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DET BÖRJADE MED EN FRÅGA …
 … SOM STÄLLDES FÖR TJUGO ÅR SEDAN

Jag återkommer snart till hur frågan formulerades. 2007 var året då Mångkul-
turellt centrum fyllde 20 år. Det som skulle bli ett invandringsmuseum blev 
ett nationellt mångkulturellt kunskapscentrum. Under året publicerade vi en 
skrift som både reflekterar över verksamhetens inriktning och visar översikt-
ligt vad vi ställt ut, publicerat och gjort konferenser kring genom åren. För 
min egen del blev jubileumsseminariet med inbjudna gäster årets höjdpunkt.

En av rapporterna som kom ut under året gavs titeln ”Dörren ska vara 
öppen för alla!” och hade Farhad Jahanmahan som författare. Innehållet 
handlade om funktionshindrade kurdiska ungdomar och föräldrars syn på 
attityder, rättigheter och möjligheter i det svenska samhället. Titeln skulle 
dock lika gärna kunna stå som motto för mycket av den verksamhet som be-
drivs på centret. Självkritiskt brukar vi ställa frågan hur vi klarar av att möta 
olika målgrupper och förväntningar som ställs på vår verksamhet. Fittja gård 
har etablerats som en utkikspunkt där det är möjligt att reflektera över egna 
tankar och hur olika verksamheter hanterar mångfald.

Jag har sagt det förr och jag fortsätter att säga det. Mångkulturellt centrum 
har utvecklats till en komplex verksamhet som ständigt befinner sig på kryss 
mot och med etablerade gränssnitt i det svenska samhället. Vi seglar fram i 
”mellanrummen” mellan kommun, stat, museum, universitet och det frivil-
liga organisationslivet. Ämnesområdet är stort och frågor som behandlar 
social och kulturell mångfald har etablerats som dimensioner av, i stort sett 
allt samhällsliv. Varje individ ställs direkt eller indirekt inför möten, situatio-
ner och verksamheter som kräver kompetens att agera klokt.  Den kunskap 
som vi ständigt utvecklar från vårt lokala perspektiv är beroende av ”mellan-
rummen” – vi har en eller flera pusselbitar i ett pussel som vi aldrig till fullo 
äger. Vårt kunskapsarbete är således beroende av att disponera många olika 
funktioner i organisationen. Det ger en breddad kontaktyta mot samhället 
samtidigt som det ställer oss inför organisatoriska utmaningar då delarna ska 
tvinnas till en stark helhet.

Andra glädjeämnen under året var starten av projektet ”Att minnas migra-
tionen” i samarbete med en av våra nära samarbetspartners – Nordiska mu-
seet. Projektet har fått stöd av Framtidens kultur och i uppropet lyfts behovet 
av insamling av livserfarenheter av migrationen fram som en viktig källa för 
att förstå en av vårt samhälles viktigaste förändringsfaktorer inför framtiden.

  örordf
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Samarbetet med Södertörns högskola är under utveckling på forskningssi-
dan och vi hoppas att det ska innebära ökad aktivitet de närmaste åren. Med 
Svensk Handel fortsätter vi det givande samarbetet kring almanackan. På 
hemmaplan har relationerna till Botkyrka kommuns organisation tagit ytter-
ligare steg. Kommunen har höga ambitioner att ställa in såväl organisationen 
som målen i riktning mot att skapa ett uthålligt och stabilt samhälle. Denna 
fördjupning stärker även centret i arbetet med att utveckla den nationella 
kunskapsaktörsrollen. I november deltog vi på den nationella konferensen på 
temat urban utveckling i Göteborg med ett pass kring kunskap. 

Under året har vi fördubblat besökssiffrorna från relativt blygsamma 9000 
till 18 000. Det är mycket glädjande och vi ser att fler valt att förlägga möten, 
äta luncher i tavernan, besöka verkstadens pedagogiska program och delta i 
vår programverksamhet. Vi kommer att analysera besöksgrupperna i syfte att 
få mer kunskap om vilka som kommer och varför. Vi har plats för fler och vi 
vill att fler ska upptäcka våra utställningar och vårt bibliotek. 

Det interna arbetet har handlat om att ta ytterligare steg i arkivuppbygg-
naden och vi kan konstatera att vi förfogar över ett stort material som ej 
kommer att hinna färdigbehandlas inom ramen för det anslag som Access-
medlen gjort möjligt. Detta blir en fråga som vi tar vidare till 2008-2009. 
Ledningsgruppen har genomgått en studiecirkel i ledarskap på tema kom-
munikation. Botkyrka kommun förde fram önskemål om att centret i en nära 
framtid ska stå på egna ben administrativt och ekonomiskt. Förberedelser för 
hur en sådan övergång ska ske och vilka förutsättningar detta kräver har varit 
en fråga som legat högt på ledningens dagordning under andra halvåret. Tan-
ken är att stiftelsen ska tillföras ett kapital som gör det möjligt att hantera 
likviditetsbehovet. Beslut kommer att tas i början av 2009. Den ekonomiska 
sidan av verksamheten gav ett mindre minus på grund av avskrivningar av 
boklager och momsinbetalning. Den löpande verksamheten gjorde genomgå-
ende ett bra resultat utifrån de förutsättningar vi kunnat skapa i en situation 
utan några större uppdrag.

Till sist. Vårt nätverk växer ständigt. Alltfler kommer i kontakt med vår 
verksamhet, både i närområdet, i Botkyrka, Stockholmsregionen, övriga 
landet och utanför landets gränser. Vi ska göra vårt bästa framöver att hålla 
”dörrar öppna” för olika kunskapsbehov och möten varhelst dessa riktas mot 
oss. Stort tack för förtroenden som givits oss, det ger mig och mina kollegor 
energi att fortsätta göra ett bra jobb.

Leif Magnusson
Verksamhetschef

 
P.S  Frågan som ställdes var: ”Hur ska vi som individer och organisationer 
hantera och förstå den sociala och kulturella mångfald som migrationen ger 
upphov till? Mångkulturellt centrum har skickat tusentals svar på frågan och 
är fortsatt berett att svara på frågan. D.S
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 orskning, 
  dokumentation 
  & arkiv

INOM FORSKNINGEN HAR diskussionerna kring inriktning och stra-
tegiska tyngdpunkter resulterat i att vi urskiljer två ”spår” inom vilka våra 
kompetenser och projekt kan differentieras, men också ömsesidigt befrukta 
varandra. I kulturarvsspåret, som har en bred tillämpning av kulturarvsbe-
greppet, ryms en etnologisk förståelse av migrationens betydelse för liv och 
erfarenheter över tid. Arbetet med att förverkliga 2006 års forskningspro-
gram har under året omsatts i två dokumentationsprojekt, båda i samarbete 
med Nordiska museet. Det ena, ”Att minnas migrationen”, syftar till att 
skapa ett vetenskapligt ramverk för att samla in människors egna nedskrivna 
minnen. Det andra handlar om barns villkor i olika delar av Stockholms län.

Det urbana spåret har under året handlat om att Mångkulturellt cen-
trum arbetat för att få uppdrag där erfarenheterna från utvärderingarna av 
storstadssatsningen på kommunal nivå kan vidareföras. European Urban 
Knowledge Network är ett sådant forum, ett europeiskt nätverk för infor-
mation och kunskapsutbyte om storstadsfrågor. Under år 2007 har vi haft 
kontinuerlig dialog med relevanta statliga myndigheter/organisationer och 
deltagit i flera möten, seminarier och konferenser för att förbereda oss för ett 
eventuellt framtida uppdrag (Ett positiv svar från regeringen kom i början av 
2008). 

Charlotte Hyltén-Cavallius har återkommit från sin tjänstledighet till 
arbetet som intendent, ansvarig MKCs samtidsdokumentation. Hon har 
disputerat i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och ge-
nusstudier vid Stockholms universitet och därmed har ytterligare en av de 
fasta medarbetarna doktorsexamen. Två forskare, Prof. Frank-Michael Kirsch 
och Fil. Dr Tobias Hübinette har också knutits till basgruppen Forskning och 
arbetar med externt finansierade projekt. 

FORSKNINGSCHEF 
Forskningschef Ella Johansson har utvecklat innehåll i och författat flera 
projektansökningar för MKC, se nedan, samt varit inbjuden att medverka i 
tre internationella projekt/ansökningar. Inom sin fria forskningstid har hon 
författat en artikel om offentliga bad, simkunnighet och medborgarskap för 
publicering i tidskriften Etnologie Française under 2008 samt skrivit ett par 
artiklar om fattigdom och marginella gruppers betydelse för tidiga konstruk-
tioner av etnicitet och nationsbyggande. 

f
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DOKUMENTATION
Under 2007 har etnologerna Charlotte Hyltén-Cavallius, Karin Günther och 
Ann Pettersson samt fotografen Andrzej Markiewicz arbetat med centrets 
samtidsdokumentation. Genom Samdok har ett kontinuerligt samarbete 
med övriga medlemsmuseer bedrivits, främst genom kulturmötesgruppen 
och poolen för samiskt liv. Under året har vi i huvudsak drivit projekt som 
uppmärksammar barns villkor genom arbetet med projekten ”Barn tar plats” 
och projektet ”Kultur i skolan – lärares val och strategier inför kulturutbudet 
för skolan i en kulturorienterad kommun”. Inom ramen för den kontinuer-
liga dokumentationen av platsen norra Botkyrka har fotodokumentation av 
den nära omgivningen, Fittja, genomförts. 

”Sommarprojektet” var ett samarbete mellan Socialförvaltningen (Utbild-
ning- och Arbetsmarknadsförvaltningen genom Jobbcentrum) och MKC. 
Under tio veckor under sommaren gjorde 15 personer praktik på centret. 
Syftet med projektet var tudelat. För Socialförvaltningen var målet med pro-
jektet att för arbetslösa och studerande under sommarlovet vidga och förstär-
ka möjligheterna att etablera nya kontakter, utveckla sina kompetenser samt 
stärka självförtroendet. För MKC var målet med projektet att bygga ut och 
förändra utställningen NoBo. Tanken var att få ny dokumentation och skapa 
nya frågeställningar som berör området och människorna i Norra Botkyrka. 
Ursula Hildén, anställd av Socialförvaltningen, var projektets handledare.

ARKIV
Genom att medel beviljades från Accessprojektet har arkivarie Hebert Corbo 
under året arbetat med att skapa rutiner och struktur för att centrets anställ-
da ska kunna använda insamlat material på ett mer systematiskt sätt, samt 
för att kunna tillgodose externa förfrågningar. För att kunna styra arkivbild-
ningen och underlätta ordningen av verksamhetens dokumentation pågår 
arbetet med att fastställa en arkivplan. Parallellt arbetas med ett generellt 
inventarium gällande administrativa handlingar som verksamhetens organi-
sation. Uppskattningsvis uppgår arkivets volym till cirka 140 hyllmeter.

AVSLUTADE PROJEKT
Framtidens kultur och etnisk mångfald i kulturlivet
På uppdrag av Stiftelsen framtidens kultur har Nina Edström genomfört en 
kartläggning av stiftelsens bidragsgivning till projekt som främjar, gestaltar, 
representerar eller diskuterar etnisk mångfald i kulturlivet. 

Förvaltningens äkta och oäkta barn
Hassan Hosseini-Kaladjahi har genomfört en studie om samarbetet mellan 
föreningarna i Alby och den kommunala administrationen, i synnerhet kul-
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tur- och fritidsförvaltningen, samt om det inbördes samarbetet mellan fören-
ingarna. Studien syftar till att belysa vilka svårigheter som finns i samarbetet 
och hur dessa kan besegras.

Gråzonsärenden – utvärdering av projekt 
Gemensamt vägledningsteam för ungdomar
Charlotte Hyltén-Cavallius har utvärderat projektet Gemensamt vägled-
ningsteam för ungdomar (GVT), ett samverkansprojekt mellan Arbetsför-
medlingen, Socialtjänsten och Arbets- och Kompetenscenter, vars målgrupp 
är ungdomar mellan 18 och 25 år som trots deltagande i olika aktiviteter via 
en eller flera av ovanstående parter, varken fått fotfäste på arbetsmarknaden 
eller påbörjat studier. Utvärderingen genomfördes under två månader och 
bygger på samtalsintervjuer och dokumentstudier. Eftersom finansiären 
Finsam krävde att projektet skulle utgöra en ny typ av samverkan rymmer 
studien en diskussion om begreppet samverkan samt de medverkandes syn 
på samverkan och samverkanshinder. Rapporten ”Gråzonsärenden” – utvär-
dering av projekt Gemensamt vägledningsteam för ungdomar kan laddas ner 
från Mångkulturellt centrums hemsida.

