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Förord

”När jag vid olika tillfällen berättat om att jag skriver om pojkar på en multietnisk skola där majoriteten 

av eleverna har utländsk bakgrund, har det ofta resulterat i att de jag talat med själva börjat resonera 

om hur viktigt det är att forska om just ”invandrarkillar”. Många har uttryckt en förhoppning om att 

min forskning skulle kunna svara på varför just dessa pojkar hamnar i kriminalitet, eller har så dåliga 

betyg. Vanligtvis har det inte spelat någon roll att jag själv i min presentation undvikit att använda ordet 

invandrarkille, eller att jag inte nämnt kriminalitet eller låga betyg; tolkningsmallen för vad min studie 

skulle handla om fanns redan där. Jag har med andra ord mött en tydligt förförståelse, en bestämd ”för-

dom” om vilka de pojkar jag skriver om är för några, bland dem jag talat med.”

SÅ BESKRIvER ETNologEN René Léon Rosales ett viktigt utgångsläge för kunskapsproduktion 

och reflektion om villkoren att leva och verka i dagens mångkulturella samhälle i sin avhandling Vid 

framtidens hitersta gräns utgiven under året av Mångkulturellt centrum. 

Den här beskrivningen belyser på ett träffande sätt villkoren för kunskapsproduktion kring de 

frågor om migration, mångfald och segregationens effekter som är i fokus för centret. Det finns en 

etablerad förförståelse kring migrationsfrågor som kan bidra till ökat intresse för utveckling och en-

gagemang för att finna nya lösningar. Men det är påtagligt att också det motsatta gäller; integration 

riskerar att vara något som inte är attraktivt att delta i för majoriteten. Den ovisshet som är knuten 

till omprövningar av etablerade förhållningssätt och normer ställer dessutom krav på arbetsinsatser i 

tanke och handling för såväl individer som organisationer.

Den struktur som vi skapat för att arbeta med att ge perspektiv och reflektion kring de ”kontextkom-

plexa” frågorna är i sig en relativt ovanlig ordning i dagens Sverige. Vi befinner oss i ett kreativt mellan-

rum mellan olika strukturella nivåer och organisationssnitt. Detta mellanrum är en utkikspunkt som gör 

det möjligt för oss att bidra med observationer som kan ha värde för utvecklingen av organisationer och 

för individer i processer av självförståelse. Vi orienterar oss mot flera målgrupper med vår verksamhet. 

Den plattform vi byggt upp ska kunna ge både grundläggande inblickar och fördjupningar. Ge-

nom den egna kunskapsproduktionen i forskning, utställningar och utbildning skapas förutsättningar 

för detta. Spridning och kommunikation sker genom program, pedagogisk verkstad, utställningar, 

konferenser, bokutgivning och webben. Biblioteket stödjer dessa processer medan Kafé Tavernan 

erbjuder möjligheter att utveckla mötesplatsen tillsammans med vår dagskonferensverksamhet. Jag 

vill särskilt lyfta fram några viktiga saker för 2010:

•	 Vi	etablerade	en	kunskapsstruktur	för	urban	kunskapsförmedling	med	nationell	överblick	 

 och internationell koppling för det europeiska urbana kunskapsnätverket EUKN.

•	 Vi	genomförde	fyra	mindre	studier	för	Botkyrka	kommun	av	kunskapsstrategisk	betydelse;	 

 områdesutveckling, rådslag, diskriminering och perspektiv i bistådsbedömning.
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•	 Vi	genomförde	en	omfattande	diskussion	om	urbant	våld	med	utställning,	visningar	och	program.

•	 Vi	arbetade	fram	ett	forskningsprogram.

•	 Vi	omstrukturerade	utbildningsverksamheten	och	genomförde	tre	nationella	konferenser.

•	 Vi	fick	ett	genombrott	med	målet	att	öka	de	internationella	kontaktytorna.

•	 Besöksmålet	uppnåddes	för	tredje	året	i	följd.

Den mångfacetterade verksamheten vi bedriver ställer krav på att nå ut till de som kan tänkas vara 

intressenter och berörda av vad vi producerar. Genom den nya hemsidan under året har möjligheterna 

att presentera vårt innehåll avsevärt förbättras. Vi ser även att många dagligen går in på sidan. 

Utöver den rent uppdragsinriktade delen av vår verksamhet bedrivs ett viktigt arbete med eko-

nomi och organisationsutveckling. Planering för att växla upp centret har gjorts och det återstår att 

se framöver hur detta arbete kommer att genomföras. Den certifiering som rör centrets interna arbete 

enligt Ålborgkonventionen för hållbara organisationer fortsatte under året med genomförande av 

olika åtaganden. Min avsikt är att höja ambitionsnivåerna ytterligare men till det krävs en starkare 

ekonomi. 2012 ska en revidering av certifieringsprogrammet genomföras.

Avslutningsvis vill jag tacka alla besökare, uppdragsgivare och samarbetspartners för ett starkt 

verksamhetsår för vår del. Ni har bidragit till att forma oss och vi har förhoppningsvis gjort detsamma 

med vår verksamhet. Till sist; Tack alla medarbetare som dagligen ger innehåll och mening till vision, 

verksamhetsidé och mål.

Leif Magnusson

Verksamhetschef
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Uppföljning mål 2008–2010

MÅl 1

MKC ska producera och kommunicera mångdimensionell kunskap om svenskt kulturarv.

Målet utgår från huvudsyftet för centret och ger innehåll till verksamhetsidén att vi verkar genom 

kunskapsmöten där sociala och kulturella faktorer står i fokus. Målet är ett grundläggande inrikt-

ningsmål.

Nyckelhändelser

”Att minnas migrationen” • Under 2008 och 2009 bedrevs arbetet med att initiera aktivite-

ter, pröva metoder och påbörja insamling av självbiografiska texter om migrationsminnen. Projektet, 

som initialt hade stöd från Framtidens kultur, permanentades 2010 som en del av centrets ordinarie 

verksamhet. Samarbete med arkivet på Nordiska museet och ABF på riksnivå är etablerat för hantering 

av inkommande berättelser och studiehandledningar på olika språk. År 2009 utgavs boken I mammas 

fotspår av Riitta Lundeqvist. Cirka 90 självbiografiska berättelser har skapats i arkivet. ”Att minnas 

migrationen” har en egen webbsida, attminnas.nu 

Utställningar • I utställningarna ”Hälsa familjen” (2008) och i omarbetningen av ”NOBO – en 

utställning om norra Botkyrka” (pågående) diskuteras normer och föreställningar om identitet, tillhö-

righet och social organisering. 

Utgivning • Centrets förlag lyfter fortlöpande frågor om kulturarv, svenskhet och kulturell till-

hörighet. Den årliga Mångkulturella almanackan i samarbete med Svensk Handel ger utblickar över 

vardag och fest i det samtida Sverige. Lokalhistoria och hembygden i Botkyrka skildrades i Berättelser 

om Botkyrka (2008, omtryck 2010) som spreds till samtliga hushåll och anställda i kommunen. En 

fördjupning i helger och högtidsfirande återfinns i Mellan påsk och kadir (nytryck 2009) medan Adop-

tion med förhinder (2008) fokuserade på frågor om tillhörighet och uteslutningsmekanismer.

Seminarier och forskning • Inför framtagandet av ett nytt forskningsprogram på centret ge-

nomfördes läsgrupper till vilka också forskare utifrån inbjöds. 2010 genomfördes ett symposium kring 

”Att minnas migrationen” i syfte att utveckla forskning och internationellt samarbete. Forskningsan-

sökningar påbörjades inför ansökningstillfällen 2011. Under hela perioden har centret medverkat i 

sammanhang relevanta för målet. Svenska Unescos konferens om immateriella kulturarv, den egna 

konferensen ”Osmos” 2010 samt musei- och forskningskonferenser i Norden. Under perioden har 

centret genomfört en studie av statligt finansierade kulturinstitutioners erfarenheter av mångfaldsar-

bete sedan mångkulturåret. Även projektet ”Transkulturell i marginalen” (2010) undersökte genom 

kartläggning kopplingen mellan lokal och internationell kultur.
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Arkivet • Förutom arkivet över de självbiografiska berättelserna från ”Att minnas migrationen” 

har centret ett eget mindre arkiv i västra flygeln. 

Övrigt • Biblioteket bevakar genom bokinköp och tidskriftsprenumerationer målområdet. Taver-

nan bidrar till en gestaltning av målet genom att ta tillvara personalens skilda referenser kring mat 

och bak. Inom utbildning har föreläsningar skapats som reder ut begrepp.

MÅl 2 

MKC ska vara en självklar kunskapskälla i urbana utvecklingsfrågor. Målet utgår från verksamhets-

idén om att bidra med kunskap för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är en tolkning av Botkyrka 

kommuns övergripande mål. Målet är ett inriktningsmål och är kopplat till mål 1.

Nyckelhändelser

EUKN • Under perioden har centret fungerat som nationellt kunskapskontor för det europeiska 

kunskapsnätverket European Urban Knowledge Network. Uppdraget gavs av regeringen och avslu-

tades vid utgången av 2010 då Sverige beslutade lämna nätverket. Uppdraget handlade om att söka 

upp, tillgängliggöra och sprida relevant forskning, praktiska erfarenheter och politik inom området på 

nätverkets europeiska e-bibliotek. Exemplen samlades på en nationell webbplats tillsammans med 

nyheter, information om lokalt utvecklingsarbete och en guide till dokument, webbplatser och annat 

av betydelse för urbant utvecklingsarbete i vid mening. Inom uppdraget genomfördes flera nationella 

konferenser samt kunskapsmöten med kommuner och myndigheter. Centret har genom EUKN fördju-

pat urbanfrågorna och skaffat ett europeiskt nätverk inom området.

Botkyrka kommun • Det lokala arbetet med urbana kunskapsfrågor har haft Botkyrka kom-

mun som organisation i fokus. Centret har regelbundet deltagit i arbetsgrupper kring mångfald, 

områdesarbete, interkulturella frågor och diskriminering. Två ansökningar med utgångspunkt i kom-

munens utvecklingsarbete beviljades i kunskapsnätverk på EU-nivå, URBACT och ECCAR. Under 

2009 startade ett residenceprogram för konstnärer intresserade av arkitektur och urbana miljöer i 

samarbete med Botkyrka konsthall, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Iaspis och Botkyrkabyggen.

Utställningar • I slutet av 2009 och hela 2010 visades den egenproducerade utställningen ”Den 

våldsamma staden”. Under perioden genomfördes cirka 50 programkvällar och lika många visningar 

och workshops för barn och unga. Fokus för diskussionen var att segregationen i samhället ökar och 

att otrygghet blir ett av resultaten av detta, särskilt synligt i urbana miljöer. Utställningen tog upp 

olika aspekter av urbant våld. 

