemsida. Information om skrivuppropet, pågående insatser samt ett 

urval av inlämnade berättelser finns nu tillgängliga digitalt. 
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PROGRAMVERKSAMHET 

Genom programverksamhet med tydlig koppling till våra verksamheter bib-

liotek, utställning, Mångkulturella almanackan, verkstan och forskning, kom-

municerar centret frågor om migration, kulturarv och urbana livsvillkor. Många 

programpunkter under året gjordes i samverkan med andra aktörer. 

Vernissage, visningar och evenemang 

Under inledningen av året hölls vernissage för Tumba gymnasiums (avgångsklass 

i bild, form och animation) utställning Det glada 20-talet, Antirasistiska blickar, 

en work in progress-visning med Non Citizens Camera – Future Filmmakers samt 

öppna visningar av vår utställning En för alla, alla för vem?. 

Filmen ”Ahmad Maryam”, ett kärleksdrama med migration som ett tema, 

visades på alla hjärtans dag, med efterföljande samtal. 

Två välbesökta arrangemang var Film och fröbyte när Mångkulturella 

almanackan i samarbete med Tempo dokumentärfilmsfestival och FIAN visade 

”When tomatoes met Wagner”, ordnade fröbyte och en presentation av Orten 

odlars tomatprojekt samt 8 mars på MKC då Edda Manga höll föreläsningen 

Demokratins kön och Saadia Hussain ledde en kollektiv muralmålning på temat 

Kollektiv kvinnokraft. 

Öppna workshops

Vi har under året erbjudit prova på workshops i fritt broderi i samarbete med 

Handarbetets vänner och skrivarcirklar utifrån arbetet med Att minnas migratio-

nen. 

Under en hösthelg höll konstnärerna Juanma González och Ivana Králiková i 

workshops på temat ”Ett samarbete med Fittjas jord” där lokal lera användes för 

att skapa en kollektiv skulptur.

 Illustratören Hanna Böhm höll en uppskattad öppen digital workshop om 

hur vi kan berätta om rasism och verka antirasistiskt genom illustration. 
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Författarsamtal och boksamtal

Under året har författarsamtal skett i samverkan med Botkyrka bibliotek både 

digitalt och på Fittja bibliotek med följande författare:

w Awes Osman – Svensk fika, en personlig introduktion till den svenska ar-

betsmarknaden

w Jesse P och Kimmo Tetri (två av de medverkande i antologin) Många gre-

nar/Monta oksaa  

w Bernt Hermele – Överlevarna

Digitala boksamtal har hållits i samverkan med Botkyrka bibliotek där biblio-

tekarier från MKCs bibliotek och Botkyrka bibliotek (och ibland ytterligare del-

tagare) samtalat kring specifika verk. Samtalen livesändes på sociala medier och 

går också att ta del av i efterhand.

Barnteater

Under hösten kunde vi i samarbete med Botkyrka kommun erbjuda föreställ-

ningen ”Resan till Hodjas by” av och med Fikret Çeşmeli till skolklasser från kom-

munen under fyra dagar. 

Konferenser

Under året var vi medarrangörer till två större digitala konferenser: ”En för alla,

alla för vem?” ett webbinarium om demokrati, migration och lokal platsutveck-

ling i samverkan med föreningen LUCS samt konferensen ”Vems rättigheter Vil-

ken demokrati?” i samarbete med föreningen Ordfront. Under konferensen med 

Ordfront skrev centret på demokratideklarationen som ingår i den nationella 

samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag i samband med att Sveriges 

demokrati fyller 100. Centret åtar sig att arbete vidare med frågor om demokrati 

och migration även 2020. 

Ytterligare aktiviteter digitalt och utomhus

Vi har erbjudit digitalt boktipsande i form av filmklipp på sociala medier. Vi upp-

märksammade International transgender Day of Visibility digitalt i samarbete 

med RFSL Stockholm. I samverkan med Botkyrka bibliotek och Botkyrka konst-

hall genomfördes under hösten två tematiska vandringar i närområdet, Fittja 

förr, en plats i Sveriges historia och Konst i Fittja med fokus på Fittjas offentliga 

konst. Leif Magnusson guidade en vandring med en grupp från Kompis Sverige 

på temat ”Fittja då och nu”.

Utomhusvernissage för verket Barnens Fittja på konstkuben i Fittja centrum 

ett verk av 10-åringar från Fittja i samarbete med Botkyrkabyggen och konstnär 

Saadia Hussain. I samarbete med ABF Botkyrka-Salem och trygghetssatsningen 

ABF för Botkyrka Framåt, samverkade vi kring föreläsning om ”Nedskärningar 

och Utförsäljningar, svensk välfärd i kris” samt målning på öppna väggen i sam-

verkan med Botkyrka Konsthall och barn från skolan Kastanjen i Slagsta.
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UTSTÄLLNINGAR

Utställningsverksamheten har under året erbjudit både fysiska och digitala ut-

ställningar med tillhörande programpunkter. I utställningshallen Länken visades 

ett flertal egenproducerade utställningar. Flera utställningar producerades inom 

ramen för bredare projekt, i samarbete med lokala och nationella samarbets-

partners, och i visa fall med externt stöd av t.ex. Malmö stad och Kreativa fonden 

i Botkyrka. Organsationer som Folkets Hus och Parker, RFSL Stockholm, Galago, 

Rörelsernas museum och Malmö Stadsbibliotek är exempel på andra aktörer 

som centret samarbetat med under året.

Stora utställningshallen

En för alla, alla för vem? 

Under 2020 genomfördes ett större samarbete med Fittjaskolan och föreningen 

FPC - Field Photography Collecitve som tog avstamp i vår utställning om demo-

krati. Samarbetet resulterade i en heldag på centret om fotografi, demokrati och 

fred där alla åttondeklassare från Fittjaskolan deltog och som sedan resulterade 

i en fotoutställning med elevernas bilder med namnet ”Fredsskapande genom 

fotografering – #ÄgDinBerättelse”.

Folkmord och brott mot mänskligheten

Arbetet med kommande utställning påbörjades under året och den beräknas 

stå klar i stora utställningshallen september 2021. Botkyrka kommun har tilldelat 

centret medel för att producera en utställning och konferens som behandlar 

folkmord och andra brott mot mänskligheten. 