Pilotprojekt: Kultur i skolan – lärares val och strategier 
inför kulturutbudet för skolan i en kulturorienterad kommun.
En pilotdel avslutades under 2007. Se vidare under Initierade projekt.

PÅGÅENDE PROJEKT
Adoption, diskriminering och etnisk identitet
Tobias Hübinette arbetar med ett FAS-finansierat forskningsprojekt tillsam-
mans med Carina Tigervall vid Centrum för genusvetenskap, Lunds univer-
sitet, ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet”, som handlar om adop-
tivföräldrars och vuxna utlandsadopterades erfarenheter av att behandlas 
annorlunda utifrån ett annorlunda utseende. Forskningsprojektet beräknas 
avslutas och redovisas i form av en monografi våren 2009.

Att minnas migrationen
Projektet finansieras av Stiftelsen Framtidens kultur och lägger en första 
grund för en storskalig insamling av levnadshistorier som dokumenterar den 
internationella migrationen till Sverige från andra världskriget och framåt. I 
samarbete med Nordiska museet och med modell från deras insamling av Ar-
betarminnen (2000 livshistoriska berättelser från industrialiseringen) läggs 
en grund för ett folkrörelse- och folkbildningsbaserat arbete där migranterna 
skriver ochdokumenterar sina livshistorier. I denna fas ska analyseras hur 
projektets ramverk, frågelista etc. kan ges en långsiktig uthållighet för fram-
tida forskning. Skilda praktiska metoder ska utformas för att engagera infor-
manter med olika bakgrund, kön, generationstillhörighet, språkkompetens 
och utbildningsnivå. Projektledare är Ella Johansson. Medarbetare Charlotte 
Hyltén-Cavallius och Hassan Hosseini-Kaladjahi.



10

Barn tar plats
Ett samarbete med Nordiska museet kring ett dokumentationsprojekt med 
fokus på barns fritid och levnadsvillkor, och med särskild tonvikt på rörlighet 
i plats och landskapet inleddes. Intervjuer, och i viss mån deltagarobservatio-
ner, med barn i åldrarna 8–11 år har genomförts i Botkyrka och andra kom-
muner.
 
Handläggare i Socialtjänsten – Jämförande studie i Botkyrka kommun
På uppdrag av Socialförvaltningen i Botkyrka kommun genomför Nina Ed-
ström en studie där 19 socialsekreterare anställda inom utredningsenheten 
och ekonomiskt bistånd intervjuas om kunskap. Både kunskap som förvärvas 
i arbetet och kunskap som efterfrågas av dem själva kommer sedan utgöra 
grunden för ett utbildningsmaterial som tas fram för personal inom Social-
förvaltningen. Projektet kommer att avslutas under våren 2008. 

East German Enterprises after Transition
Frank-Michael Kirsch professor i tyska och docent i skandinavistik, arbetar 
sedan 1 juli 2007 på MKC med forskningsprojektet East German Enterprises 
after Transition med finansiering från Östersjöstiftelsen (projektledare: Doc. 
Erik A Borg). I projektet analyseras östtyska företag som efter Berlinmurens 
fall blivit marknadsledande i regionen, i Tyskland, i Europa eller i världen. 
Hur överlevde dessa, samtidigt som många andra av de 13 000 tidigare 
statsägda företagen fick avvecklas eller gick i konkurs efter privatiseringen 
genom Treuhand? En identifiering av de framgångsrika företagens 
överlevnadsstrategier kan bli orienteringshjälp för andra företag och 
företagare. Hittills har 15 östtyska företag, fallstudier i projektet, besökts. År 
2009 planeras en forskningsantologi utkomma, i Storbritannien eller USA.

Extern utvärdering av Botkyrka kommuns insatser 
för ökad demokrati, delaktighet och valdeltagande
Enligt officiell statistik har valdeltagandet år 2006 jämfört med år 2002 ökat 
mer i vissa kommundelar i Botkyrka, än i såväl andra kommundelar som an-
dra delar av Storstockholm. Hassan Hosseini-Kaladjahi genomför en studie 
för att belysa vilka faktorer som lett till denna positiva förändring och vad 
kommunens insatser för ökad demokrati, delaktighet och valdeltagande be-
tytt för förändringen. Studien bygger på intervjuer med personer som inte 
röstat år 2002 men röstat år 2006. 

Syftet är att ta reda på: 
- Vad som motiverat de intervjuade personerna att ändra inställning från 

icke- röstande år 2002 till röstande år 2006?
- Vilka kunskaper har intervjupersonerna om kommunens åtgärder för att 

höja röstandet år 2006. Vad har dessa åtgärder betytt för att förändra deras 
inställning?

- Vilka kunskaper har intervjupersonerna om Storstadssatsningen eller lik-
nande satsningar. Har de någon gång engagerat sig i sådana satsningar? 
Vad har kunskaper och/eller engagemang betytt för deras röstande och/
eller andra sorters delaktighet i samhället?
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Förhandlingar inför döden 
Eva Karlsson som arbetar med studien är doktorand i etnologi vid Mångkul-
turellt centrum samt Institutionen för etnologi, religionshistoria och genus-
studier vid Stockholms universitet. ”Förhandlingar inför döden” är empiriskt 
inriktad på palliativ hemsjukvård (lindrande vård i livets slutskede i det egna 
hemmet) och syftet är att visa och analysera hur olika ideal inom vården, som 
livskvalitet, autonomi och värdighet, förhandlas och förverkligas i den kon-
kreta vårdsituationen. 

Studien ingår som en delstudie i forskningsprojektet Hemmet som den 
sista vårdplatsen – etik i hemmets och institutionens livssfär. Projektet som 
helhet är finansierat med medel från Vårdalstiftelsen, delstudien har även 
erhållit medel från forskningsprogrammet ”Kultur i vården och vården som 
kultur” vid Stockholms läns landsting/Stockholms länsmuseum. Studien be-
räknas vara klar våren 2008 och redovisas då i form av en doktorsavhandling 
i etnologi vid Stockholms universitet.

Äldre i Botkyrka – studiematerial
Under året har Nina Edström gett det studiematerial som bygger på studien 
om framtidens äldre i norra Botkyrka en preliminär form. Den slutgiltiga 
versionen presenteras under våren 2008m, då också handledarutbildningar 
kommer att genomföras. 

INITIERADE PROJEKT
Att minnas migrationen. Metodutvecklande delprojekt i Stockholms län
Ella Johansson och Hassan Hosseini-Kaladjahi har utvecklat innehåll och 
författat en ansökan ställd till Stockholms läns landsting i anslutning till det 
pågående Att minnas migrationen-projektet. Mångkulturellt centrum samt 
samarbetsinstutionen Stockholms länsmuseum söker upp några miljöer inom 
sitt kontaktnät för att initiera livshistoriskt skrivande samt identifiera och 
utbilda personer som kan utgöra länkar mellan de skrivande och kulturarvs-
institutionerna. I delprojekten kontaktas verksamheter såsom invandraror-
gansiationer, lokalt förankrade pensionärsverksamheter, lokala bibliotek och 
studieförbund.

Barns och ungas möte med professionell gestaltning 
i ett lokalt mångfaldssammanhang
Ella Johansson har samordnat innehållsdiskussion samt författat en ansö-
kan som förenar flera delar av MKC i ett utvecklingsprojekt kring metoder 
för att koppla samman barn och unga i skolan med olika professioner och 
gestaltningstekniker på Mångkulturellt centrum. Barn, lärare och personal 
från MKC utvecklar tillsammans utställningen om platsen Norra Botkyrka. 
Barnen ges tillgång till nya sätt att utrycka kunskap och idéer, samtidigt som 
de får tillgång till en offentlig arena. Resultat av arbetet blir också att en me-
todutveckling dokumenteras och artikuleras för att ges vidare till kulturinsti-
tutioner och skolor som vill pröva ett interkulturellt arbetssätt i praktiken.
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Diskriminering i Södertälje kommun 
Hassan Hosseini-Kaladjahi har i samarbete med Ella Johansson och Pirjo 
Lahdenperä skrivit en offert med projektplan inom en upphandling från Sö-
dertälje kommun. Beställningen gick till en annan aktör.

”Hur funkar det?” 
Studie om etnisk mångfald i Botkyrka kommuns organisation
På uppdrag av Botkyrka kommuns utvecklingschef Helena Rojas genomför 
Nina Edström en studie om hur det är att bli medarbetare i kommunen och 
hur chefer som rekryterar resonerar kring detta. Syftet är att följa upp om, 
och i så fall hur, ett mer systematiskt internt arbete med etnisk mångfald får 
genomslag i den egna organisationen. Å ena sidan intervjuas personer med 
formella kvalifikationer för sina befattningar och/eller chefer som anställts 
under år 2005 och därmed betraktas som ”nyanställda”. Å andra sidan in-
tervjuas rekryterande chefer som i flera fall deltagit i två tidigare studier om 
etnisk mångfald i kommunens organisation. Bland de nyanställda finns såväl 
personer med bakgrund utanför Norden som personer födda och uppvuxna 
i Sverige. Projektet beräknas vara avslutat under år 2008 och presenteras i 
form av en rapport. 

Kultur i skolan – lärares val och strategier inför 
kulturutbudet för skolan i en kulturorienterad kommun
Ett under året avslutat pilotprojekt beviljades medel av Stiftelsen Framtidens 
kultur för att undersöka hur lärare ser på kultur i skolan och hur de anser att 
kulturella aktiviteter och evenemang kan påverka barnen. Charlotte Hyltén-
Cavallius, Ann Pettersson och praktikanten från Stockholms universitets 
projektledarutbildning Helena Legnell gjorde djupintervjuer med lärare i 
Botkyrka där de resonerade kring val och erfarenheter av att ta del av länets 
kulturutbud samt andra aktiviteter när man lämnar skolan för att besöka 
föreställningar, ateljéverksamhet etc. Studien, som även innefattar deltagar-
observationer, syftade dels till metodutveckling, dels till inledande material-
insamling för en grundlig studie inom tematiken kulturpedagogik, barn och 
mångfald. Ella Johansson utarbetade en fortsättningsansökan till Stiftelsen 
Framtidens kultur som avslogs och projektet är för närvarande vilande.

SEMINARIER
Att minnas migration – ett metodseminarium
Seminariet arrangerades i oktober som en kunskapsinventering och en upp-
takt till projektet Att minnas migrationen. Medverkade gjorde Charlotte 
Hyltén-Cavallius, Ella Johansson och Hassan Hosseini-Kaladjahi. Seminariet 
samlade trettiotvå deltagare från länsmuseer, specialmuseer, ansvarsmuseer 
och arkiv. Frågor som diskuterades var hur livshistorier som dokumenterar 
internationell migration kan samlas in, om vi behöver använda andra meto-
der än de traditionella och om en sådan insamling kräver en annan organisa-
torisk struktur.
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FÖREDRAG
Nina Edström har hållit flera föredrag för kommunanställda, inom och 
utanför Botkyrka kommun, om begrepp aktuella då man talar om etnisk 
mångfald, svensk modern migrationshistoria och integrationspolitik. Hon 
har deltagit i en paneldebatt på inbjudan av Västerbottens läns konsulent för 
mångkultur, samt föreläst vid en arbetsmarknadsdag för kulturantropologi-
studenter i Uppsala. Återkoppling till de medverkande i studien om äldre har 
gjorts vid programkväll dit också allmänheten inbjöds. Hon har slutligen pre-
senterat ett axplock ur studien om socialt arbete i kommunen för en grupp 
utländska studenter från Socialhögskolan i Stockholm.

Hassan Hosseini-Kaladjahi har föreläst om integration i praktiken för lo-
kala politier i Norrköping kommun, om integration och segregation för 
tjänstemän vid Stockholms länsmuseum, om strukturell diskriminering för 
socialförvaltningens tjänstemän, om Norra Botkyrka för medlemmar i Sve-
riges naturguiders förening och om integration och segregation i Sveriges 
stora städer för socialdemokratiska partirepresentanter från olika europeiska 
länder. Han har presenterat sin rapport om det lokala arbetet i Botkyrka vid 
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Därtill har 
han givit kunskapsstöd för ”Sommarprojektet”.