Utgivning • Fyra rapporter har utgivits för Botkyrka kommun; Röstande i Botkyrka, Socialt arbete 

i Botkyrka, Samhällsutveckling på områdesnivå. Erfarenheter från Albyprocessen samt Rådslag – hur 

funkade det? Samtliga rapporter var resultat av genomförda studier och dokumentationer. Katalogen 

för utställningen Den våldsamma staden samlade alla texter och annat bakgrundsmaterial till utställ-

ningen. Och avhandlingen Vid framtidens hitersta gräns behandlar frågor av stor betydelse för skolan 

och utbildningsväsendet i stort.
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Seminarier, Forskning och dokumentation • Hyresgästföreningen gav centret i uppdrag 

att sammanställa och presentera de beprövade dialogmetoder som föreningen använde nationellt 

under 2009. Projektet om storstadens barndomar har pågått under perioden och manus bearbetas 

2010 för utgivning 2011. 2010 disputerade René León Rosales med en avhandling i etnologi som 

utifrån skolan som fält utforskade pedagogiska praktiker, maskulina normer samt samhälleliga förut-

sättningar och ideal. EUKN ordnade konferenser i Malmö, Halmstad och på Fittja gård. Forskningsan-

sökningar har producerats till forskningsstiftelser och till europeiska kunskapsprogram.

Övrigt • Biblioteket bevakar genom bokinköp och tidskriftsprenumererar målområdet. Centret 

har Integrationsverkets samlade publicering av rapporter tillgängliga genom hemsidan. Ett utbild-

ningsprogram med tematiska block och föreläsningar blev färdigt 2010. Programmet visar centrets 

kunskapsplattform och kommunicerades i slutet av perioden.

MÅl 3

Barn och unga ska inkluderas som medskapare i MKC:s verksamhet. Målet är kopplas till Botkyrka 

kommuns övergripande delaktighetsmål. Landstinget har liknande mål för sitt kulturstöd. Centret har 

vidare som uppdrag enligt stadgarna att vara ett forum och en mötesplats. Resultat: Vi når barn fort-

löpande genom verkstan, unga mer i projektform. 

Nyckelhändelser

Pedagogiska verkstan • Det är främst genom pedagogiska verkstan, bedriven i samarbete 

med Kultur-Fritid, som centret bjuder in unga. Tumba gymnasium gästade centret med filmfestivalen 

Vårrullen 2008. Med Fittjaskolan har flera olika projekt ägt rum, exempelvis 2009–2010 då Tallids-

skolan och Fittjaskolan utsmyckade centrets sophus efter en tävling. Verkstan bidrar med bearbet-

ningar av utställningsteman som ibland görs till del av utställningen, ibland presenteras separat. För 

”Den våldsamma staden” skapades en bildblogg. Söndagar har periodvis två pedagoger arbetat 

tillsammans. Genom verkstans arbete når vi främst barn i kommunens skolor och i närområdet. Bot-

kyrkas skolor och förskolor utgör också verksamhetens främsta målgrupper. Verkstan erbjuder flera 

olika ämnes- och åldersanpassade program. Under 2010 har flera övningar kring Residence Botkyrka 

erbjudit möjligheter för unga att vara en del av verksamheten.

Utställningar • 2009 genomfördes en elevutställning i Galleriet, nuvarande Länken, i samarbete 

med Tumba gymnasium. För visningar av Den våldsamma staden genomfördes ett samarbete med 

Stadsmissionens folkhögskola, och praktikanter från både högskolor och folkhögskolor har medverkat i 

produktioner. Ricard Estay från norra Botkyrka, som debuterade i Galleriet 2008, hade sin andra utställ-

ning på MKC, ”A paso de hombre – I människotakt”. Därnäst Ricard ställde ut var det på Liljevalchs 

vårsalong. En utställning om barns lekar genomfördes 2008 i samarbete med Nordiska museet.

Program • En försöksverksamhet med filosofiverkstad för unga har prövats. Utgivningen av den 

mångkulturella almanackan, den digitala banken för skolan kring interkulturella övningar samt semi-

narier och planerad utgivning av boken Storstadens barndomar är kopplade till målet. Att utbildning-

ar av pedagogistas och ateljeristas sker på centret bidrar till att skapa pedagogiska samtal på centret 

kring barn och lärande då kursdeltagare ofta återkommer i andra sammanhang till centret.
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MÅl 4

MKC ska öka de internationella kontakterna med personer och organisationer i Europa som verkar 

inom centrets verksamhetsfält. Målet är satt för att förverkliga verksamhetsidén när det gäller att 

verka utanför Botkyrka. Den internationella nivån öppnar möjligheter att finansiera kunskapsarbete 

utifrån lokalt förankrade frågor. Resultat: Målet är uppnått genom att vi gått från att orientera oss om 

möjligheterna, till att bli en aktiv part. Centret har härigenom förstärkt möjligheterna att analysera 

och förstå frågor inom vårt fält och hur strukturer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt på-

verkar urbant utvecklingsarbete. 

Nyckelhändelser

EUKN • Genom Sveriges deltagande i kunskapsnätverket European Urban Knowledge Network 

gavs centret uppgiften att fungera som nationellt kontor under målperioden. Tillsammans med 16 

länder samlades erfarenheter och kunskap från politik, praktik och forskning med syfte att etablera 

ett starkare kunskapsperspektiv på urban utveckling. Centret har genom uppdraget skapat ett an-

vändbart nätverk i Europa. Sverige valde att inte fortsätta medlemskapet i organisationen efter 2010. 

URBACT • Centret har under 2008 och 2009 arbetat för att i samarbete med Botkyrka kommun 

förstärka kunskapsarbetet i det antagna programmet för en långsiktig områdesutveckling i kommun-

delen Alby. Sedan 2010 ingår centret och Botkyrka i URBACT-nätverket Together. Centret ingår som 

samverkanspartner i URBACT:s nationella nätverkskontor, med säte i Malmö.

ECCAR • Centret stödjer Botkyrka kommun i arbetet med det europeiska nätverket ECCAR (Euro-

pean Cities Coalition Aginst Racism). Nätverket samlar städer som aktivt utvecklar indikatorer för att 

underlätta upptäckten av diskriminerande förhållanden/attityder i den kommunala organisationen. 

Under 2010 beviljades centret och Botkyrka medel för ett tvåårigt kunskapsprojekt tillsammans med 

Berlin, Graz och Madrid. ECCAR hade ett arbetsmöte på centret 2008.

Residence Botkyrka • Centret tar sedan 2010 emot konstnärer som ingår i programmet (se 

ovan). Konstnärer från Nederländerna, Italien och Finland inledde programmet. Centret ställer kontor 

till förfogande, stödjer med kontakter och vardagsmiljö, samt ger en möjlighet att ställa ut.

Konferenser • Under perioden har personal vid centret blivit inbjudna till konferenser i Danmark, 

Egypten, England, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, Ungern och 

USA. Centret anordnar årligen konferenser med internationellt verksamma forskare; ”Exile seminar 

Istanbul” (2008), ”Vi är alla utsatta”, Fittja gård (2009) och ”Osmos”, Fittja gård (2010). 

Forskning • I samverkan med Södertörns högskola i forskningsprojekt kring entreprenörskap i 

forna Östtyskland, publicerade Frank-Michael Kirsch boken ”… där isen höll nyss” på centrets förlag.

Övrigt • Centret har bidragit till skapandet av en ny pool/arbetsgrupp i den ledande internationel-

la museiorganisationen ICOM. Collecting.net är ett nyhetsbrev som diskuterar samlande på museer. 



10

MÅl 5

MKC ska ha 20 000 besökare per år senast vid utgången av 2010. Besökare ska få ett bra bemö-

tande och möta en aktiv kunskapsförmedling av MKC:s personal. Målet är kvantitativt satt och har 

bäring på verksamhetsidén. Fittja gård är en mötesplats som ska vara attraktiv och välkomnande. 

Resultat: Målet är uppnått i siffror då vi legat mellan 20 000–21 000 besökare under hela perioden. 

Nyckelhändelser

Fittja gård • Etableringen av nya rutiner och ökat samspel internt för att möta en högre till-

strömning har präglat perioden. Utöver det officiella öppethållandet söker sig grupper till centret 

även på andra tider. Ett särskilt söndagslyft genomfördes med gott resultat och ökat antal besökare 

2009 och 2010. Två delar i organisationen påverkar måluppfyllelsen, dels är det den pedagogiska 

verksamheten i verkstad, program och utställningar tillsammans med bibliotek som svarar för den 

kunskapsförmedlande delen medan Tavernan, bokningsverksamhet, teknik och städ står för stöd-

jade funktioner. 

Bättre kunskaps- och informationsflöden • En brukarenkät genomfördes 2009 vilket gav 

genomgående bra omdömen om mottagandet på centret. En ny webbsida 2010 skapade större tyd-

lighet utåt om centret. Webbsidan noterar 195 besök dagligen under säsong – en dörröppnare också 

till fysiska besök. Gemensamt gäller att alla som kommer i kontakt med besökare är ”informations-

täta” och kan representera verksamheten på ett bra sätt. Detta är formulerat i medarbetaridén. 

MÅl 6

MKC ska för varje projekt ha en kommunikationsplan. Målet är kopplat till såväl styrelsens behov 

av att läsa av verksamhetens riktning som det interna planeringsarbetet med att nå målgrupper 

och sortering av syften för olika verksamheter. Resultat: Målet är uppnått. Kommunikationsplaner är 

kopplade till strategiska verksamheter i verksamhetsplanen.

Nyckelhändelser

Under 2008 valdes tre verksamheter ut, 2009 och 2010 var åtta verksamheter kopplade till kommu-

nikationsplaner.

MÅl 7

Verksamheten ska utvecklas så att grundfinansieringen ökar och att ekonomin är i balans.

Målet har sin bakgrund i att grundstödet till verksamheten stagnerat från stat och landsting samt 

under några år även från kommunen. Centret har ökat de egna rörliga intäkterna under perioden 

liksom även andelen projektmedel. 

Nyckelhändelser

2009 diskuterade styrelsen målet mer djupgående. Behovet att växla upp verksamheten klargjordes. 

Under 2010 hade centret stor arbetsbelastning i uppdrag och utvecklingsarbete kring kunskapsför-

medling vilket begränsade möjligheterna att agera. Positivt är att huvudmannen Botkyrka kommun 

avsatt ett stiftelsekapital på 3 miljoner kronor för att klara övergången till självständig ekonomisk för-

valtning från 2008. Inför målperioden fick centret även en skuldreglering med kommunen löst. 2008 
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och 2009 gav verksamheten ett mindre plus medan 2010 gav ett negativt resultat på grund av sen 

nedfasning i projektverksamheten. 