Länken

w Det glada 20-talet. Tumba gymnasiums avgångsklass i bild, form och ani-

mation visade ett kollektivt verk och individuella verk.

w Antirasistiska blickar.  Utställningen producerad av MKC och Tidskriften 

Mana, behandlar stereotypa bilder och dess historia med hjälp av verktyget Bil-

ders Makt. Utställningen lyfter positiva exempel på hur människor och samhälls-

fenomen kan illustreras på ett antirasistiskt och inkluderande sätt. 

w Fredskapande genom fotografering– #ÄgDinBerättelse. Fotografier av åt-

tondeklassare från Fittjaskolan. 

Digitalt

w Fredsskapande genom fotografering. Digital foto-essä. 

w Antirasistiskablickar.se. Digital version av fysisk utställning och ingång till 

kunskapsbanken Bilders Makt.

w Trans Day of Visibility. Digital version av fysisk utställning med bilder från 

Transkalendern. Producerad i samarbete med RFSL Stockholm och Transit +. 
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Mobil utställning – Reality Check 

Den mobila utställningen Reality Check var under hösten/vintern 2020 på turné 

via Folkets Hus och Parker. Den bokades snabbt upp, men visades pga. av pande-

min endast på Hallstaviks Folkets Hus och Bomhus Folkets Hus.

Uppskjutet på grund av covid-19

w Black Box. Pedagogiskt rum för centrets digitala verktyg Bilders Makt och 

Reality Check. 

w Mandeism. Utställning om det årliga dopet i Albysjön.

w NCA – Noncitizen Archive. Utställning med verk skapade av personer som 

är papperslösa, nyanlända eller asylsökande

w Verkstadsutställning. Utställning med verk som skapats i vår kreativa verk-

stad. 

w Fysisk version av utställningen Trans Day of Visibility – Transkalendern.

Bild: Emelie Gårdeler, från 

utställningen Antirasistiska 

blickar. Illustrationen intro-

ducerar temat I lagens namn 

som utforskar rättsväsendets 

inneboende rasism, och dess 

begränsningar och möjlighe-

ter i förhållande till antirasis-

tisk kamp.
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MÅNGKULTURELLA ALMANACKAN

Mångkulturella almanackans trettioförsta årgång utkom i oktober. Där samlar 

och förmedlar vi berättelser om firande, högtider och viktiga dagar. Den är ett 

verktyg för arbete med inkludering i skolor och på arbetsplatser men den skapar 

också gemenskap kring berättelsen om vårt samtida Sverige. Genom åren har 

många hundra människor bidragit.

Mångkulturella almanackan  
på Unescos förteckning över immateriellt kulturarv

Hösten 2020 skrevs Mångkulturella almanackan in på förteckningen ”Levande 

traditioner – förteckning över immateriella kulturarv i Sverige”. Förteckningen 

ingår i arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kul-

turarvet och det är Institutet för språk och folkminnen, ISOF, som har uppdraget 

att arbeta med den.

Mångkulturella almanackan listas som ett Metodiskt exempel, alltså som nå-

got som ”visar hur man kan arbeta för att dokumentera eller föra vidare kunskap 

och som kan tjäna som en förebild för arbetet med konventionen”.

Den tryckta almanackan för 2021

Mångkulturella almanackan 2021, producerad under 2020, har månen som ge-

nomgående tema. Månen är en naturlig tidmätare och grunden för många ka-

lendrar. Mångkulturella almanackan innehåller alla de stora religionernas högti-

der, folkliga firanden, internationella dagar och mycket mer. För grafisk form och 

illustration stod Iréne Thisner. 

Satsning på att nå ut

Under november och december gjordes en ordentlig satsning på att nå ut 

med almanackan. Vi satsade på direktförsäljning mot främst organisationer, 

bibliotek och fackförbund. Spridning med gott resultat gjordes även genom 

influencers i sociala medier och via andra organisationers kontaktnät. Parallellt 

förbereddes en långsiktig försäljningsplan, där vi främst bearbetade större bo-

lag, återförsäljare, bokhandelskedjor och aktuella kalendersajter. Vi inledde nya 

samarbeten med andra organsationer som kan bli framtida återförsäljare eller 

samarbetspartners. Många av dessa föreslog en tidigare kontakt inför produk-

tion av almanackan 2022 och en större sådan satsning är redan inledd. 

Pedagogik och utbildning

Varje månad publicerades Pedagogiska pärlor, en dubbelsidig A4 för utskrift. 

Materialet vänder sig till pedagoger från förskola till vuxengrupper och inne-

håller en lista med korta tips och två mer utarbetade övningar; en inriktad på 

diskussion, analys eller utforskande och en där någon dag får inspirera till ska-

pande. 
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Samarbeten

Vi fortsatte samverkan med Ålands landskapsregering och Studieförbundet Bil-

da för utgivningen av almanackan för 2021. Det ordnades ett lanseringsevent på 

Ålands museum den 3 december och almanackan finns nu i alla skolor på Åland. 

Under 2021 kommer den även finnas på ålderdomshemmen. 

Sedan 2016 har vi ett samarbete med Södertörns högskola. Vi presenterar 

almanackan för studenterna på A-kursen i etnologi som får i uppgift att göra en 

intervju om helgfiranden. Under året fick vi 10 studenttexter. 

Hemsida och sociala medier

Almanackans hemsida, mkalmanackan.se, hade under året 77491 besök. Face-

booksidan hade 5327 följare vid årets slut. Almanackan ökade sin aktivitet på 

Instagram och har där 687 följare. Pedagogiska pärlor laddades ner 2926 gånger 

under året. Kopplingen till övrig kommunikation på centret har blivit starkare 

genom att almanackan synliggörs tydligare i den nya webbshopen och ofta upp-

märksammas som en av tre utvalda inlägg på MKC:s startsida. Mångkulturella 

almanackan och MKC taggar varandra i relevanta inlägg på sociala medier och 

delar kontinuerligt utvalda inlägg från varandras konton. 
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BIBLIOTEK, ARKIV, UTGIVNING

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på migration, etnicitet, inte-

gration, kulturmöten, rasism, kulturarv och kulturell mångfald. Biblioteket är en 

plats för att studera i lugn och ro och ta del av bibliotekets unika samling. Biblio-

teket arrangerar författarsamtal, föreläsningar och studiecirklar inom aktuella 

ämnen.

