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Förord

KNAPPT HAR VI HUNNIT njuta färdigt av vårt 20-års jubileum som orga-
nisation innan det är dags att summera ännu ett verksamhetsår. Jag vill lyfta fram 
tre inslag av betydelse för vår nuvarande inriktning och fortsatta utveckling:

• En gemensam målstruktur med treåriga mål kopplade till årsmål.
• Aktiviteter på såväl lokal och regional, som nationell och internationell nivå.
• Ett betydelsefullt kunskapsbidrag kring vardagsrasism

Någon har sagt att det är lättare att nå mål än att formulera dem. Jag ansluter 
mig till detta synsätt. Inför 2008 genomförde vi ett arbete i styrelsen och perso-
nalgruppen med att formulera den riktning vi vill se i centrets verksamhet. Helt 
kort gick den ut på följande. Kunskapsarbetet fokuseras på kulturarv och urbana 
frågor. Barn förblir en viktig målgrupp. Vi strävar efter att öka de internationella 
kontakterna. Vi vill se fler besökare till Fittja gård. Och vi jobbar vidare med vår 
egen organisationsutveckling och ekonomiska grund. Under året nådde vi ett 
viktigt delmål då vi passerade 20 000 besökare till centret. Målet med att stärka 
den ekonomiska basen fick genom Botkyrka kommuns engångsstöd i början av 
året ett välkommet bidrag. Målen presenterades under året i en folder.

MKC är sedan början av året nationellt kontor inom det europeiska kunskapsnät-
verket EUKN (Europeiska Urbana Kunskaps Nätverket). Det var i januari som 
Sverige beslutade om gå med i EUKN. Det uppdrag som MKC därmed fick ge-
nomför vi med stöd av Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Nätverket 
har sitt säte i Haag men det är de nationella kontoren som utgör verksamhetens 
nav, och som utför den nationella spaning efter erfarenheter, kontakter och bra 
exempel som kan leda till en förbättrad praktik på olika nivåer. Grunden för 
uppdraget är det dryga trettiotalet rapporter samt lokala och nationella konfe-
renser som MKC bidraget med under flera år. Målet är att sätta en fungerande 
nationell struktur på kunskapsarbetet innan sommaren 2010.

Räckvidden i centrets arbete på nationell nivå har vidgats också genom två 
andra, större satsningar under året. Dels projektet ”Att minnas migrationen” 
med stöd från Stiftelsen Framtidens kultur, dels ett kunskapsuppdrag från Kul-
turdepartementet kring i det offentligt finansierade kulturlivets erfarenheter av 
dialog och mångfald. Vi välkomnar detta slags projekt och uppdrag, och ser i 
dem möjligheter att utveckla och fördjupa centrets profilfrågor. Ett tydligt spår 
är utbildning med inriktning på att reflektera och agera i sammanhang av mång-
fald. MKC har tillgång till många erfarenheter men dessa behöver sammanföras 
pedagogiskt så att fler kan ta del av den.
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Förutom det internationella och nationella arbetet fortsätter verksamheten 
regionalt och lokalt. Fittja gård är vårt hem. Här samlas barn i olika åldrar kring 
program kopplade till vår verkstad och utställningsverksamhet. Många vuxna 
kommer till fortbildningar, seminarier och konferenser. I detta spelar Tavernan 
en viktig roll. Genom ett nära samarbete med Botkyrka kommun kring urbana 
utvecklingsfrågor finns en stark koppling till lokala förhållanden och utmaning-
ar. Under året ledde vi ett arbete kring en URBACT-ansökan i kommunen. 

För att komma till den tredje nyckelhändelsen under året. I december månad 
kunde vi genom centrets eget förlag lämna ytterligare ett bidrag kring den vik-
tiga förståelsen av vardagsrasism. Detta genom Tobias Hübinette och Carina 
Tigervalls forskning kring adopterade och adoptivföräldrars erfarenheter av var-
dagsrasism kopplad till frågor om utseende. Boken Adoption med förhinder ställde 
frågor om erfarenheter av diskriminering samt hur sådana upplevelser påverkar 
identifikationer och strategier. Boken och dess viktiga resonemang ska ses som 
ett led i centrets långsiktiga arbete med att lyfta fram frågor om hur tillhörighet 
och sammanhang skapas i vårt samtida Sverige.

w

Förutom de ovan framlyfta exemplen har året som vanligt inneburit en brokig 
och givande samling aktiviteter och utbyten. Flera olika kunskapsmöten har ägt 
rum under året. I Istanbul anordnade vi ett seminarium på temat exil där forskare 
och konstnärer från Turkiet och Sverige deltog. I Fittja gård samlades grupper 
som diskuterade barn, urban utveckling och skolfrågor. I oktober invigdes en ny 
utställning på temat familj. Från förlaget utkom under året en avhandling av Eva 
M Karlsson, Livet nära döden, en rapport och två utbildningsmaterial för Botkyrka 
kommun, samt en mycket uppskattad almanacka i samarbete med Svensk Handel.

Parallellt med all utåtriktad verksamhet har ett inre arbete pågått under hela 
året. Ledningsgruppen har arbetat med ledarskapsutveckling. Värdet av kommu-
nikation och att var och en kan utveckla sig kring detta har påbörjats och fort-
sätter. En ansökan om att bli certifierade enligt Ålborgmodellen för ett hållbart 
samhälle genomfördes och beviljades i december. Centret har gjort åtaganden 
som ska genomföras fram till senast 2011. Planen för certifieringen revideras 
varje år. Den ekonomiska delen av verksamheten har genom uppdrag och allmän 
försiktighet på utgiftssidan inneburit ett resultat för året på 263 746 kr. I början 
av året skrev Botkyrka kommun bort den internskuld vi upparbetat samt tillsköt 
3 miljoner i eget kapital. Vid halvårsskiftet frikopplades vi ekonomiskt från Bot-
kyrka kommuns administration med egen förvaltning. 

I backspegeln kommer 2008 sannolikt framstå som ett viktigt år, då centret 
både blev mer självständigt och utåtriktat, samtidigt som den inre organisatio-
nen stärktes. Vad som kommer ut av det framöver får vi se. Våra egna ansträng-
ningar spelar naturligtvis en central roll för utvecklingen, och det finns goda skäl 
att ha stora förväntningar. Jag vill avsluta med att tacka alla som bidragit till vårt 
arbete. Kunskap behövs mer än någonsin i vår tid – låt oss fortsätta hjälpas åt!

Leif Magnusson
Verksamhetschef
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UPPFÖLJNING 
ÅRSMÅL 2008

1.  KULTURARV
w
  

Skapa initiativ, struktur och kunskapsfördjupning för nationell minnes-
 insamling om migrationen.
w
  

Skapa lägesöverblick och strategi för utvecklingen av MKC:s arkiv.

Resultat
”Att minnas migrationen” är etablerat som nationellt insamlingsprojekt i samar-
bete med Nordiska museet. Medel söktes och beviljades av Framtidens kultur un-
der året för att fortsätta och fördjupa arbetet 2009. Insamling av minnen påbörja-
des hösten 2008. Internationella kontakter och erfarenheter tas in i projektet.
 Genomgång av text-, ljud- och bildarkiv har genomförts under året. Gallring 
har genomförts och en grundstruktur har skapats. Arkivet är dock ej helt funk-
tionellt vid utgången av 2008.

Övergripande mål 2008-2010:
MKC ska producera och kommunicera mångdimensionell kunskap om svenskt 
kulturarv.

Resultat
Utställningen ”Hälsa familjen” tar upp frågor med koppling till föreställningar 
och traditioner som sätter familjen i centrum för social organisering. En planerad 
permanentutställning i gamla huvudbyggnaden av NOBO bidrar till det över-
gripande målet, liksom till mål 2.  Intresset för plats och hembygd kompletteras 
genom utgivningen av den bok, Berättelser om Botkyrka, som MKC på kommunens 
uppdrag arbetat med under året. Utgivningen av Mångkulturella almanackan syf-
tar till att inspirera och väcka nyfikenhet för den mångkulturella realiteten på en 
nationell nivå. Boken Adoption med förhinder, utgiven i december, fokuserar frågor 
om tillhörighet och uteslutningsmekanismer.

2. URBANFRÅGOR
w
  

I samverkan med Botkyrka kommun studera, inventera och tydliggöra 
 behov av kompetens inom hållbart mångfalds- och områdesarbete.
w
  

I samverkan med Integrations- och jämställdhetsdepartementet bygga en
 grundorganisation som nationellt kontor för urban utveckling, i Sverige
 och inom EUKN (European Urban Knowledge Network).
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Resultat
Det  lokala arbetet bedrivs genom att MKC regelbundet deltar i olika arbets-
grupper (SMOA, Framtid Alby, Fou-gruppen) som kommunen inrättat för att 
fördjupa kunskapen kring etnicitet, interkultur och urbant utvecklingsarbete. 
Ett arbete för att komma in i EU:s kunskapsnätverk Urbact har inletts av MKC 
för Botkyrka kommuns räkning. En ansökan förbereds inför halvårsskiftet 2009. 
Två rapporter har publicerats: Röstande i Botkyrka och Socialt arbete i Botkyrka. Ut-
bildningsmoduler har utvecklats för olika yrkesgrupper och sammanhang. Medel 
har sökts för att skriva en bok på temat ”Storstadens barndomar”.
 Praktisk uppbyggnad av ett nationellt EUKN-kontor har påbörjats och ge-
nomförts enligt arbetsplan. Under året har en kommunturné, två konferenser 
samt planering för en nationell webbplats genomförts.

Övergripande mål 2008-2010:
MKC ska vara en självklar kunskapskälla i urbana utvecklingsfrågor.

Resultat
Biblioteket vidgar profilinriktningen genom att inkludera litteratur och media 
som behandlar urbana kunskapsfrågor i ett bredare perspektiv än vad migration, 
social och kulturell mångfald fokuserar. Förutsättningar för fortsatt pedagogiskt 
arbetet kring NOBO har skapats genom att omvandla den tillfälliga utställ-
ningen till en permanent utställning i gamla huvudbyggnaden. I program, verk-
stad och galleriutställningar bearbetar centret olika aspekter av kulturarvsfrågor 
kopplade till ett urbant sammanhang. Dessa verksamheter utgör ingångar till 
ett mer fördjupat sökande. MKC har Integrationsverkets samlade publicering av 
rapporter tillgängliga på hemsidan.

3. BARN OCH UNGA
w
  

Bidra med kunskap om hur barns vardag kan te sig i ett storstadsområde.
w
  

Öppen verkstad för barn och fördjupat samarbete med Fittjaskolan.

Resultat
En utställning om barns lekar har producerats i samarbete med Nordiska mu-
seet. Utställningen visas på MKC under oktober och november. I november 
anordnades en heldagskonferens på tema barn i samarbete med FoU Södertörn. 
Ett utvecklingsarbete med kulturenheten har inletts med syfte att utveckla kul-
turpedagogiken i ett urbant sammanhang för barn.
 Samarbetet med Fittjaskolan pågick under våren med två klasser. Under hös-
ten fortsatte det med en tjejgrupp på högstadiet som använder centret för olika 
möten. Fittjaskolan besöker regelbundet verkstaden. Centrets fotograf genom-
förde ett filmprojekt tillsammans med barn i området under våren inom ramen 
för den öppna verkstaden.

Övergripande mål 2008-2010:
Barn och unga ska inkluderas som medskapare i MKC:s verksamhet.
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Resultat
Det är främst genom vår pedagogiska verkstad och filmfestivalen Vårrullen som 
unga besökare inbjuds att skapa och producera. I galleriet har en presentation 
av två debutanter från Botkyrka gjorts i en konst- och fotoutställning där MKC 
fungerat som samverkanspart och mentor. Mångkulturella almanackan har unga 
som målgrupp. En nationell fortbildning för pedagoger i Barn- och ungdoms-
förvaltningens och Pedagogistas regi har ägt rum. Ett inslag var att pedagogerna 
gjorde en utställning och bjöd in kollegor och barn under några dagar.

4. INTERNATIONELLT
w
  

Orientera oss samt delta i internationella kunskaps- och erfarenhets-
 utbyten inom urban utveckling och kulturarv/migration.

Resultat
Personal från centret har deltagit i EUKN möten i Haag, Frankfurt och Rot-
terdam. Inom ramen för Urbact-ansökan har möten ägt rum i Paris, Catanzano, 
Cagliari och Montpellier. Studiebesök och konferenser har ägt rum i Birming-
ham, Paris, Caen och London. I september anordnade MKC ett seminarium 
på temat exil i Istanbul med stöd från Framtidens kultur och Riksbankens jubi-
leumsfond. Nätverket Cities aginst racism förlade sitt arbetsmöte på MKC under 
våren vilket ledde till olika kontakter. Forskaren Charlotte Hyltén-Cavallius 
ingår i redaktionen för Collecting.net. Redaktören ingår i nätverket vid Europa-
rådets Youth Centre, Budapest. Biblioteket ingår i specialistnätverket BIBLIST. 

Övergripande mål:
MKC ska öka de internationella kontakterna med personer och organisationer i 
Europa som verkar inom centrets arbetsfält.

Resultat. Se årsmålet ovan

5. BESÖKSMÅL
w
  

Utöver att försöka nå periodens kvantitativa mål redan år 1 ska vi 
 analysera vilka grupper som besöker oss så att vår kunskap ökar om de 
 olika besökarkategorierna och vad som lockar dem till oss.