Mål 8

MKC ska vara en arbetsplats som kännetecknas av lärande, god arbetsmiljö, miljömedvetenhet och 

tydlighet i funktioner och ansvar. Målet är internt och satt för att utveckla och stärka personal och 

organisation så att övriga mål kan nås. Målet utgör en ständig utmaning och behöver kännetecknas 

av höga ambitioner för att verksamheten som helhet ska fungera framgångsrikt.

Nyckelhändelser

Certifiering Ålborg • I certifieringen har centret gjort 20 åtaganden inom områdena miljö, 

sociala dimensioner, ekonomi och personal. Ytterligare åtaganden tillkom 2009 då jämställdhets- och 

mångfaldsplanen reviderades. Certifieringen samlar huvuddelen av målets aktiviteter.

IT-frågor • Under perioden tillfördes resurser för att säkerställa IT-stöd, teknik och service. 

Kompetensutveckling • Basgruppsledare och projektledare genomgår en projektledarutbild-

ning. Samtliga ska ha denna kompetens. Ledarskapsstöd i interna och externa seminarier har genom-

förts under perioden. 

Lokaler • Periodiskt underhåll av den fysiska miljön har påbörjats av fastighetsägaren. Mindre 

insatser har genomförts med egna insatser, bl.a. EUKN-kontoret i västra flygeln. Ett nytt sophus har 

tillkommit, och ett gammalt brunnit, dessutom har en ombyggnad av köket ägt rum under perioden.
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INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

PREcIS SoM dE senaste åren utarbetade vi kommunikationsplaner för ett antal nyckelområden. 

Mötena när planerna skapades blev tillfällen för alla inblandade att på ett organiserat sätt ställa sig 

angelägna och väsentliga frågor om målgrupp, budskap och mål. Vid utvärderingen vid årets slut 

kunde vi konstatera att vi nått målen i de flesta fallen. 

Ny hemsida

En stor satsning under 2010 var omgörningen av centrets hemsida. Den gamla var i grunden den-

samma som sedan 1997, då centret först tog steget ut på internet. Några av fördelarna med den nya 

sidan är att den nu kan administreras från vilken dator som helst, den har ett funktionellt kalenda-

rium, det går lätt att länka direkt till specifika sidor, nyhetsbrev kan skötas via sidan på ett mycket 

enklare sätt än tidigare. Den nya sidan gjordes i samarbete med C&T Creation i Alby. I samband med 

detta bytte vi också webbhotell (se IT).  

Sidan har i genomsnitt 195 besökare per dag. Det är intressant att Mångkulturella almanackan 

(som är en egen sajt i sajten) är bland de mest besökta inom hela sajten. Att det blir så förstår man 

lätt om man tittar på de sökord som leder till besök på sidan. 45 % av besökarna kommer alltså via 

sökmotorer. De andra 55 % kan vara sådana som har sidan sparad som favorit i sin webbläsare, men 

de kan också ha kommit via en länk på någon annan sida. 

Apropå internet så var 2010 också året när sociala medier på allvar började spela en roll i infor-

mationsarbetet. I vårt fall handlar det först och främst om Facebook. 

Satsning på utbildning

Den andra större satsningen var att ge centrets utbildningsverksamhet en tydlig presentation. Här 

finns nu tydliga beskrivningar över vad vi erbjuder på hemsidan och samma information finns mer 

kortfattat i en folder som trycktes i 5 000 ex. Utbildningssekreterare Maria Aziz arbetade metodiskt 

med att söka upp målgrupper och informera dem. Satsningen gav ganska fort synliga resultat.

Allmänna kanaler

Nyhetsbrev • Vårt e-postnyhetsbrev utkom 5 gånger under året. (I januari, mars, maj, september 

och november). Här berättar vi för prenumeranter om kommande aktiviteter och andra nyheter från 

verksamheten. Nya prenumeranter anmäler sig genom hemsidan eller genom att lämna in sin e-post-

adress i receptionen.

Sociala medier • Hösten 2009 utvecklade vi detta och skapade en fansida. Den hade 190 fans 

i början av 2010 när förra årets verksamhetsberättelse skrevs. Vid samma tid 2011 har den 495 fans. 

Det är dessutom inte den enda sidan som kommunicerar från MKC, nu finns det fyra stycken, nämli-

gen:
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Mångkulturellt centrum i Fittja, 495 gillar, 62 % kvinnor, 26 % män, (från 20 olika länder Sverige, 

USA, Frankrike, Danmark, Spanien, Australien, Norge, Uruguay, Thailand, Kanada, Kap Verde, Italien, 

Brasilien, Tyskland, Nicaragua, Nederländerna, Turkiet, Malawi, Nya Zeeland, Belgien)

Att minnas migrationen, 78 gillar

Mångkulturellt centrums öppna verkstad, 120 gillar (från Sverige, Israel, Bolivia, Sri Lanka, USA och 

Chile)

Mångkulturella almanackan, 135 gillar, 77 % kvinnor, 14 % män, (från Sverige, Åland, Turkiet, USA 

och Danmark)

Interaktionen är ganska hög i alla utom i Minnas migrationen.

 

Annonsering 

Museiguiden, den gemensamma annonseringen i Stockholmstidningar, är en viktig kanal för att sätta 

MKC på museikartan. 

Programverksamhet och utställningar förekommer också regelbundet i ett tiotal kalendarier. 

Dessutom riktas speciell marknadsföring för olika evenemang, beroende av målgrupp, via e-post, 

webb-communities m.m. 

Särskilda verksamhetsområden

Förlag och forskning • För att presentera forskningen togs under året fram en folder i två 

varianter (en på svenska, 700 ex, och en på engelska) som beskriver inriktningen. Målgrupp är andra 

forskare och uppdragsgivare.

Förlagets skrifter marknadsförs främst genom hemsidan och genom riktade säljblad. 

Webbshopen, som startades 2009, har verkligen förenklat hanteringen av postorder och ökat 

möjligheten att exponera artiklar på ett intressant sätt.

Till Bokrondellen, bokhandelns främsta verktyg för att hitta efterfrågade titlar, fortsätter vi att 

anmäla titlar som har potential att nå ut till en bredare krets. De anmäls dessutom självklart till BTJ.

För Mångkulturella almanackan gjorde vi ett försök med telefonmarknadsföring. Alexandra Beck-

with projektanställdes för en kort tid för att ringa upp framförallt kommunala arbetsplatser och för-

söka intressera dem för almanackan. Detta var inte en metod som fungerade, och vi avbröt försöket. 

Senare på hösten genomförde vi istället en e-postkampanj till grundskolor och förskolor i ett tjugotal 

kommuner spridda från Skåne till Norrbotten. Ett tidskrävande men resultatgivande arbete.

Utställningar och program • En folder med program för ”Den våldsamma staden”, Öppna 

verkstan och Länken (som hade tema Exil under hösten) trycktes i 4  000 ex. och distribuerades i bör-

jan av augusti.

Besöksenkät

En besökarenkät var planerad för 2010, som uppföljning till den som gjordes 2009, men fick sedan 

tyvärr prioriteras bort.
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Utställningar 

MKc vISAdE UNdER året utställningar i flera lokaler. Bakom huvudutställningarnas mål och 

syften ligger alltid centrets övergripande idéer och perspektiv. Övriga utställningar är ibland separata, 

ibland del av ett tema. Några av centrets utställningar visades också på andra orter.

Nya och planerade rum

Länken kallar vi passagen mellan bibliotek, hörsal och kafé, som tidigare användes som galleri för 

mindre konstutställningar. I Länken vill vi att det ska vara lätt att låta tankarna ledas vidare och likt 

länkar i en kedja kopplar den ena händelsen ihop med nästa. Länken – ett rum för samtal.

Under hösten inleddes bygget av Black Box, ett rum i stora utställningshallens bortre del, ägnat 

åt film och videokonst. 

Utställningshallen

den våldsamma staden • 19 november 2009–2 januari 2011

Varför brinner det i förorten? Är staden farlig och förorten värst? Var det bättre förr? Vi berättar 

historien om upplopp och kravaller i städer och reder ut förhållandet mellan upplevd otrygghet och 

statistik. Vi tar upp hatbrott och våld mot kvinnor. Årets stora utställning åtföljdes av ett Magasin 

med fördjupning i ämnet liksom en omfattande programverksamhet. 

Visningsverksamheten utvecklades medvetet för att kunna anpassas till olika grupper och önske-

mål och marknadsfördes under rubrikerna ”forskarvisning” respektive ”berättarvisning”. Både ut-

ställningen och den tillhörande programverksamheten fick rätt bra uppmärksamhet i media. Följande 

recension presenterades på Utställningsestetiskt forum (ueforum.se): 

”Den här utställningen ruckade mina fasta åsikter om utställningar när jag först såg den. Form-

mässigt bröt den mot allt jag utövat i mitt yrke. Inga läsvänliga utställningstexter, bara broschyr-

sidor monterade på en grovt byggd rumsinstallation. Långa texter, långa filmer, långa ljudband 

via hörlurar och ett fåtal konstverk som väl behöver sina förklaringar. Och ändå, förbannat intel-

ligent och fångande. Jag tyckte kort sagt att detta var den absolut bästa dåligt utformade utställ-

ning jag någonsin besökt.”

galleriet

Fruset ögonblick • 3 december 2009–17 januari 2010

En känsla av att tiden står stilla, eller aldrig går att få tillbaka. En rörelse som om någon stannat upp 

vid ett väl valt tillfälle. Ett uppbrott, en evig väntan, ett minne man vill fly ifrån. Något som har hänt 

eller kommer att hända. Elever från Xenter Botkyrka/Tumba gymnasiums medieprogram och estetiska 

program har valt varsin nu levande konstnär som inspirationskälla.
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gottsundabor. Fotografier av lennart Engström • 28 januari–28 februari

Gottsunda är en stadsdel i Uppsala. Området beskrivs ofta som ett socialt utsatt, invandrartätt bo-

stadsområde. De som bor och arbetar i stadsdelen upplever skillnaden mellan beskrivningen av stads-

delen och sin egen upplevelse av vardagen.

Fotografierna är från 2006 och 2007 och är ett urval från boken Gottsundabor.

vamos mujer – en grupputställning • 7 mars–18 april

Utifrån behovet att utvecklas, uttrycka sig kreativt och nå ut med uttrycken samlades en grupp lati-

namerikanska kvinnor i åldrarna 20–64 och bildade kvinnoföreningen ”Vamos mujer”. De vill aktivt 

gemensamt söka möjligheter att visa sina verk.

länken

Den nyinrättade Länken smygstartade redan under våren och hade hösten 2010 exil som tema. Un-

der året hann vi med tre rumsliga presentationer och ett antal programpunkter.