Fokus och målgrupper

Biblioteket ger service till låntagare i Botkyrka, Stockholmsregionen, nationellt 

och internationellt. Servicen ser olika ut, beroende på låntagargrupp. Lokalt 

erbjuder biblioteket referenssamtal, utlån och aktiviteter som författarsamtal 

och föreläsningar samt studieplatser. För regionen erbjuds fjärrlån och referens-

samtal för studenter och programverksamhet. Biblioteket erbjuder också fjärr-

låneverksamhet nationellt och internationellt. Då biblioteket har varit stängt i 

perioder under året eller haft begränsade öppettider har vi försökt att på ett 

tryggt och säkert sätt erbjuda lån och återlämning. Vi har ordnat med fjärrlån till 

andra bibliotek, skickat hem böcker till låntagare, mött upp låntagare utomhus 

och erbjudit återlämning i centrets brevlåda. 

Samverkan

Biblioteket fortsatter att utveckla och fördjupa samverkan med folkbiblioteken 

i Botkyrka kommun. Genom att anordna gemensamma digitala författarsamtal, 

boksamtal och tipsa om varandras aktiviteter har samverkan utökats på digitala 

plattformar. Vi har placerat en deposition med ca 30 böcker hos Fittja bibliotek, 

vilken kontinuerligt byts ut i samband med särskilda utställningar eller ämnen 

som Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek uppmärksammar. Samarbetet med 

bibliotekarieprogrammet på Södertörns högskola har fortsatt och det planeras 

för en digital expertföreläsning ledd av MKC:s bibliotekarie för studenter på bib-

liotekarieprogrammet under 2021.  

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 målen är att kunna erbjuda exklusiva medier inom våra teman som inte 

finns att låna på andra bibliotek. Vi erbjuder även dessa som fjärrlån till andra 

bibliotek. På så sätt bidrar vi till att bredda det nationella biblioteksbeståndet. 

Vårt mediebestånd består av ca 18 000 medier varav majoriteten är mer än tio 

år gamla. Behovet av att modernisera och uppdatera samlingen är stort, vilket 

bland annat sker med fortlöpande nyinköp och gallring. Vi har ca 14 prenumera-

tioner av seriella publikationer (tidskrifter och tidningar). I magasinet finns dess-

utom ett omfattande tidskriftsarkiv om ca 150 titlar som vi inte längre prenume-

rerar på eller vars utgivning upphört, och som få andra bibliotek tillhandahåller.
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Många lån har skett av studenter som följer universitetskurser som på något 

sätt behandlar våra frågor. De böcker som vi inte har eller kunnat köpa in erbju-

der istället via fjärrlån för att möta låntagarnas önskemål. När universitetskurser 

skett digitalt och andra bibliotek stängt ned har vi varit ännu viktigare för stu-

denter i närområdet. Biblioteket köper in böcker som endast vårt bibliotek har i 

sitt bestånd för låntagarna men även för att andra bibliotek nationellt ska kunna 

fjärrlåna från oss. Fokus för bokinköpen under året har varit religion, nationell 

minoritetspolitik, migrationspolitik, afrofobi och rasism. Inköp gjordes utifrån 

behov av att uppdatera samlingen kring dessa teman samt utifrån frågor som 

aktualiserats i en bredare samhällsdebatt och efterfrågas av låntagarna. 

Drop in SFI

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

Under 2020 deltog ca 12 personer varje onsdag under inledningen av året till 

dess att träffarna ställdes in. 

Arkivet

Under året genomfördes en kartläggning av arkivet och dess funktioner för att 

centret ska arbeta vidare med en plan för arkivhantering av befintligt och nytt 

material. Biblioteket deltog i förberedelser för en ansökan om medel inom kul-

turarvsområdet, med fokus på digitalisering och tillgängliggörande av centrets 

arkiv. I arbetet ingår även planer på att inkludera arbetet med Att minnas migra-

tionen.

Utgivning

Förutom Mångkulturella almanackan 2021 gjordes ingen utgivning 2020. Vi ar-

betade istället med produkter som ges ut under 2021. Utgivningen av Tavernans 

kokbok och Edda Mangas och Fanny Wendt Höjers bok om demokrati sköts fram 

till 2021. Vi bidrog mycket i produktionen av LUCS Klokbok - Om lokal Unesco-

samverkan i Sverige som gavs ut i slutet av året.  
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KONSTPEDAGOGISKA VERKSTAN

Verkstan finns till för äldre och yngre besökare, för nytillkomna och återvändan-

de, för proffs och nybörjare. Under året fortsatte många externa samarbeten vi 

tidigare byggt upp och några nya samarbeten initierades trots utmanande om-

ständigheter. Även de interna samarbetena stärktes då våra konstnärer tog fram 

design och skapade profilprodukter för Butiken med brickor, underlägg och 

handmålade naturstenar med unika Fittja- och Botkyrkamotiv från närområdet. 

Flera konstpedagogiska insatser gjordes i samverkan med utställningsverksam-

heten. Vi utvecklade också nya former av flexibla verkstäder för att möjliggöra 

att möten och skapande med olika målgrupper under perioder med fysiska res-

triktioner. 

Handarbetets vänner 

Prova på-workshops i fritt broderi i samarbete med Handarbetets vänner. En 

workshop för elever från Botkyrka folkhögskola och en öppen workshop. 

Våga måla!

Denna årligen återkommande kurs startade under året ett nytt koncept där 

deltagarnas utvecklande av tekniker och materialval synkades steg för steg med 

pedagog och övriga deltagare, för att i samklang måla tavlor utifrån olika teman 

och idéer.

Normkritiskt skapande

Illustratören Hanna Böhm höll en workshop om normkritiskt skapande för en 

klass från Tumba gymnasium. 

Det glada 20-talet – Tumba gymnasium elevutställning 

Tillsammans med eleverna uppfördes ett platsspecifikt verk i länken – en kollek-

tiv muralmålning som kombinerades med elevernas individuella verk där elev-

erna uttryckte sina tankar och känslor kring sin egen samtid 2020 genom humor, 

ironi och allvar. 

Queens of Botkyrka

Ett projekt påbörjades med deltagare från Botkyrka folkhögskola men som på 

grund av covid-19 inte genomfördes fullt ut. Deltagarna skulle arbeta med hu-

vudbonader som form och uttryck, skapa sin egen huvudbonad som uttryckte 

deltagarnas individuella berättelse, en hyllning till egna styrkor i livet.   

Slumpens möjligheter

Ett skräddarsytt projekt riktad till eleverna i särskoleklassen på St Botvids gym-

nasium påbörjades och två kreativa verkstäder med slumpen som metod och 

tema genomfördes. 
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Kvinnlig kollektiv konstkraft 8 mars 

En kollektiv muralmålning genomfördes tillsammans med besökare på den öpp-

na väggen – en visuell hyllning till kvinnors kraft, kreativitet och systerskap. 