Resultat
En genomgång av logistikverktyget Blå Boken har genomförts under året. Genom 
detta arbete har vi skaffat oss förutsättningar för uppföljning och analys. Under 
2008 besöktes MKC av 17 055 vuxna och 3055 barn, totalt  20 110 personer.

Övergripande mål 2008-2010:
MKC ska ha 20 000 besökare vid utgången av 2010. Besökare ska få ett bra be-
mötande och möta en aktiv kunskapsförmedling av MKC:s personal.
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Resultat
Butiksfunktionen har givits mer tid i syfte att ge kvalitet åt målet med ett bra be-
mötande och en aktiv kunskapsförmedling. Uthyrningsverksamheten genererar 
många besökare vilket föranlett personalförstärkning i Tavernan samt påverkat 
städning och insatser inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den pedago-
giska verkstaden och programverksamhet med visningar står, tillsammans med 
biblioteket, för en viktig del av kunskapsförmedlingen till besökarna. Det är en 
strävan i organisationen att alla som kommer i kontakt med besökare är ”infor-
mationstäta” och kan representera verksamheten på ett bra sätt.

6. KOMMUNIKATIONSPLANER
w
  

Utarbeta, förankra och under året börja tillämpa en kommunikations-
 plan för centret i dess helhet, uppdelad i tre nivåer: lokal, nationell och
 internationell.

Resultat
Informationsansvarig och Kommunikatören gick en kurs i november. Tre pilot-
projekt för kommunikationsplaner har valts ut: Den mångkulturella almanackan, 
boken Adoption med förhinder och EUKN-arbetet. 

Övergripande mål 2008-2010:
MKC ska för varje projekt ha en kommunikationsplan.

Resultat
Erfarenheterna från det inledande arbetet förmedlas till ledningsgruppen för 
vidare beslut om utveckling av arbetsmodell.

7. EKONOMI
w
  

Utreda kommunanslaget och drift effekt för nya huset.
w
  

Genomföra övergång till Swedbank med ekoadministrationen.
w
  

Förbättra rutiner i ekoadministrationen som stärker likviditeten.

Resultat
Utredningen är påbörjad angående anslagsanalys. Övergången till Swedbank är 
genomförd. Förbättrade rutiner för att hålla bra likviditet i verksamheten är in-
ledd. Exempel på insatser är införande av BABS-terminaler för betalning i butik 
och Tavernan, korthantering för inköp och förbättrad ekonomisk kontroll över 
kassa. Rutiner för rekvirering av beviljade anslag för projekt och grundbidrag 
behöver ses över för att öka snabbheten och säkerheten.

Övergripande mål 2008-2010:
Verksamheten ska utvecklas så att grundfinansieringen ökar och att ekonomin är 
i balans.
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Resultat
Ägaren Botkyrka kommun tillsköt medel för avskrivning av upparbetad skuld och 
likviditetsmedel (3 miljoner) för att MKC ska klara övergången till självständig 
förvaltning. Uppräkningen av Botkyrkas grundanslag sker årligen enligt konsu-
mentprisindex. MKC erhåller ej uppräkning för lönejusteringar. Statens och lands-
tingets grundbidrag har stått stilla under fler år vilket urholkat verksamheten, 
då lönekostnaderna ökat. Arbetet med att uppnå budgetmålen är prioriterat. De 
rörliga intäkterna uppnås under året. Osäkerhet finns kring några projektintäkter. 
Omsättningen ökade mot lagd budget med 2 038 000.

8. INTERNT
w
  

Utreda möjligheten och inleda förberedelser till certifiering av verksam-
 het och organisation enligt Ålborgdeklarationen för ett långsiktigt håll-
 bart samhälle.
w
  

Verktyg utvecklas för projektledning, kommunikationsplan, uppföljning.
w
  

Arbetsplatsen tar steg i riktning mot ett fördjupat lärande kring 
 kommunikation och samspel mellan yrkesroller.

Resultat
Ansökan är processad i organisationen för certifiering av MKC i enlighet med 
Ålborg, beslut togs i december 2008. Åtgärdsprogram med åtaganden är framta-
gen för 2009. I certifieringen ingår fortsatt utveckling av styrsystem och verktyg 
för centrets verksamhetsprocesser. I planen för kompetensutveckling utbildas 
fortlöpande anställda i projektledning. Flera aktiviteter har genomförts i syfte att 
fördjupa reflektionen kring kommunikation, där bland annat ett kompendium i 
ämnet delats ut till samtliga i personalgruppen.

Övergripande mål 2008-2010:
MKC ska vara en arbetsplats som kännetecknas av lärande, god arbetsmiljö, mil-
jömedvetenhet och tydlighet i funktioner och ansvar.

Resultat
Verksamhetschefen ansvarar för att organisationen motsvarar ställda krav på tyd-
lighet och ansvarstagande. En deluppföljning har skett vad gäller basgruppen för 
Utställning, program och pedagogik där personalens ansvar justerats i samband 
med nyrekrytering. MKC ser positivt på praktik och har erfarenhet att skapa 
plats för arbetspraktik under kortare tider i organisationen. MKC är en mång-
faldsorganisation såväl i sina funktioner som i social och kulturell betydelse. Vi 
lever som vi lär men det finns mer att göra för att utvecklas. De uppdrag som 
MKC arbetar med ska bidra till kunskapsinhämtning för att utveckla organisa-
tionen till en god arbetsplats. Under 2008 genomfördes viss upprustning av lo-
kalerna i östra flygeln. IT-området blir allt viktigare och under året har program 
och hårdvara uppdaterats, liksom tele, till ökad funktionalitet. De övergripande 
målen har presenterats i en folder för allmänheten. I certifieringsarbetet har mil-
jömål formulerats för 2009.
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Information 
& marknadsföring

ARBETET MED BARN och unga var ett prioriterat område för 2008. Myck-
et av fokus för marknadsföringen under 2008 låg mot skolor. Dit riktade vi oss 
med erbjudanden om visningar av både NoBo och Hälsa familjen och verkstads-
arbete, och skolor är också en viktig målgrupp för mångkulturella almanackan. 
Vi använde post, fax och deltagande på mässor för att nå skolorna. 

ALLMÄNNA KANALER
Nyhetsbrev
Vårt e-postnyhetsbrev utkom 7 gånger under året. (I januari, februari, april, maj, 
augusti, oktober och december). Här berättar vi för prenumeranter om kom-
mande aktiviteter men också andra nyheter från verksamheten. Nya prenume-
ranter anmäler sig genom hemsidan och genom att lämna in sin e-postadress i 
receptionen.

Annonsering
Museiguiden, den gemensamma annonseringen i stockholmstidningar är 
en viktig kanal för att sätta MKC på museikartan. Det tar en stor del av 
marknadsföringsbudgeten. Webbportalen Kulturstan.se är en annan kanal där vi 
når museibesökare som aktivt söker information. 

Programverksamhet och utställningar har också regelbundet annonserats i ett 
tiotal kalendarier. Dessutom riktas speciell marknadsföring för olika evenemang, 
beroende av målgrupp, via e-post, webb-communities mm. 

UTSTÄLLNINGAR
Den nya utställningen ”Hälsa familjen” öppnade 9 november. En affisch, en fol-
der som beskriver utställningen samt en särskild folder med Skolprogram fram-
ställdes. I skolprogrammet beskrivs också andra skolaktiviteter som görs i peda-
gogiska verkstaden, samt möjligheten att boka visningar av utställningen Nobo 
när den flyttat in i gamla huvudbyggnaden. Foldern spreds, tillsammans med 
reklam för Mångkulturella almanackan, till skolor i kommuner på Södertörn, 
Stockholm och Uppsala. Den skickades också ut till medborgarkontor, bibliotek 
m.fl. ställen i närområdet, samt fanns självklart i lokalerna på Fittja gård. 

Galleriutställningarna under året marknadsfördes samtliga med vernissage-
kort i olika former. När Ricard Estay och León Mendoza ställde ut i början av  
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året skrev båda de lokala tidningarna, Mitt i Botkyrka och Södra sidan om ut-
ställningen. 

För andra året deltog vi i Skolforum som ägde rum i Älvsjömässan sista dagar-
na i oktober. Där samarbetade vi med andra museer om en gemensam monter 
under namnet ”Museet som läromedel”. Det material vi medförde var foldern 
om Hälsa familjen och Skolprogrammet.

FÖRLAG OCH FORSKNING
Förlagets skrifter marknadsförs främst genom hemsidan och genom riktade sälj-
blad. 
 Mångkulturella almanackan utkom enligt planerna precis till Bok- och biblio-
teksmässan i Göteborg, dvs. i slutet av september. Tillsammans med vår sam-
arbetspart för almanackan, Svensk Handel, ordnade vi en monter där, och fick 
på det sättet bl.a. i gång försäljningen betydligt tidigare på året än brukligt. När 
försäljningen började svikta en aning i slutet på november följde vi upp den med 
ett fax-utskick till samtliga skolor och förskolor i de 21 kommuner som är enga-
gerade i EUKN. 
 Lanseringen av boken Adoption med förhinder var också väl förberedd. Press-
meddelande gick ut brett, liksom inbjudan till releasen som det kom cirka 100 
personer till. Författarna fortsätter att skriva debattartiklar under 2009.
 Båda dessa publikationer är anmälda till Bokrondellen som är bokhandelns 
främsta verktyg för att hitta efterfrågade titlar. Dit kommer vi i fortsättningen 
att anmäla titlar som har potential att nå ut. De finns dessutom självklart an-
mälda till BTJ.

Forskningen får sin spridning genom utbildningar, förlagets utgivning och ge-
nom artiklar som forskarna publicerar.

EUKN
Att göra EUKN känt i Sverige var en viktig uppgift under verksamhetsåret. 
Detta redovisas på annan plats under rubriken EUKN.
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Utställningar, 
program, visningar 

och pedagogisk verkstad

UTSTÄLLNINGSHALLEN
NoBo – en utställning om Norra Botkyrka
Fram till stängningen i oktober var utställningen välbesökt. Vi sålde 37 grupp-
visningar, sammanlagt 586 personer gick guidad visning. En del aktiviteter och 
programpunkter anordnades i utställningen: filmfestival, samtal med tidningen 
Gringo, freeshop och specialvisningar. Under 2009 kommer NoBo omproduceras 
i en komprimerad version, i syfte att fortsätta föra samtal om plats och kulturarv. 

Hälsa familjen!
En utställning om samhällets idealcell – lika trivial som avgörande
Den 9 november invigdes utställningen. Ett 70-tal personer kom på vernissage. 
Samtidigt visades ett konstverk av konstnären Pia Sandström på temat familj, en 
textil bokrulle gjord i samarbete med Botkyrka kommun, boende och olika verk-
samheter, däribland vår kulturpedagogiska verkstad.

Filmfestival, Vårrullen 2008. Tema: ”Fristad”
19-20 april avhölls för femte året i rad Vårrullen på Fittja gård, som drog en stor-
publik på 300 personer. Sedan 2003 drivs festivalen av Xenter i samarbete med 
MKC och Film Stockholm. Samarbetet har utvecklats och festivalen har idag stöd 
från organisationer och företag i regionen. Vårrullen är ett pedagogiskt projekt 
där avgångselever från medieutbildningen 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 bran-
schens bolag och namnkunniga jurymedlemmar unga förmågor och nya berättare.

GALLERIET
Det vackra i det fula – det fula i det vackra w 10 januari – 24 februari 
Ricard Estay: fotografier. León Mendoza: målningar och teckningar. 
Två unga killar från Fittja som arbetar med konst på sin fritid. Vad är vackert, 
vad är fult? Hur är Fittja, hur är Latinamerika? Sådant tänker de på.

Anna Jalpachik och Gennadij Kalinitchenko w 28 februari – 13 april 
Anna Jalpachik och Gennadij Kalinitchenko kommer från Ukraina. De arbetar i 
stora format. Anna målar med olja på duk, Gennadij bl.a. i akryl på björknäver, 
något han kallar BB-ART – Birch-Boreas Art.
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I was here w 27 april – 17 augusti
Karin Lundgren-Tallinger, som arbetar med måleri, objekt och installationer. 
Hon är utbildad vid Konstakademin, Köpenhamn, Konsthögskolan, Stockholm, 
Kunstakademiet, Bergen samt vid Textil, Konstfack, Stockholm.

The Wonderful Years w 24 augusti – 28 september 
F Pancho Blanco. Skulptur och måleri. Utställningen består av ett mindre urval 
verk skapade under tjugohundratalet. Mest oljor på duk, men också akvareller, 
teckningar och skulpturer

Hur mycket är en spagettikula värd? En utställning om barns lek
 w 5 oktober – 23 november
Om barns kompetens att hitta på egna lekar och lösa problem. I den fria leken 
uppstår fantasivärldar med avancerade karaktärer och regelsystem. Barnen häm-
tar inspiration från sin omgivning och de vuxna som finns där. De inspireras av 
film, böcker och tv-spel. Utställningen bygger på material som samlats in inom 
dokumentationsprojektet Barn tar plats. Ett samarbete med Nordiska museet.

Nära och kära w 27 november 2008 – 18 januari 2009
Elever från Tumba gymnasium/Xenter Botkyrka ger i utställningen sin syn på 
familjen. Under arbetets gång har frågor väckts: om familjen som norm, familjen 
på gott eller ont och vad som egentligen utgör en familj. 
 Esteteleverna har alla inspirerats av olika nu levande konstnärer och gjort två- 
eller tredimensionella konstverk. Materialet varierar: allt från klassiskt oljemå-
leri, teckning och skulptur till digitalt skapande och fotografi.
 Fotoeleverna har gestaltat begreppet familj. I deras fotografier får vi bland an-
nat se kompisarna som familj, den lyckliga familjen och kärnfamiljens baksidor. 
 Ljudeleverna har producerat korta dokumentärer på temat familj. En mamma 
berättar om sin paranoia för förbudsskyltar, en storebror påstås hjärntvätta lille-
brorsan och två kusiner tjafsar om huruvida katter med päls är sötare än de utan.
 Vi får också följa en något anarkistisk pingvinfamilj i serieform, skapad av en 
elev på elprogrammet.