Exil. Författarporträtt av lütfi Özkök • 25 april–29 augusti

Lütfi Özkök är fotograf, författare och översättare. Han är född 1923 i Turkiet och kom till Sverige 

1951. Här har han blivit känd som en skicklig porträttör av författare. I utställningen visas ett antal 

porträtt, ur Lütfi Özköks arkiv, på kända författare som verkat i exil. Pablo Neruda, Peter Weiss, Nazim 

Hikmet, Isaac Bashevis Singer, Paul Celan, Gunnar Ekelöf, Bodil Malmsten, Julio Cortázar, Nelly Sachs 

och Wole Soyinka är några av de andra författarna i utställningen. Totalt ett tjugotal bilder.

diktaturens barn. Fotografier av Kristina Beije • 2 september–30 november

Deras föräldrar fängslades för politisk verksamhet inom MLN även kallad Tupamaros. Stadsgerillan 

protesterade mot korruptionen i det uruguayanska samhället och fattigdomen, som hade drabbat 

landets invånare i allt större skala efter ekonomins nedgång på 50-talet. Under sina första månader 

kröp de omkring på fängelsets kalla stengolv innan de blev omhändertagna av sina morföräldrar. 

För samtliga är det starkaste barndomsminnet deras besök hos sina mödrar de efterkommande åren. 

Innan de tilläts komma in var de tvungna att ta av sig kläderna medan de uthärdade glåpord och hot 

från den kvinnliga vakten. Efter lång väntan fick de i bästa fall träffa sina mödrar en stund, som för-

sökte knyta banden till sitt barn exempelvis genom att sjunga vaggvisor. Andra gånger fick besökarna 

återvända hem utan ett möte för att fångarna straffades med kontaktförbud, ibland månadsvis.

dagliga drömmen

Ett återskapande av en utställning som visades utomhus i Fittja under början av hösten. Under som-

maren 2010 bodde Matthijs de Bruijne, ateljéprogrammet Residence Botkyrkas första konstnär, i 

Fittja. Han samlade in drömmar från papperslösa bolivianska arbetare i Stockholm. Som ett pågående 

projekt intresserar Matthijs sig för utsatta människors drömmar. Det handlar inte om dagdrömmar, 

utan de drömmar vi har på nätterna, då vi bearbetar den vakna tiden. 

Todos santos, Alla helgon • 1–2 november

Föreningen Fuerza de los Andes dukar ”una tumba” , ett gravaltare till de avlidna, enligt boliviansk 

tradition i Länken. 
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Biblioteket

oophaga vicentei × oophaga pumilio • hösten 2010

Som barn till föräldrar från olika länder tvingas Linda  Shamma Östrand alltid beskriva sina föräldrars 

ursprung när folk frågar henne var hon kommer ifrån. Genom att föda upp en hybrid, fertil groda och 

samtidigt skriva en dagbok med reflektioner från sitt dagliga liv undersöker hon begreppet hybriditet. 

Verket, som består av dagboken och själva grodan med avkomma i ett terrarium,  visades  i vårt bib-

liotek. Oophaga vicentei × Oophaga pumilio som verket heter är det vetenskapliga namnet på den 

hybrida grodan. Tecknet ”×” anger att det är en hybrid och namnen på sidorna vilka som är dess 

föräldraarter.

vandringsutställningar

Ramadan – en vandringsutställning om en svensk tradition • Beställare kulturför-

valtningen i Helsingborg. Visades på Helsingborgs bibliotek v 36–38

Än sen då? • Vi är alla dödliga – men gör det oss lika inför döden? Och efter döden – vad väntar 

då? Regionmuseet Kristianstad, 15 mars–17 maj

Östra flygeln

Skisser • en dokumentation av programverksamheten under året av Marie Nordin (dec)

Work in  progress • Alby i snön; invigning av soprumsväggen; Porträttsvit. Andrzej Markiewicz 

kontinuerliga uppföljning av aktuella projekt är en del av ett förankringsarbete.

gamla huvudbyggnaden

NoBo • Utsnitt av gårdens och bygdens historia är ett sätt att låta en tidigare huvudutställning 

leva vidare. Det innebär också att vi kan fortsätta erbjuda workshops och verkstadsarbete kring frå-

gor om hembygd och plats. 
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Programverksamhet 

NäSTAN AllTId PÅ en torsdag … ”Alltid på en torsdag” – med dessa ord inbjöd centret under 

året till programkvällar som följde upp och fördjupade utställningen ”Den våldsamma staden”. Andra 

programpunkter under året handlade om Exil, Länkens tema, eller om release för nyutkomna böcker 

från centrets förlag. Programserierna kring våld och exil anordnades båda i samarbete med ABF 

Botkyrka-Salem. Fri entré till samtliga program.

den våldsamma staden, våren 2010

Förvaret. om våldet som pågår i stadens utkant • Filosofen Aleksander Motturi och 

poeten Johannes Anyuru om det våld som pågår i stadens utkant utifrån deras gemensamma pjäs 

Förvaret. (35 delt, 14 jan) 

När stadsborna reser sig • Författaren Mats Adolfsson berättar utifrån sin bokserie Svenska 

uppror om svenska uppror från medeltiden och fram till modern tid, och knyter den samman med 

nutidens oroligheter i städerna. (11 delt, 21 jan)

Trygghet är att lära sig att leva med sin otrygghet • Sociologen och etikern Rolf Lid-

skog om vad trygghet och otrygghet betyder i våra mångkulturella och segregerade städer. Trots allt 

tal om våld och om risker och otrygghet så kan man fråga sig: Är samhället verkligen mer riskfyllt och 

otryggare idag än vad det var förut? Och är otrygghet alltid negativt? (15 delt, 28 jan)

Staten och den unga flickan • Idéhistorikern Dariush Moaven Doust, ordförande för kultur-

föreningen Kurrents, berättar med utgångspunkt i reklamens bildvärld om relationen mellan maktutö-

vandets samtida form och förorten. Både ”den unga flickan” och ”förortens invandrare” är föreställ-

ningar som ingår i den våldsamma kolonialiseringen av den urbana vardagen. (10 delt, 4 feb)

Att köpa frihet på flaska. om alkohol som orsak och ursäkt för våld • Krimino-

logen Kalle Tryggvesson om sin forskning kring sambandet mellan alkohol, våld och svenskheten. I 

Sverige är 75 % av gärningsmännen och 50 % av offren för våld berusade när våldet äger rum. Var-

för slåss svenskar när de druckit? Kan alkoholberusning användas som ursäkt? (12 delt, 11 feb)

Blodsbröder. Från förort till företagare • Tommy Deogan om sina egna erfarenheter av 

våld, och om vägen som ledde till att hans bror misshandlades till döds i ett huliganslagsmål i Stock-

holm år 2002. Tommy Deogan, föreläsare, inspiratör och entreprenör, är aktuell med boken Blodsbrö-

der som handlar om mäns relationer till våld och om vad våld gör med oss. (15 delt, 18 feb)

Poliser och våld • Michael Lund, före detta polis, författare till den uppmärksammade självbio-

grafin Sveriges rikas lag, och aktuell med boken Mickes metoder, berättar om sina upplevelser av våld 

när han arbetade som polis. Varför finns det ett så starkt polishat bland vissa ungdomar, och hur kan 

man förstå den rasism som finns inom delar av poliskåren? (17 delt, 25 feb)

om dialogpolisen som idé och praktik • Efter de omfattande Göteborgskravallerna 2001 

och den kritik som följde rörande polisens agerande, tillsattes en utredning för att utreda händelse-
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förloppet och polisens arbete. F d statsminister Ingvar Carlsson , ordförande för utredningen berättar 

om detta och om inrättandet av Dialogpolisen som blev en följd av utredningen. Roger Ekstedt från 

Dialogpolisen deltar och berättar om gruppens nuvarande verksamhet. (18 delt, 4 mars)

vägen bort från vi och dom-journalistiken • Arash Mokhtari från Quick Response som 

i tio år granskat nyhetsrapporteringen om invandring, integration och främlingsfientlighet, och som 

arbetat för att journalistiken ska bli bättre på att bevaka det nya Sverige. (9 delt, 11 mars)

Staden som arena för våld och motstånd • DN-kritikern och forskaren Stefan Jonsson om 

staden som arena för en mängd olika uttryck för ett våld som utspelar sig både på lokal och global 

nivå, liksom också som en plats för motstånd mot förtryck av olika slag. (20 delt, 18 mars)

det sexualiserade våldet • Juristen Eva Diesen om att Sverige är det land i världen som upp-

visar flest anmälda våldtäkter per capita. En jämförande EU-studie i 11 länder har funnit både likhe-

ter och skillnader. Begås det fler våldtäkter i Sverige än i övriga länder? (19 delt, 25 mars)

Ickevåld som politisk kraft och livsstil • Aktivisterna och författarna Annika Spalde och 

Pelle Strindlund om hur ickevåld genom historien har använts som en effektiv metod för att åstad-

komma ökad demokrati och frihet. De är aktuella med boken Leva etiskt. (14 delt, 15 april)

Från hantverkaruppror till götgatskravaller • Historikern Håkan Blomqvist om gatu-

upplopp i Stockholm under 1800- och 1900-talen, och om hur uppror och kravaller i landets städer 

på ett avgörande sätt har hjälpt till att forma det moderna Sverige och bidragit till framväxten av 

yttrande- och mötesfrihet, och, i slutändan, ett demokratiskt samhälle. (19 delt, 22 april)

Att dräpa sin broder. om det koloniala våldets grammatik • Idéhistorikern Patricia 

Lorenzoni, författare till boken Att färdas under dödens tecken, om relationen mellan bilden av den 

våldsamme Andre, och utövande av kolonialt våld. Vilken roll spelar de koloniala föreställningarna om 

våld idag när oroligheter i marginaliserade förorter diskuteras? (12 delt, 29 april)

Mellan Sergels torg och Stureplan. om våldets olika förvandlingar • Sociologen 

Mats Franzén om platsens politik och det offentliga rummet, med fokus på ”störande”aktiviteter. Ser-

gels torg är en samlingspunkt men genom narkotikatrafiken även en ökänd plats. Stureplan är en knut-

punkt för det glamorösa nattlivet. Vad innebär det för synen på och hanteringen av våld? (6 delt, 6 maj)

om det globaliserade våldet • Filmaren Hasse Wester visar sin dokumentärfilm Den gyllene 

stranden och berättar om det globaliserade våldet som Nord utöver i Syd i form av turism. Vad hän-

der när västerländska turister på jakt efter nya exotiska resmål invaderar ett lokalsamhälle i Indien? I 

samarbete även med Botkyrka folkhögskola. (14 delt, 20 maj)

om bilden av svensk maffia och gängvåld • Författarna América Vera Zavala och Nabila 

Abdul Fattah om gängvåld utifrån sin gemensamma pjäs Gangs of Gothenburg. Hur ser den allmänna 

bilden av gängvåld ut jämför med erfarenheterna hos dem som upplevt det? (15 delt, 27 maj)

Feministiskt självförsvar • Instruktören Sandra Eriksson från Nätverket för feministiskt själv-

försvar om feministiskt självförsvar, som växte fram då kvinnorörelsen blev starkare på 1970-talet. 