Barnens Fittja – KONSTKUBEN 

En konstplattform för kollektiva muralmålningar av, med och för Fittjabor. 2020 

blev barnkonventionen lag i Sverige. Tillsammans med 10 stycken 10-åringar 

samskapades en kollektiv muralmålning med syfte att undersöka, lyfta upp och 

synliggöra barnens bilder och berättelser om deras samtid och framtid. Ett pro-

jekt i samarbete med Botkyrkabyggen.

Idéer i lera

En klass från Fittjaskolan deltog i en workshop kring inredning ledd av Nadja 

Rahman. De skapade i lera och skissade idéer för ytan i Länken inom ramen för 

vårt samarbete med Malmstens, Linköpings universitet. 

Junior residence 2020 

Sex unga sommarjobbare från Botkyrka arbetade med Land-Art som konstform 

under en treveckorsperiod i juli och augusti. Ett samarbete mellan Botkyrka 

konsthall och Mångkulturellt centrum. 

Non Citizens Archive

NCA inledde under hösten ett arbete där personer som är papperslösa, nyanlän-

da och asylsökande arbetar skapande med konstnärer som mentorer. Projektet 

ska resultera i en utställning på MKC under 2021.

Field Photography Collective 

I samband med ett utställningsprojekt med Field photography collective och 

Fittjaskolan hölls två workshops i fotografi för elever från Fittjaskolan.

Målning 8 mars 2020.
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O:LJUD

Coachning och Kick-on av kommande utställning med elever från Tumba gym-

nasiums avgångsklass i bild, form och animation. Utifrån temat primalskrik har 

eleverna uttryckt och utformat individuella verk och ta plats med berättelser 

utifrån ungas perspektiv. Genom mobila och stabila verkstäder har stöd och 

coachningsarbete genomförts både fysiskt och digitalt. 

Nya verkstäder 

Utveckling av nya koncept för att på ett klokt och kreativt sätt utforma kreativa 

och säkra verkstäder pågår och anpassas löpande. Genom Nya verkstäder möj-

liggörs att pedagogiska verkstan kan växa och skapa kreativa rum och möten på 

ett säkert och lustfyllt sätt för botkyrkaborna framöver. Dessa koncept möjliggör 

också att synliggöra centret på nya platser i kommunen. Uppläggen skräddarsys 

efter olika målgrupper och möjligheter i form av: 

w Mobila verkstäder (verkstan förflyttas till olika rum där målgruppen finns) 

w Offentliga verkstäder (verkstan förflyttas till utomhusmiljöer) 

w Digitala verkstäder (verkstan möter och skapar genom digitala plattfor-

mar)

w Stabila säkra verkstäder (verkstan anpassas med max antal deltagare uti-

från rådande rekommendationer). 
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HUSET MED RECEPTION, BUTIK, 
LOKALER & UTHYRNING

En kulturinstitution i ett bostadsområde i en förort som Fittja har alla möjlig-

heter att vara mångas angelägenhet. Vi strävar att vara en självklar mötesplats 

där tröskeln ska vara låg för människor att hitta hit och känna sig hemma här 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 fortsatte arbetet med att utveckla butikens utbud där vi tog  

fram ett eget sortiment av lokala produkter. Ett nytt tillskott var målade  

stenar och trätavlor med Botkyrkamotiv av konstnären Luz Miranda och  

grytunderlägg, glasunderlägg och bricka av konstnären Saadia Hussain. 

Vi lanserade även vår nya webbshop där man nu hittar den fysiska butikens  

hela utbud.

Våra lokaler hyrs ut till olika institutioner, kommuner och företag för möten 

och utbildningar av olika slag. De används också till våra egna utbildningar, ak-

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

samverkan. Vissa lokaler hyrs ut på längre sikt; föreningen LUCS och Antidiskri-

mineringsbyrån Stockholm Syd hyr kontor i den gamla huvudbyggnaden. 

NoBo, och dess musikstudio i gamla byggnaden utgör idag en del i projektet 

Musiksupporten som fortsatt bedriva verksamhet under året. 

Reggio Emilia har haft några Pedagogista-utbildningar hos oss under hösten. 

Andra stamkunder är Botkyrka kommun, Skärholmens stadsdelsförvaltning och 

Riksteatern. 

Arbetsmiljö och de fysiska lokalerna

Under året iordningställdes packrummet och utställningsansvarigs kontor. De 

publika lokalernas fysiska möblering och skyltning har setts över utifrån restrik-

tioner under pandemin. Lokaler har bland annat försetts med skyltning om att 

hålla avstånd och rekommenderad handhygien. Vi har även uppdaterat utrust-

ning i hörsalen för att lättare kunna genomföra livesändningar av föreläsningar. 

ANTAL BESÖKARE  
ÅR 2020: 

 9 300  
 

VARAV BARN:  
 1 318



SIDAN 30                  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

TAVERNAN

I restaurang Tavernan jobbar vi för att både gäster och personal ska trivas till-

sammans på mötesplatsen. Buffébordet är fokus för Tavernans personal. Lun-

chen är den viktigaste delen av verksamheten och består av buffébord soppa, 

bröd, vegansk kakaodryck och kaffe eller te. Tavernan har också öl- och vinrät-

tigheter. 

Maten som serveras är vegetarisk eller vegansk och lagad från grunden. 

Råvaror väljs efter säsong och kryddas med smaker och inspiration från hela 

världen. Med tanke på födoämnesintolerans och allergier så är det bara ett fåtal 

rätter som innehåller mejeriprodukter, ägg eller gluten och vi utesluter nötter 

helt. Vår förhoppning är att de flesta känner att de kan äta det mesta som Taver-

nan serverar.

Under pandemin 2020 gjordes anpassningar genom reducerad buffé, serve-

ring genom dörren ut mot uteserveringen och tallriksservering över disk. Anta-

let sittplatser inomhus halverades och vi provade olika möbleringar och anpas-

sade gästflöden. Tavernan har haft godkända inspektioner utan anmärkning 

vid miljöenhetens livsmedelskontroller från Botkyrka kommun. I samband med 

kontroll och uppföljning av hur vi följde rådande coronarestriktioner reglerades 

avstånden mellan borden.