Frida Kahlo inspirerar w 18 maj till 27 juni 2008
Högstadielever från Västerholmsskolan, Skärholmen, ställde ut målningar inspire-
rade av Frida Kahlos verk i Tavernan. De har arbetat med den mexikanska konst-
nären Frida Kahlo som utgångspunkt under terminen.
 – Konst är en nyckel för att öppna dörrar till rum som inte är öppna för alla. 
Det var viktigt för oss att ha en kvinnlig konstnär som förebild. Att arbeta med 
en konstnär som Frida Kahlo har gjort att många av eleverna på skolan kunnat 
identifiera sig som skapare och subjekt, berättar bildlärare Ignacio Lorca. Temat 
har också öppnat för funderingar och samtal kring olika grundläggande frågor 
om självbild, kön, etnicitet och sexualitet.
 Söndag den 18 maj ställdes elevernas verk ut i Tavernan och de bjöds in att 
träffa Eva Zetterman, lektor i Konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet. 
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VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR
Svart gips – vitt folkhem?
Sigtuna museum w 23 februari – 24 mars 
Folkets hus, Stockholm w 23 maj

PROGRAM
24 januari Teater. Hitlers barndom
Skådespelare från Södra Latins Teaterlinje i en omarbetad version av Niklas Råd-
ströms pjäs baserad på Alice Millers teorier om uppfostran. I rollerna Siri Holm, 
Josef Törner, Amanda Petersen, Agnes Lindström Bolmgren. Regissör Naomi Gartz 
Feiler. Pjäsen spelades även i anslutning till Förintelsens minnesdag 27 jan. ”The 
way we were treated as small children is the way we treat ourselves the rest of our 
lives: with cruelty or with tenderness and protection. We often impose our most 
agonizing suffering upon ourselves and, later, on our children” Alice Miller.

Februari är kärlekens månad och 2008 jordens år. Tema för programverksamheten 
i februari blev därför kärlek! Kärlek till kvarteret, våra medmänniskor och Jorden. 

14 februari. Öppen visning
Berättarvisning i utställningshallen om Kärlek och kärleksfulla platser i Norra 
Botkyrka dessutom – återbruk för kärlek. Gratisaffär i utställningen NoBo. Kol-
lektivet Kilombo från Fittja som ordnat freeshop på Alby torg sedan 2006 höll i 
det. På gratisaffären fick man hämta saker som någon annan inte behöver längre, 
och också lämna saker som man själv inte behöver men som kanske någon annan 
kan få användning av. Freeshopen var även öppen söndagen 17 februari. 

28 februari. Samtal. ”Nya” Gringo besökte NoBo
Ett samtal om bilden av förorten och förhållandet mellan plats och identitet. 
”Svennar” och ”blattar” hit och dit – förortish! Tidningen Gringo ville ”reclai-
ma” bilden av förorten. Nye chefredaktören Federico Rodriguez Moreno, född 
och uppvuxen i Storvreten (Tumba) berättade bl.a om hur hans relation till Bot-
kyrka påverkar hans journalistiska arbete. 

2 mars. Workshop för hållbar utveckling
Sy ditt duschdraperi av plastpåsar – duscha sedan kort! Galet kreativ draperi-
workshop och fler små kretsloppsberättelser med Agnes Einerstam i NoBo. 

6 mars. Maria Hamberg, författare från Alby 
Maria läste utvalda delar ur sin nya bok Greklandssommaren i utställningshallen 
och berättade om sina favoritpromenader i Alby under arbetet med boken.

27 mars & 16 april Berättarkaféer
Ungefär var fjärde invånare i Sverige bor i hus som tillkom under rekordåren. 
Minst en miljon berättelser! Vi inbjöd folk att komma och berätta och lyssna. 
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Samtalsledare var Pelle Olsson. Den 27 mars på Fittja gård och 16 april på Hallun-
da Folkets Hus i samband med att Petter Hellsings utställning Strömmar invig-
des. Marita Castro introducerade Petter för publiken utifrån tidigare samarbeten.

13 april. Firande av Internationella romadagen
I dag finns det ca 50 000 romer bosatta i Sverige. Med anledning av Internatio-
nella romadagen 8 april, firad sedan 1971, då den första internationella romakon-
gressen hölls i London bjöd MKC på två föredrag och en dansföreställning. 
w Antigipsyism and how it has affected Romani culture - A journey through 
cultural history. Gregor Kwiek 
w Att leva i två världar. Jono Stankov
w Dans med RKCs Unga Stjärnor

18 maj. Föredrag om Frida Kahlo
 – personligt lidande med tårar och blod eller ett omdefinierat kulturarv? 
Eva Zetterman, lektor i Konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet, för 
fram en annorlunda bild av Frida Kahlos konstnärskap och bildspråk. Hon me-
nar också att Frida Kahlo deltog i samtidens statligt sanktionerade projekt med 
ett omskapande av den mexikanska identiteten: i Kahlos självporträtt förenas det 
indianska arvet med det spanska. Element som tårar och blod – lånade från det 
katolska bildspråket – kan bland annat relateras till ett nationellt lidande. Att det 
skuldbelagda spanska arvet från kolonialtiden bereddes plats i verken är unikt i 
jämförelse med andra konstnärers bilder. Frida målade sig själv som indian, trots 
att hon främst var av europeisk härkomst. ”När projektet är att skapa en ny iden-
titet är självporträttet ett fruktbart verktyg” säger Zetterman. I samarbete med 
ABF-Botkyrka-Salem.

29 maj. Familj och könsroller
Amineh Kakabaveh, som arbetar i Botkyrka kommun, har i en magisteruppsats 
undersökt migration, utanförskap och genusordning genom intervjuer med kur-
diska föräldrar. Intervjuerna visar att migrationen från Iran till Sverige gett posi-
tiva effekter på jämställdhet och förbättrat kvinnornas positioner inom familjen 
och i samhället. Även männen har fått en annan roll jämfört med den manliga 
rollen i hemlandet. I samband med föreläsningen presenterade Helena Herlitz, 
Marita Castro och Shahla Mohebbi tankar och idéer kring en kommande utställ-
ning på temat familj. 

1 juni och 31 augusti. Workshop. tre timmar av inspiration med Pancho Blanco
Humor och surrealism får också plats i hans magiska syntes av flera kulturer. 
Uttrycksformer är skulptur, textil och måleri. F Pancho Blanco, född i Venezuela, 
bosatt i Sverige. Representerad i ca 40 konstmuseer och kulturinstitutioner i 
Sydamerika, USA, Europa och Asien. I samarbete med ABF-Botkyrka-Salem

30 oktober. Firande av Todos santos. Dia de los Muertos.
Alla helgon och de dödas dag.  Föreningen Fuerza de los Andes dukade ett bord 
till de döda enligt boliviansk tradition i Galleriet. Bordet stod kvar över All-
helgonahelgen.
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FÖRELÄSNINGSSERIE 
I syfte att utmana och utmanas bjöd vi på en föreläsningsserie inom ramen för 
programverksamheten. 8 tillfällen mellan mars och december. I samarbete med 
ARA – antirasistiska akademin och ABF-Botkyrka/Salem. Inbjudan löd:
Tänk det (o)tänkbara. Kropp, medborgarskap och globalisering
Avkolonisera ditt sinne, tänk det (o)tänkbara om den verklighet vi lever i. 
Kom och delta i spännande diskussioner, filmvisningar och föredrag med fram-
stående forskare om dagens Sverige med förorten i centrum.

1 mars w Föreläsning med Pal Ahluwalia 
”Afterlives of Post-Colonialism: Reflections on Theory post 9/11”

25 maj w Föreläsning med Tobias Hübinette
”Going native” eller att bli den andre - om kolonisatörens behov och begär 
efter tillhörighet speglat genom transrasiala adoptionsfantasier.
Med utgångspunkt i den rikliga ”going native”-genren inom den koloniala och 
postkoloniala kulturproduktionen, som handlar om att vilja leva med eller till och 
med vara den andre. Kolonisatörens begär efter tillhörighet till kolonierna och till 
de koloniserade är så stark att det går att tala om en transras-identifikation.

11 september w Filmvisning med efterföljande diskussion.
11’09’’01 av Ken Loach, Sean Penn, Alejandro González Iñárritu m fl. Elva regis-
sörer gjorde år 2002 varsin film på elva minuter med temat elfte september.

25 september w Paneldiskussion ledd av Ali Osman, CEIFO, Stockholms univ.
Om (anti)rasism i relationen mellan studieförbund och invandrarföreningar. 
Ali Osman, inleder om sin forskning kring relationen mellan studieförbund och 
invandrarföreningar. Hur samarbetar studieförbunden med invandrarföreningar 
när dessa tvingas anamma en bild av invandrade som är stigmatiserande? Exem-
pel från jämställdhets-, omskärelse- och hedersmordsdebatten samt från debatten 
om våld inom familjen kommer att tas upp för diskussion. Hur kan diskrimine-
ring undvikas, och vad tycker föreningarna och förbunden? Kom och delta!

16 oktober w A Heart from Jenin, en film av Cecilia Parsberg
Ahmed, en ung palestinsk pojke skjuts till döds av en israelisk soldat. Samah, en 
ung israelisk flicka får Ahmeds hjärta och kan leva vidare. Gåvan ”borrar hål i 
muren”. Cecilia Parsberg är bildkonstnär och arbetar med dokumentära projekt 
och film. Samtal med konstnären i samband med filmvisningen.

30 oktober w Juan Velázquez, CEIFO, Stockholms universitet
Förortsfeminism! Kvinnors förslag om att bygga ett kvinnohus i Fittja
På senare år har kvinnors andel av de internationella migrationsflödena ökat. 
Trots detta har inte mycket sagts om vad detta innebär för feminiseringen av seg-
regationen i svenska förorter. Hur kan utvecklingen leda till en mer jämställd och 
delaktig demokrati? Utifrån ett forskningsprojekt om kvinnors delaktighet i Fittja 
presenteras nya perspektiv på jämställdhet, förortsfeminism och behovet av att 
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byta grepp från integration till delaktighet av underrepresenterade grupper som 
ett sätt att utveckla demokratin bortom diskriminering, segregation och rasism.

20 november w Föreläsning med Susanne Berg, forskare
Crip Theory (”lytteori”), som kan ses som ”funktionshindersfärens” motsvarig-
het till queerteori. Efterföljande diskussion med Farhad Jahanmahan.

4 december w Bokrelease med Carina Tigervall & Tobias Hübinette
(O)lär dig om adoption, diskriminering och etnisk identitet. Bokrelease.
Carina Tigervall, forskare vid Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet, 
och Tobias Hübinette, forskare vid Mångkulturellt centrum, presenterar och dis-
kuterar resultaten från den nyutkomna boken Adoption med förhinder. Samtal med 
adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet. I boken får vi ta 
del av adoptivföräldrars erfarenheter av diskriminering gentemot familjen och de 
utlandsfödda barnen, och hur vuxna utlandsadopterade förhåller sig till upple-
velser av särbehandling i offentligheten och privatlivet, samt även vilka överlev-
nadsstrategier och motståndshandlingar de båda grupperna förespråkar och an-
vänder sig av. Boken visar att trots att de adopterade är etniskt ”helsvenska”, så 
ifrågasätts deras tillhörighet till och identifikation med Sverige av representanter 
för en majoritetsbefolkning som har svårt att acceptera att man kan vara svensk 
och icke-vit på samma gång.

SAMARBETEN
Berättarprojekt inom ramen för elevens val, Fittjaskolan
Vid tolv tillfällen under våren träffade programansvarig och kulturpedagog en 
grupp på 4-6 elever från Fittjaskolan. Eleverna fick öva sig i att berätta muntligt 
och i att ta bilder för att illustrera sina egna berättelser.

”Tjejgruppen” Fittjaskolan
Fyra torsdagskvällar under hösten med ”tjejgruppen”. 6-8 tjejer från Fittjaskolan, 
som själva föreslog innehållet i möterna. Det blev samtal om kärlek och relationer 
med utgångspunkt i utställningen Hälsa familjen, två filmer om kärlek och rela-
tioner samt ett konstnärsmöte med efterföljande samtal om konfliktlösning. 

Studiecirkel i nordkurdiska med stiftelsen Bîrnebûn
I samarbete med Weqfa Kurdên Anatoliya Navîn, Bîrnebûn startardes en studie-
cirkel i kurdiska. Gruppen träffades vid 5 tillfällen: 27 april, samt 4, 11, 18 och 25 
maj. Även om användningen av kurdiskan i Turkiet är starkt begränsad sker en 
utveckling av kurmancîlitteraturen, särskilt i Turkiet. I  Sverige finns det cirka 
20 000 personer med kurdiska som hemspråk. 

Botkyrka Konsthall
18 september visades i vår hörsal filmen ”Passagen” (El pasaje), av Stefan Con-
stantineso. Filmen berättar om den temporära tillvaron för tre chilenare som 
lämnade Chile i efterdyningarna av statskuppen 1973. En film om flykt, aliena-
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tion, det förflutna, fördomar och ensamhet. MKC anordnade efterföljande sam-
tal. Senare på hösten blev vi tillfrågade att kommentera samarbetet och filmin-
trycken i en publikation, beräknad att utkomma jan. 2009. 