Tobias Hübinette har gästföreläst om etnicitet och postkolonialitet vid peda-
gogik- och estetikprogrammen vid Södertörns högskola, och presenterat det 
pågående forskningsprojektet ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet” 
vid Institutionen för globala kulturstudier, Göteborgs universitet, vid Tema 
Etnicitet, Linköpings universitet, samt vid Malmö Institute for Studies of 
Migration, Diversity & Welfare, Malmö högskola. Han har även presenterat 
forskningsprojektet i form av konferenspapers vid 1st International Korean 
Adoption Studies Research Symposium, Dongguk University, Seoul, Korea, 
vid 4th ETMU Finnish Society for the Study of Ethnic Relations and Inter-
national Migration Days, Åbo Akademi, Åbo, Finland, samt vid 14th Nordic 
Migration Researchers Conference, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge.

Charlotte Hyltén-Cavallius talade utifrån avhandlingen ”Traditionens estetik 
– spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd” på Stockholms länsmu-
seums utbildningsdag (sept.) och på Malmö högskolas perspektivdagar (okt.).

Ella Johansson har föreläst om Mångfald och kulturarv på Kulturmiljöavdel-
ningen, Riksantikvarieämbetet samt om självbiografiskt skrivande i anknyt-
ning till migrationen på ett idéseminarium ”Krokiga livsvägar och lärandets 
villkor”, FAS. Den 5–7 september deltog hon i ett folkkonstsymposium i 
Jönköping och berättade om Bilder av platsen i den broderade så kallade Bot-
kyrkabonaden (tills med Susan Bergkvist, Botkyrka ABF). Under hösten höll 
hon tre föredrag om barn och lek utomhus: på universitetet i Oslo på ett se-
minarium friluftsliv och etnicitet, på universitetet i Bergen den 14–16 novem-
ber i sessionen Children and Diaspora på 14th Nordic Migration Researchers 
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Conference, samt på Tema barn, Linköpings unversitet. Till forskarseminariet 
i etnologi, Uppsala universitet inbjöds hon att berätta om sin forskning kring 
simhallar, simkunnighet och föreställningar om svenskhet.

Eva Karlsson. Under konferensen Death, Dying and Disposal som gick av 
stapeln vid University of Bath den 13–16 september höll Eva Karlsson en 
presentation med titeln ”Limited freedom in palliative care”. Eva har även 
deltagit som inbjuden föreläsare vid ett par nationella konferenser som vän-
der sig till vårdpersonal och då talat under rubriken ”Kultur, mångfald och 
etnicitet – hur påverkar det mötet med patienten?”

PUBLIKATIONER
Edström, Nina 2007. ’Framtidens kultur’ och etnisk mångfald i kulturlivet. En kartläggning. 

Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Hosseini-Kaladjahi, Hassan 2007. Förvaltningens äkta och oäkta barn. Botkyrka: 

Mångkulturellt centrum.

Hosseini-Kaladjahi, Hassan. Vem ska göra revolutionen? I&M 2007:1. 

Hosseini-Kaladjahi, Hassan. [Mångkulturellt centrums presentation] Ethnologie 

Française (under utgivning).

Hübinette, Tobias. Disembedded and free-floating bodies out-of-place and out-of-

control. Adoption and Culture: The Interdisciplinary Journal of the Alliance for the Study 

of Adoption and Culture, 2007:1. S. 129–162.

Hübinette, Tobias 2007. Svenska kulturstudier och östasienforskning – historien om 

ett uppskjutet möte. I Kulturstudier i Sverige, red. Bodil Axelsson & Johan Fornäs. 

Lund: Studentlitteratur. S. 77–91.

Hübinette, Tobias 2007. The Korean adoption issue and representations of adopted 

Koreans in Korean popular culture. I International Korean adoption: A fifty-year 

history of policy and practice, red. Kathleen Ja Sook Bergquist, Elizabeth Vonk, Dong 

Soo Kim & Marvin D. Feit. New York: Haworth Press. S. 221–233.

Hübinette, Tobias. Contested adoption narratives in Sweden. Global Overseas Adoptees’ 

Link’s Newsletter 2008:4, s. 82–29.

Hübinette, Tobias. Representations of East Asians in contemporary Swedish popular 

culture – intersections of race, gender and sexuality. Hamster Bros.: A Zine about 

Artistic Trans-Nationalism 2007:1, s. 6–17.

Hübinette, Tobias. Nationalism, subalternity, and the adopted Koreans. Journal of 

Women’s History 2007:1, s. 117–122.

Hübinette, Tobias. The history of mixed children of Sweden. A challenge to national 

homogeneity and racial segregation. I Blandbarn, red. Lina Lahiri. Berlin/

Stockholm: Lina Lahiri. S. 3–4.

Hübinette, Tobias. Rasifierade erfarenheter och transrasiala identifikationer i utlands-

adopterade svenskars självbiografier. Nordic Journal of Social Work 2007:2, s. 105–119.

Hübinette, Tobias 2007. En adoptivkoreansk diaspora? Framväxten av en 

transnationell gemenskap. I Transnationella rum. Diaspora, migration och 

gränsöverskridande relationer, red. Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, 

Lena Sawyer, Östen Wahlbeck & Lisa Åkesson. Umeå: Boréa. S. 195–216.
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Hübinette, Tobias. Asian bodies out of control: Examining the adopted Korean 

existence. I Asian diasporas: New conceptions, new frameworks, red. Rhacel S. Parreñas 

& Lok C.D. Siu. Stanford: Stanford University Press. S. 177–200.

Hübinette, Tobias. ”Asia” as a topos of fear and desire for Nazis and Extreme 

Rightists: The case of Asian Studies of Sweden. Positions: East Asia Cultures Critique 

2007:2, s. 403–428.

Hübinette, Tobias. Sverige unikt som adoptionsland. Välfärd: SCBs tidskrift om 

arbetsliv, demografi och välfärd 2007:2, s. 3–5.

Hyltén-Cavallius, Charlotte 2007. Traditionens estetik: spelet mellan inhemsk och 

internationell hemslöjd. Stockholm: Carlssons. [Diss]

Hyltén-Cavallius, Charlotte. Hemslöjd är näverkorgar men inte nylonblommor. 

Invandrare & Minoriteter. 2007:6.

Hyltén-Cavallius, Charlotte 2007. ”Gråzonsärenden”. Utvärdering av Gemensamt 

vägledningsteam för ungdomar. Mångkulturellt centrum. [PDF på MKC:s hemsida]

Johansson, Ella (tills. m. Birgitta Svensson). Barn tar plats. Samtid & museer 1:2007.

Johansson, Ella. Remissvar från MKC ang. Slutbetänkandet från Kommittén för 

samordning av mångkulturråret 2006, ”Mångfald är framtiden”.  

Johansson, Ella 2007. Vem ska ärva vad? Migrationen och kulturarvet I 

Mångkulturellt centrum 1987–2007, red. Ingrid Ramberg. Botkyrka: Mångkulturellt 

centrum. 

Johansson, Ella 2007. Mägde der Nation. Dalkullor in der nationalen Ikonologie und 

sozialen Praxis. I Faszination des Illegitimen. Alterität in Konstruktionen von Genealogie, 

Herkunft und Ursprünglichkeit in den skandinavischen Literaturen, red. Constanze 

Gestrich & Thomas Mohnike. Reihe Identitäten und Alteritäten. Band 25, 

Würzburg: Ergon Verlag. S. 81–102.

Karlsson, Eva (tills. m. Magnus Öhlander) 2007. ”Ensamvargen Torsten”. I 

Hemmets vårdetik. Om vård av äldre i livets slutskede, red. Gunilla Silfverberg. Lund: 

Studentlitteratur.

Kirsch, Frank Michael (tills. m. Erik A. Borg & Renate Åkerhielm). Survivors in the 

Market Economy: East German Companies after Transition. The Business Review, 

Cambridge, Vol 7, No 2, pp 179–188.

Frank Michael Kirsch, (tills. m. Erik A. Borg & Renate Åkerhielm). Competent 

Marketing: Survival stories in Emerging Markets. Paper presented at the International 

Business and Management Research Conference 1–4 June, 2007, Honolulu, 

Hawaii, USA.

Kirsch, Frank Michael (tills. m. Erik A. Borg & Renate Åkerhielm) Three ways to 

Survive the Market Economy – A Study of East German companies. Paper presented at 

the Focal Point Germany conference, 9–10 November, 2007, Huddinge, Sweden.

Pettersson, Ann & Anna Ulfstrand 2007. A Celebration of the National Day in the 

Name of History and Antirascism. I The Ritual Year and Ritual Diversity. Proceedings 

of the 2nd International Conference of the CEIF Working Group on the Ritual Year, red. 

Lina Midholm m.fl. Göteborg: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 

Göteborg.

Pettersson, Ann & Anna Ulfstrand 2007. Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring. 

Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
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UPPDRAG
Nina Edström har fungerat som medlem i en av Hyresgästföreningens ana-
lysgrupper i projektet Uppdrag M. Analysgruppen fungerar som stöd för de 
processer där Hyresgästföreningen söker mobilisera boende i tio miljonpro-
gramsområden runt om i landet i samband med områdenas omdaning. Upp-
draget sträcker sig över minst två år. 

Hassan Hosseini-Kaladjahi har deltagit i Fittjas områdesgrupp som repre-
sentant från Mångkulturellt centrum samt representerat Mångkulturellt 
centrum i gruppen SMOA (Strategisk grupp för Mångfald Och Antidiskri-
minerings arbete) under första hälften av 2007. Han har varit betygnämnds-
ledamot för sociologen Erik Ljungars som disputerade med en avhandling 
under titeln Levebröd eller entreprenörskap? Om utlandsfödda personers 
företagande i Sverige. Han har också suttit i en referensgrupp för Sveriges 
radios persiska redaktion. 

Charlotte Hyltén-Cavallius har inom Samdok varit ordförande för Kulturmö-
tesgruppen. Hon ingår även i en arbetsgrupp i det nystartade internationella 
museinätverket Connecting Collecting som har uppdraget att utveckla nätver-
kets inriktning och initiera en dialog med ICOM inför en kommande ansök-
ningsprocess rörande etableringen av en ny ICOM-kommitté. Ann Pettersson 
har varit sekreterare i poolen för fritid samt ingått i Kulturmötesgruppen.

Ella Johanssonär är ledamot av Nordiska museets forskningsråd, Imer-för-
bundets styrelse samt styrelsen för Föreningen för svensk kulturhistoria. Hon 
ingick i betygskommitten på Urban Erikssons disputation i etnologi, Uppsala 
universitet med avhandlingen ”Belägrade människor – belägrade rum. Om 
invandrargöranden och förorter”.
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ÅRETS VERKSAMHET HAR inneburit en blandning av olika teman. Vå-
ren ägnades åt en översyn av olika kunskapspaket möjliga för besökande grup-
per att förbeställa. Området samhället och mångfalden erbjuder fördjupning 
mot organisationers mångfald alternativt diskrimineringsfrågor. Ett annat 
område är platsutveckling där vi med utgångspunkt i Botkyrka och Fittja, 
diskuterar integration, segregation och områdes- och urbanutveckling. Inom 
området kulturarv tar vi upp frågor kring migration, minnen och sökandet 
efter en modern hembygdsidentitet.

EGNA SEMINARIER
Erfarenheter av etnicitet och funktionshinder, 21 september
En dag om tillgänglighet, omsorg och bemötande av personer med utländsk 
bakgrund med funktionshinder. Farhad Jahanmahan, från Institutet för 
kurder med funktionshinder i Sverige, presenterade en ny rapport om funk-
tionshindrade kurders erfarenheter, utgiven av MKC. Bland de inbjudna 
fanns Jamie Bolling, forskare vid institutet för handikappvetenskap; Helena 
Johansson, www.funktionshinder.se; Lars Lindberg, socialdepartementet; 
samt tillgänglighetssamordnare Ann Bjellert och utvecklingschef Helena Ro-
jas Lundgren från Botkyrka kommun. Konferensen genomfördes med stöd 
av Allmänna arvsfonden och samlade cirka 90 personer.

MITT HEM – MIN BORG 
En dag om boende, stadsplanering och delaktighet, 24 oktober
Ett heldagsseminarium tillsammans med tidskriften i&m, där arkitekter, 
forskare, samhällsplanerare och politiker diskuterade de möjligheter som 
miljonprogrammens nödvändiga upprustning ger. Frågan var – tar vi dem 
tillvara? Handlar det bara om förorterna – eller behövs en ny syn på staden 
som helhet? Är de boende delaktiga och hur långt bär stadsplanerares och 
arkitekters visioner och erfarenheter? Vad är det som pågår och vad kan 
åstadkommas? Seminariet som lockade cirka 90 personer vände sig till män-
niskor som arbetar med stadsförnyelse i stort – de som har hållbar utveckling 
och omdaning av miljonprogramområdena i fokus. 