Feministiskt självförsvar utgår från en feministisk grundsyn på samhället.  (6 delt, 3 juni)

Ungdomsvåld som samhällsproblem • Felipe Estrada, forskare i kriminologi, om hur man 

kan förstå den stora uppmärksamhet som våldsbrott bland unga får i dagens samhälle. Är det kopp-

lat till en ökande och grövre våldsbrottslighet eller finns det (också) andra förklaringar? Varför upple-

ver så många att våldsbrott bland unga människor är ett så stort problem? (15 delt, 10 juni)
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den våldsamma staden, hösten 2010

därför kastar vi sten på polisen! • Sveriges Radio-reportern Josephine Freje Simonsson om 

den senaste tidens stenkastning och bilbränder i Fittja, Gottsunda, Rosengård, Backa, Bergsjön och 

Ronna. Vad är det som gör att unga människor kastar sten på polisen? Vad anser man i de utsatta 

stadsdelarna ligga bakom rubriker om de ”brinnande förorterna”. (16 delt, 26 aug)

Svenska raskravaller förr och nu • Dokumentärfilmaren Erik Sandberg om svenska lynch-

mobbar. Vilka mekanismer ligger bakom? Vad kan vi lära av historien? (15 delt, 9 sept)

Stöd på eget språk • Göran Thornadtsson, samordnare för Brottsofferjourernas telefoncentral, 

om Brottsofferjourernas riksförbunds erfarenheter från projektet Stöd på eget språk. Att få informa-

tion, vägledning och stöd på sitt eget språk borde vara en rättighet för de som drabbas av brott och 

som är vittnen till brott. (2 delt, 16 sept)

Brottsoffer med funktionshinder • Forskaren Denise Malmberg om hur den allmänna 

bilden ser ut när personer med funktionshinder utsätts för våld och övergrepp. Vad spelar attityder 

gentemot funktionshinder/funktionshindrade för roll för milda eller friande domar? (3 delt, 23 sept)

Informationskväll med Södertörns brandförsvarsförbund • Anders Lundberg från 

Södertörns brandförsvarsförbund, styrkeledare vid Botkyrka brandstation med 30 års erfarenhet i 

tjänsten, om brandförsvarets mångfaldsarbete och om de förändrade attityderna mot räddningstjäns-

ten och samhället i stort som brandmännen har upplevt under de senaste åren. (6 delt, 30 sept)

Social oro i svenska förorter • Statsvetaren Sofia Kjellén om om hur oroligheterna i mar-

ginaliserade förorter ökat och hur de kan förstås. Hur agerar kommunen, polisen, räddningstjänsten 

och andra samhällsaktörer på social oro och upplopp? (22 delt, 14 okt)

våldets geografi • Vania Ceccato, docent i samhällsplanering och miljö vid KTH, om våldets 

geografi med exempel från Stockholm, São Paulo och Tallinn. Hur påverkar stadens sociala struktur 

risken för att utsättas för brott? (6 delt, 21 okt)

Risk när larmet går • Organisationsforskaren Anneli Häyrén Weinestål har följt en grupp 

brandmän och studerat hur maskuliniteter skapas i ett riskfyllt arbete. Skapar olika risker olika sorters 

maskuliniteter, och vilka risker förhåller sig brandmännen till? Är det mer riskfyllt att släcka bilbränder 

i förorter? Och hur ser brandmännen på ungdomar som kastar sten mot dem? (5 delt, 28 okt)

Min död är mitt vapen • Journalisten och författaren Björn Kumm diskuterar det nuvarande 

”kriget mot terrorismen” mot bakgrund av terrorismens långa historia. Varför tas det idag ofta för 

givet att det är islam som religion som i sig bär fröet till terrorism? (16 delt, 11 nov)

Staden, synden, skökan • Rebecka Lennartsson, docent i etnologi och verksam vid Stock-

holms stadsmuseum, om Stockholms prostitutionshistoria. På ett mycket påtaligt sätt blir historien 

om hur en grupp kvinnor skilts ut och definierats som prostituerade också historien om kvinnans 

plats i stadsrummet. (10 delt, 18 nov)

värdefulla möten • En avslutande kväll för Den våldsamma staden som också ansluter till den 

kommande utställningen om social hållbarhet. Linus Källander, Ungdomsstyrelsen, presenterar den 

nya rapporten Värdefulla möten. En kartläggning av insatser för att stärka social sammanhållning och 

samhällets värdegrund. Publiksamtal om framtiden och om hur organisationer inom civilsamhället 

och myndigheter på kommunal och statlig nivå kan stärka sitt arbete med dessa frågor. Samtalsle-

dare Mikael Morberg. (9 delt, 9 dec)
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Tema Exil nu och då i länken

Förtryckets barn • Ett samtal om hur barn och efterkommande drabbas av diktaturer. Fotogra-

fen Kristina Beije har besökt Uruguay och fotograferat flera av dessa idag vuxna personer vars för-

äldrar försvann under militärdiktaturen 1973–85. Med hennes bilder som bakgrund berättar Mariana 

Vigil om det arbete som idag pågår i Argentina för att försöka hitta de barn som blev bortadopterade 

under militärregimen 1976-83. Samtalsledare Tobias Hübinette. (26 delt, 2 sept)

SE vAcA BAR. Poesi från en tid som skulle ta slut • Dharana Favilla kom till Sverige 

som barn till politiska flyktingar från diktaturens Uruguay. Hennes dikter tar oss med till tiden under 

jorden, flykten och exilen genom en poesi som sätter stora händelser i magen med små precisa bilder, 

sedda av ett barn. Musikerna följer och ramar in, det är turkisk tango, dragspel och röster fyllda av 

längtan från gemensamma hörn i själen. Poet: Dharana Favilla. Musiker: Amanda Fritzén och Safie 

Färnlöf. Regi: Eva Bouffoon Bygren. (29 delt, 7 okt)

Mellanförskap i dagens Sverige • Föreningen Mellanförskapet diskuterar ”mellanförskap” 

– känslan av att vara mellan eller utanför flera länder och kulturer, något blandade, adopterade och 

barn till invandrade ofta lever med. Konstnären Linda Shamma Östrand som står bakom projektet 

med den hybrida grodan ”Oophaga vicentei x Oophaga pumilio” som visas i Biblioteket deltar. Sam-

talsledare Tobias Hübinette. (29 delt, 24 okt)

Sverige – en fristad för krigsförbrytare och folkmördare • Historikern Mats Deland, 

Uppsala universitet, om sin nya bok Purgatorium. Sverige och andra världskrigets förbrytare (Atlas 

2010). Inställningen till krigsförbrytare är både ett moraliskt, politiskt och, inte minst, juridiskt pro-

blem, också mot bakgrund av en rad samtida och aktuella exempel från olika flyktinggrupper som 

befinner sig i Sverige idag. Samtalsledare är Tobias Hübinette. (7 delt, 4 nov)

Papperslösas situation i dagens Sverige • Forskaren Shahram Khosravi om papperslösa 

migranter utifrån sin nya bok ”Illegal” traveller. An auto-ethnography of borders. Boken handlar om 

”illegal migration” i en tid av globalisering och transnationalism. Hur ser relationen ut mellan den 

urbana medelklassens efterfrågan på diverse servicetjänster och billig arbetskraft och den irreguljära 

invandringen till Sverige? Samtalsledare Leif Magnusson. (14 delt, 2 dec)

Presentationer av böcker från centrets förlag

I mammas fotspår av Riitta lundeqvist • En release med presentation, högläsning och 

musik. Närvarade gjorde förutom författaren även bokens huvudperson, samt många med personlig 

och professionell relation till de finska krigsbarnens historia, exempelvis chefsredaktören från riksför-

bundet finska krigsbarn och tidningen Ruotsin Suomalainen. (45 delt, 17 jan)

”… där isen höll nyss.” Östtyska erfarenheter ... Red. Frank-Michael Kirsch •

20-årsjubileet av Berlinmurens fall ligger bakom oss; snart fyller det nya, förenade Tyskland 20 år. Vid 

releasen närvarade flertalet av författarna, det bjöds på smakprov på östtyska produkter och butiken 

hade ett specialutbud med Hedwig-Bollhagen-keramik. (ca 70 delt, 22 april)

vid framtidens hitersta gräns. om maskulina elevpositioner i en multietnisk 

skola av René león Rosales • Boken, en doktorsavhandling i etnologi, avhandlades offentligt 

i samband med författarens diisputation på Stockholms universitet (drygt 100 delt, 21 maj)
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pedagogiska Verkstan

UNdER SoMMAREN ByTTE verkstan verksamhetsansvarig. Shahla Mohebbi flyttade till Västerås 

och istället anställdes konstnären Saadia Hussain som pedagog. Basen i arbetet har bestått – verk-

stan fortsätter ta emot skolbokningar och skräddarsytt aktiviteter. Med utställningens tema som fond 

jobbar vi med olika tekniker och material. På MKC kan grupper boka visning med tillhörande verk-

stad/efterarbete. Vi tar emot alltifrån förskole- till vuxengrupper.

Därutöver har ett antal utvecklingsområden identifierats. Ambitionen under hösten har varit att 

öppna upp för nya samarbeten som fördjupar barns och ungas samt andra lokala besökares medska-

pande av utställningar. Under hösten inleddes på detta sätt samarbeten med Xcenter och Botkyrka 

folkhögskola samt med Öppna verkstans besökare.

Öppen verkstad

Onsdagar kl. 15.00–17.00 med pedagogen Saadia Hussain. Workshop för alla åldrar.

Söndagar kl. 12.00–14.00 med pedagogen Frida Björsell. Från 7 år. Yngre välkomna i vuxet sällskap.

våren 2010

Grunden i verkstans arbete bestod, utöver Öppna verkstan, av bokade visningar och uppföljande 

arbete i utifrån utställningen Den våldsamma staden

Matilda Äppel Päppel • Hur blir man vän med ett samvete? Och varför ligger det så många 

äpplen på marken i Snåla Gummans trädgård? Med Dockteater Amusé. (7 mars)

Innehållet i ditt saltkar var början till slutet på Brittiska imperiet • Berättargrepp 

för unga på 80-årsdagen av saltmarschen. Marita Castro inom ramen för ämnet icke-våld i våldsut-

ställningen. (11 mars)

”Fittja is beautiful” Sexor smyckar sophus! • Under våren arbetade elever i årskurs 6 

på Fittjaskolan tillsammans med bildläraren Hanna Grees och Shahla Mohebbi, kulturpedagog på 

MKC, med att ta fram utsmyckningsförslag till MKC:s vita och intetsägande ”återvinningsstation”. 