Botkyrka State of the art
Inom ramen för projektet ”Botkyrka State of the art” inbjöds vi att reflektera 
över platsen Botkyrka och dess betydelse för vår verksamhet. Vi bidrog med en 
text och en kortare filmintervju som finns att se på projektets hemsida. Den 15 
november anordnades också inom ramen för projektet en guidad busstur runt 
Botkyrka. Stopp mitt på dagen blev det på MKC där det bjöds på lunch och  ett 
anförande av Leif Magnusson som fördjupning av bilden av Botkyrka som en 
plats mitt i världen.

Hallunda Folkets hus
På Hallunda folkets Hus visades utställningen ”Strömmar” av Petter Hellsing. 
MKC genom Marita Castro inbjöds att inviga vilket vi gjorde.

Home not Home
13 november berättarworkshop för att inspirera till projektet Att minnas migra-
tionen. Inom ramen för projektet ”homenothome”. I samarbete med Medbor-
garskolan och Studieförbundet vuxenskolan.

Röda korset, Framtid Fittja 
MKC har inbjudits att delta i en samarbete initierat av Röda korset. Centret in-
går i styrgruppen för projektet ”Mötesplats i ny form”.

PEDAGOGISKA VERKSTAN
Verksamhetsidé
Idén med den pedagogiska verkstan är att erbjuda unga besökare från kommu-
nen en kreativ arena. Vi experimenterar, undersöker och sätter våra föreställ-
ningar kring klasstillhörighet, etnicitet, genus, demokrati, konst, religion med 
mera på prov. Verkstan är en mötesplats för unga och mellan unga och vuxna. 
Genom att tillsammans skapa och kommunicera blir vi medvetna om oss själva 
och världen runt omkring oss.

Verksamhetsbeskrivning
I år har verksamheten haft följande fokus:
w Fördjupat temaarbete med valda grupper
w Prioritering av målgruppen år 7-9 och gymnasiet
w Program för lärare och andra pedagoger i Botkyrka kommun

Nedslag
I år bjöd vi hela lärarlaget på Tunaskolan till MKC för att ta del av utställningen 
Hälsa familjen. Syftet med inbjudan var att fördjupa samarbetet med skolan och 
att visa på möjligheter att använda utställningens tematik i undervisningen. 
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Öppen verkstad, som är verksamhetens hjärta, är till för unga besökare som 
kommer till oss frivilligt på sin fritid. Unga erbjuds här ett fast program kombi-
nerat med enskilda kortare program. För att bättre nå målen med verksamheten 
timanställdes en pedagog under hösten 2008.

Året i punkter
Utställningsrelaterade program:
w NoBo – Kulturpedagogiskt arbete mot utställningen NoBo
w Hälsa familjen – Kulturpedagogiskt arbete mot utställningen Hälsa familjen
w Hur mycket en spagettikula värd? Visningsprogram för lärare/pedagoger.

Andra program
w Öppen verkstad – varje onsdag kl 15-17 samt söndag kl 12.00-14.00
w Enminutsfilm – filmpedagogisk workshop med unga 
w Sportlovsaktiviteter – 3 eftermiddagar workshop i datoranimation
w Värdegrundsarbete kring fördomar, normalitet och utanförskap med åk 6-9 

samt gymnasiegrupper med utgångspunkt i kortfilmen ”Elixir”
w Temaarbete om människokroppen, år 0-4
w Temaarbete om människokroppen ur genusperspektiv, år 4-9
w Filmvisningar 
w Dansant manifest – mediepedagogisk projekt inom ramen kulturmånad med 

åk 8 på Borgskolan
w ”I dare you” – berättelseinspelningar för skoltidning på Fittjaskolan
w ”Blodets och hjärtats poeter ”– bokrulle med tema familj i samarbete med 

konstnären Pia Sandström samt Botkyrka konsthall
w Skolbio – samarbete med Xenter

Året i verkstan i siffror
w 2063 deltagare i verkstadsarbete, bokade grupper
w Elever från 15 olika grundskolor i Botkyrka besökte verkstan
w Elever från 3 gymnasier i Botkyrka besökte verkstan
w 433 deltagare i öppen verkstad
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Reception
och Butik

OFTA ÄR DET i receptionen som det första personliga mötet mellan besöka-
ren och Mångkulturellt centrum äger rum. Detta ställer höga krav på personalen 
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 aktiviteter.

BEMANNING OCH ADMINISTRATION
Organisatoriskt ligger butiken inom basgruppen ”Redaktion, marknadsföring, 
butik”. Under våren bytte receptionisttjänsten innehavare; ekonomiassistenten 
trädde in på heltid. Detta innebar att det fanns utrymme för att göra en välbe-
hövlig genomgång och uppdatering av kund- och artikelregister i Blå boken, det 
interna administrationssystem som receptionisten är ansvarig administratör för. 
En policy för Blå bokens användare togs fram, samtidigt som receptions- och 
butikens rutiner uppdaterades i skriftlig form. Mot slutet av hösten bedrevs detta 
utvecklingsarbete i samverkan med den vid årsskiftet tilltädande nya tjänsteinne-
havaren, vilken gav en bra övergång. 
 Under våren justerades öppettiderna till att bli tisdag-onsdag 12-17, torsdag 
12-20, fredag 12-15 samt söndag 12-16. Söndagar bemannas butiken av centrets 
övriga personal, enligt särskilt schema. Dels för att av ekonomiska skäl, dels för 
att samtliga anställda ska kunna utveckla en relation till centrets besökare och till 
pågående utställningar. 

FÖRSÄLJNING
Butikens profil motsvarar MKC:s generella linje, i den mån det är möjligt tilläm-
par vi ett miljömedvetet tänk samt försöker ta in produkter framställda under 
rättvisa förhållanden. Under 2008 introducerades varor som riktar sig till en ung 
publik (barn), vilket har tagits emot väl. Försäljningen och faktureringen genom 
butiken uppgick under året till 547 301 kr, vilket innebar en ökning med 2,5% i 
förhållande till föregående år.
 Det som gör butiken unik är att vi är återförsäljare saluför samtliga böcker 
från MKCs eget förlag. Vi har också böcker från andra förlag samt varor som 
har anknytning till aktuella utställningar. Den störst säljande artikeln vi har i 
sortimentet är Mångkulturella almanackan. Butiken säljer både över disk och som 
postorder.
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Den bäst säljande boken från vårt egna förlag var under året Mellan påsk och 
kadir, med 312 ex. På andra plats kom En ”bra” svenska?, med 146 ex och på tredje 
plats Dörren ska vara öppen för alla, med 119 ex.

Förlaget hade 76 aktiva artikelnummer under 2008. Med dessa inräknade 
förde butiken totalt 196 olika artiklar under året. Butiken har 42 stycken olika 
förlag/leverantörer. 

MKCs kundregister omfattade vid årets slut 3034 företag och 7093 personer.
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Lokaler 
och uthyrning

LOKALUTHYRNINGAR FORTSÄTTER ATT blomstra. Allt fler förläg-
ger sina konferenser, utbildningar, planeringsdagar, etc. till centret. Tingssalen 
har under året utrustats med datorprojektor.
 Lokalerna är i stort behov av upprustning. Det arbetar vi med steg för steg. 
Övervåningen på Östra flygeln fick under året en ansiktslyftning. Alla fönster 
och fönsterbänkar på övervåningen reparerades och målades. Entrén och trap-
porna fick nytt golv och väggarna har putsas och målats. Golvet i personalrum-
met och vilorummet har slipats och oljats. Upprustningen kommer att fortsätta 
både i flygelbyggnaderna och Gamla huvudbyggnaden som är de äldsta byggna-
derna på Mångkulturellt centrum.
 Ett nytt sophus har börjat byggas vid sidan av nya Huvudbyggnaden. Detta gör 
att gårdsplanen blir öppnare. 

TILLGÄNGLIGHET
Certifieringsarbetet påbörjades under året och det innebär att våra lokaler kom-
mer att bli mer tillgängliga för funktionshindrade. 

KUNDER
Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Riksteater, Södertörns fjärvärme är 
några av våra återkommande kunder.
 Samarbetet med Barn och ungdomsförvaltningen och Reggio Emilia fortsät-
ter. De har en ny Ateljerista-utbildning som är förlagd till Fittja gård, även peda-
gogista-utbildningen är för andra året i rad förlagd till gården. 
 För att kunna ta emot stora grupper har vi inlett ett mycket bra samarbete 
med Fittjaskolan, vars aula vi kan använda oss av. 
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Tavernan

TAVERNAN LAGAR VEGETARISK mat från världens alla hörn. Till lun-
chen serveras alltid en fräsch salladsbuffé med bröd och röror, t ex hummus, oliv-
tapernade och tigerröra. Lunchen avslutas antingen med rättvisemärkt 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 välja ur burkarna på disken. Särskilt 
stolta är vi över Fittjablandningen med en smak av hallon, kvitten och vanilj. 
Inspirationen har vi fått från tiden då hallonbuskarna stöd runt Fittja gård. Till 
teet går det att få en hembakad kaka eller en bit paj. Årets favorit har varit vår 
citron- och limepaj. 
 Varje månad händer det att besökare fotograferar vår kafémiljö med utsikt 
över Albysjöns vattenspegel. Det tycker vi är trevligt och inspirerande!

BESÖKARE
Allt fler hittar till Tavernan: bokade grupper, biblioteks- och utställningsbesö-
kare och lunchgäster från närområdet. Fjolårets konferenser har fortsatt även 
detta år. Bland stamgästerna finner vi Barn- och ungdomsförvaltningens stora 
kompetensutbildning, men även andra förvaltningar kommer ofta liksom privata 
hyresgäster som till exempel Södertörns fjärrvärme. Genom att vi fått fler gäster 
behövs en utbyggnad av köket för fortsättningsvis klara att hantera den volym vi 
har och kunna öka den något.
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Biblioteket

MKCS BIBLIOTEK ÄR ett specialbibliotek med inriktning på migration, 
etnicitet, integration, kulturmöten, främlingsfientlighet och kulturell mångfald. 
Biblioteket ingår i ett nationellt nätverk för specialbibliotek. Bokbeståndet är ca 
20.000 titlar, det finns tre dagstidningar och närmare 70 tidskrifter.
 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 ämnesvisa bokutställningar. 

ANVÄNDARE
Besökarna är studenter från bland annat Södertörns högskola, Stockholms uni-
versitet, Socialhögskolan och Lärarhögskolan samt studerande på såväl högsta-
die- som gymnasie- och folkhögskolenivå. Samtidigt lånas förhållandevis mycket 
litteratur ut genom så kallade fjärrlån till främst universitetsbibliotek i Sverige 
och Norden.
 Biblioteket har även lokal förankring i form av samarbete med Botkyrkas och 
Huddinges folkbibliotek. 
 Biblioteket har tagit emot studiebesök från bland annat Liljeholmens folkhög-
skola, Botkyrka folkhögskola, bibliotekarier från Västra Götalandregionen, Öst-
hammars kulturförening samt Slagsta vuxenutbildning.
 Under året har två praktikanter och en prao-elev handletts. 

PROJEKT UNDER ÅRET
Biblioteksansvarig har deltagit i kompetenshöjande fortbildning i olika söktekni-
ker för informationssökningsspecialister.
 Bibliotekstjänst utger årligen en serie småskrifter, Vandringar med böcker – litte-
raturvägledning från BTJ Förlag. Skrifterna köps företrädesvis av folk- och gymna-
siebibliotek över hela Sverige, för att delas ut bland låntagare. Upplagan ligger på 
cirka 5.000 exemplar. Under året fick Mångkulturellt centrum en förfrågan om 
att skriva rörande begravningsritualer i dagens Sverige. Skriften utkom under 
titeln Farväl – begravningsritualer i Sverige och skrevs av biblioteksansvarig.
 I samband med nedläggningen av Integrationsverket 2007 fick MKCs biblio-
tek en förfrågan om att ta över verkets bibliotek. Arbetet med att införliva detta 
bestånd i samlingarna fortgick utmärkt fram till halvårsskiftet 2008. Under hös-
ten gjorde personalbrist att arbetet tillfälligt avstannade.
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Förlaget

DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN för Mångkulturellt centrums 
förlag är att se till att de uppdrag som centret arbetar med redovisas på ett till-
gängligt och intresseväckande sätt, så att resultatet kan nå vid spridning och vin-
na många läsare. För många projekt gäller att de som bidragit under en studies 
tillkomst – lämnat material eller ställt upp för intervju etc – själva utgör en prio-
riterad målgrupp. Andra produkter kan vara mer renodlade utgivningsprojekt, 
främst bland dessa märks just nu Mångkulturella almanackan.
 De böcker och rapporter som förlaget ger ut rör sig inom sfären utbildning, 
fortbildning och folkbildning. 2008 års utgivning präglades av två större böcker, 
som var och en redovisade fleråriga studier. Den ena var ett avhandlingsarbete 
kring vård i hemmet i livets slutskede, den andra ett tvärvetenskapligt samarbete 
mellan två forskare med fokus på adoption och diskriminering.
 Året innebar både dalar och höjder för Mångkulturella almanackan. Utform-
ningen passade inte vår målgrupp och försäljningen dalade. Desto roligare då, 
när vi redan tidigt började arbeta med innehåll och lansering av 2009 års upp-
laga. Vi kontrakterade en lyhörd och kreativ formgivare och en projektanställd 
gav extra hjälp med kalendariet. Resultatet presenterades med stor framgång på 
Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september månad.
 Genom almanackan och annan utgivning når centret en vid läsekrets runtom 
i landet. 
 En bok från 2007 års utgivning, Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring, 
användes av Botkyrka kommun som gåva till de nya svenska medborgare (och 
kommuninvånare) som deltog i medborgarskapsceremonin på Hågelby i sam-
band med nationaldagsfirandet.
 Vid årsskiftet 2008-2009 sökte och fick förlaget medlemskap i Noff, Nordiska 
oberoende förlags förening. Föreningen erbjuder sina medlemmar bland annat 
utbildning och information inom för branchen angelägna områden.