Medverkade gjorde prof. em. Åke Daun; Erik Stenberg, arkitekt SAR/
MSA; prof. Roger Andersson, IBF, Uppsala universitet; Paula Femenias, 
Chalmers Arkitektur, Göteborg; Karin Lekberg, Subtopia; Anders Bäcklan-

  
    tbildningu
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der, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka; Leif Magnusson, MKC; Jan-
Erik Sandh, Botkyrkabyggen och Kaja Michelson, Kommunikationskonsult.

Mångkulturellt centrum fyllde 20 år
Den 30 november firade vi under eftermiddag och kväll. Det blev bland 
annat miniföredrag med Leif Magnusson, Annick Sjögren, Oscar Pripp 
och Hassan Hosseini. Under temat ”En gäst jag valt” presenterade Annick 
Sjögren sedan Aina Bigestans, Nationellt centrum för sfi och svenska som 
andraspråk. Oscar Pripp samtalade med Oivvio Polite, frilansskribent och 
författare till boken ”White like me”. Hassan Hosseini presenterade Göran 
Ahrne, professor i sociologi, Stockholms universitet. Slutligen samtalade Leif 
Magnusson  med  Qaisar Mahmood, författare till boken ”Small, medium 
eller large? – vägval för ett hållbart mångfaldssamhälle”. 

KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSUTBYTE, 
BOTKYRKA KOMMUN
Möte med FoU-gruppen i Botkyrka kommun hölls vid ett tillfälle i juni. Syf-
tet var att sammanfatta tidigare års FoU-arbete och få igång och förankra ett 
mer långsiktigt kunskapsarbete med kommunen. MKC hade under hösten 
flera möten med kommunen om mer långsiktig samverkan under 2008. 

Mikael Morberg har under året ingått i arbetsgruppen för hållbart Alby, 
bidragit till diskussionsunderlaget Framtid för Alby samt deltagit i arbets-
möten och temaseminarier. I februari stod centret värd för ett seminarium 
om ”generic skills”. Mikael Morberg och Leif Magnusson deltog också i en 
studieresa till Amsterdam i mars.

Under oktober deltog Mikael Morberg i en nätverksträff kring cultural 
planning i Växjö tillsammans med en delegation från Botkyrkas Kulturenhet, 
Samhällsbyggnadsförvaltning och Subtopia. Nätverket syftar till kunskapsut-
byte mellan kommuner som arbetar med ett mer antropologiskt perspektiv 
på samhällsplanering och utveckling av städer och regioner.

ÖVRIGT
Nationell konferens om urbana utvecklingsfrågor. Under rubriken ”Kun-
skapande – aktörer, metoder och processer” medverkade Leif Magnusson och 
Mikael Morberg på en konferens i Göteborg 12–13 november. 

Enstaka föreläsningar har koordinerats genom centret. Hassan Hosseini har 
talat om integrationsfrågor med Norrköpings kommun, René León Rosales, 
CIS har talat om etnicitet och kultur för ESS-gymnasiet, Stockholm stad.

Under januari ansökte vi om bidrag för att genomföra en Nordisk konferens 
om kultur i skolan med fokus på kulturpedagogik. Denna ”Meze” skulle ha 
ägt rum i november men ställdes in på grund av få anmälda från skolsektorn. 
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CENTRUM FÖR INTERKULTURELL skolforskning på Fittja gård har 
under året arbetat med forskning, skolkontakter, konferenser och uppdrags-
verksamhet. Eftersom centrets finansiering från Myndigheten för skolutveck-
ling upphörde juni 2006 och därmed samarbetet med Södertörns högskola 
har centret under 2007 haft en fristående ställning inom MKC. 

Följande personer har under 2007 varit engagerade i verksamheten:
Professor Pirjo Lahdenperä, forskningsledare
René León Rosales, doktorand
Anna Lindqvist, forskningsassistent
Farhad Jahanmahan, forskningsassistent

PROJEKT OCH INRIKTNINGAR SEDAN 2002
Interkulturellt ledarskap
Denna forskningsinriktning innehåller olika studier om ledarskap i mång-
kulturella skolmiljöer som Pirjo Lahdenperä fokuserat på samtidigt som hon 
arbetat som forskningsledare. I februari 2008 publiceras hennes bok Interkul-
turellt ledarskap – förändring i mångfald på Studentlitteratur. 

Invandrarpojkar som de Andra i den svenska skolan
René León, doktorand i etnologi, skriver om pojkars maskuliniteter och elev-
roller i två klasser i årskurs sex, i en skola belägen i en multietnisk stadsdel. 
Forskningens fokus ligger på hur elevernas köns - och elevidentiteter konstru-
eras i vardagen, hur hierarkier bland pojkar skapas och förändras och vilken 
relation det finns mellan dessa processer och det de förväntas prestera i skolan.

Är barn med invandrarbakgrund överrepresenterade i särskolan?
Farhad Jahanmahan undersöker varför så många barn och ungdomar med 
annan kulturell bakgrund än svenska blir inskrivna på särskolan.

PUBLIKATIONER
Farhad Jahanmahan (2007) Dörren ska vara öppen för alla, Funktionshindrade kurdiska 

ungdomar och föräldrar om attityder, rättigheter och möjligheter i det svenska samhället, 

Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

  entrum för 
   interkulturell 
   skolforskningc
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René León Rosales (2007) Vad vill du blir när du blir stor? I , Gösta & Billy Rhn 

(red) Kulturnavigering i skolan., red. Gösta Arvastson & Billy Ehn Malmö: Gleerups 

Utbildning AB.

Magisteruppsatser
Anna Lindqvist (2007). Skolutveckling på väg mot ett interkulturellt förhållningssätt, 

Magisteruppsats i Interkulturell pedagogik, Centrum för interkulturell 

skolforskning vid Södertörns högskola, Institutionen för Kultur och 

kommunikation, VT 2007.

Theresé Hagberg (2007). Ett interkulturellt synsätt i undervisningen i en mångkulturell 

förortskola. Aktionsforskning i grundskolans tidigare år. Magisteruppsats i interkulturell 

pedagogik, Centrum för interkulturell skolforskning vid Södertörns högskola, VT 

2007.
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UTSTÄLLNINGSHALLEN
NoBo – en utställning om Norra Botkyrka
 21 sept 2006–hela 2007
Under 60- och 70-talen expanderade norra Botkyrka. Det fanns ett skriande 
behov av bostäder. Vilka var visionerna bakom norra Botkyrkas framväxt? 
Vad hände sen? Vem flyttade in i de nybyggda lägenheterna? I utställningen 
varvas personliga berättelser med massmediala bilder och presentationsma-
terial. Utställningen bygger på ett rikt bild- och filmmaterial (både offentligt 
och privat). Genom videoberättelser, arkivmaterial, nytagna foton, familjeal-
bum visas olika skeden i Norra Botkyrkas historia.

Efter april har NoBo-utställningen kompletterats med nytt material. 
Genom att fortsätta belysa platsen och dess invånare vill vi fördjupa vår 
förståelse av Norra Botkyrka. Under våren producerades en film om Alby 
som förmedlade Albybornas åsikter och tankar om Botkyrkabyggens förny-
elseplaner av platsen. Andrzej Markiewicz tog nya, sagoliknande bilder till 
utställningen. En interaktiv del av NoBo ger besökaren möjlighet att göra 
eget urval av bilder till en ny utställning. Ursula Hildén, projektledare för 
”Sommarprojektet” producerade en film som handlar om projektdeltagarnas 
erfarenheter och visioner för framtiden.    

GALLERIET
Apoyo mutuo
Julio och Alex Mancebo
 9 november 2006–11 januari 2007

Paraboler
 18 januari–4 mars 2007
Bangla TV, Kurdsat, RTR Planeta, Ischtar TV, Al-Jazeera. Idag kan man med 
hjälp av parabolantenn titta på TV-program sända via satellit från hela världen.

I utställningen presenterades foton och intervjuer från en dokumentation 
som gjordes hösten 2006. I fyra bildspel/filmer kunde man se hur en para-
bolantenn fungerar, hur det går till när en parabolantenn monteras, ta del av 
åsikter om parabolantenner samt möta personer som använder parabol. Ut-
ställningen var ett samarbete mellan Tekniska museet och MKC. 

      tställningar, program, 
    visningar &
    pedagogisk verkstadu
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Kartor & visioner
 8 mars–21 april 2007
Vi gjorde plats i galleriet för samtal kring föreställningar, visioner och för-
ståelser. Hur uppfattar du världen och samhället? Vad händer i mötet med 
andras bilder av verkligheten? Vad uppstår när olika världsbilder möter var-
andra? 

Leo Marko Englund, Adrian Iliste och Andrea Fuentes Monti, elever på 
Södra Latins gymnasium, gjorde serien ”Ed Candy – eller anarkismen” som 
ett projektarbete i samhällsvetenskap. Den utspelar sig i ett anarkistiskt 
samhälle, och tar upp hur detta samhälle fungerar (och inte fungerar) samt 
drömmar och visioner för framtiden, i samtal och händelseintriger mellan 
de olika karaktärerna. Alla tre har tecknat. Serien är en parafras på Voltai-
res Candide, bl.a. är huvudpersonerna, Ed Candy, Pangloss och Kunigunda 
tagna därifrån. Men här är Kunigunda betydligt tuffare och Pangloss har 
blivit kvinna. Kända anarkistiska ansikten från historien gör också besök hos 
huvudgestalterna, med tankar och idéer. Proudhon har tagit plats i solen och 
Bakunin gör ett utspel om vad han egentligen tycker om fri kärlek …

Agnes Einerstam Karis frågade: vart är du på väg ... å varför? Gör du som 
man bör? Eller har du gehör för din längtan?

Under visningstiden kompletterades utställningen med bidrag gjorda av 
elever på Kallhällsgymnasiet.  

Solnedgång. Fakhri Hussein Al-Khazraji
 2–9 maj 
Den 2 maj hölls en minnesstund för konstnären (se Rum för nya möten). 

Framtidsverkstans arbete
 10–20 maj
Presentation av terminens arbete på temat Fittja. 

Om marken kunde tala – ett historiskt framtidsprojekt 
 24 maj–9 september 2007
Under våren 2006 gjorde åk 4 på Borgskolan i Hallunda ett historiskt fram-
tidsprojekt. Barnen funderade på vad de skulle lämna efter sig så att framti-
dens arkeologer får en bild av vår tid. Eleverna fick välja varsitt föremål som 
berättar någonting om dem själva och/eller tiden vi lever i. Föremålen ligger 
nu nedgrävda på skolgården tills framtidens arkeologer hittar dem.

Barn och unga i Norra Botkyrka reflekterar och visionerar kring platsen.
 13 september–4 november 2007
Bli arkitekt för en dag. När ny bebyggelse på Ängsskolans mark och förnyelse 
av Fittja äng planerades ville kommunen veta vilka önskemål och drömmar 
det finns hos boende i området. Mångkulturellt centrum och kulturpedago-
giska enheten i Botkyrka kommun vände sig till åk 7 på Fittjaskolan under 
höstterminen 2007 för att engagera dem i processen. De fyra elevgrupperna 
som deltog förhöll sig till fem arkitektförslag som finns för Fittja. Först for-
mulerade grupperna sina visioner och drömmar i ord – sedan som modeller. 
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Med mobilen som kompass har deltagarna funderat kring vår plats i värl-
den, både i den verkliga och i vår fantasivärld. Resultatet visar på vår rörlig-
het i tid och rum. Man kan bo på en plats men längta till andra ställen eller 
fantisera om världar som bara finns inom oss.

Ett namn är en dröm, är ett hopp … 
 15 november 2007–6 januari 2008 
Vi föds in i världen som länkar i en kedja. I de namn vi bär finns minnen 
och förhoppningar. Där ryms vackra bilder eller ljud som låter skönt mot 
trumhinnan. Ett namn kan berätta historien om vägen in i livet, som för 
henne som föddes i blomningstid. Ibland och i vissa språk tillhör namnen 
vardagsprosan. I andra fall är namnens innebörd en hemlighet att utforska. 
Kanske för att de tillhör ett sammanhang annat än mitt eget. Kanske för att 
betydelsen inte är till för allas öron. Skriv ditt namn. Lyssna till historien om 
en man som försöker få tillbaka sitt namn. Berätta om ditt namn. 

VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR
Paraboler 
 Tekniska museet, 22 september–4 november 2007

24 december 
 Göteborgs stadsmuseum, december månad

ÖVRIGT: FILMFESTIVAL
Vårrullen
 21 april
För fjärde året i rad arrangerades Vårrullen på Fittja gård. Årets filmfestival 
med temat ”Uppäten” drog en storpublik bestående av drygt 400 elever, jury, 
besökare och filmare. Sedan 2003 drivs festivalen av Xenter (fd Botkyrka 
Mediecenter) i samarbete med MKC och Film Stockholm. Samarbetet har 
utvecklats och festivalen har idag stöd från flera organisationer och företag i 
regionen. Vårrullen är ett pedagogiskt projekt där avgångselever från medie-
utbildningen vid Tumba Gymnasium under ett år lär sig att praktiskt arbeta 
med ett medie- och kulturprojekt. Arbetet länkar samman skola/bransch, 
etablerade/oetablerade filmare och stad/förort. Här möter filmbranschens 
bolag och namnkunniga jurymedlemmar unga förmågor och nya berättare. 
Projektledare för MKCs medverkan i Vårrullen har varit Helena Herlitz.

PROGRAM
Under vår och höst arrangerar vi regelbundet program med syfte att för-
djupa, komplettera och utmana utifrån utställningsteman. Programmen äger 
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rum torsdagkvällar från 18.00 samt vissa söndagar i samband med vernissa-
ger i utställningshallen och galleriet.

Värmande soppa och samtal om tre viktiga ämnen: gamla, barn och framti-
dens nybyggen i Norra Botkyrka. 
 Gammal är ändå äldst
Ett samtal om att åldras i Norra Botkyrka. Röster om hur tillvaron för äldre 
ser ut och hur den skulle kunna se ut. (25 januari)
 Barn i Botkyrka
Ett samtal om hur det är att vara barn i Norra Botkyrka. Tar man hänsyn till 
de minsta när man planerar? Vad är en god miljö för barnen? Norra Botkyr-
ka är också en av de platser i Sverige där det bor papperslösa barn. Hur ser 
deras tillvaro ut? (22 februari)
 Nybyggen på ängen
Vad är specifikt för förorten, de höga husen? Eller är det grönområdena och 
skogen in på knuten? Hur skiljer sig Botkyrkabornas visioner från planerar-
nas? Under utställningsperioden har olika grupper Botkyrkabor funderat på 
vad som är en god livsmiljö med Fittja äng som utgångspunkt. Utställning-
ens sista soppkväll ägnades åt en diskussion kring de modeller som har arbe-
tats fram under projektet. (29 mars)

Internationella kvinnordagen – en fullspäckad dag!
Vilka berättelser gömmer sig bakom stygnen i Botkyrkabonaden? Och vem 
var legenden Botvid? Dessa två frågor fick öppna samtalet den 8 mars. Pro-
gramkvällen var samtidigt ett bra sätt att avrunda 2006 års samarbete mellan 
MKC och ABF-Botkyrka/Salem kring textilprojektet Botkyrkabonaden (ett 
konstverk i monumentalformat som numera smyckar Bragesalen i Hallunda 
Folkets Hus, där bl.a. Kommunfullmäktige sammanträder). 

Samtidigt pågick firande med rosutdelning till organiserade kvinnor i 
Bolivianska föreningar i hörsalen. Och alldeles utanför, i galleriet, samlades 
ett 30-tal unga personer kring helt andra stora frågor under öppnandet av 
utställningen Kartor & visioner.

VISNINGAR GALLERIUTSTÄLLNINGAR
För första gången prövade vi att ta emot bokade grupper till galleriutställ-
ningar. Det gick över förväntan – åtta skolklasser (högstadium och gymnasiet) 
kom under utställningstiden för att diskutera frågorna i galleriet och ställa 
nya. Vad är sant? Kan vi bryta överenskommelser? Dårhus eller konsthus?

Kallhällsgymnasiet lämnade även ett eget bidrag till utställningen och 
undrade bland annat: Hur vet vi att grönt är grönt? …och är världen som 
två planhalvor i en fotbollsplan? Vilken planhalva spelar du på? 

I samband med utställningen Paraboler i galleriet ordnades fyra öppna 
visningar av utställningen. (Söndag 4 februari, kl. 14 och kl. 15. Söndag 11 
februari, kl. 14 och kl. 15)
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Rum för nya möten
Hur skapas nya rum för nya behov? Hur minnas en saknad man, en älskad 
far, en konstnär, ett komplicerat livsöde mellan två världar? 

Asmaa Hussein och hennes döttrar valde att hantera mellanförskapet 
genom att hålla en annorlunda minnesstund över sin bortgångne man/far. 
Fakhri Hussein var konstnär och bosatt i Fittja. Under en resa till Bagdad blev 
han dödad. Minnesstunden ägde rum 2 maj i Galleriet. Fakhris tavlor hängde 
på väggarna, en vän till familjen, präst i Svenska kyrkan, höll i ceremonin och 
prästens son sjöng psalmer i skenet av traditionellt Islamgröna ljus.

VISNINGAR NOBO
Plats för samtal. Med utgångspunkt i Norra Botkyrka blev visningarna av 
NoBo till samtal om grundläggande frågor om plats och identitet. För vem är 
plats viktig och varför? 

Plats för tro. Andras rum. Vems rum? All personal i Botkyrka församling 
besökte NoBo under våren och ställde frågor om kyrkans rum och möjliga 
anpassningar utifrån ett minoritetsperspektiv. Senare under hösten blev det 
en fantastisk och annorlunda Mångkulturell mässa i St Botvids kyrka. 

Berättelser och berättarvisningar
Under hösten döptes visningarna om till berättarvisningar och formen 
lockade många skolor och grupper att besöka utställningen. Antalet bokade 
visningar ökade markant . Under 2007 hade vi 50 bokade visningar.
I samarbete med ABF-Botkyrka/Salem ordnade vi under hösten en inspira-
tionskväll, en berättarkurs och tre berättarkaféer. I samband med dem bjöd 
vi på öppna berättarvisningar av utställningen.
w Nya sagolika bilder i NoBo. Bakom varje bild en fantastisk berättelse!
w Platsen bestämmer inte allt. Människorna bestämmer också platsen!
w Miljonprogrammet – Minst en miljon berättelser!

Öppen berättarvisning av NoBo 
Inspirationskväll: Berättande som verktyg. Pelle Olsson, mångårig berättare 
och författare delar med sig av egna historier och pratar om berättandets 
konst. Han presenterar sin nya bok, skriven tillsammans med Göran Palm 
– ”Berättarkafé – allt du behöver veta”. En underhållande föreläsning om hur 
man ordnar berättarkaféer och varför de är viktiga. (Torsdag 6 september)

Mingel, berättarvisning och lokala skrönor för nyinflyttade och andra nyfikna 
Norra Botkyrkabor. Öppen berättarvisning av utställningen NoBo. Moderna 
skrönor med utgångspunkt i verkliga livet i Norra Botkyrka berättas i utställ-
ningshallen. (Söndag 9 september)

Vernissage för de nya delarna av NoBo, öppen berättarvisning av NoBo, samt 
öppet berättarkafé. Ordfördelare: Pelle Olsson  (Torsdag 27 september)
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Öppen berättarvisning av NoBo. Öppet berättarkafé. Ordfördelare: Pelle Olsson 
(Torsdag 18 oktober, torsdag 8 november )

Todos santos. Dia de los Muertos. Alla helgon och de dödas dag. Föreningen Fuerza 
de los Andes dukar ett bord till de döda enligt boliviansk tradition i Galleriet. 
(Torsdag 1 november)
 
Grundkurs i muntligt berättande. Alla har något att berätta! Med hjälp av öv-
ningar utforskar vi det muntliga berättandets grunder och hur man använder 
sin personlighet och de egna erfarenheterna för att fängsla lyssnarna. Kursle-
dare: Pelle Olsson (1 och 2 december)
Sammanlagt besökte 38 personer berättarkaféerna under hösten. Deras be-
rättelser har varit en stor inspirationskälla och berikat berättarvisningarna!
 

VERKSTAD
Verksamhetsidé
Idén med den pedagogiska verkstan är att erbjuda unga besökare från Bot-
kyrka kommun en kreativ arena. Vi experimenterar, undersöker och sätter 
våra föreställningar kring klasstillhörighet, etnicitet, genus, demokrati, konst, 
religion med mera på prov. Verkstan är en mötesplats för unga samt mellan 
unga och vuxna. Genom att vi tillsammans skapar och kommunicerar blir vi 
medvetna om oss själva och världen runt omkring oss.

Verksamhetsbeskrivning
Pedagogiska verksamheten har tre huvudspår:
w Arbete med utställningarna
w Uppsökande verksamhet gentemot skolor
w Öppen verkstad

Arbete med utställningarna innebär både ett uppsökande arbete och ett pe-
dagogiskt arbete i form av målgruppsanpassade program med utgångspunkt i 
den tematik som utställningarna i huset har. Den uppsökande verksamheten 
syftar till att öka besöksfrekvensen från skolor i kommunen och att hitta ge-
mensamma beröringspunkter beträffande tematik och arbetsformer. Detta 
sker bland annat genom att verksamhet förläggs i skolan samt kartläggning 
av viktiga ämnesområden inom de olika åldersgrupperna och stadierna som 
finns representerade i skolan. 

På grund av den höga besöksfrekvensen i verkstan under 2007 har det 
uppsökande arbetet varit mindre offensivt än tidigare år. Att fler besökt verk-
stan än tidigare år beror troligen på att:
w kommunen har effektiviserat sin kommunikation gentemot lärare/

pedagoger rörande kommunens kulturpedagogiska utbud
w verksamheten är etablerad
w verksamheten är uppskattad och kostnadsfri
w utställningarnas teman, då främst NoBo, har varit angelägna för besökarna
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Vi har även prövat nya grepp, exempelvis inbjöds hela lärarlaget på Fitt-
jaskolan Botkyrka Norra till MKC för att ta del av utställningen och möjlig-
heten att arbeta med utställningens tematik i undervisningen. Detta var ett 
lyckat tillvägagångssätt för att konkretisera vår pedagogiska verksamhet och 
öppna upp för nya samarbeten. 

Öppen verkstad, som är verksamhetens hjärta, är till för unga besökare 
som kommer till oss på sin fritid. Unga erbjuds här ett fast program kom-
binerat med enskilda kortare program. Den här delen av verksamheten har 
varit underbemannad under en längre period och för att nå målen med verk-
samheten ska ytterligare en pedagog anställas under 2008.

Verkstans år i punkter
 Utställningsrelaterade program
 NoBo - Kulturpedagogiskt arbete mot utställningen NoBo

 Andra program
w Öppen verkstad – varje onsdag kl 15-17 samt söndag kl 13.30-15.30
w Enminutsfilm – Filmpedagogisk workshop med unga, 25-29 juni
w Sportlovsaktiviteter – 2 eftermiddagar kreativt arbete i verkstan, 3 förmid-

dagar tjejgrupp
w värdegrundsarbete kring fördomar, normalitet och utanförskap med åk 

6-9 samt gymnasiegrupper med utgångspunkt i kortfilmen Elixir
w temaarbete om människokroppen, åk 0–4
w temaarbete om människokroppen ur genusperspektiv, åk 4–9
w filmvisningar 
w Mobil = rörelse. Workshop i samband med kommunens kulturmånads-

tema, åk 2–5

Verkstans år i siffror
w 2894 deltagare i verkstadsarbete – bokade grupper
w Barn från sex olika förskolor – bokade grupper
w Elever från sexton olika grundskolor i Botkyrka besökte verkstan
w Elever från två gymnasier i Botkyrka besökte verkstan
w Från åk 1 kom 21 grupper
w Sex särskolegrupper besökte verkstan
w 603 deltagare i öppen verkstad
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DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN för Mångkulturellt centrums 
förlag är att se till att de uppdrag som centret arbetar med redovisas på ett 
tillgängligt och intresseväckande sätt, så att resultatet därigenom kan nå vid 
spridning och vinna många läsare. För många projekt gäller att de som bi-
dragit under en studies tillkomst – kanske lämnat material eller ställt upp 
för intervju etc – själva utgör en prioriterad målgrupp. När det gäller de ut-
värderingar som centret sysslat med under en lång följd av år, är rapporten 
– såsom underlag för reflektion och kunskapstillväxt – central för hela upp-
draget, men ömsesidigheten i förhållande till medverkande av olika slag 
gäller även flertalet dokumentations- och forskningsprojekt. 

De böcker och rapporter som förlaget ger ut rör sig inom sfären utbild-
ning, fortbildning och folkbildning. Vissa projekt är starkt textbaserade men 
det är förlagets strävan att utveckla den fotografiska bildens roll, både som 
självständig berättelse och som illustration. Exempel på det förstnämnda 
utgör centrets jubileumsskrift, Mångkulturellt centrum 1987–2007, på det sist-
nämnda studiematerialet Framtidens äldre.