Nu kommer de bästa recepten bli en bok som kan bidra till att vi äter mer 

nyttigt och klimatssmart när vi inspireras av Tavernan att laga mat hemma. Un-

der perioder när vi höll helt stängt arbetade personalen med att utveckla inne-

hållet i den efterfrågade kokboken. De talade med gästerna, provlagade och 

skrev fram recept. 
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KOMMUNIKATION  
  OCH MARKNADSFÖRING

Under året har MKC identifierat behovet av att förändra kommunikationsar-

betet till mer profilerad marknadsföring. När vår fysiska mötesplats Fittja gård 

tillfälligt hållit stängt, stärktes behovet av att öka vår närvaro online, främst via 

våra sociala mediekanaler. Med ett nytt fokus på så kallad inbound-marketing 

och innehållsmarknadsföring har vi utnyttjat möjligheten att nå ut med vårt 

sortiment i nya webbshopen. Vi har nått högre försäljningssiffror för den mång-

kulturella almanackan och funnit nya målgrupper för digitala kunskapsverktyg, 

online-utställningar, programverksamhet och skärm till skärm via bland annat 

instagram och vår webbsida.

Traditionella kanaler och mediaomnämningar

Webbsidan mkcentrum.se samt webben för föreningen LUCS där vi har en kans-

lifunktion lucs.se, uppdaterades i enlighet med nya lagar kring tillgänglighet, gil-

tigt från september. Nyhetsbrevet i mejl har ökat i öppnande-frekvens, och press 

och media har fortsatt fått våra utskick. MKC:s verksamheter har omnämnts i 

både lokalpress, radio, facktidningar och internationell press. Exempelvis har 

utbildningschef och bibliotekarie intervjuats live i Sveriges Radio P4 och ”Nytt i 

Flempan” om utställningar, samarbeten och skrivuppropet Att minnas migratio-

nen. 

Inför utställningar i Länken, vissa filmvisningar och program och specialdagar 

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

mat eller trycker upp hos Typografiska ateljén AB. Vi producerar även egna flyers 

och foldrar. Digitalt har MKC tre affischskyltar i huvudbyggnaden som visar aktu-

ell information. De hanteras av receptionen.

Konstpedagog gav intervjuer om invigningen av en ny kollektiv muralmål-

ning på Fittja Konstkub. Forskningsgruppens arbete med bland annat projektet 

Metodologiska laborationer och den nyframtagna Balingsholmsmodellen har 

lyfts i tidsskriften Kurage.

Störst mediabevakning fick vandringsutställningen ”Reality Check”, som byg-

ger på spelet Reality Check – Sveriges första app mot rasism, ett samarbete med 

stiftelsen Teskedsorden. Utställningen som invigdes 2019 på MKC uppdaterades 

för att skickas ut på turné i samverkan med Folkets Hus och Parker. Vandrings-

utställningen och arbetet bakom den, omnämndes bland annat i Nöjesguiden, 

Göteborgsposten (3/3), Aktuellt i politiken (30/9), Gefle Dagblad GD (okt).

Sociala medier och digital närvaro

Genom aktiv närvaro online, med fokus på innehållsmarknadsföring, har vi kom-

municerat med våra nya och gamla följare. På Facebook har vi en stadig skara 

följare, i dagsläget 5 124 personer, en ökning om 6,8 % under året. Vårt insta-

gramkonto har fått en ökning med på 21 % ,vi har 1 895 personer som följer oss. 

http://www.mkcentrum.se
http://www.lucs.se
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Största ökningen fick vår Linkedin-plattform där vi under 2020 höjde vårt följar-

antal till 584 personer vilket motsvarar hela 29 % ökning. 

Spridning av vårt varumärke

Målet för året var också att stärka kommunikationen kring vårt kärnuppdrag, 

som är brett och mångfacetterat, samt stärka vårt varumärke som en säker plats 

för osäkra frågor. Vi är en röst för mångfalden, i alla våra olika verksamheter. 

Likt tidigare år hjälpte vi till att uppmärksamma personer som verkar i MKC:s 

anda, genom att dela ut Annick Sjögrens arbets- och resestipendium, samt K P 

Arnoldsonpriset. Priset gick 2020 till Marie Sterling vid Skyttbrinks gymnasium 

i Tumba, för hennes engagemang för och dedikerade undervisning i mänskliga 

rättigheter och demokrati. Stipendiet delades ut till Simon Revilla för projektet 

och dokumentären N.N. – A Stolen Childhood. 

Medlemskap

SMI, Stockholms Museiinformatörers förening

Samarbete med kommunen

Vår närvaro i den lokala nätverksgruppen i Fittja och vår goda samverkan med 

områdesstrategen i Fittja har möjliggjort ömsesidigt informationsutbyte kring 

vad som händer i området och övriga Botkyrka. Kommunikatören tar del av 

kommunens press- och mediabevakning genom relevanta sökord. Informations-

spridning med fysiska affischer och trycksaker sker vanligtvis genom kommu-

nens internpost samt till medborgarkontoren och biblioteksfilialerna, men dessa 

har under året varit begränsade på grund av restriktioner för öppethållande av 

fysiska mötesplatser.

Aygül Kabaça intervjuas 

av P4 Södertälje.

K P Arnoldson
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Här finns vi

Mångkulturellt centrum – MKC

Webbsida: mkcentrum.se

Facebook-konto: @mkcentrum.se

Instagramkonto: @mkc_sverige

Linkedin-konto: MKC: @Mångkultu-

rellt centrum – MKC 

MKC Webbutik

Webbsida: webshop.mkcentrum.se

Föreningen Unesco LUCS – Lokalt 

Unescocenter för samverkan 

Webbsida: lucs.se

Facebook-konto: @unescolucs

Mångkulturella almanackan

Webbsida: mkalamanackan.se

Facebook-konto:  

@almanackan

Instagramkonto: 

 @mangkulturellaalmanackan

NoBo-studion – Musiksupporten

Webbsida: musiksupporten.se

Facebook-konto: @musiksupporten

Instagramkonto: @musiksupporten

Normkritiska metodmaterialet Lås 

upp! 

Webbsida: lasupp.nu

Kunskapsbanken Bilders Makt

Webbsida: bildersmakt.se

#MKCENTRUM

#MKCFITTJA

#MKCLUCS

#MKCDIGITALT

#MKALMANACKAN

#MUSIKSUPPORTEN

#MKCNOBO

#MKCKONFERENS

#MKCTAVERNAN

#MKCBUTIKEN

#MKCVERKSTAN

#MKCVÄGGEN

#MKCUTSTÄLLNING

#MKCBIBLIOTEK

#MKCPROGRAM

#1000DAGARKULTUR 

#MKCFORSKNING

#MKCUTBILDNING

#MKCINTERNATIONAL

#MKCARKIV

http://www.mkcentrum.se
http://www.webshop.mkcentrum.se
http://www.lucs.se
http://www.mkalamanackan.se
http://www.musiksupporten.se
http://www.lasupp.nu
http://www.bildersmakt.se
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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 av utbildning, restaurangverksamhet, konferenser 

och utgivning. 