UTGIVNING 2008
Eva Karlsson. Livet nära döden. Situationer, status och social solidaritet vid vård i livets 
slutskede. 2008:1. ISBN 91-88560-83-x
(Akademisk avhandling i etnologi)

Nina Edström. Socialt arbete i Botkyrka. Studiematerial om Socialt arbete i Botkyrka. 
Socialarbetare berättar. 2008:2. ISBN 91-88560-85-6.
(Ett uppdrag från socialförvaltningen, Botkyrka kommun.)



32

Hassan Hosseini-Kalajahi. Röstande i Botkyrka. Extern utvärdering av kommunens 
insatser för ökad demokrati, delaktighet och valdeltagande. 2008:3.
(Ett uppdrag från kommunstyrelsen, Botkyrka kommun) 

Ingrid Ramberg (red.) Mångkulturella almanackan 2009. 2008:4. 
ISBN 91-88560-89-9. (I samarbete med Svensk Handel)

Tobias Hübinette & Carina Tigervall. Adoption med förhinder. Samtal med adopte-
rade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet. 2008:5. 
ISBN 978-91-88560-91-9.
(Slutredovisning av ett forskningsprojekt genomfört med stöd från FAS, Forsk-
ningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap)
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Fotografi

UPPDRAGET ATT FORTLÖPANDE dokumentera – i kommunen, när-
området, och även utanför – med fokus på centrets allmänna inriktning mot 
kulturarv och storstadsfrågor, sker inte bara i text utan i hög grad även i bild. 
Centret har förmånen att för detta ändamål ha en anställd fotograf. Så här sam-
manfattar fotografen själv arbetsåret 2008:

”Som fotograf samlar jag data om den värld vi lever i. Jag har förmånen att vistas 
i Botkyrka fem dagar i veckan. Det gör att jag kan betrakta platser och männis-
kor under längre tid, i den takt som de bestämmer. Ofta är jag en diskret iaktta-
gare. 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 cen-
trets verksamhet. En annan del är det uppdrag om fortlöpande dokumentation 
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 bakhuvud 
massor med uttalade och outtalade överväganden: 
w Estetik– vilken estetik?  
w Är det sanningen jag visar – och vad är i så fall sanningen? 
w Vad ska bilden användas till?”

VERKSAMHETSBERÄTTELSENS BILDER
Urvalet av bilder till årets verksamhetsberättelse syftar till att belysa en viktig 
fråga: vilken bild väljer vi av flera möjliga? Att fotografera resulterar oftast i flera 
bilder. En presentation resulterar oftast i bara en bild. Vilken bild skulle Du välja 
av fyra möjliga?

TANKESPÅR I VARDAGEN 2008
Vad händer på MKC? 
Skrifter och böcker (verktyg och hud).
Konferenser & seminarier. 
Utställningar: konstnärer och deras verk, ljud och bilder till Hälsa familjen.
Varannan söndag filmprojekt under jan-juni i ett försök att fånga sysslolösa barn.
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Vad händer i Fittja?  
Skyltar tas ner i Fittja Centrum. 
Fittja ängs runda bassäng målas om.
Mera tivoli på Fittjaängsskolans tomt.

Vad händer i Botkyrka?
Komplettering av NoBo (tredje året i rad) och flytt av utställningen.
Bokprojektet Berättelser om Botkyrka gav mig möjlighet att besöka många nya plat-
ser: från Sturehof till Himmerfjärden, från Uttran till Lida.

Vad händer i världen?
EUKN-projektet behöver bilder.
Sveriges Television visade i sina utställningslokaler ett urval NoBo-bilder under 
januari – september.

Fittja Gård Lat N 59° 14’ 49” Lon E 17° 51’ 54”
Stockholm 1 januari: solen upp 08.48, ned 14.55. 
Stockholm 1 juli: solen upp 03.41, ned 22.02.
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Forskning 
och dokumentation

AVSLUTADE PROJEKT
Förhandlingar inför döden
Under året slutförde doktoranden Eva Karlsson sitt avhandlingsarbete och dis-
puterade i maj månad vid Stockholms universitet. Hennes studie ”Förhandlingar 
inför döden” har varit empiriskt inriktad på palliativ hemsjukvård (lindrande 
vård i livets slutskede i det egna hemmet) och syftat till att visa och analysera hur 
olika ideal inom vården, som livskvalitet, autonomi och värdighet, förhandlas 
och förverkligas i den konkreta vårdsituationen. Studien ingår som en delstudie i 
forskningsprojektet Hemmet som den sista vårdplatsen – etik i hemmets och in-
stitutionens livssfär. Projektet som helhet är finansierat med medel från Vårdal-
stiftelsen, delstudien har även erhållit medel från forskningsprogrammet ”Kultur 
i vården och vården som kultur” vid Stockholms läns landsting/Stockholms läns-
museum. Titeln på avhandlingen är Livet nära döden.

Röstande i Botkyrka 
Hassan Hosseini har genomfört en extern utvärdering av kommunens insatser 
för ökad demokrati, delaktighet och valdeltagande. Varför har röstandet (år 2006 
jämfört med 2002) ökat mer i vissa kommundelar än i andra, och mer än i landet 
i övrigt? Vad betydde de åtgärder för att öka röstdeltagandet som kommunen 
genomförde före valet 2006, eller de långsiktiga insatserna, Blomman- och Stor-
stadssatsningen? Projektet redovidaes i forom av en rapport.

”Adoption, diskriminering och etnisk identitet”
Tobias Hübinette har avslutat ett FAS-finansierat forskningsprojekt tillsam-
mans med Carina Tigervall vid Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet, 
”Adoption, diskriminering och etnisk identitet”, om utlandsadopterades erfaren-
heter av att särbehandlas utifrån ett annorlunda utseende. Projektet påbörjades 
den 1 januari 2007, och avslutades och redovisades i bokform i december 2008.

Mångfald i Botkyrka
Nina Edström har genomfört en studie om mångfald i Botkyrkas egen organisa-
tion. Chefer som deltagit i de två tidigare studierna om mångfald i organisatio-
nen (2000, 2003) liksom personal som anställts under 2005 intervjuades under 
första halvåret. Under hösten skrevs manus till en inspirationsskrift för chefer i 
kommunen, där studien både avrapporteras, kopplas till tidigare utveckling och 
söker bidra till chefernas kunskaper på området. Rapporten trycks i februari 
2009.
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PÅGÅENDE PROJEKT
”East German Enterprises after Transition”
Frank-Michael Kirsch’s Forskningsprojektet under ledning av Erik Borg har fort-
skridit enligt planerna. Östersjöstiftelsen godkände i oktober fortsättningsansö-
kan och beviljade nya medel för 2009, då projektet skall avslutas.
 Frank-Michael Kirsch har skrivit bokkapitlet om Treuhand, världens största 
holding, ansvarigt för försäljningen av 12 000 östtyska f.d. stats- resp. kommun-
ägda företag. Dessutom skrivit om de 15 företag som projektgruppen besökt i 
östra Tyskland och som bildar stommen för beskrivningen av överlevnadsstrate-
gier under exceptionella omständigheter, efter Berlinmurens fall och Tysklands 
enande.
 Projektet har fått extra stor betydelse med tanke på finanskrisen. Den östtyska 
erfarenheten, då tusentals företags förutsättningar ändrades över en natt, kan med 
fördel användas av både forskare och företagare i sökandet efter vägar ur krisen. 

Att minnas migrationen
Projektet, som bedrivs i samarbete med Nordiska museets arkiv, har under året 
fått fortsättningsanslag från Stiftelsen framtidens kultur. Genom Samdok har ett 
kontinuerligt samarbete och kunskapsutbyte med övriga medlemsmuseer bedri-
vits, främst genom kulturmötesgruppen och poolen för samiskt liv.  De vid cen-
tret som under åter varit delaktiga i projektet är Ella Johansson, Hassan Hosseini 
och Charlotte Hyltén-Cavallius.
 Projektet syftar till att utifrån olika metoder initiera självbiografiskt skrivande 
bland personer som har invandrat till Sverige. Projektgruppen har utformat 
ett skrivupprop som lanserades i april med ett gemensamt pressmeddelande som 
gick ut från Nordiska museet. Mycket energi har lagts på att få ut information 
om skrivuppropet och kontakter har etablerats med allt från utbildningar, folk-
bildningssektorn, ABM-sektorn, projekt till privatpersoner. Projektgruppen har 
genomfört föreläsningar, informationsträffar och workshops om projektet på 
universitet och högskolor, bibliotek, museer och andra offentliga lokaler. Ett 
samarbete inleddes med ABF vars kulturansvariga Marianne Högmark och inte-
grationsansvariga Hanna Isaksson har initierat ett dokumentationsprojekt som 
vänder sig till invandrarföreningar. För att inspirera de enskilda medlemmarna 
till att också skriva om sina liv har Att minnas migrationen knutits till dokumen-
tationsprojektet. En studiehandledning för cirkelledare kring självbiografiskt 
skrivande har tagits fram gemensamt. 
 En studieresa gjordes i november till institutioner i England och Frank-
rike, som också arbetar med insamling av levnadsberättelser och migration ur 
olika perspektiv (Mass Observation Archive i Brighton, Birmingham stories, 
Birminghams stadsarkiv, Memorial de Caen och Cité national de l’histiore de 
l’immigration i Paris), för att få inspiration till och synpunkter på arbetet.

Barn tar plats
Projektet fortsatte genom nya försök att få finansiering för författandet av en ge-
mensam publikation samtidigt som Karin Günther genomförde intervjuer, vissa 
deltagarobservationer och insamling i andra kommuner under sex månader (då 
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som anställd på Nordiska museet). En ansökan lämnades in till Stiftelsen Helge 
Ax:son Johnson (som fick sedan avslag). 
 Charlotte Hyltén-Cavallius och Karin Günther hade ett gemensamt semina-
rium på Nordiska museet
 En galleriutställning (Hur mycket är en spagettikula värd? En utställning om barns 
lek) med utgångspunkt i det insamlade materialet producerades på MKC.
 En konferensen Barn tar plats - Konferensdag om barns olika uppväxtvillkor med ett 
50-tal deltagare arrangerades i samverkan med FoU-Södertörn.

Ansökningar har lämnats av Ella Johansson i avsikt att ta fram resurser att 
författa en bok ”Storstadens barndomar” utifrån det dokumentationsmaterial 
som insamlats i samarbete med Nordiska museet.

PÅBÖRJADE PROJEKT
Hyresgästföreningen
Nina Edström har medverkat i HGF:s  projekt ”Mobilisering i miljonprogram-
met” på konsultbasis. Hon har deltagit i aktiviteter för att stötta mobilisering som 
en del i lokalt utvecklingsarbete i stadsdelar runt om i landet. Dokumentation och 
analys av konferenser samt resor till norrländska stadsdelar har genomförts. En 
utbildning för projektledare inom Mobiliseringsprojektet har tagits fram. I no-
vember fick MKC i uppdrag att genomföra en tvådelad studie av HGF:s kunska-
per och metodutveckling inom ramen för projektet. För uppdraget projektanställ-
des Maria Aziz. Uppdraget skall utmynna i en ”verktygslåda för mobilisering”. 

Uppdrag från kulturdepartementet kring interkulturella initiativ
Mångkulturellt centrum fick under andra halvåret 2008 ett uppdrag från reger-
ingen att samordna utbildningsinsatser som främjar etnisk och kulturell mång-
fald, med särskild inriktning mot offentligt finansierad kulturverksamhet. Nina 
Edström och Charlotte Hyltén-Cavallius kommer att arbeta med uppdraget som 
ska slutredovisas 2010. Målet är att samla, sammanställa och sprida kunskap från 
verksamheter i hela landet genom olika aktiviteter. 

Exil
Medel för forskningsinitiering erhölls av Ella Johansson från Riksbankens Jubi-
leumsfond för de svenska forskarnas deltagande i konferensen ”Exil” på Svenska 
forskningsinstitutet i Istanbul. En konferenspublikation kommer under 2009.

FÖRELÄSNINGAR, UTBILDNINGAR ETC
Nina Edström
Har deltagit i följande konferenser: 
w Sulcis-presentation Stockholms universitet, januari.
w IMER-seminarium Uppsala om Nogger Black, februari.
w Cultural Planning, Landskrona, april.
w Hyresgästföreningens mobiliseringskonferens Malmvägen Sollentuna, augusti.
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w Kulturkonferens Södra Teatern, november.
w EUKN-konferens Fittja, november.
Utbildningar och föredrag: 
w Test av utbildning och utbildning av handledare  för cirkelmaterialet, Vård- 

och omsorgsförvaltningen, januari och mars.
w Kommunkonferens, april.
w Presentation vid EUKN-konferensen i Rotterdam, september.
w Föredrag i Nacka för grupp från Hässleholms kommun, november.