Genom utgivningen når centret en vid läsekrets runtom i landet. Den fak-
turerade försäljningen under år 2007 ökade med 7,6 % i förhållande till före-
gående år (från 495 976 kr år 2006 till 533 597 kr år 2007)

Böcker och skrifter erbjuder möjligheten att gå på djupet med en fråga, 
presentera sammansatta bilder av ett tema, samt att återkomma till ”gamla” 
frågor med nya vinklingar. Under året kan detta illustreras med två publi-
kationer på temat helger och högtider, dels Mångkulturella almanackan (nit-
tonde årgången och för andra året i följd i samarbete med Svensk Handel), 
dels boken Mellan påsk och kadir.

I slutet av 1980-talet hände det inte sällan att centret fick påringning från 
människor som arbetade med barn, och som hade en fråga gemensam: kunde 
vi säga när den muslimska fastemånaden inträffade? Skolmåltidspersonalen, 
förskolan, eller vilka det nu var som undrade, behövde nämligen planerings-
underlag. Man hade uppmärksammat en variation men saknade svar på de 
egna frågorna. År 1990 utkom första årgången av Mångkulturella almanack-
an. Med hjälp av enskilda personer, föreningar och församlingar ville vi ge en 
bild av vilka dagar och datum som var av särskild betydelse för olika grupper 
i det svenska samhället. Detta var före Internets genombrott och insamlingen 
av uppgifter skedde per telefon, brev och genom besök. Gensvaret blev stort 
och helger och högtider har förblivit ett viktigt fält för centret, långt bortom 
almanackans horisont.

   örlagetf
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I januari 2007 utkom boken Mellan påsk och kadir. Den utgör en höjdpunkt 
för flera års intensivt arbete med temat Helger och högtider. I boken skildras 
i text och bild en rad firanden som de kommer till uttryck i dagens Botkyrka. 
”Det är inte bara människor som migrerar utan också sätt att leva och hela 
tankesystem” heter det i projektbeskrivningen. Frågan som projektet ställde: 
”Vad händer med traditioner i samband med migration?” väckte stort gen-
svar. Många, många har bidragit med material: berättat, skrivit dagbok, foto-
graferat. I centrets arkiv har samlats ett rikt material som belyser frågor om 
integration och identitet i det tidiga 2000-talets storstadsliv.

UTGIVNINGEN UNDER ÅRET
Mångkulturella almanackan 2007. 2007:1. isbn 91-88560-71-6. 2007:1.
(I samarbete med Svensk Handel, samt med stöd från American Express)

Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring. Text Ann Pettersson & Anna Ulf-
strand, foto Elisabeth Boogh, Andrzej Markiewicz & Anna Ulfstrand.
isbn 91-88560-73-2. 2007:2. 
(Boken utgiven med stöd av Framtidens kultur. Det bakomliggande projektet, 
som pågått sedan 1999, bedrivet i samverkan med Stockholms läns museum.)

Framtidens äldre. Cirkelmaterial kring kultur och etnicitet för vård- och omsorgsperso-
nal. Nina Edström. 2007:3. isbn 91-88560-75-9. 2007:3.
(Ett uppdrag från vård- och omsorgsförvaltningen, Botkyrka kommun.)

Framtidens kultur och etnisk mångfald i kulturlivet. En kartläggning. Nina 
Edström. 2007:4. (Ett uppdrag från Stiftelsen Framtidens kultur.)

Förvaltningens äkta och oäkta barn. Hassan Hosseini-Kalajahi. 2007:5.
(Ett uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen, Botkyrka kommun.)

”Dörren ska vara öppen för alla!” Funktionshindrade kurdiska ungdomar och föräld-
rar om attityder, rättigheter och möjligheter i det svenska samhället. Farhad Jahan-
mahan. 2007:6. isbn 91-88560-77-5. 2007:6.
(Redovisning av ett projekt genomfört med medel från Allmänna arvsfonden.)

Jordens år. Mångkulturella almanackan 2008. 2007:7. isbn  91-88560-79-1.
(I samarbete med Svensk Handel, samt med stöd från Unicef och American 
Express)

Mångkulturellt centrum 1987–2007. Red. Ingrid Ramberg, foto Andrzej 
Markiewicz. 2007:8. isbn 91-88560-81-3. 2007:8

”Gråzonsärenden”. En utvärdering av projektet Gemensamt vägledningsteam för 
ungdomar. Charlotte Hyltén-Cavallius. 2007:9.
(Ett uppdrag från Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Botkyrka 
kommun.)
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SOM FOTOGRAF SAMLAR jag data om den värld vi lever i. Jag har för-
månen att vistas i Botkyrka fem dagar i veckan. Det gör att jag kan betrakta 
platser och människor under längre tid, i den takt som de bestämmer. Ofta 
är jag en diskret iakttagare. Ibland påverkar jag medvetet verkligheten genom 
att samarbeta med andra, som genom min kameralins får berätta sin historia.

En del av arbetet är rent serviceinriktat – att leverera bilder som behövs i 
centrets verksamhet. En annan del är det uppdrag om fortlöpande dokumen-
tation som utgör grunden för fotograftjänsten. En tredje del handlar om att 
vårda och tillgängliggöra det bildbestånd som finns i arkivet.

När jag fotograferar försöker jag följa bildens logik. Med det menar jag att 
jag helt ägnar mig åt vad jag har framför kameran. Samtidigt finns i mitt bak-
huvud massor med uttalade och outttalade överväganden:
w Estetik– vilken estetik? 
w Är det sanningen jag visar – och vad är i så fall sanningen?
w Vad ska bilden användas till?

Vi har ett behov av att definiera, att veta för oss själva, och att kunna tala 
med andra om vad det är vi gör. Fotografi kan vara många saker och det finns 
många förslag på definitioner som renodlar olika former av fotografi.
w Dokumentärfotografi utgår från en fysisk verklighet.
w Bildjournalistik handlar om att berätta en nyhet. Till skillnad från en re-

porter, eller en forskare, som kan samla information långt borta från en 
händelse, eller efter att den inträffat, måste bildjournalisten ta beslut di-
rekt och bära på sin kamera under samma omständigheter som de som är 
involverade i händelsen.

w Konst (från forngermanskan kunst, kunnande) är den skapande verksam-
het som syftar till dekorativa, emotionella eller expressiva uttryck, eller 
resultatet av en sådan verksamhet. Britannica Online definierar det som 
”the use of skill and imagination in the creation of aesthetic objects, envi-
ronments, or experiences that can be shared with others.”

TANKESPÅR I VARDAGEN
Vad händer i Fittja? 
 Trädklättrande barn, uppgrävd äng, annonser, brända bilar, sommartal, 

polisen och Kronprinsessan, Ängsskolans tomt…

   otografif
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Rätt känsla i skriftillustrationer
 Planeten jorden …
 Vissnande kronblad …

Röster i Botkyrka
 En film om Alby med Arne och folkets åsikter …
 15 berättelser om människor och platser, Kilombo, tivoli, viltvårdare …
 69 bilder i gör-det-själv miniutställning.

Synliggöra aktiviteter och lokaler. 
 Verkstan med tillstånd från barnens föräldrar …
 Vårrullen …
 20 år firades med bok och fest …
 Konferenser …

Dagrar och stämningar
 Grönska …
 Betong …
 Tomhet …
 Barn …
 Stockholm 1 januari: solen upp 08.48, ned 14.55.
 Stockholm 1 juli: solen upp 03.41, ned 22.02.
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    nformation & 
  marknadsföringi
SPÄNNVIDDEN I VERKSAMHETEN gör att information och mark-
nadsföring går ut i många olika former, till många olika målgrupper. Bero-
ende på syftet framhåller vi ibland Fittja gård som besöksmål, ibland de olika 
verksamheter som finns inom centret.

Genom medlemskapet i SMI (Stockholms museiinformatörer) får vi 
tillgång till kompetensutveckling och möjligheter till erfarenhetsutbyte med 
andra museer i Stockholm.

GRUNDLÄGGANDE MARKNADSFÖRING
Museiguiden, den gemensamma annonseringen i stockholmstidningar 
är en viktig kanal för att sätta oss på museikartan. Det tar en stor del av 
marknadsföringsbudgeten. Under året anslöt vi oss till en ny webbportal: 
Kulturstan.se.

Vårt e-postnyhetsbrev utkom 7 gånger under året. (2 gånger i november, och 
1 gång i augusti, maj, mars, februari och januari.) 

En allmän folder om centret hade vi saknat på senare tid, vintern 2007 gjorde 
vi en ny. Den presenterar centret överskådligt och kortfattat under följande 
rubriker: verksamhetsidé, forskning, utbildning, utställningar & verkstad, 
Fittja gård, böcker & butik, taverna & möteslokaler, bibliotek. 

Mångkulturellt centrums 20-årsjubileum som firades den 30 november upp-
märksammades med en skrift som beskriver verksamheten (se bokförlaget). 

Skyltningen från tunnelbanan ner till Fittja gård är inte bra, och det fanns 
med i planerna för 2007 att förbättra detta. Men det blev inte av, och måste 
ske 2008.

LOKALUTHYRNING OCH TAVERNAN 
Dessa delar var ett prioriterat arbetsområde för centret under 2007. Den 
viktigaste marknadsföringsinsatsen för dessa verksamheter var ett vykort i 
A5-storlek med bilder på Fittja gård, tavernan och hörsalen och en personligt 
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hållen text ”Känner du till att det finns en vegetarisk lunchservering på Fittja 
gård? Vet du att här finns fem olika möteslokaler att hyra?”. Kortet adresse-
rades för hand för att göra det ännu mer personligt och sändes till hundratals 
småföretag i Botkyrka och Huddinge, och till kommunala verksamheter i 
Huddinge och Skärholmens stadsdel i Stockholm. Detta hade en omedelbar 
effekt och antalet uthyrning och lunchbokningar ökade stort under året.

STÖRRE PUBLIKA EVENEMANG
Filmfestival
Med Vårrullen, ett återkommande och viktigt arrangemang, gick samarbetet 
lätt och Exenter och MKC hjälpte varandra att synas på olika ställen.

Konferenser
Till konferensen ”Dörren ska vara öppen för alla” rekryterades deltagarna 
nästan uteslutande genom epostutskick. Under sommaren samlade vi in 
adresser till handikapprörelsen, gruppbostäder, media m.m.

För ”Meze” (den nordiska konferensen om kultur i skolan som nämns under 
rubriken Utbildning) framställdes ett vykort (som aldrig kom till användning 
eftersom konferensen ställdes in i ett tidigt skede).

UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAM
Programverksamhet och utställningar annonseras regelbundet i ett tiotal 
kalendarier. Dessutom riktas speciell marknadsföring för olika evenemang, 
beroende av målgrupp, via e-post, webb-communities m.m.

Utställningen NoBo stod kvar hela år 2007. Till höstterminen framställdes 
en särskild folder för NoBo. Där presenterades utställningen, möjligheten 
att boka visningar för grupper samt den programverksamhet (berättarka-
féer) som anordnades till NoBo. Foldern spreds, tillsammans med reklam 
för Mångkulturella almanackan, till skolor i kommuner på Södertörn, Stock-
holm och Uppsala. Den skickades också ut till medborgarkontor, bibliotek 
m.fl. ställen i närområdet, samt fanns självklart i våra lokaler. Under hösten 
framställdes också en kopierad 3-sidig visningsguide för ströbesökare i NoBo 
som ser utställningen utan visning.

Tidigare på hösten fick vi hjälp av Botkyrkabyggen att sprida ett blad om 
visningar av NoBo till alla nyinflyttade  i Botkyrkabyggens bostäder.

När det gäller galleriutställningar så var det främst de två första under året: 
Paraboler och Kartor & Visioner, utställningar som var en del av NoBo-pro-
jektet, som vi arbetade med marknadsföring för. Den första av dem gjordes i 
samarbete med Tekniska museet och blev mycket uppmärksammad. Höstens 
galleriutställningar fick mindre uppmärksamhet.
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För första året deltog vi i Skolforum som ägde rum i Älvsjömässan sista da-
garna i oktober. Där samarbetade vi med ett tjugotal museer om en gemen-
sam monter under namnet ”Museet som läromedel”. Det material vi med-
förde var foldern om NoBo.