Som förarbete har eleverna studerat och reflekterat över den offentliga konstens roll i samhället samt 

över det egna verkets plats och funktion i omgivningen. Genom arbetet har de också lärt sig hur man 

förstorar upp en liten bild till mångdubbel storlek. Verket invigdes den 2 juni.

Residence Botkyrka – Fittja open

Pedagogiska verkstan har länkat ihop konstnärer och deras medförda projekt med lokala deltagare. 

Arbetssättet är ett uttryck för styrkan med en konstruktion där verkstadspedagogen hör hemma i 

både Kultur- och fritidsförvaltningen och på MKC. Detta har konkretiseras genom samarbetet med 

Botkyrka konsthall i Residence-projektet.
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Invigning med konstnärssamtal och guidad vandring 4 september • Deltagande 

konstnärer: Henrik Andersson, Matthijs de Bruijne, Angel Nevarez & Valerie Tevere och Lisa Torell.

Under en månad sitter tillfälliga meddelanden uppe på olika platser i Fittja. Det är offentliga 

konstverk som utgör utställningen Fittja Open, den första presentationen av ateljéprogrammet Resi-

dence Botkyrka. Gemensamt för konstnärernas arbeten är att de alla är exempel på etablerade sätt 

att meddela sig med text i det offentliga rummet.

”När jag ska sova vill jag alltid minnas den här drömmen för att se hur den slutar. Om det är 

så att min chef räddar mig och jag kan gå in och hämta mina nycklar. Men jag lyckas aldrig 

drömma klart.” (Ur Dagliga drömmen, 2010, Matthijs de Bruijne)

Fittja Open seminarium • Konsten som katalysator i det offentliga rummet. Seminarium om 

aktuell forskning i gränslandet mellan konst, arkitektur och hållbar samhällsplanering. Presentationer 

av Jonathan Metzger, forskare vid KTH Samhällsplanering, Ola Broms Wessel, arkitekt, Miriam An-

dersson Blecher, curator för program och pedagogik i Botkyrka konsthall samt konstnärerna Henrik 

Anderssson och Lisa Torell som aktiverat sina verk i workshops med ungdomar och äldre i Botkyrka. 

Avslutande paneldiskussion ledd av Niklas Östholm, projektledare Residence Botkyrka. (24 sept)

Visning Fittja Open • Performancekonstnären Maryam Fanni blir en levande vägbeskrivning 

och nyckel till verken genom olika fysiska och sociala experiment på plats. Hon finns också där för 

den som vill ställa frågor, prata om verken, eller helt enkelt titta i sällskap. (14 & 20 sept)

Fittja Open Arkitekturvandring • Om det historiska Fittja och planerna för ett nytt sam-

hälle. Arkitekturvandring med Olof Karlsson, planarkitekt i Botkyrka kommun, som arbetar med Fittjas 

framtid. (16 sept)

Hösten 2010

”Our shared Europe” • Ett internationellt samarbete inleddes, samordnat och bekostat av 

British Council. Inom projektet ”Our shared Europe” arbetar tre länder, Norge, Danmark och Sverige, 

med konst och pedagogik. Arbetet kommer inom 1–2 år att redovisas form av en utställning.

Mentorskap • Saadia Hussain har under hösten varit mentor för en elev vid Tumba gymnasium 

som förbereder en utställning av grafiska blad i Länken och har därtill därtill fyllt samma roll för Alby 

ungdomsgård.

Nya utställningar • Verkstan är en nyckelspelare i förberedelsearbetet med nya utställningar 

och lägger tyngdpunkten på begriplighet och tillgänglighet, något som i sin tur underlättar fortsatt 

pedagogisk planering.
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Utbildning

ÅR 2010 HAR varit ett år av utvecklingsarbete. Under året genomfördes en ”paketering” av de 

utbildningstjänster som centret erbjuder, för att bättre kunna kommunicera utåt. Arbetet ledde till en 

tydligare utmejsling av tre kunskapsområden som MKC arbetat med i många år: 

•	 områdesarbete	och	hållbar	utveckling

•	 organisationsutveckling	genom	mångfaldsarbete	samt	

•	 mångfald	i	kultursektorn

Varje ”kunskapspaket” består av fem kurstillfällen som spänner över alltifrån teoretisk förståelse av 

olika begrepp till konkreta sätt att arbeta med frågorna. 

Paketeringen av MKC:s utbildningstjänster har vidare inneburit en systematisering av enstaka 

föreläsningar som centrets medarbetare kan hålla. Dessa har grupperats under rubrikerna

•	 begreppsorientering

•	 mångfald	och	diskriminering

•	 organisations-	och	områdesutveckling	samt	

•	 kulturpedagogik	som	verktyg

Vidare har MKC formaliserat följande tre verksamhetsområden där centrets kompetens efterfrågas

•	 forskningscirklar

•	 berättar-	och	kulturpedagogik	samt	

•	 konsultativ	hjälp	i	mångfaldsfrågor

Samtliga dessa utbildningsmöjligheter började kommuniceras utåt genom hemsidan under hösttermi-

nen. En broschyr om centrets utbildningserbjudanden togs också fram under året.

Konferenser – för ett gemensamt lärande

Osmos. Inkluderingsprocesser i kulturlivet • Interkulturella initiativ, lagstiftning om 

mångfald och upprop om mångkultur inspirerar men upplevs också som tuffa utmaningar för kultur-

institutionerna. Hur arbetar vi i Sverige några år efter Mångkulturåret 2006? Hur har man gjort på 

andra håll och kan vi lära av varandra? Se vidare under rubriken Forskning. (17 nov)

Migration som minne, berättelse och kulturarv • Sedan 2008 har skrivuppropet ”Att 

minnas migrationen” samlat in berättelser om att flytta till Sverige. På symposiet diskuterades veten-

skapsteoretiska och narratologiska perspektiv på livshistorier i en globaliserad värld. Se vidare under 

rubriken Forskning. (25 oktober)

Ensam… ett seminarium om flyktingbarnens situation • Ett seminarium arrangerat 

av tidskriften i&m, Invandrare & Minoriteter om flyktingbarnens situation och särskilt de ensam-
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kommande barnen. Vilka insatser bär frukt och vilka leder till svårigheter? Och hur gick det sedan? 

Seminariet arrangeras i samarbete med Mångkulturellt centrum, Röda Korset och Länsstyrelsen i 

Stockholms län (24 nov)

Utbildningar

Forskningscirklar • Under 2010 avslutades två forskningscirklar i samarbete med Barn- och 

ungdomsförvaltningen, Botkyrka kommun. I cirklarna fick pedagoger verksamma i kommunen möjlig-

heten att fördjupa sig i frågor om interkulturellt lärande respektive genusfrågor i skolan. 

Seminarieserie för områdesutvecklarna i Botkyrka • Fyra öppna seminarier som 

behandlade centrala teman för områdesutveckling. Varje tillfälle erbjöd input i tematiken genom 

inbjudna föreläsare, för det mesta forskare, samt möjlighet till diskussion i gruppen. De teman som 

behandlades var: Ungdomar, trygghet och fritidsverksamhetens betydelse; Samverkan som praktik; 

Framtagande av handlingsplaner samt; Områdesarbete och kunskapshantering. Ett uppdrag från 

Botkyrka kommun. 

Representation, etnicitet och makt inom scenkonsten • Två kunskapsdagar åt Riks-

teatern som även innefattade en workshop i tre delar med fokus på den egna verksamheten. (maj)

Kultur, kulturpedagogik och mångfald • En kunskapsdag åt Nyckelviksskolan. (aug)

Kulturpedagogiska övningar 

Under året avslutade pedagogen Yaël Feiler sitt arbete med framtagandet av kulturpedagogiska 

övningar som lärare kan bruka för att tala om svåra frågor med sina elever. De teman som kan be-

arbetas med hjälp av övningarna är kopplade till de frågor som MKC gestaltat genom utställningar, 

däribland invandring, fördomar, genus och etnicitet. Övningarna har illustrerats av barnboksillustratö-

ren Lotta Geffenblad, och är tillgängliga i pdf-format genom hemsidan. 

centrets personal, blandade föreläsningar i Sverige

”Berättande som möjlighet”, Stenhagens bildningscentrum (jan, MC)

”Att använda sig av berättande i utställningar”, Mångspråkiga Bibl / Världskulturmuseet (mars, MC)

”Allt ljus på tvättstugan – en mörk historia”, Världsberättardagen 2010. Tema: Ljus och skugga: ABF-

huset Stockholm (mars, MC)

”Att vara icke-vit i ett färgblint samhälle”, Inst. för kultur & kommunikation, Södertörns högskola (mars, TH).

”Normkritiskt förhållningssätt”, Inst. för barn- & ungdomsvetenskap, Stockholms universitet (mars, RL)

”Segregation och killars vardagsliv i skolan”, Stockholms Stadsteater i Skärholmen (mars, RL)

”Segregation, pojkar med utländsk bakgrund och skolan”, RUC–Mälardalen, Mälardalens högskola 

(mars, RL)

”Kultur- och mångfaldsbegreppet”, Nyckelviksskolan (mars, RL)

”Integration och segregation i Botkyrka”, föredrag och moderator, Sånga-Säby (mars, LM)

”Berättelser om Botkyrka, föredrag för Botkyrkabyggen”, Hallunda (mars, LM)

”Mångfald i organisationer”, Botkyrkabyggen, trainees (april, NE)

Reflektioner områdesarbete och storstadspolitik, Haninge (april, LM)

”Erfarenheter och goda exempel från arbetet med att engagera hyresgäster i utvecklingen av sitt 

eget område”, Botkyrkabyggen (maj, MA)

”Att se mönster och berätta sin uppväxt”, Röda Korsets Folkhögskola i Vårberg (maj, MC)
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”Mångfald i kulturlivet”, Nyckelvikens folkhögskola (maj, NE)

”Att vara icke-vit svensk: Om kroppens betydelse och svenskheten”, Mälardalen högskola (maj, TH)

”Vid framtidens hitersta gräns”, CEIFO, Stockholms univ. (sept, RL)

Seminarium ”Hållbart Forum”, Hallunda Folkets hus, moderator (maj, LM)

”Samhällsutveckling på områdesnivå. Erfarenheter från Albyprocessen”, Botkyrka kommuns natio-

nella konferens om hållbar utveckling, Hallunda Folkets hus (maj, IR)

”Fotboll och demokrati”, Vänsterpartiet, MKC, moderator (aug, LM)

”Skolan, undervisningen och den etniska segregationen”, Läxhjälpprojektet, Studentavdelningen, 

Stockholms univ. (sept, RL)

”Introduktion till interkulturell pedagogik”, Södertörns högskola (sept, RL)

”Religionsdialog och mångfald”, Subtopia, moderator (sept, LM)