Coronautbrottet har medfört allvarliga ekonomiska konsekvenser för MKC 

såsom kraftigt minskade intäkter på grund av inställda utbildningar, utställning-

ar och stängd restaurangverksamheten. Hyresintäkterna har minskats med 80 % 

jämfört med de budgeterade.

På grund av inställd verksamhet och för att minska personalkostnaderna gick 

de flesta anställda ner i arbetstid samtidigt som staten gav oss ett ekonomiskt 

stöd.De ekonomiska effekterna av Coronapandemin riskerar att påverka vår 

ekonomi negativt även det kommande året. Vi söker därför aktivt projekt och 

uppdrag som kan anpassas till dessa nya regler som gäller under pandemi för att 

få ökad ekonomisk stabilitet.

Aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsplatsen

I enlighet med Diskrimineringsombudsmannens lag om aktiva åtgärder mot dis-

kriminering på arbetsplatsen som trädde i kraft 2017, har MKC en arbetsgrupp 

som utses årligen med en arbetsgivarrepresentant och en representant från den 

fackliga verksamheten.

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 förnyat avtal med Falck Healthcare Företagshälsovård som 

erbjuder hälsokontroller och samtalsstöd. Centret har en friskvårdspolicy som 

syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet. Två personalcyklar finns i organisatio-

nen. SL-kort finns att låna för tjänsteresor inom Stockholm.

Åtgärder som byggde på tidigare genomförd skyddsrond är avklarade. Ingen 

skyddsrond genomfördes under året. 

Miljöplan och handlingsplan 2021–22

Under året har vi arbetat fram en reviderad miljöpolicy med handlingsplan vilken 

genomförs kommande år. Planen följs upp i samband med verksamhetplanering 

och budget.  Miljöfrågorna är fortsättningsvis en stående punkt i ledningsgrup-

pen.
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Internt mångfalds- och jämställdhetsarbete

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

hetsarbetet vad gäller organisationen och produktion samt kund- och publikre-

lationer. Vi studerar och utbildar om mångfalden i offentliga organisationer och 

har höga ambitioner vad gäller egen legitimitet och egen praktik.

Fast personal  Antal Heltid Deltid

Kvinnor         20 14 6

Män   10 6 4

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   8 1 3 8

Män   4 1 1 4

Projektanställning, timanställning och praktik är och har varit vanliga vägar 

in i organisationen. Centret har en generellt positiv inställning till att ta emot 

praktikanter. Dessa kommer främst från akademiska utbildningar men även från 

närområdets skolor. Vi tar även emot praktikanter för arbetsprövning eller andra 

former av arbetsmarknadsinsatser. Detta görs i mån av tid för handledning och 

stöd, vilket kan variera under året. 

Kompetensutveckling

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

gemensamma insatser för hela personalgrupper. Den andra är insatser för att 

utveckla den egna professionen, vanligen genom individuell fortbildning. Den 

tredje nivån är den verksamhet som centret bedriver och som är möjlig att delta i 

när det gäller program, seminarier, läsgrupper och konferenser. 

MKC har genom utställningsansvarig deltagit i arbetsgivarorganisationen So-

bonas arbete med att klargöra kompetensprofilen för rollen som museiassistent. 

Arbetet redovisades i slutet av året och är ett bra stöd för värdering av arbetsrol-

len. Insatser i övrigt har varit deltagande i DIK:s digitala ledarskapsseminarium, 

frukostmöten och akademisk fortbildning inom personalgruppen.

En målreflektion och genomlysning genomfördes i samarbete med studenter 

i psykologi vid Stockholms universitet under våren där 40 % av personalen inter-

vjuades kring målförståelse samt målens roll och betydelse för det egna arbetet.

Varje månad anordnas ett textseminarium som är öppet för samtliga med-

arbetare som gör det möjligt att teoretiskt utveckla det egna och gemensamma 

tänkandet kring frågor och analyser som är centrala för centrets uppdrag.
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Övriga insatser

Under större delen av året gjordes korttidspermitteringar i olika procent. Ompri-

oriteringar av arbetsuppgifter och ett ökat gemensamt ansvarstagande ställde 

nya krav på de arbetsroller vi har inom organisationen. 

Vi fick hantera den mer ansträngda psykosociala arbetsmiljön samtidigt 

som flera medarbetare insjuknade i covid-19 under våren, varav en med mycket 

allvarliga symptom. Nya arbetsrutiner och uppföljning av arbetssituation och 

hälsa infördes.

Byte av lönesystem genomfördes av Botkyrka kommun vilket innebar nya 

rutiner för hanteringen av löner och frånvaro. MKC sköter dessutom genom 

avtal med LUCS löneutbetalning och ekonomiadministration för föreningen. 

Personal (heltid där inget annat anges)

Nirmala Balasingan, kafébiträde 50 % 

Türkan Cetin, receptionist

Larisa Chernykh, ekonom fr.o.m 2020-04-24

Nina Edström, forskningsassistent, forskargruppsansvarig

Nadia El Harrak, kock, 75 %

Nadira Haliulina, ekonomiassistent, 50 %

Silvana Hirmiz, kock

Katrin Holmberg, redaktör 

Andreas Jonasson, bibliotekarie t.o.m 2020-09-13

Malin Juhlin, kock, basgruppsledare

Aygül Lale Kabaça, utbildningsledare

Mansi Kashatria, forskningsassistent, 50 %, nov-dec 

Kristina Karneus, kommunikatör

Lidija Kovacevic, ekonom t.om. 2020-04-30

Rene Leon Rosales, forskare 25% till 2020-05-01, tjl 100% fr.o.m 2020-06-01

Mångkulturellt centrum 

sett från lekplatsen på 

Fittja äng.
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Tal Lewinsky, bibliotekarie, föräldraledig t.o.m. 2020-08-31