BIBLIOTEK OCH FÖRLAG
Under året fick Mångkulturellt centrums bibliotek överta mycket material 
från det nedlagda Integrationsverkets bibliotek. I samband med detta fick 
också alla Integrationsverkets skrifter som pdf. Dessa hade hittills funnits till-
gängliga på verkets hemsida, och arbetet med att tillgängliggöra dem på vår 
hemsida var väl värt ur informationssynpunkt för hela centret då det förde 
många nya besökare till hemsidan.

Foldern som beskriver Mångkulturellt centrums bibliotek kom i två nya 
upplagor under året.

Marknadsföringen av förlagets skrifter skedde främst genom hemsidan och 
genom riktade säljblad. Den största satsningen gjordes på att nå nya kunder 
för almanackan. Som nämnts ovan, i samband med NoBo, gjorde vi ett stort 
utskick till samtliga kommunala skolor och friskolor i flera kommuner. För 
almanackan gjordes också, i samarbete med Svensk handel, ett utskick till 
650 bokhandlar.

När boken ”Mellan påsk och kadir” av Ann Pettersson och Anna Ulfstrand 
kom ut anordnades ett releaseparty, dit bland andra alla informanter till bo-
ken var inbjudna.

ÖVRIGT
En prao-elev från Freinetskolan Kastanjen deltog i arbetet under en vecka. 
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OFTA ÄR DET i receptionen som det första personliga mötet mellan besö-
karen och Mångkulturellt centrum äger rum. Detta ställer höga krav på per-
sonalen både vad gäller kunskap om centrets verksamhet liksom förvaltandet 
av ett gott värdskap. Receptionen tar även emot ingående samtal till centrets 
allmänna nummer, liksom beställningar och bokningar av lokaler och aktivi-
teter.

BEMANNING
Organisatoriskt ligger butiken inom basgruppen ”Redaktion, marknadsfö-
ring, butik”. Under första delen av året var butikens bemanning en uppgift 
delad på flera personer. I november tillträdde en ny butiksansvarig på halv-
tid. Vissa tider bemannas butiken av centrets övriga personal, enligt särskilt 
schema. Dels för att av ekonomiska skäl dela på den tjänstgöringstid som in-
faller kvällar (i dagsläget torsdagar 17–20) och helger (söndagar 12–16). Dels 
för att samtliga anställda ska kunna utveckla en relation till centrets besökare 
och till pågående utställningar. 

BUTIKSSORTIMENT
Butiken har ett uppskattat boksortiment, som speglar teman och spår i såväl 
utställningar och programverksamhet som centret i stort. Här säljs böcker 
utgivna av centrets eget förlag, men också böcker från andra förlag. Butiken 
är en del av den pedagogiska och kunskapsförmedlande verksamheten på 
centret. 

FÖRSÄLJNING
Under 2007 har försäljningen i butiken ökat med 20,8 % jämfört med föregå-
ende år. Försäljningen av böcker från det egna förlaget står för en ökning på 
7,6 %. Den största delen av våra egna böcker beställs via telefon och mejl. Vi 
har använt oss av säljblad som medföljer vid beställningar, och detta har gett 
resultat. 

  utik och receptionb
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ÅRETS MÅL VAR att utrusta lokalerna med teknik och att satsa på att 
marknadsföra oss mer i närområdet och närliggande kommuner. Det tillsam-
mans med den goda servicen har gett resultat. Lokaluthyrningen har under 
2007 blomstrat. Vi gick från att ha mindre grupper med enkel konferens-
standard till att ha stora konferenser på upp till 170 personer med teknisk 
support. Fler och fler förlägger sina utbildningar, konferenser, personaldagar 
etc. till centret.

UTRUSTNING OCH UPPRUSTNING, LOKALER
Under året utrustades Stora salen, Gamla huvudbyggnaden med ny teknik: 
datorkanon, ljudanläggning samt visningsmöjligheter för dvd/vhs.

När det gäller upprustning av lokaler så är behovet stort i de äldre byggna-
derna, särskilt då Gamla huvudbyggnaden och Östra flygeln. I den först-
nämnda har entrén, med yttertrappa och port rustats. I Östra flygeln har 
personalrummet givits en ansiktslyftning, framför allt genom en konstnärlig 
utsmyckning av Arne Widman.

Hela Fittja gård fick under året ett nytt larmsystem.

Parkeringsförhållandena blev tydligare, genom ny skyltning. Såväl gårdspla-
nen som parkeringarna framför Gamla huvudbyggnaden och Östra flygelns 
gavel kontrolleras av CarPark genom Botkyrka kommun. MKC utfärdar par-
keringstillstånd både för personal och gäster.

KUNDER
Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Riksteatern är några av våra åter-
kommande kunder.

Vi har också inlett ett mycket gott samarbete med Barn- och ungdomsför-
valtningen som placerat sin Pedagogista-utbildningar (i samarbete med Lä-
rarhögskolan Stockholm och deras inriktning mot Reggio Emilia) på Mång-
kulturellt centrum.  

 okaler och uthyrningl
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MÅNGKULTURELLT CENTRUMS BIBLIOTEK är ett specialbibliotek 
med inriktning på migration, etnicitet, integration, kulturmöten, främlings-
fientlighet och kulturell mångfald. Biblioteket ingår i ett nationellt nätverk 
för specialbibliotek.

ÅRET I SIFFROR
Bokbeståndet är cirka 20.000 titlar, dessutom finns tre dagstidningar och 
närmare 70 tidskrifter.

Under 2007 har Biblioteket totalt hanterat 9.161 lån (inlån och utlån). 
Det ger en snittmängd på 41 lån/dag.

I samband med nedläggningen av Integrationsverket fick MKCs bibliotek 
en förfrågan om att ta över verkets bibliotek. Kring halvårsskiftet anlände 
cirka 5.000 volymer – böcker, rapporter, tidskrifter, filmer – från Norrkö-
ping. Samtidigt övertogs ansvaret för de rapporter från Integrationsverket 
som finns tillgängliga som pdf-filer. Dessa kan nu hämtas hem av intresse-
rade från Bibliotekets hemsida.

LÅNTAGARNA
Besökarna är studenter från bland annat Södertörns högskola, Stockholms 
universitet, Socialhögskolan och Lärarhögskolan samt studerande på såväl 
högstadie- som gymnasie- och folkhögskolenivå. Samtidigt lånas förhållande-
vis mycket litteratur ut genom så kallade fjärrlån till främst universitetsbib-
liotek i Sverige och Norden.

Biblioteket har även lokal förankring. Samarbetet med Botkyrkas och 
Huddinges folkbibliotek utvecklas hela tiden.

AKTIVITETER
Biblioteket samarbetar med utställningsansvariga vid MKC i samband med 
olika utställningar i såväl utställningshallen som Galleriet. I samband med 
större konferenser har Biblioteket bidragit med ämnesbaserade bokutställ-
ningar. 

  iblioteketb
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Biblioteket har tagit emot studiebesök från bland annat Liljeholmens folk-
högskola, Stadsmissionens folkhögskola, gymnasiebibliotekarier från Botkyr-
ka och Södertälje, Södertörns högskola, Transkulturellt centrum samt Slagsta 
vuxenutbildning.

Biblioteksansvarig har även deltagit i en konferens i Oslo inför Norges kom-
mande mångkulturår.

Tre prao-elever från Freinetskolan Kastanjen samt en praktikant från Tumba 
gymnasium har tagits emot under olika perioder.

För att bereda plats för den nytillkomna samlingen har främst biblioteksas-
sistenten arbetat intensivt med att gallra äldre litteratur och placera den i 
bokmagasinet.
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TAVERNAN LAGAR VEGETARISK mat från världens alla hörn. Till 
lunchen serveras alltid en fräsch salladsbuffé med bröd och röror, t ex hum-
mus, olivtapenade och tigerröra. Lunchen avslutas antingen med rättvise-
märkt kaffe från Chiapas, eller med en kaffedrink. Kaffemenyn består av 12 
olika kaffedrinkar, varav några egenkomponerade. Kaffet i drinkarna köper 
vi från Botkyrkas eget rosteri Johan & Nyström.

Man kan också ta en kopp te, lukta och välj ur burkarna på disken. En god 
hembakad kaka eller bit paj kan avnjutas medan man insuper atmosfären och 
den vackra utsikten mot Albysjön.

BESÖKARNA
Under 2007 har antalet besökare i Tavernan ökat betydligt. Beställningar i 
samband med konferenser har ökat både vad gäller antal konferenser som 
antalet deltagare. 

Under året påbörjades ett långsiktigt samarbete med Barn- och ungdoms-
enheten i Botkyrka kommun som förlägger sina kursdagar på Mångkulturellt 
centrum och därmed beställer samtliga måltider från Tavernan. Samarbetet 
fortsätter under kommande år.

Även antalet strögäster har ökat markant.

PRAKTIKANTER
Vi har ett gott samarbete med ABC-husets restaurangutbildning som skickar 
sina elever på praktik hos oss. Tavernan har under 2007 även ökat samarbe-
tet med Botkyrka kommuns Kompetenscentrum och mottagit praktikanter 
därifrån.

   avernant
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it
IT-GRUPPEN ÄR ANSVARIG för inköp och underhåll av centrets IT-
miljö. I gruppen ingick 2007 Katrin Holmberg (sammankallande), Helena 
Herlitz, Ernesto Villanueva och Tatiana Vega. Gruppen träffas en gång per 
månad, däremellan ger medlemmarna support till övriga medarbetare på 
centret.

Under början av året hade vi stora problem med vår e-postleverantör (webb-
hotell) och fick ägna mycket tid åt detta. På sikt måste vi hitta en annan lös-
ning.

En ny dator inköptes. Office 2003 finns installerat hos 11 medarbetare.

Det finns ett kontinuerligt samarbete med Cygate (leverantör av servern). 
Tekniker därifrån gjorde en årlig översyn av nätverket. Bland annat instal-
lerades en ny UPS.

De medarbetare som arbetar med Blå Boken deltog i en halvdags utbildning i 
Positionetts lokaler.

Gruppen gjorde en grundlig inventering av IT-utrustningen på centret. Den-
na ligger som underlag för inköp som kommer att göras 2008.
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     vrigtö
BESÖKSSTATISTIK
Under 2007 låg det totala antalet besökare på 18 000, varav drygt 4 000 barn 
och ungdomar.

INGÅNGAR TILL SAMTAL
De som kommer till vårt hus kan ha stämt träff med någon, ingå i ett samar-
bete, vara beställare av en färdighet vi har, vilja besöka en enskild utställning, 
ha bokat en affärslunch eller ett fjärrlån i biblioteket. En del har bara vägarna 
förbi, och slinker in spontant. 

Vi är måna om att föra ett samtal med alla som av olika anledningar stiger 
över vår tröskel. Därför har vi ansträngt oss för att skapa en rumslighet som 
öppnar många olika ingångar till samtal, möten och reflektion.

In och över tröskeln. I receptionen/butiken kan man fråga om våra utställ-
ningar, publikationer och program. Man kan köpa ett vykort eller Mångkul-
turella almanackan.

Ner för trappan – för att besöka biblioteket, äta lunch eller ta en kopp kaffe 
med utsikt över Albysjön. Inristade i trappstegen finns fyra utmärkta frågor 
(formulerade av konstnären Esther Shalev-Gerz) att öppna ett samtal med.
 Vad förlorade du?
 Vad fann du?
 Vad fick du?
 Vad gav du?

Skåpmat medan du köar. Vi har ett ökande antal besökare till vår Taverna. 
Den som stått i den långa kön och väntat på sin mat har säkerligen hamnat 
framför vårt skåp, med dess växlande innehåll. Där kan man hitta något mat-
nyttigt att fundera över oavsett om man har sällskap till lunchen eller inte.
 Är Yerbamate en revolutionär dryck?
 Var Che Guevara en lika stor ikon som Marilyn Monroe?
 eller
 Form, funktion eller vad? 
 Vem vet vad verktygen i skåpet heter?
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Hellsings hörna. Var du än har din horisont och din plats på jorden … Soff-
gruppen under trappan är på en och samma gång konst och bruksföremål.

Utsikt och utgrävning. Vid Tavernans utgång mot Fittja äng har Arne Wid-
man byggt en specialram för att bevara fynd från den byggarbetsplats som 
2003 blev vår huvudbyggnad. I jorden dolde sig minnen från forna tider: 
kritpipor, porslinsskärvor och annat som Sven Gunnar Broström hittat och 
skänkt till centret.

Viktiga saker. Familj, sammanhang, historia och drömmar – det finns många 
samtal och tankar som kan sättas igång av konstnären Saadia Hussains tavlor 
i kollografiteknik som pryder Tavernan, när där inte är gästande småutställ-
ningar.