”Vid framtidens hitersta gräns”, 4 föreläsningar, Skol- och barnomsorgsförvaltn, Växjö kommun (RL)

”Det är svårt att ta plats och äga rum i segregationens sönderfallande sammanhang. Det finns inte 

ett Sverige att berätta i dag”, Riksantikvarieämbetets höstmöte (okt, MC)

Fabula Storytelling festival, berättare och värd för öppen scen, ABF-Huset i Stockholm (okt, MC)

”Berättande som startnyckel för temaarbete”, Botkyrka Folkhögskola (okt, MC)

”Om att använda berättande i undervisningen”, workshop. Riksträff om Folkbildning och interkultu-

rell pedagogik Föreningen Offensiv Folkbildning, Skärholmen (okt, MC)

”Social oro och utanförskap – situationen i Sverige och Europa”, Folk och försvars och Föreningen 

lärare i samhällskunskaps lärarkonferens, Armémuseum (okt, TH)

”Ett normkritiskt förhållninggsätt”, Inst. för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms univ. (okt, RL)

”Vid framtidens hitersta gräns”, Utbildn & arbetsmarkn, Botkyrka kommun (okt, RL)

Panelsamtal nationell urbankonferens anordnad av SWECO, Stockholm (okt, LM)

”Internationell adoption och minoriteters rätt att få adoptera”, Uppsala Pride 2010 (nov, TH)

”Research Circles as a Tool for Anti-discriminatory Work”, ECCAR-konferensen i Uppsala (nov, RL)

”Vid framtidens hitersta gräns”, Föreläsning för Tumbas rektorer. Botkyrka kommun (nov, RL)

”Vid framtidens hitersta gräns”, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Mälardalens högskola (nov, RL)

”Kommentar till genomförandet av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden i kultu-

rella uttryck”. När bläcket har torkat. Vad gör vi nu? Unescokonferens, Historiska museet (dec, CHC)

”Framställningar och föreställningar om östasiater i samtida svensk visuell kultur – kritisk ras- och vit-

hetsforskning i en svensk kontext”, Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola (dec, TH)

”Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family”, Engelska institu-

tionen och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet (dec, TH)

”Estetik, tradition och materialitet – om möten, mångfald och politik på kulturarvsfältet” Konstfack (CHC)
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Forskning och dokumentation

ETT NyTT FoRSKNINgSPRogRAM har tagits fram och publicerats på hemsidan. Underlaget till 

det nya programmet togs fram i gemensamma diskussioner under ett forskarinternat 11–12 februari 

på Vår Gård, Saltsjöbaden. I programmet skisseras tre olika tematiska områden med kulturarvs- och 

kulturstudier samt urbana studier som gemensam nämnare vilka forskningen ska bedrivas inom (1. 

organisationer i komplexa samhällen, 2. urban samtidskultur, 3. urbana livsvillkor). Dessa områden 

bygger både vidare på och vidareutvecklar tidigare studier och dokumentationsprojekt som har ut-

förts under centrets historia, men pekar samtidigt ut en delvis ny riktning för forskningen. En ny infor-

mationsfolder om forskningsverksamheten har tagits fram under året.

Pågående projekt

Interkulturella initiativ • Utbildningsuppdraget från regeringen kring interkulturella initiativ 

som Nina Edström och Charlotte Hyltén-Cavallius arbetat med sedan andra halvåret 2008 delrap-

porterades den 17 oktober i form av en internationell konferens, ”Osmos – inkluderingsprocesser 

i kulturlivet” i samarbete med Röhsska museet och Imerförbundet. Dagen riktade sig till alla inom 

kulturlivet med intresse för mångfaldsfrågor. Bland talarna fanns Andy Green och Izzy Mohammed, 

Birmingham Central Library, som berättade om arbetet med projekten Connecting Histories och Bir-

mingham Stories; två arkivbaserade kulturarvsprojekt om staden och social förändring. Annette Prior 

och Ted Hesselbom från Röhsska museet i Göteborg berättade om hur museet givit sig själv uppdra-

get att inkludera alla. Anna Furumark, Örebro länsmuseum berättade om hur kulturinstitutioner och 

folkrörelser kan bygga den svenska nationen utan att bli arenor för främlingsfientlighet. Yael Feiler, 

Södertörns högskola, berättade om sin kartläggning av det marginaliserade kulturlivet med starka 

internationella nätverk som utvecklas i svenska städer. 

Edström och Hyltén-Cavallius har arbetat fram ett bokmanus som ska publiceras under våren 

2011. Vi har också besökt konferensen From the Margins to the Core, V&A Museum i London. 

Att minnas migrationen • Som en del i utvecklingen av forskningsdelen av projektet arrangera-

des symposiet ”Migration som minne, berättelse och kulturarv” 25 oktober. Barbro Klein från Kollegiet för 

samhällsforskning (SCAS), Uppsala universitet inledde på temat Minnen, röster, dofter: reflektioner kring 

migrationer och berättelser på tre kontinenter. Susanne Nylund Skog, Södertörns högskola talade om 

Migrationens tystnader och berättelser i livshistoriska intervjuer hon gjort med judiska kvinnor i Sverige. 

Ida Tolgensbakk Vedeld, Norsk lokalhistorisk institutt, berättade om projektet Mangfoldige minner under 

rubriken Levnadshistorier och migrationsberättelser. Mattias Frihammar, Stockholms universitet, talade om 

Individen och den breda målgruppen, Charlotte Hyltén-Cavallius talade om Ledmotiv och teman i mig-

rationsberättelser en analys av inkommet material och Christian Richette, Nordiska museet talade under 

rubriken Minnen av arbetsliv och migration.
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Avslutade projekt

East german Enterprises after Transition • Det treåriga projekt som Frank-Michael Kirsch 

arbetat med har avslutats. En antologi ”… där isen höll nyss.” Östtyska erfarenheter före och under 

enhetsprocessen, red. Frank-Michael Kirsch, har givits ut av MKC.

Rådslag. Hur funkade det? • Utvärderingen av Botkyrka kommuns rådslagssatsning under 

2010 genomfördes av Maria Aziz. Botkyrka har provat två modeller för medborgarinflytande. Det kan 

konstateras att små öppna dialoger gav goda möjligheter till inflytande men lockade få att delta. Stora 

beslutande rådslag lockade fler men heta politiker hade bråttom så förankringsarbetet blev lidande.

Transnationell kultur i marginalen: ett vitalt fenomen i motvind • Ett kartlägg-

ningsprojekt utfört av Yael Feiler med stöd av Statens kulturråd. Genomfört hösten 2009–våren 2010.

Samdok 

MKC är aktivt inom Samdok, de svenska kulturhistoriska museernas sammanslutning för samtids-

inriktad insamling, dokumentation och forskning genom ordförandeskap i Kulturmötesgruppen och 

medlemskap i Poolen för samiskt liv. Samdok står för samordning, samtid och samarbete.

KMG bildades för att öka medvetenheten om mångkulturfrågor vid de kulturhistoriska museerna 

och motverka etnocentriska beskrivningar i dokumentation, forskning och presentation. I sitt arbete 

har KMG beskrivit hur museerna står inför en situation där en inarbetad berättelse om det svenska 

kulturarvet möter en alltmer komplext sammansatt publik. Den har betonat vikten av att se över de 

traditionella kulturhistoriska klassifikationer som skapat en nationell svensk historia och ett svenskt 

kulturarv.

Kulturmötesgruppens (KMG) vårmöte förlades till Etnografiska museet, Stockholm (8 mars) och 

gruppen tog bl.a. del av utställningen Nordamerikas indianer.

 

Uppdrag, charlotte Hyltén-cavallius

Styrelseledamot imerförbundet 

Ordförande kulturmötesgruppen 

Extern granskare Riksantikarieämbetets ansökningar kulturarvsmedel 2010 

Publikationer i urval, Tobias Hübinette

Report on adopted Koreans in Sweden and elsewhere/Sûoêdêngwa kû oe gukkadûlê salgo innûn 

ibyanghaninê kwanhan pogosô, Incheon: Museum of Korean Emigration History, 2010, 78 sid.

+ Kim Park Nelson, Eleana Kim, Jennifer Kwon Dobbs, Kim Langrehr & Lene Myong (red.), Procee-

dings of the Second International Symposium on Korean Adoption Studies. Seoul, South Korea. 3 

August, 2010, Seoul: International Korean Adoptee Associations’ International SISKAS Commit-

tee, 2010, 264 sid.

“Invandrarnas barn i stor undersökning”, Invandrare & Minoriteter no. 3/2010 (vol. 37), sid. 2.

“Den osynliga generationen”, Invandrare & Minoriteter no. 4/2010 (vol. 37), sid. 17-20.

“Valet 2010, Sverigedemokraterna och svenskheten”, El Kabeza Negra 2010-11-27, 3 sid.
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Internationellt, EUKN

EUKN-KoNToRETS ARBETE UNdER året har inneburit framtagande, validering och översätt-

ning av svenska kunskapsexempel för både de svenska och engelska databaserna. Vid årets slut rymde 

webbsidan 74 kunskapsdokument på svenska och engelska. Därmed är det kvantitativa målet för 

tidsperioden 2008-2010 uppnått. Dem svenska sidan är länkad till www.eukn.org där Sverige har en 

undersida på engelska. 

Kontakterna med övriga länder i nätverket har skett genom månatliga telefonmöten. I februari 

hölls ett möte på sekretariatet i Haag kring överföringen av kunskapsexempel till ett nytt publice-

ringsverktyg (genomfört i juni). 

Sverige, EUKN och framtiden

Målgruppen för det nationella kontoret är mycket bred och kan delas upp i olika segment med både 

internationella kontakter, staten, nationella myndigheter och kommuner. 

EUKN har tagits emot positivt av de kommunala målgrupper vi träffat vid konferenser och fysiska 

möten. De önskar nätverksarbete med mer av fysiska möten och utbyten men är inte så aktiva med 

att bidra med kunskapsdokument eller nyheter. Boverket och Ungdomsstyrelsen är de myndigheter 

som samverkat bäst för att skapa kunskapsunderlag och sprida erfarenheter från urban utveckling 

både nationellt och internationellt.

I mitten av mars 2010 meddelade Integrations- och jämställdhetsdepartementet att inga verk-

samhetsmedel fanns budgeterade för andra halvåret 2010. Detta innebar en nedtrappning av aktivi-

teter och mål. Efter valet kom beskedet att Sverige under 2011 inte är med i nätverket.

I avvaktan på en samlad politisk bedömning av den fortsatta urbanpolitiken och behovet av 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte för MKC en dialog med Integrationsdepartementet. Vår bedömning 

är att nationellt kunskapsarbete tar tid att bygga upp, men att det är till nytta. Verksamheten bör 

bedrivas långsiktigt och tvärsektoriellt och med aktivitet på flera geografiska nivåer.