Hassan Hosseini-Kaladjahi
w Har presenterat rapporten ”Röstande i Botkyrka. Extern utvärdering av kom-

munens insatser för ökad demokrati, delaktighet och valdeltagande” för olika 
grupper av politiker och tjänstemän i kommunen.

w Har presenterat artikeln ”Det positiva arvet från storstadssatsningen i Bot-
kyrka kommun” på en konferens organiserad av Vadstena forum i Vadstena.

w Har föreläst om Botkyrkas upplevelsenäring i Södertälje kommun.
w Har talat om migrationens betydelse för en invandrartät kommun som Bot-

kyrka vid en konferens i Helsingborg organiserad av Migrationsverket.
w Har intervjuats av olika radioredaktioner, tidningar och tidskrifter.

Tobias Hübinette 
w Har gästföreläst om etnicitet och postkolonialitet vid pedagogikprogrammet 

vid Södertörns högskola.
w Har föreläst om adoption vid Juridicum, Stockholms universitet.
w Har presenterat sitt forskningsprojekt vid Malmö Institute for Studies of Mig-

ration, Diversity & Welfare, Malmö högskola, vid ABF i Stockholm, vid Fa-
miljerättssocionomernas Familjerättsdagar i Värmdö, vid IMER-seminariet vid 
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, vid Centrum för multietnisk 
forskning, Uppsala universitet, och vid Tema Etnicitet, Linköpings universitet. 

w Har lagt fram ett konferenspaper vid 9th Conference of the Global Overseas 
Adoptees’ Link i Seoul, Korea.

Charlotte Hyltén-Cavallius
w Diversity at the heart of it” 1-2 feb, Birminghamn. I samband med detta ett 

besök till projektet Connecting Histories, med information från outreach ma-
nager Izzy Mohammed.

w Hur är barns vardag bekönad? Om genusmönster i barndomar, Barn tar plats. En 
konferens om barns olika uppväxtvillkor 17 nov, arr. MKC och FoU-Södertörn.

w Att minnas migrationen. Skrivuppropens historiska rötter. Workshop tillsam-
mans med ABF-Jokkmokk under Berätta mera! en berättarfestival arrangerad 
av kommunen i Jokkmokk, 5 nov.

w The Politics of Diversity in Sweden. 1970 – Present. Masking, Museums and Dias-
pora Communities. International Workshop, Etnografiska museet, Sth 15-17 okt.

w Att minnas migrationen. Nordiska museets fredagsseminarium, 5 sept.
w Att minnas migrationen – insamling som kulturarvsproduktion och kulturarvspo-

litik, Konferensen Kulturarvspolitik, Högskolan på Gotland, Visby. 14-15 april.
w Samtidsdokumentation, Kulturarvspolitik och Att minnas migrationen. Bib-
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lioteken, besökarna och mångfalden, 1 april. Diselverkstan, Nacka, 1 april.
w Hemslöjden under lupp. Paneldiskussion, Nämnden för hemslöjdsfrågor, 12 mars.
w Föredragning om avhandlingen Traditionens estetik och MKCs arbete med 

kulturarvsfrågor för MKC:s styrelse, 10 mars.
w ”Svensk slöjd” och Internationell slöjd, Handarbetets vänner, 7 mars.
w Barn tar plats. Nordiska museets fredagsseminarium, 15 febr.

Ella Johansson 
w Har presenterat forskningen vid MKC för forskarskolan på Centrum för ur-

bana studier, Örebro universitet. 
w Har presenterat undersökningen om Storstadens barndomar på en konferens 

MKC samt på på Nordiska museets fredagsseminarium, på det senare även 
projektet Att minnas migrationen. 

w Har föreläst och deltagit i rundabordskonferens kring en tidsdimension på 
migrationen på de svenska historikerdagarna och på en konferens om förmed-
ling inom ABM (arkiv, bibliotek och museer) på Kulturen i Lund. 

w Föreläst om natursyn och friluftsliv i det mångkulturella samhället på Stock-
holm universitet samt på Studiefrämjandets årliga konferens i Gävle.

FORSKARSKOLA PÅ MKC
Den 31 jan-1 feb genomfördes Imerförbundets forskarskola på MKC. Forskar-
skolan hade två huvudspår: ”Barndom och diaspora” respektive ”Språk, identitet 
och gränser”. Till det första inbjöds som lärare docent Katy Gardner och dok-
toranden Kanwal Mand, socialantropolog med inriktning mot utveckling och 
migration, University of Sussex, England. För det senare temat var de inbjudna 
lärarna docent Kristina Boréus, statsvetenskap, och fil dr Rickard Jonsson, Ceifo, 
båda från Stockholms universitet. 14 personer deltog i forskarskolan. Huvudan-
svarig var Ella Johansson.

UPPDRAG
Charlotte Hyltén-Cavallius
w Redaktör (en av tre) för det engelskspråkiga nyhetsbrevet Collectingnet – An 

International museum network for collecting issues (4 nr/år).
w Ledamot i styrelsen för Forum för feministisk forskning.
w Ordförande i Kulturmötesgruppen, Samdok.
w Medlem i Poolen för samiskt liv, Samdok.
w Slutseminarieopponent på Christina Åhréns avhandlingsmanus ”Är jag en 

riktig same?” Etnologi, Umeå Universitet.

Ella Johansson
w Ledamot av Nordiska museets forskningsråd, Imer-förbundets styrelse samt fram till 

juni av styrelsen för Föreningen för svensk kulturhistoria.
w Sakkunnig vid tillsättandet av lektorat i etnologi vid Södertörns högskola.
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w Inbjuden som opponent på Greta Sandbergs slutseminarium för Lic-avhandling 
om ”Kulturbegreppet i texter om socialt arbete bland etniska minoritetsungdo-
mar”, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

w Ledamot av betygsnämnderna för Mia Maria Hammarlins disputation i etno-
logi vid Lund universitet med avhandlingen ”Att leva som utbränd” och Erik 
Ottossons disputation i etnologi vid Uppsala universitet med avhandlingen 
”Söka sitt. Om möten mellan människor och föremål”

PUBLICERAT UNDER ÅRET
Nina Edström
Socialt arbete i Botkyrka. Studiematerial om Socialt arbete i Botkyrka. Socialarbetare 
berättar.Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
 Under hösten har överenskommelser träffats om publicering av artikeln Mo-
vements towards ethnic diversity in cultural life från antologin Arts and Diversity i 
en fransk och en indisk tidskrift. Förväntad utgivning våren 2009.

Hassan Hosseini-Kaladjahi
Röstande i Botkyrka. Extern utvärdering av kommunens insatser för ökad demokrati, 
delaktighet och valdeltagande. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
Det positiva arvet från storstadssatsningen i Botkyrka kommun. Artikel för en antologi 
som kommer att utges av Vadstena forum under 2009. 

Tobias Hübinette
Monografier
Haeoeibyang´gwa hangukminjokjuûi: Hangukdaejungmunhwaê nat’anan 

haeoeibyang’gwa ibyanghangukinûi mosûb [Overseas adoption and Korean natio-
nalism: Images of overseas adoption and adopted Koreans in Korean popular 
culture], Seoul: Sonamoo. 383 s.

+ Carina Tigervall, Adoption med förhinder: Samtal med adopterade och adoptivföräldrar 
om vardagsrasism och etnisk identitet. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 322 s.

Tidskriftsartiklar
Rethinking Nordic colonialism: Between European colonial trafficking, American 

empire-building and Nordic social engineering. Rethinking international adop-
tion from a postcolonial and feminist perspective. I: Meenu Bhatnagar (red.), 
Child adoption. Issues and perspectives. Hyderabad: Icfai University Press, s. 104-116.

+ Carina Tigervall, Fostrad till svensk – sedd som främling. Invandrare & Minori-
teter 6/2008 (vol. 35), s. 22-27.

When racism becomes individualized: Experiences of racialization among adult 
adoptees in Sweden. Korean Quarterly 3/2008 (vol. 11), s. 15.

+ Daniel Cidrelius, Adoption till varje pris. Mana 5/2008 (vol. 11), s. 36-37.
+ Carina Tigervall, Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivför-

äldrar: Om betydelsen av ett icke-vitt utseende i den svenska vardagen. Social-
vetenskaplig Tidskrift 3-4/2008 (vol. 15), s. 220-238.

Debattartiklar
+ Daniel Cidrelius, Gitte Enander, Charlotta Göthlin, Daniel Hansson, Linda Häll, 
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Mikael Jarnlo, Fatima Jonsson, Patrik Lundberg, Danjel Nam, Helena Nilsson, 
Matilda Sjödell & Malena Swanson. Adoption kan vara barnhandel. Västvärldens 
behov ska inte möjliggöra människohandel, Aftonbladet: Debatt 2008-11-08, s. 36-37

Orientaliska rasfantasier på Skansen. Invandrare & Minoriteter 4/2008 (vol. 35), s. 27
+ Carina Tigervall. Adopterade rasdiskrimineras i Sverige, Sydsvenska Dagbladet: 

Ordet 2008-12-05, s. B16.
Bokrecensioner
Den koreanska frågan bortom ideologisk antagonism och nationalistisk retorik. 

Recension av Hyung Gu Lynn: Bipolar orders. The two Koreas since 1989. 
Internationella Studier 4 (vol. 38), s. 130-34.

Review of Gi-Wook Shin, Soon-Won Park & Daqing Yang (eds.): Rethinking 
historical injustice and reconciliation in Northeast Asia: The Korean experi-
ence. Korean Studies vol. 32, s. 195-197.

Charlotte Hyltén-Cavallius
(+ Karin S. Lindelöf & Pia Lundahl, red.) Om avvikelser, gränser och marginaler – en 

festskrift till Birgitta Svensson. Etnologiska avdelningen: Stockholms Universitet.
Gränser i barns vardag. några reflektioner kring kön och barndom i Stockholm 

vid slutet av 2000-talet. I: Om avvikelser, gränser och marginaler – en festskrift till 
Birgitta Svensson. Charlotte Hyltén-Cavallius, Karin S. Lindelöf & Pia Lundahl 
(red). Etnologiska avdelningen: Stockholms Universitet.

Etnocentriska beskrivningar? Samtid & museer. 1/08.
Reflektioner kring ett skrivupprop. Samtid & museer. 2/08.

Ella Johansson
+ Susan Bergqvist. Bilden av Botkyrka. Förortens folkkonst? I: Eva Londos (red.) 

Rondellhundar och schablonspindlar. Folkkonsten i tiden. Stockholm: Carlsson. (Under 
tryckning.)

Nationens pigor. Dalkullor i nationell ikonografi och social praxis. I: Anders 
Houltz et. al. Arbete pågår – i tankens mönster och kroppens miljöer. Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, s. 71-88.

Är du finsk eller ... Recension (opponentuppdrag) av Marja Ågrens avhandling. 
Rig 2008.

L’insigne du citoyen nageur: ”Simborgarmärket”. Ethnologie Française 2008/2. 
An introduction to a study of peripheries. I: Emanuelsson, M; Ekman A-K & 

Johansson, E (red) Peripheral Communities. Crisis, Continuity and Long-term 
Survival. Uppsala 2008, s. 5-10.

(+ Marie Emanuelsson & Ann-Kristin Ekman, red.) Peripheral Communities. 
Crisis, Continuity and Long-term Survival. Uppsala. 2008, 360 s.

Eva Karlsson
Livet nära döden. Situationer, status och social solidaritet vid vård i livets slutskede. Bot-
kyrka: Mångkulturellt centrum.

Ingrid Ramberg
Intercultural Learning in European Youth Work: Which Ways Forward? European Youth 
Centre Budapest, 28-29 November 2007. Seminar Report. Directorate of Youth and 
Sport, Council of Europe. (Under tryckning.)
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EUKN

DEN 24 JANUARI 2008 fattade regeringen beslut om att fullfölja ett svenskt 
medlemskap i det europeiska kunskapsnätverket European Urban Knowledge 
Network (EUKN). Mångkulturellt centrum utsågs till värd för det nationella 
kontoret och ska svara för det nationella arbetet i samråd med Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet. 
 EUKN är ett europeiskt kunskapsnätverk som idag har 16 medlemsländer.  
Syftet är att fördjupa och sprida kunskaper om urban utveckling, i och mellan 
medlemsländerna. Målet är att samtliga 25 medlemsstater skall ansluta sig till 
nätverket. Sverige blir nu aktiv part för att föra fram svenska exempel på politik, 
praktik och forskning inom det urbana området, samt för att göra kunskaper 
inom det urbana området tillgängliga genom samverkan med kommuner, myn-
digheter, lärosäten, privata och civila aktörer. 

MÅLGRUPP
Målgruppen för EUKN och potentiella användare av urbana kunskaper är myck-
et bred. I första hand har vi under året nått kommuner med lokala utvecklings-
avtal och deras kontaktnät. EUKN har tagits emot positivt av kommunerna och 
man har behov av ett förstärkt nätverksarbete med fysiska träffar och tillgång till 
webbsida med sökbar information. Flera kommuner är intresserade av att driva 
egna kunskapsaktiviteter och möten inom nätverkets ram. 