PRISER OCH STIPENDIER
K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet och rasism 
2007 års pristagare blev Magnus Nylund, fritidsledare, för hans genuina och 
långvariga engagemang för barns och ungdomars 
uppväxtvillkor – i skolan, på fritidsgården och i föreningslivet.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium
2007 års stipendium tilldelades Karin Westberg, lärare och museipedagog, 
för ett skrivprojekt kring minoritetsfrågor, förtryck och kolonialism.

TIDSKRIFTEN I&M
Sedan mer än ett decennium tillbaka har Invandrare & Minoriteter, en tid-
skrift för forskning, politik, kultur och debatt, sin redaktion i gamla huvud-
bygganden, Fittja gård. Tidskriften, som ges ut med stöd av Statens kultur-
råd, FAS och Mångkulturellt centrum, har en fortlöpande dialog med centret 
kring såväl ämnesfrågor som aktiviteter. Bland annat medverkar centrets 
forskare med artiklar, under 2007 vid två tillfällen (se Forskning). I utbytet 
ingår också att MKC har rätt till visst annonsutrymme. 

Under verksamhetsåret har ett större konkret samarbetsprojekt genom-
förts, heldagsseminariet ”Mitt hem – min borg” (se Utbildning). 
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GRUNDEN FÖR DET personalpolitiska arbetet på centret utgår från en 
”plan för systematiskt arbetsmiljöarbete”. Planen revideras årligen och inne-
håller aspekter som hälsokontroller, kompetensutveckling, ergonomiska be-
dömningar, policyutveckling och utveckling av säkerhetsfrågor.

Centret har ett avtal med Söderakuten Slussen genom vilket personalen 
erbjuds regelbundna hälsokontroller. Personalen kan på arbetstid till sub-
ventionerad kostnad simma och träna en gång i veckan på Fittjabadet eller 
motsvarande.

Vi ser jämställdhet på arbetsplatsen som en viktig del av god personal-
politik. Arbetsförhållanden och organisation ska ta hänsyn till både kvinnors 
och mäns villkor så att allas kunskap, erfarenheter och intressen tas tillvara. 
Frågor om rättvis lönepolitik och allas möjlighet till föräldraledighet är andra 
viktiga frågor för jämställdheten. För att öka andelen med utländsk bakgrund 
används vår mångfaldsplan som verktyg. Vid rekryteringar uppmanar vi i 
annonser sökande med utländsk bakgrund att söka tjänsten. Vi arbetar även 
med aktiv rekrytering genom nätverk och kontakter i syfte att åstadkomma 
en bred rekryteringsbas.

Insatser för att stärka ledarskapet genomfördes under året i samverkan 
konsulten Margit Duvander.

Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtaganden enligt 
PL-KL (pensionsavtal för anställda inom kommun och landsting) samt tjäns-
tegrupplivförsäkring. Ersättning till styrelsen utgår enligt regler för arvoden 
till förtroendevalda i Botkyrka kommun.

Antalet årsarbetare under 2007 var 21,6 varav 12,75 var kvinnor och 7,85 
män. Antalet sjukdagar var 167 vilket motsvarar 1,3 % per årsarbetare.

ANSTÄLLDA
Tillsvidareanställda
Abdulahad, Elizabeth, kafébiträde
Berseneff, Carina, kaféansvarig
Carlstedt, Margareta, biblioteksansvarig
Castro, Marita, programansvarig/personalredogörare
Edström, Nina, projektledare
Herlitz, Helena, intendent/utställningsansvarig
Holmberg, Katrin, informationssekreterare

    rganisation 
     & personalo
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Hosseini, Hassan, forskningsledare
Hyltén-Cavallius, Charlotte, intendent/forskning
Johansson, Ella, forskningschef
Karan, Aydan-Sedef, ekonom
Larin, Julieta, ekonomiassistent
Magnusson, Leif, institutionschef
Markiewicz, Andrzej, fotograf
Morberg, Mikael, utbildningsledare
Nilsson, Marita, biblioteksassistent
Ramberg, Ingrid, intendent/redaktör
Törnqvist, Sofia, receptionist
Vega, Tatiana, husintendent
Widman, Arne, utställningstekniker
Villanueva, Ernesto, tekniker
Younes, Dara, lokalvårdare

Projektanställda
Corbo, Hebert, arkivarie
Günther, Karin, forskningsassistent
Hübinette, Tobias, forskare
Karlsson, Eva, forskningsassistent
Kirsch, Frank-Michael, forskare
Zackrisson, Lina, projektledarutbildning, Stockholms universitet

Praktikanter
Espinal Sanchez, Alberto, lokalvårdare
Feiler, Yael, projektledarutbildningen, Stockholms universitet
Guzman, Marlene, ekonomiassistent
Khataha, Riaz, lokalvårdare
Korkmaz, Ayfer, kafebiträde
Legnell, Helena, projektledarutbildningen, Stockholms universitet
Mardan, Amal, kafebiträde
Sing, Sohan, kafebiträde
Wigren, Ziggy, bibliotekspraktikant

Vikarier
Pettersson, Ann intendent/forskning& dokumentation

Timanställda
Anar, Gul, kafebiträde
Cardona, Pamela, kafebiträde
Carlsson, Gabriella, pedagog
Guzman, Marlene, ekonomiassistent
Hussein, Dunia, kafebiträde
Tsolakidis, Andy, guide
Uzunel, Nazli, kafébiträde
Yaucob, Leyla, kafebiträde
Yaucob, Susanne, kafebiträde
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   rsredovisningå
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årets ekonomiska resultat redovisar ett underskott på 204 000 kr. Resultatet 
är en försämring gentemot föregående år.

Det som försämrat resultatet är effekten av en mer omfattande avskrivning 
av boklager, ej uppnådda budgetmål för bokförsäljning och utbildningsintäk-
ter. MKC är momsregistrerat för kafé, bokförsäljning och konferenser vilket 
innebär att momsen inte påverkar resultatet. 

Under året har verksamheten haft mindre störningar på kostnadssidan men 
det har parerats inom budgetramen genom återhållsamhet i den utåtriktade 
delen. Avvikelser i projekten avseende starttider och besked har dröjt vilket 
stört verksamheten. Dock har flertalet planerade projekt kunnat påbörjas 
under året. 

Till glädjeämnena ska läggas att de rörliga intäkterna för tavernan, butik och 
uthyrning av lokaler klarat och överskridit uppsatta försäljningsmål. Viss 
ökning av grundbidrag från stat och kommun har skapat förutsättningar att 
klara löne- och prisökningar. 

Under året har MKC haft en dialog med kommunledningen i Botkyrka 
kommun (stiftelsens ägare) rörande framtida relationer. Det finns ett starkt 
önskemål från kommunen att centret ska fungera mer självständigt rörande 
ekonomi- och personalhantering. En förutsättning för en sådan lösning inne-
bär att centrets grundfinansiella position måste ses över så att likviditet och 
ekonomisystem anpassa till de nya förhållandena. MKC har framfört att ett 
stiftelsekapital måste säkerställas för att skapa rimliga arbetsförutsättningar 
att hålla och utveckla verksamheten. Beslut tas i januari 2008. Målet är att 
genomföra förändringen successivt under 2008.
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Mångkulturellt centrum

2007 2006

INTÄKTER  

Grundbidrag not 1 7,630,000 7,477,270

Projektintäkter not 2 2,892,303 3,441,670

Utbildningsintäkter 207,813 868,150

Bokförsäljning 212,399 239,417

Försäljning mat och varor 532,115 272,783

Övriga intäkter not 3 1,251,817 1,226,216

SUMMA INTÄKTER 12,726,447 13,525,506

KOSTNADER

Löner och övriga personalkostnader not 4 10,147,279 10,364,390

Externa tjänster 410,477 588,284

Övriga kostnader 1,806,768 2,172,063

Inköp av mat och varor 465,366 195,203

Avskrivningar enligt plan 100,563 116,559

SUMMA KOSTNADER 12,930,453 13,436,499

VERKSAMHETSRESULTAT -204,006 89,007

FINANSIELLA INTÄKTER

Räntor 0 0

ÅRETS RESULTAT -204,006 89,007
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Mångkulturellt centrum

12/31/07 12/31/06

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner och inventarier not 5 270,036 305,295

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Lager böcker 282,621 520,913

Lager mat och varor 32,814 28,218

Skattekonto

Kundfordringar 511,847 907,515

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 400,000 310,591

1,227,282 1,767,237

KASSA OCH BANK

Posgiro och kassa 1,317,290 454,631

SUMMA TILLGÅNGAR 2,814,608 2,527,163

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Balanserad resultat -1,459,075 -1,548,082

Årets resultat -204,006 89,007

-1,663,081 -1,459,075

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 131,665 260,364

Avräkning Botkyrka kommun 3,514,443 2,862,560

Övriga kortfristiga skulder 131,346 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 700,235 863,314

4,477,689 3,986,238

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2,814,608 2,527,163
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NOT 1. GRUNDBIDRAG 2007 2006

Botkyrka kommun 5,530,000 5,177,000

Stockholms läns landsting 1,000,000 1,000,000

Statens kulturråd 1,100,000 1,300,270

Summa grundbidrag 7,630,000 7,477,270

NOT 2. PROJEKTBIDRAG Be- Förbrukat 07 Överfört 08

Botkyrka kommun

Studie om etnisk mångfald 200,000 0

i Botkyrka kommuns organisation

Handläggning i socialtjänsten, 200,000 0

jämförande studie

Föreningslivet i Alby, 50,000 0

utredning och analys

Gemensamt vägledningsteam 100,000 0

för ungdomar

Barn och ungdomförvaltningen 200,000 0

Externa utvärdering av demokrati 200,000 100,000

950,000 100,000

Mångkulturellt centrum

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.

Under året beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning 
som de förbrukas under året 2007. De bidrag som ska användas under 
kommande år redovisas i årsredovisningen som skuld.

Maskiner och inventarier skrivs av på fem år.

Boklagret värderas till anskaffningsvärdet för böcker tryckta och köpta under 
verksamhetsåret. 

Lager för mat och varor värderas efter inköpsvärdet. 
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Statliga projekt

Kultur i skolan, 80,000 0

Lärarens val av strategier

Framtidens Kulturarv 671,500 118,500

Lunds universitet 500,000 0

Södertörns högskola 234,409 0

Nordiska museet 75,000 0

Urban utveckling 167,394 0

Statens kulturråd, Access ”Arkivet” 80,000 80,000

Regeringskansliet - konferens 50,000 –

Arbetslivsinstitutet 84,000 0

1,942,303 198,500

NOT 3. ÖVRIGA INTÄKTER 2007 2006

Avtalsintäkter 761,989 702,294

Hyresintäkter 264,894 140,200

Lönebidrag 175,063 361,524

Fakturerade kostnader 49,871 22,198

Summa övriga intäkter 1,251,817 1,226,216

Antalet årsarbetare under 2007 var 21,6 varav 12,75 var kvinnor och 7,85 
män (2006 21,75 varav kvinnor 13,0 och 8,75 män) Antalet sjukdagar var 
167,7 vilket mostvarar 1,3% per års arbetare (2006 237 vilket motsvarar 10,89 
per års arbetare).

Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtagande enligt PL-
KL(pensionsavtal för anställda inom kommun och landsting) samt tjänste-
gruppförsäkring. Ersättning till styrelsen utgår enligt regler för arvoden till 
förtroendevalda i Botkyrka kommun.

Kostnader för styrelsearvode 2007 summa 3 566kr (2006 summa 50 177kr)
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NOT 4. LÖNER OCH ÖVRIGA 2007 2006
PERSONALKOSTNADER

Löner 6,807,804 7,029,541

Sociala avgifter 3,177,775 2,897,576

Resor 61,220 195,661

Kostnadsersättningar 13,747 8,113

Övriga personalkostnader 86,733 233,499

Summa löner 10,147,279 10,364,390
och övriga personalkostnader

NOT 5. MASKINER OCH 2007 2006
INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärde 2,021,076 1,658,090

Inköp 65,304 362,986

Utgående anskaffningsvärde 2,086,380 2,021,076

Ingående avskrivningar 1,715,781 1,599,223

Avskrivningar 100,563 116,558

Utgående ackumulerade 1,816,344 1,715,781

avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan 270,036 305,295

NOT 6. UPPLUPNA 2007 2006
KOSTNADER FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

Erhållet bidrag överfört 0 0

till kommande år

Semesterlöneskuld 259,260 310,315

Upplupna kostnader 0 0

Förutbetalda intäkter 410,975 523,000

Beräknat arvode till revision 30,000 30,000

Summa upplupna kostnader 700,235 863,315

och förutbetalda intäkter
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