Markus Lundström, forskare, 25 %, sept-dec

Leif Magnusson, verksamhetschef

Ea Malmberg, receptionist, 50 %

Edda Manga, forskare, vetenskapligt ansvarig

Mikael Morberg, verksamhetsutvecklare

Anja Norell, utbildare

Marit Nygård, utbildare, basgruppsledare      

Luz Miranda Ortega, kulturpedagog

Nadja Rahman, utställningsproducent

Maria Sundström, försäljningsstöd, nov-dec

Peter Timothy, projektledare, 65%

Jesus Vargas Álvarez, lokalvårdare

Tatiana Vega, intendent, basgruppsledare

Ernesto Villanueva, drifttekniker

Fanny Wendt Höjer, forskningsassistent, 40 %, juni-dec   

Timanställda

Dunija Benjabli, receptionist 

Nevenka Bustamante, kock

Francisco Castro Corrizo, assistent

Antoinet Jahansha, kock

Mollie Jonsson, marknadsförare 

Mari Kretz, webbkonsult

Rebecca Zebiba Beyene, museisassistent 

Praktikanter

Moa Hallund

Mollie Jonsson

Kristin Larm 

Yafet Lemessa

Shahed Munjay

Immaculate K Okello

Fanny Wendt Höjer 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande Christina Zedell (S)

Vice ordförande Gül Alci (M)

Ledamöter

Adnan Issa (S)

Kjell Ivar Lundberg (TUP)

Östen Granberg (SD)

Yusuf Aydin (KD)

James Jin (MP)

Nicholas Nikander, Region Stockholm (L)

Ersättare

Claes Ånstrand (S)

Makram Ben (S)

Pia Markie Ghareb (TUP)

Victor Harju, Region Stockholm (S)

Sirpa Humalisto (L)

Max Möllerström (SD)

Antra Johansons Rantins (C)

Ulla Neubüser (M)

Förtroenderevisorer

Donald Eriksson (KD) och Leif Hedström (MP)

Adjungerade

Beatriz Lindqvist, Södertörns högskola

Jonas Engman, Nordiska museet

Under året lämnade Carl Baker vice ordförandeskapet och blev ersatt av Gül Alci. 

Gül Alci blev ersatt av Ulla Neubüser. Nicholas Nikander valdes in som ordinarie 

för Region Stockholm istället för Karin Westerberg som lämnade sitt uppdrag, 

liksom Leena-Karie Zetterlund Nilsson (KD) ersattes av Yusuf Aydin (KD). 
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Å R S R E D O V I S N I N G 
 

för 
 

Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum 
Org.nr. 812800-8243 

 
 
 

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Innehåll Sida 
 
- förvaltningsberättelse 2 
- resultaträkning 4 
- balansräkning 5 
- noter 7 
- underskrifter 10
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Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum  
Org.nr. 812800-8243    

2 

 

 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Verksamheten 
 
 
Inför verksamhetsåret 2020 antog styrelsen för stiftelsen ett övergripande mål för verksamhetens uppdrag:” Mångkulturellt 
centrum stärker social jämlikhet genom att på vetenskaplig grund driva ett bildningsarbete som utmanar splittrande 
samhällskrafter”. 
 
För MKC handlar det om att vara både en ”röst” och en ”mötesplats” för kritiska analyser, konstnärliga presentationer och 
dialoger som fokuserar på migrationens inverkan på samhälle, grupper och individer. Botkyrka som plats är en ram och en 
verklighet som fungerar likt en utgångspunkt. Denna utgångspunkt präglas av en demografi som sätter in Botkyrka i den 
nationella statistiken som kommunen med flest utrikesfödda (42% 2018). 
 
MKC har under en 3-årsperiod arbetat med demokratins utmaningar med migration som tema i utställningar, forskning och 
program. Förutom en kommande bok i ämnet kommer organisationen att arbeta med tematiken fler år framöver för att bidra till att 
demokratin fortsätter att demokratiseras. För MKC:s del samarbetar vi i nätverket 1000 dagar kultur med andra nationella och 
regionala kulturinstitutioner och i undertecknandet av Deklarationen för demokrati som regeringen lanserade under året. 
2020 blev ett ovanligt år för MKC och för samhället i övrigt. Osäkerheten i hur uppdraget skulle kunna hanteras genom 
pandemins olika stadier var en självklar utmaning under året. I praktiken stängdes mötesplatsen ned under flera perioder. 
Kortidspermitteringar, besparingar och hårda prioriteringar genomfördes och omställningar till mer digitala former gjordes för 
utbildning, konferenser och utställningar. 
 
Verksamheten gav ett resultat på 559 355 kr p.g.a. omfattande åtgärder på kostnads- som  intäktssidan. MKC har haft plusresultat 
fyra av de senaste sex åren. 
 
Viktiga händelser under året var möjligheten att genomföra en intervjustudie i två steg om coronaerfarenheter i norra 
kommundelen i Botkyrka med 120 invånare. Syftet med projektet är att skapa ett forskningsmaterial som är tillgängligt för olika 
typer av forskning. Vidare avslutades Metodologiska laboratorier vars syfte är att ta fram en modell för att undersöka förekomsten 
av rasism utan att reproducera kategorier som används för att prata om rasism. 
 
Den mångkulturella almanackan fyllde 30 år. Institutet för språk och folkminnen (ISOF) lyfte in vårt arbete med att arbeta med 
almanackan i förteckningen över goda metoder att arbeta med det nationella immateriella kulturarvet.  
 
En insamling av individuella erfarenheter av att leva med folkmord och brott mot mänskligheten i sin livshistoria påbörjades inför 
en kommande utställning och konferens. Samarbetet med LUCS fortsatte med utgivning av en Klokbok om lokal 
Unescosamverkan samt en digital konferens. Samarbeten fortsätter att prägla stora delar av verksamheten vilket framgår av 
verksamhetsberättelsen. Effekten av detta arbetssätt skapar förutsättningar att nå ut bredare i samhället med kunskap och 
erfarenheter som stärker det övergripande målet för MKC:s verksamhet. 
 