STEGVIS UPPBYGGNAD
Under våren skapandes en basorganisation. På det nationella kontoret arbetar idag 
Mikael Morberg, kunskapsledare, Milyon Tekle-Haile, kommunikatör, samt Nina 
Edström och Hassan Hosseini, båda analytiker.
 Under mars månad genomförde flera av centrets medarbetare en studieresa till 
Haag i Holland och Nicis Institute där EUKN har sitt huvudkontor. Syftet var 
att orientera sig om nätverkets uppbyggnad och arbetsformer. I början av april 
inbjöd sedan centret samordnare från de 21 kommuner som erbjudits att teckna 
lokala utvecklingsavtal med staten. Under seminariet presenterades och diskute-
rades EUKN:s grundidé och möjligheterna att skapa ett efterfrågestyrt nationellt 
kunskapsutbyte mellan politik, praktik och forskning. 
 Under perioden april – september 2008 besökte vi 17 kommuner (Borås, 
Botkyrka, Göteborg, Halmstad, Haninge, Huddinge, Jönköping, Kristianstad, 
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Landskrona, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Södertälje, Upp-
sala, Växjö). Huvudsyftet var att diskutera behoven av ett utökat nätverksarbete 
kring urbana utvecklingsfrågor och undersöka vilka kunskaper och aktiviteter 
som efterfrågas av kommuner och områdesutvecklare. 
 Under april deltog Nina Edström och Mikael Morberg i en nätverksträff för 
”cultural planning” i Landskrona. Nätverket syftar till kunskapsutveckling mel-
lan kommuner som arbetar med ett mer antropologiskt perspektiv på samhälls-
planering och utveckling av städer och regioner.
 Nätverksarbetet innebär utbyte med de andra medlemsländerna via telefon-
möten, mejl och fysiska möten.  I juni, september, oktober och december deltog 
Mikael Morberg och Milyon Tekle-Haile i olika typer av nätverksmöten med de 
andra nationella kontoren.
 En del av nätverksarbetet innebär deltagande i nationella och internationella 
konferenser, dels som en form av omvärldsbevakning dels för att etablera nya 
kontakter. I augusti deltog Mikael Morberg i en tredagars workshop i Frankfurt 
anordnad av Nicis Institute. Workshopen samlade representanter från EU:s 
medlemsländer för att diskutera genomförandet av Leipzig-överenskommelsen. 
och arbete med integrerad stadsutveckling. Workshopen var ett uppdrag från 
Frankrike som var ordförandeland i EU hösten 2008 och resulterade i en rapport 
som presenterades under Cities Forum i Montpellier i början av december.
 I september, deltog fem av centrets medarbetare i den första internationella 
EUKN-konferensen ”Cities of opportunity – the urban promise of upward mo-
bility” i Rotterdam. 
 En av huvudtalarna var statssekreterare Christer Hallerby. Under en utflykt 
till stadsdelen Pendrecht presenterade Hassan Hosseini och Nina Edström på 
vilket sätt delaktighet och underifrånperspektiv varit en del av det svenska stor-
stadsarbetet. 

KONFERENSER
Nationell konferens
I november arrangerade det svenska EUKN-kontoret en nationell tvådagarskon-
ferens.
 Under temat ”En stad i balans” diskuterades bland annat Leipzigöverenskom-
melsen 2007 mellan EU-staterna och hur den berör olika aspekter av hållbarhet 
och integrerad stadsutveckling. 
 Under första dagen gavs presentationer av Mikael Morberg och Milyon Tekle-
Haile från EUKN-kontoret. Fleur Boulogne, EUKN-sekretariatet i Haag, Pirjo 
Lahdenperä, Centrum för interkulturell skolforskning, Kamran Namdar, Mälar-
dalens högskola och Bengt Eliasson, Botkyrka kommun. Andra dagen medverka-
de Evert Kroes, Integrations- och jämställdhetsdepartementet/Delegationen för 
hållbar stadsutveckling, Eva Hägglund, Sveriges kommuner och landsting, An-
ders Winald, Huddinge kommun, Mark Graham och Lissa Nordin, Stockholms 
universitet. Under en busstur gavs exempel på Botkyrka kommuns utvecklings-
arbete i Alby och Fittja av Peter Nyberg, Leif Magnusson, Lars Olson, Dennis 
Latifi, Parvaneh Sharafi och Åsa Anderljung.
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URBACT & Cities Forum
I början av december anordnades två konferenser i Montpellier, Frankrike. Den 
årliga konferensen för kunskapsnätverket URBACT och storstadskonferensen 
Cities Forum. Från centret deltog René León, Mikael Morberg, Ingrid Ramberg.

Lärande i mångfald
Den 9 maj, Europadagen inbjöd MKC och EUKN tillsammans med Nationellt 
centrum för sfi och svenska som andraspråk, Stockholms universitet till heldags-
konferens om frågor kring etnicitet, flerspråkighet och diskriminering i skola och 
lärarutbildning. År 2008 var också EU:s år för interkulturell dialog och vi ville 
diskutera arbetetet i Sveriges skolor i relation till målen för interkulturell dialog. 
Vilka perspektiv och förhållningssätt kan ge avtryck i en bättre undervisning för 
alla elever? 

Inbjudna föredragshållare var Carl James, professor vid York University, To-
ronto, Kanada. Jarmo Lainio är professor i finska vid Finskt språk- och kultur-
centrum vid Mälardalens högskola. Ylva Wibaeus, lärarutbildare och doktorand i 
pedagogik Stockholms universitet. Presentatör under dagen var Yael Feiler.

Barn tar plats
I november genomförde EUKN, MKC och FoU-Södertörn en konferensdag 
om barns uppväxtvillkor. Dagens innehåll pendlade mellan ett barnperspektiv 
(om barns villkor och behov) och barns perspektiv (studier med barn som in-
formanter). Under dagens visade Shahla Mohebbi utställningen om barns lek. 
Presentationer hölls av Ella Johansson, Mångkulturellt centrum, Karin Günther, 
Nordiska museet. Från FoU-Södertörn bidrog Eva-Marie Åkerlund, Anna Blom 
och Eva Nyberg. 
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Utbildning

UNDER ÅRET INLEDDE MKC ett samtal med Barn- och ungdomsförvalt-
ningen i Botkyrka rörande möjligheten att genomföra forskningsinsatser inom 
skolrelaterade kunskapsområden inom kommunen. 

Samtalen ledde till att Mångkulturellt centrum under år 2009 ska ansvara för 
genomförandet av tre forskningscirklar i samarbete med förvaltningen. De kun-
skapsområden som Barn och ungdomsförvaltningen identifierade som viktiga att 
fördjupa sig i är: Ledarskap i skolan, interkulturellt lärande och skillnader mellan 
pojkar och flickors skolresultat. 

Allmänna färdigheter – Generic skills
Ett annat samtal som inletts under 2008 berör det som i andra länder kallas 
Generic skills, och som på svenska kan översättas med allmänna färdigheter. Detta 
begrepp syftar på de färdigheter som identifieras som nödvändiga för samtliga 
anställda inom en organisation att ha, oavsett befattning och avdelning. 

Utbildning för politiker
MKC blev tillfrågat om att delta i seminarieserien Utbildning i demokrati, 
jämställdhet och etnisk mångfald för förtroendevalda! som vänder sig till kom-
munens politiker i syfte att stärka deras förmåga att ge uppdrag till de olika för-
valtningarna i kommunen när det gäller frågor om demokrati, jämställdhet och 
etnisk mångfald. MKC kommer att under 2009 ansvara för tre seminarier inom 
serien. Seminariernaa ska ge kommunens förtroendevalda tillfälle att fördjupa 
sig i begrepp, erfarenheter och möjliga arbetssätt relevanta när det gäller frågor 
rörande etnisk mångfald, representation och demokrati i kommunen. 

STUDIEBESÖK, FÖRELÄSNINGAR
René Leon Rosales, besök och föreläsningar
w Kommunpolitiker från Upplands Väsby, presentation av MKC:s historia och 

verksamhet, 27 augusti.
w Utredare från OECD, samtal om forskning kring situationen för elever med 

utländsk bakgrund i Sverige idag, 29 november. 
w Studenter från internationellt kurs i socialt arbete, Stockholms universitet. 

Samtal om MKC:s olika verksamheter. 17 december. 
w Föreläsning ”Pojkar med utländsk bakgrund i skolan”. För skolinspektörer och 

rektorer från Danmark. 30 september. 
w Föreläsning ”Genus och maskuliniteter”. Studenter från Färnebos folkhög-

skola, 13 oktober. 
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Centrum för 
interkulturell 
skolforskning

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET har handlat om forskning, skolkontak-
ter, workshop, forskningscirklar och uppdragsverksamhet. Eftersom centrets fi-
nansiering från Myndigheten för skolutveckling upphörde juni 2006 och därmed 
samarbetet med Södertörns högskola har centret under 2008 haft en fristående 
ställning inom MKC. 

Tre personer har verkat vid CIS under året: professor Pirjo Lahdenperä, forsknings-
ledare, René León Rosales, doktorand och Farhad Jahanmahan, forskningsassistent.

PROJEKT & INRIKTNINGAR SEDAN 2002
Interkulturellt ledarskap och mångkulturell verksamhetsutveckling
Rubriken innefattar olika studier om ledarskap i mångkulturella skolmiljöer som 
Pirjo Lahdenperä fokuserat på. Under 2008 har hennes forskning var inriktad på 
interkulturell skolutveckling – motstånd och ledarskap.

Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola
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 köns- och elevidentiteter konstrueras i varda-
gen, 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.

Workshop
CIS anordnade en välbesökt tvådagars workshop den 10-11/3-08 om interkultu-
rell kommunikativ kompetens i ledarskap på Fittja gård, på MKC.

PUBLIKATIONER
Lahdenperä, Pirjo (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald, Lund: 

Studentlitteratur. 

Lahdenperä, Pirjo (2008). ”Etnocentriska glasögon ger kulturell blindhet”. 

Pedagogiska magasinet. Nr 3 september 2008. Tema: Att leda lärande.
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PRISER OCH STIPENDIER
K P Arnoldsonpriset mot främlingsfientlighet och rasism 
2007 års pristagare blev Joel Morales, Peter Bergander och Torsten Rasmus-
sen, samtliga lärare i Fittjaskolan, för att de helt ideellt har lagt grunden till en 
välfungerande idrottsförening i Fittja, som annars saknar idrottsföreningar, och 
därigenom bidragit till att skapa och kommunicera värdefulla sociala koder och 
goda motionsvanor åt hundratals ungdomar.

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium
2007 års stipendium tilldelades Riitta Lundeqvist för bokprojektet ”I mammas 
fotspår”. Riitta Lundeqvist arbetar på Sociala missionen med familjeåterfören-
ingsfrågor. 

TIDSKRIFTEN I&M
Sedan mer än ett decennium tillbaka har Invandrare & Minoriteter, en tidskrift 
för forskning, politik, kultur och debatt, sin redaktion i gamla huvudbyggan-
den, Fittja gård. Tidskriften, som ges ut med stöd av Statens kulturråd, FAS och 
Mångkulturellt centrum, har en fortlöpande dialog med centret kring såväl äm-
nesfrågor som aktiviteter. Bland annat medverkar centrets forskare med artiklar. 
I utbytet ingår också att MKC har rätt till visst annonsutrymme.

Priser, stipendier och 
grannar på Fittja gård
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IT

IT-GRUPPEN BESTOD under året av Helena Herlitz, utställningsansvarig, 
arbetsledare UPP, Katrin Holmberg, informationsansvarig (sammankallande i 
IT-gruppen), Tatiana Vega Quiñones, husintendent, arbetsledare Lokaler och 
drift, samt Ernesto Villanueva, tekniker, (slutade på våren).

Gruppen delar mellan sig löpande arbetsuppgifter som server och nätverk, 
inköp och installation av nya datorer, inköp av och kontakter med support, att 
skapa e-post-konton och användarkonton och ställa i ordning datorer åt använ-
dare, i den mån den kan och hinner hjälper den till med frågor om hur man an-
vänder dataprogrammen.

Gruppen arbetade fram en IT-policy för användare vid Mångkulturellt cen-
trum som började gälla i maj 2008. Alla användare i centrets IT-miljö måste ta 
del av policyn och förbinda sig att följa de regler som där föreskrivs.

Samtidigt skrev gruppen ett dokument om rutiner för IT-arbete. Där beskrivs 
för medarbetarna vilka arbetsuppgifter som IT-gruppen ansvarar för och hur de 
är prioriterade. Här ges också instruktioner för hur man själv löser enklare pro-
blem.

En särskild policy för användare av kassa/bokning/adressregister/ (Blå Boken) 
utarbetades tillsammans med ansvarig Blå Boken-administratör (Julieta Larin)

Gruppen formulerade också regler för hur begagnad IT-utrustning kan säljas, 
och intäkterna användas för IT-arbetet på centret. Det handlar om små summor 
men det är ändå viktigt att ha tydliga regler för detta.

Detta arbete med skriftlig dokumentation planerar gruppen utveckla under 
2009 då standardiserade behovsprofiler för olika befattningar inom centret ska 
utarbetas.

Under året försågs sex medarbetare på centret med bärbara datorer som möj-
liggör för dem att arbeta på andra ställen än arbetsplatsen, och sedan spara arbe-
tet på servern.

IT-gruppen deltog med stöd till upphandlingsarbetet av webbpublicerings-
verktyg för eukn-kontoret som inleddes i slutet av 2008. 
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Organisation 
och personal

PERSONALPOLITIK & ADMINISTRATION
Hälsa
Grunden för det personalpolitiska arbetet utgår från en ”plan för systematiskt ar-
betsmiljöarbete”. Planen, som revideras årligen, innehåller hälsokontroller, kompe-
tensutveckling, ergonomiska bedömningar, policyutveckling och utveckling av säker-
hetsfrågor. Centret har ett avtal med Söderakuten Slussen genom vilket personalen 
erbjuds regelbundna hälsokontroller. Personalen kan på arbetstid till subventionerad 
kostnad simma och träna en gång i veckan på Fittjabadet eller motsvarande. 

Jämställdhet och mångfald
Vi ser jämställdhet på arbetsplatsen som en viktig del av god personalpolitik. En 
revidering av jämställdhets- och mångfaldsplanen inleddes i slutet av året i nära 
samverkan med Samverkansgruppen. 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 föräldra-
ledighet är andra viktiga frågor för jämställdheten. För att öka andelen med ut-
ländsk bakgrund används vår mångfaldsplan som verktyg. Vid rekryteringar upp-
manar 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. Antalet årsarbetare under 2008 var 25,45 varav 14,35 var 
kvinnor och 11,1 män. Sjukfrånvaron under året var totalt 2,5%, varav 0,8% kort-
tids- och 1,7 % långtidsfrånvaro.

Personaladministration
Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtaganden enligt PL-KL 
(pensionsavtal för anställda inom kommun och landsting) samt tjänstegruppliv-
försäkring. Ersättning till styrelsens utgår enligt regler för arvoden till förtroen-
devalda i Botkyrka kommun.

KOMPETENSUTVECKLING
Insatser för att stärka kompetensen som projektledare har fortsatt genom att 
Ingrid Ramberg och Ella Johansson gått en projektledningsutbildning. Katrin 
Holmberg och Milyon Tekle-Haile har gått en kurs i utveckling av kommunika-
tionsplaner. Leif Magnusson har gått en kurs i coachning och ledarskap. Tatiana 
Vega och Aydan-Sedef Özkan har gått en kurs i personlig tidsplanering. Många 
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har deltagit i konferenser vilka finns redovisade i verksamhetsberättelsen. Mar-
gareta Carlstedt gick en kurs i Internetsökning. Katrin Holmberg har deltagit en 
kurs om butiksutveckling. Internt bedrivs mindre initiativ som komplement till 
det externa programmet. Genom att följa centrets programverksamhet erbjuds 
goda möjligheter till egen kompetensutveckling inom verksamhetsfältet.

Kommunikation
”På jakt efter den goda kommunikationen – åtta tankar om att söka det goda 
samtalet” är namnet på ett kompendium som är framtaget i samarbete med 
konsulten Margit Duvander. Innehållet behandlas i samtalsform i basgrupperna 
samt hos var och en i den egna reflektionen över hur kommunikation går till när 
den fungerar väl och när den inte gör det.

Målkommunikation
En folder i miniformat berättar om centrets mål 2008-2010 för besökare och 
samarbetspartners. Internt är det viktigt att vi ser att vi arbetar med gemensam-
ma mål och att basgrupperna gör olika åtaganden för att vi ska nå dessa mål.

CERTIFIERING, HÅLLBAR UTVECKLING
MKC certifierades den 10 december 2008 enligt Ålborgmodellen för en hållbar 
organisation. Ett 20-tal åtaganden är preciserade i ansökan. Åtagandena ska 
påbörjas 2009 och slutföras senast 2011. Arbetet med certifieringen syftar till 
att stärka och modernisera organisationen. Ansvariga är utsedda inom varje åta-
gande. Arbetet bedrivs inom ekonomi, personal, miljö och socialt.

Ansökan har processats fram i arbetsgrupper, personalmöten, samverkans-
grupp samt i styrelsen. Certifieringen ingår i det interna kvalitetsarbetet.

ANSTÄLLDA
Tillsvidare
Abdulahad, Elizabeth, kafébiträde
Berseneff, Carina, kaféansvarig
Carlstedt, Margareta, biblioteksansvarig
Castro, Marita, programansvarig/personalredogörare
Edström, Nina, projektledare
Herlitz, Helena, intendent/utställningsansvarig
Holmberg, Katrin, informationsansvarig
Hosseini, Hassan, forskningsledare
Hyltén-Cavallius, Charlotte, intendent/forskning
Johansson, Ella, forskningschef
Johansson, Niklas, utställningstekniker
Larin, Julieta, receptionist
Magnusson, Leif, institutionschef
Mardan, Amel, kafébiträde
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Markiewicz, Andrzej, fotograf
Morberg, Mikael, utbildningsledare/eukn-ansvarig
Nilsson, Marita, biblioteksassistent
Ramberg, Ingrid, redaktör
Törnqvist, Sofia, receptionist
Vega, Tatiana, husintendent
Widman, Arne, utställningstekniker
Villanueva, Ernesto, tekniker
Younes, Dara, lokalvårdare
Özkan, Aydan-Sedef, ekonom

Projektanställda
Aziz, Maria, forskningsassistent
Corbo, Hebert, arkivarie
Gunther, Karin, forskningsassistent
Heurgren, Vendela, redaktörsassistent
Hübinette, Tobias, forskare
Karlsson, Eva, forskningsassistent
Kirsch, Frank-Michael, forskare
Tekle Haile, Milyon, eukn-kommunikatör

Praktiktanter
Belmar Shagulian, Jasmin, projektledarutbildningen, Stockholms universitet
Feiler, Yael, projektledarutbildningen, Stockholms universitet
Fredriksson, Ida, projektledarutbildningen, Stockholms universitet
Gourrada, Saad, Tumba gymnasium
Grönwall, Charlotta, Arbetsförmedlingen
Magnusson, Sarah, projektledarutbildningen, Stockholms universitet
Roman, Sebastian, prao, Grindtorpskolan
Shapiro Nikulina, Luba, projektledarutbildningen, Stockholms universitet
Urioste Aguerre, Maria, Arbetsförmedlingen
Wigren, Maria ”Ziggy”, Tumba gymnasium

Vikarier
Guzman, Marlene, ekonomiassistent, personalredogörare
León Rosales, René, utbildningsassistent

Timanställda
Björsell, Frida, verkstadspedagog
Cardona, Pamela, kafébiträde
Carlsson, Gabriella, pedagog
Guillén Åkerlind, Carolina, utställningsproduktion
Magnusson, Johan, kafébiträde
Mendoza, Leon, receptionist
Morales, Carla, lokalvårdare
Persson, Klara, receptionist
Shapiro Nikulina, Luba, receptionist
Tsolakidis, Andy, receptionist
Uzunel, Nazli, kafébiträde
Yacoub, Leyla, kafébiträde
Yacoub, Susanne, kafébiträde
Yakoub, Fabriona, kafébiträde
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årsredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årets ekoniomiska resultat redovisar ett överskott på 263 746 kr. Resultatet är en 
förbättring gentemot förgående år.

Det som förbättrat resultatet är en kombination av att centret erhållit större 
uppdrag, ökat intäkterna för uthyrningar och Tavernan samt att Botkyrka kom-
mun, stiftelsens ägare, tillskjutit ett engångsstöd för att avskriva skulden till 
kommunen. Året har präglats av stora osäkerheter vilket gjort att stor försiktig-
het på kostnadssidan varit nödvändig. Denna hållning bidrog till det positiva 
utfallet vid sidan av det som ovan nämnts. MKC är momsregistrerat för kafé, 
bokförsäljning och konferensverksamhet vilket innebär att momsen inte påver-
kar resultatet.

Under året har verksamheten haft bortfall mot budget på intäktssidan när det 
gäller uppdragsverksamheten. Ökning av skadegörelse har skett under året vilket 
har hanterats genom nerdragningar i den löpande verksamheten. Uppdrags-
bortfallet har hanterats med nya uppdrag. Genom de nya uppdragen har centret 
dessutom kunnat personalplanera effektivare vilket går att avläsa i ett bättre eko-
nomiskt utfall. Särskild stor betydelse är centrets arbete på nationell nivå med 
kunskaps- och erfarenhetsspridning i EUKN och inom kultursektorn.

Grundbidragen har för Botkyrka kommuns del justerats enligt konsument-
prisindex och för lönejustering medan övriga legat still under året. Centret har 
som mål för 2008-2010 att få upp nivåerna för grundbidragen så att de inte 
tunnar ur verksamheten långsiktigt gentemot ökade lönekostnader och prisök-
ningar. Lokalkostnaderna täcks av ett hyresbidrag från Botkyrka kommun, vilket 
uppgår till 3 038 000 för 2008. Hyreskostnaderna regleras centralt mellan hu-
vudmannen och stiftelsen och ingår ej i centrets bokföring. 

Botkyrka kommun har genom att tillskjuta ett engångsstöd till stiftelsen givet 
förutsättningar för en ökad självständighet. Centrets grundfinansiella situation 
har därmed förstärkts vilket är en förutsättning för likviditet och ekonomisys-
tem. Sedan halvårsskiftet har stiftelsen stått på egna ben ekonomiskt. Genom 
denna insats har centret erhållit ränteintäkter vilket förstärkt ekonomiska resul-
tatet positivt.
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RESULTATRÄKNING

 Not 2008 2007
Intäkter
Grundbidrag 1 7 740 000 7 630 000
Projektintäkter 2 4 617 437 2 892 303
Utbildningsintäkter  66 526 207 814
Bokförsäljning  470 426 654 068
Försäljning mat och varor  619 534 532 115
Övriga intäkter 3 1 107 297 810 147
Summa intäkter  14 621 220 12 726 447

Kostnader
Externa tjänster  -596 938 -410 477
Övriga tjänster  -2 603 339 -1 864 442
Personalkostnader 4 -10 813 530 -10 089 605
Inköp av mat och varor  -296 114 -465 366
Avskrivningar enligt plan  -129 152 -100 563
Summa kostnader  -14 439 073 -12 930 453

Verksamhetsresultat  182 148 -204 006

Finansiella intäkter
Räntor  81 598 0

Årets resultat  263 746 -204 006
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BALANSRÄKNING

 Not 2008-12-31 2007-12-31
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 5 358 353 270 036

Omsättningstillgångar
Lager böcker  226 258 282 621
Lager mat och varor  14 070 32 814
Skattekonto
Kundfordringar  1 655 360 511 847
Upplupna intäkter och 
 förutbetalda kostnader  36 066 400 000
  1 931 754 1 227 282

Kassa och bank
Postgiro och kassa  5 469 003  1 317 290

Summa tillgångar  7 759 110 2 814 608

Eget kapital och skulder
Balanserat resultat 6 4 336 919 -1 459 075
Årets resultat  263 746 -204 006
   4 600 665 -1 663 081

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  165 479 131 665
Avräkning Botkyrka kommun  1 835 810 3 514 443
Övriga kortfristiga skulder  106 139 131 346
Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter 7 1 051 017 700 235
  3 158 445 4 477 689

Summa eget kapital och skulder  7 759 110 2 814 608
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.
 Under året beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som 
de förbrukats under året 2008. De bidrag som ska användas under kommande år 
redovisas i årsredovisningen som skuld.
 Maskiner och inventarier skrivs av på fem år.
 Boklager värderas till anskaffningsvärdet för böcker tryckta och köpta under 
verksamhetsåret.
 Lager för mat och varor värderas efter inköpsvärdet.

Not 1 Grundbidrag  2008  2007
Botkyrka kommun  5 640 000 5 530 000
Stockholms läns landsting  1 000 000 1 000 000
Statens kulturråd  1 100 000 1 100 000
Summa grundbidrag  7 740 000 7 630 000

Not 2 Projektbidrag  Förbrukat 2008 Överfört 2009
Botkyrka kommun  
Barn- och ungdomsnämnden  200 000
Kunskapsarbete (KLG)  300 000
Historisk Botkyrkaguide  420 000
Konsultstöd under 2008  50 000
  970 000
Statliga projekt
Att minnas migrationen (SFK)  470 000 380 000
Lunds universitet  430 000 70 000
Södertörns högskola  257 000
Regeringskansliet  500 000
Exil  20 000
EUKN  1 661 437
  3 518 437 450 000
Andra organisationer
Hyresgästföreningen  129 000 120 500
  129 000 570 500

Not 3 Övriga intäkter  2008  2007
Avtalsintäkter  624 063 313 313
Hyresintäkter  316 638 264 894
Lönebidrag  112 219 175 063
fakturerade kostnader  47 371 49 871
Övriga rörelseintäkter  7 006 7 006
  1 107 297 810 147
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Not 4 Löner och   2008 2007
 övriga personalkostnader
Löner  7 451 670 6 807 804
Sociala avgifter  3 234 103 3 177 775
Resor  41 323 61 220
Kostnadsersättningar  7 875 13 747
Övriga personalkostnader  78 559 86 733
Summa löner och   10 813 530 10 147 279
 övriga personalkostnader

Not 5 Maskiner och inventarier  2008  2007
Ingående anskaffningsvärde  2 086 380  2 021 076
Inköp  217 470 65 304
Utgående anskaffningsvärde  2 303 850 2 086 380

Ingående avskrivningar  1 816 344 1 715 781
Avskrivningar  129 152 100 563
Utgående ackumulerade avskrivningar 1 945 496 1 816 344

Utgående restvärde enligt plan  358 353 270 036

Not 6 Eget kapital
Botkyrka kommun har gett ett kapitaltillskott på 6 000 000 kr så att MKC dels 
får ett långsiktigt kapitaltillskott, dels reglerar den skuld centret har till Boktyrka 
kommun.

Not 7 Upplupna kostnader och  2008 2007
 förutbetalda intäkter
Erhållet bidrag överfört till kommande år 0 0
Semesterlöneskuld  220 826 259 260
Upplupna kostnader  92 991 0
Upplupna intäkter  707 200 410 975
Beräknat arvode för revision  30 000 30 000
Summa upplupna kostnader och  1 051 017 700 235
 förutbetalda intäkter
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Revisionsberättelse