Trots lång nedstängning hade vi 9300 besökare varav 1318 var barn. Närvaron på FB ökade med 6.8% till 5124 följare. På 
Instagram ökade vi med 21% till 1895 följare. Följarna på den mångkulturella almanackans FB är 5327 och på Instagram 687. 
Pedagogiska pärlor laddades ner 2926 under året. 
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Stift Sveriges Invandrarinstitut och Museum  
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Flerårsjämförelse       
       
  2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning  16 097 994 18 710 417 22 007 349 23 000 034 20 699 783 
Res. efter finansiella poster  585 166 -464 552 1 242 184 -328 133 319 084 
Balansomslutning  6 852 344 5 303 964 9 744 527 7 461 687 9 003 901 
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4 

 

 
RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 
Verksamhetsintäkter       
Grundbidrag/Uppdrag   2 9 477 556  9 416 996 
Projektintäkter   3 3 854 718  5 860 493 
Rörliga Intäkter   4 1 368 136  3 207 810 
Övriga intäkter   5 1 397 584  225 118 
    16 097 994  18 710 417 
       
Verksamhetskostnader       
       
Övriga externa kostnader   6 -2 378 098  -4 615 227 
Personalkostnader   7 -12 516 541  -13 424 010 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -339 237  -419 684 
Inköp av mat    -274 212  -710 814 
    -15 508 088  -19 169 735 
       
Verksamhetsresultat    589 906  -459 318 
       
Resultat från finansiella poster       
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    1 600  0 
Räntekostnader och liknande resultatposter    -6 340  -5 234 
    -4 740  -5 234 
       
Resultat efter finansiella poster    585 166  -464 552 
       
Resultat före skatt    585 166  -464 552 
       
Skatt på årets resultat    -25 811  0 
       
Årets resultat    559 355  -464 552 
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BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31 

 Not   
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer   8 158 347  455 970 
    158 347  455 970 
       
Summa anläggningstillgångar    158 347  455 970 
       
Omsättningstillgångar       
       
Varulager m.m.       
Råvaror och förnödenheter    132 424  65 815 
    132 424  65 815 
       
 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    1 476 048  834 619 
Aktuell skattefordran    0  113 928 
Övriga fordringar    13 085  60 062 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    0  80 370 
    1 489 133  1 088 979 
       
Kassa och bank       
Kassa och bank    5 072 440  3 693 200 
    5 072 440  3 693 200 
       
Summa omsättningstillgångar    6 693 997  4 847 994 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    6 852 344  5 303 964 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       
Eget kapital       
       
Balanserat resultat    2 914 941  3 379 493 
Årets resultat    559 355  -464 552 
Eget kapital vid årets slut    3 474 296  2 914 941 
       
 
Kortfristiga skulder       
Förskott från kunder    190  0 
Leverantörsskulder    124 031  123 584 
Aktuell skatteskuld    72 672  0 
Övriga skulder    1 172 852  558 965 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   9 2 008 303  1 706 474 
Summa kortfristiga skulder    3 378 048  2 389 023 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    6 852 344  5 303 964 
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NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
  
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 

       
 
 Fordringar 
 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

       
 
 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

       
 
 Intäktsredovisning 
 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.  

 
Årets beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som de förbrukas under året. De bidrag som används 
under kommande år redovisas i årsredovisningen som skuld. 

       
 
 Varulager 
 Boklager värderas till anskaffningsvärdet för böcker som är tryckta och köpta under verksamhetsåret. Lager för mat och 

varor har värderats efter inköpsvärdet. 
       

 
 
 
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
 
Not 2 Grundstöd    2020  2019 
        

 Exceptionella intäkter ingår med följande belopp i 
nedanstående poster;       

        
 Botkyrka kommun    7 577 556  7 516 996 
 Statens kulturråd    1 100 000  1 100 000 
 Stockholms läns landsting    800 000  800 000 
     9 477 556  9 416 996 
        
 
Not 3 Projektintäkter    2020  2019 
        
        
 Insamlade medel       
 Forskningsuppdrag    2 328 526  2 077 075 
 Kreativa platser - NoBo    414 842  1 841 987 
 Utbildning    666 350  1 506 431 
 Unesco Lucs    445 000  435 000 
     3 854 718  5 860 493 
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Not 4 Rörliga intäkter    2020  2019 
        
        
 Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren       
 Försäljning Tavernan    555 402  1 747 174 
 Mångkulturella almanackan    523 591  562 173 
 Uthyrning av lokaler och tjänser    123 025  687 658 
 Utställningar och visningar    14 900  35 800 
 Bok- och butiksförsäljning    49 602  82 005 
 Avtalade hyresintäkter    78 000  93 000 
 Övriga rörliga intäkter    23 616  0 
     1 368 136  3 207 810 
        
 
Not 5 Övriga intäkter    2020  2019 
        
 Övriga rörelseintäkter        
 Lönebidrag    1 350 697  150 669 
 Porto    35 032  27 221 
 Övrigt    11 855  47 228 
     1 397 584  225 118 
        
 
Not 6 Övriga kostnader    2020  2019 
        
 Verksamhetskostnader    1 704 229  3 001 609 
 Gemmensamma kostnader    673 869  1 613 618 
     2 378 098  4 615 227 
        
 
Not 7 Personal    2020  2019 
        
 Medelantal anställda       
 Medelantalet anställda bygger på av bolaget       

 betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.       

        
 Medelantal anställda har varit    30,00  23,10 
 varav kvinnor    20,00  16,74 
 varav män    10,00  6,36 
        
 
 Löner, ersättningar m.m.       
 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       
 pensionskostnader har utgått med följande belopp:       
        
 Löner och ersättningar    9 431 921  9 547 679 
 Pensionskostnader    460 934  497 051 
 Övriga personalkostnader    47 709  241 567 
 Sociala kostnader    2 575 977  3 137 713 
 Summa    12 516 541  13 424 010 
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    4 510 897  4 443 861 
 Inköp    0  67 036 
 Försäljningar/utrangeringar    41 614  0 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    4 552 511  4 510 897 
 Årets avskrivningar    -339 237  -419 684 
 Utgående redovisat värde    158 347  455 970 
        
Avskrivningar enligt plan. Gällande basutställningen beräknas på en nyttjandeperiod av 3 år. Övriga inventarier skrivs av på 5 år. 
        
 
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Semesterskulder    515 515  436 675 
 Upplupna sociala avgifter    161 975  137 203 
 Särskild löneskatt    0  116 682 
 Övriga upplupna kostnader    85 674  191 629 
 Förbetalda intäkter - Metadologiska lab.    1 245 139  824 285 
     2 008 303  1 706 474 
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Fittja den dag som framgår av vår elektroniska underskrift       
       
Christina Zedell  Gul Alci     
       
       
       
Adnan Issa  Kjell Ivar Lundberg  Östen Granberg    
       
       
       
Yusuf Aydin  Jin James  Nikolas Nikander   
       
       
       
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 
 
       
Mats Blomgren                                                                                                Donald Eriksson    
Auktoriserad revisor  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   Förtroendevald revisor    
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum (Mångkulturellt Centrum i Botkyrka), 
org.nr 812800-8243 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.  
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Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Sveriges Invandrarinstitut och Museum för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

 

Fittja enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

 
Mats Blomgren    Donald Eriksson 
Auktoriserad revisor   Förtroendevald revisor 
PwC 
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