Egna arrangemang och samarrangemang

”Att skapa vägar in – arbete, utbildning och unga i utanförskap” • En konferens 

anordnad av nationella kontoret i samarbete med Ungdomsstyrelsen och SKL. Ett hundratal deltagare 

från 14 LUA-kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och flera arbetsmarknadsprojekt. (apr)

”Deltagande och planering i stadsomvandling – olika perspektiv” • Bodagarna, 

anordnade av Institutet för bostadsforskning i Gävle. Nationella kontoret var medarrangör för ett 

seminarium. (apr)

Studentpraktik • Under våren genomfördes ett samarbete med antropologen/etnologen på 

Uppsala Universitet. Studenter på masternivå gjorde praktikuppgifter inom temat ”Cultural planning” 

i LUA-områdena (Gottsunda, Alby, Fittja). Projektet innefattade ingen extern redovisning. 
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deltagande i seminarier och konferenser

Delegationen för hållbara städer presenterade investeringsprojekt som fått stöd under 2009. (jan)

Konferensen ”Forum för miljöforskning Staden”, anordnad av Delegationen för hållbara städer, 

MISTRA, FORMAS och Naturvårdsverket. (febr)

World Urban Forum 5 arrangerat av UN-Habitat i Rio de Janeiro, Brasilien. Temat för konferensen 

var ”The Right to the City – Bridging the Urban Divide”. Kunskapsledaren deltog. (mars)

Den tredje internationella EUKN-konferensen, Budapest. Temat ”The effects of demographic 

change on urban structures” lockade ca 120 deltagare. Från Sverige deltog förutom EUKN-kontoret 

också Borås stad, Halmstad kommun och Halmstad bostadsbolag HFAB, Gävle stad och forsknings-

stiftelsen FORMAS. Kunskapsledaren och MKC:s chef deltog. (sept)

EUKN deltog med en internationell utblick i departementets nationella lärkonferens. (sept)

Samverkan och samtal

Kontoret deltog under våren i mötena för nationella referensgruppen för arbetet med Leipzig-

stadgans genomförande vilket koordineras av Boverket. Kontoret deltog i augusti i det första infor-

mationsmötet för eventuella pilotkommuner. Boverket koordinerar en kartläggning av nationell och 

internationell forskning om den sociala dimensionen i stadsutveckling. Samråd har skett med MKC.

MKC /EUKN-kontoret deltog under våren i två möten om framtida forskningsstrategi för Hållbar 

stadsutveckling, ett regeringsuppdrag som Formas ansvarar för i samarbete med Arkitekturmuseet, 

Boverket och Riksantikvarieämbetet. 

Samråd har även skett med Ungdomsstyrelsen under arbetet med rapporten ”Värdefulla möten” 

och med Boverket under arbetet med deras kunskapsöversikt om social hållbar stadsutveckling.

Kontoret deltog under våren i fem lokala dialogmöten anordnade av Sweco Eurofutures AB. 

Erfarenheter i bokform

Hösten 2010 pågick arbetet med utgivningen av en handbok i lokalt förändringsarbete samt av 

utvärderingen av Växjös urbana utvecklingsarbete. Båda har centret bedömt som relevanta för kom-

muner som arbetar med lokala utvecklingsavtal och områdesutveckling. Båda publikationerna färdig-

ställs i början av 2011. 
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Internationellt, Övrigt

EccAR

Sedan 2007 är Botkyrka kommun fullvärdig medlem i nätverket Europeiska koalitionen av städer mot 

rasism (ECCAR). Nätverket initierades av FN-organet Unesco år 2004 med syfte att möjliggöra ett 

utbyte av erfarenheter och kunskap bland europeiska städer som vill utveckla och stärka sitt arbete 

mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. 

om behovet av att utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete mot diskri-

minering i Botkyrka • Tillsammans med Madrid (Spanien), Graz (Österrike) och Potsdamm 

(Tyskland) har Botkyrka ingått i ECCAR:s arbetsgrupp för indikatorer. Rapporten Study on Challenges 

in the Development of Local Equality Indicators – A Human-Rights-Centered Model (Unesco 2010) är 

en produkt av gruppens arbete. Syftet med rapporten är dels att ge en teoretisk bakgrund till utveck-

lingen av ECCAR-indikatorer för att kunna mäta rasism och ojämlikhet; indikatorer som dessutom ska 

kunna användas för att utvärdera kommunal verksamhet. Ett annat syfte har varit att undersöka och 

belysa de legala och praktiska aspekterna av användandet av indikatorer. 

Under 2010 skrev René León Rosales på kommunens uppdrag en rapport, ett diskussionsun-

derlag för hur Botkyrka kommun kan arbeta vidare med indikatormodellen. Rapporten publiceras i 

början av 2011 av MKC på svenska och engelska. 

European cities against racism – Responsibilities of cities in counteracting racism 

sustainably • Under 2010 tog MKC tillsammans med Botkyrka kommun, Linnéuniversitet i Växjö 

samt Växjö kommun fram en ansökan inom ramen för ett samarbete mellan fem ECCAR-städer. Ansö-

kan är beviljad av Europeiska Kommissionen. Tillsammans med MKC ska Botkyrka utveckla det kom-

munala antidiskrimineringsarbetet genom forskarcirklar som låter kommuninvånare med olika etniska 

bakgrunder och från olika delar av kommunen tillsammans med politiker och tjänstemän gemensamt 

undersöka kommuninvånarnas livsvillkor och den kommunala verksamheten. Syftet är att synliggöra 

eventuella diskriminerande, uteslutande, marginaliserande processer i kommunen och skapa ett under-

lag för vidareutveckling av arbetet mot diskriminering. Projektet löper mellan 2011 och 2013.

URBAcT

URBACT är ett EU-program med fokus på urbana utvecklings- och hållbarhetsfrågor. I programmet 

utbyter och utvecklar 29 länder och 250 städer runt om i Europa kunskaper och erfarenheter i nät-

verksform. Botkyrka är en av elva svenska kommuner som ingår i arbetet.

”Together: developing coresponsibility for social inclusion and well-being of 

all” • Genom MKC deltar Botkyrka kommun fram till årsskiftet 2012–2013 i URBACT-nätverket 

Together. Nätverkets fokus är att fördjupa kunskaperna om hur man i samråd med den lokala befolk-
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ningen boende kan utveckla arbetet med delaktighetsfrågor (coresponsibility), folkhälsofrågor och so-

cial hållbarhet. En central frågeställning är: Vad är ett bra liv, och hur mäter man det? Arbetet bedrivs 

med särskilt stöd och medverkan från Europarådet: Lokalt är projektet länkat till annat utvecklingsar-

bete i kommunen, med särskilt fokus på Alby. 

Projektmålen innefattar tre delar: att pröva Europarådets metodologi för dialog kring livskvalitet 

i ett antal fokusgrupper; att följa upp de centrala temana i utvecklingsprogrammet för Alby; samt att 

att särskilt bidra till utvecklingsprogrammets femte mål: att pröva nya arbetsformer i kommunen

I projektets operativa grupp ingår Ingrid Ramberg (projektledare) och områdesutvecklaren i Alby, 

Dennis Latifi. Central är också den lokala stödgruppen, en enhet definierad av URBACT som ska bestå 

av ett brett spektrum intressenter (i Botkyrka ca 25 individer) som kan bidra till och dra nytta av projek-

tet. Nätverket leds från Mulhouse i Frankrike. Partners är, utöver Botkyrka: Salaspils, Lettland; Pergine 

Valsugana, Italien; Braine l’Alleud, Belgien; Covilha, Portugal; Kavala, Grekland samt Debica, Polen.

Samtal om museer med Teresa Morales, oaxaca, Mexiko

Insamlingsstiftelsen Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling gästade 10 nov. MKC för sin 

prisutdelning och samtal med årets pristagare Teresa Morales. Minnesfonden presenteras av stiftel-

sens sekreterare Elisabet Olofsson. och pristagaren av stiftelsens ordförande Anita Theorell. Gruppen 

Andernas kraft bjöd på dansuppvisning i samband med ceremonin. Teresa Morales fick priset för sitt 

”envisa och kreativa arbete med lokala museer i Oaxaca, Mexiko, för att ha skapat ett nätverk för 

lokala museer över den sydamerikanska kontinenten och kurser för facilitadores som ska stötta 

och inspirera samhällen att med museerna uppfinna lösningar som gynnar lokal utveckling.”

Föreläsningar, internationellt

”Botkyrka, Sweden: Experiences and ongoing exchange”, The Together network researching new 

potential partners. Mulhouse, Frankrike. (jan, IR)

”60 years of overseas Korean adoption and the Korean adoption issue”, Trinity College, University of 

Cambridge, Cambridge, Storbritannien. (feb, TH)

”Muslims in Western countries”, Alexandria, Egypten. (april, LM)

“Being and becoming a transnational adoptee”, Jornadas del AFIN Adopciones, familias, infancies, 

Casa del Mar, Barcelona, Spanien. (maj, TH)

“Introducing Korean adoption studies”, The International Korean Adoptee Associations Gathering 

2010, Lotte Hotel, Seoul, Sydkorea. (aug, TH)

”Korean overseas adoptees: Between nationalism and transnationalism”, Institute on Globalization 

and the Human Condition, McMaster University, Hamilton, Canada. (sept, TH)

”Transnational adoption, globalisation and social work”, School of Social Work, McMaster University, 

Hamilton, Canada. (sept, TH)

“Introducing adoption cultural studies and Asian adoption studies” Intercountry Adoption Summit, 

Arden Park Hotel, Stratford, Canada. (sept, TH)

”Research Circles as a Tool for Anti-discriminatory Work”. ECCAR-konferensen i Uppsala. (nov, RL)

Inkludering och representation i kulturinstitutioner, Perspektivmuseet Tromsö, Norge (dec, LM)

”The role of local youth policies/authorities in access to social rights”, Enter. Access to social rights 

for young people from disadvantaged neighbourhoods. Europarådet, Strasbourg, Frankrike. (dec, IR)
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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 tillgängligt och intresseväckande sätt, så att resul-

tatet kan nå vid spridning och vinna många läsare. De böcker och rapporter som förlaget ger ut rör 

sig inom sfären utbildning, fortbildning och folkbildning.

Redaktionen har under året bestått av två personer, Ingrid Ramberg och Susan Juhlin (på deltid, 

1 dag/vecka)

Producerat under året

Berättelser om Botkyrka • Leif Magnusson, foto Andrzej Markiewicz

Alla hushåll i kommunen och alla kommunanställda fick redan 2009 sitt eget ex av Berättelser om 

Botkyrka. Inför 2010 beställde kommunen en tilltryckning för att kunna använda boken även i framti-

den, till exempel som gåva till nyinflyttade. En annan bok som sprids systematiskt genom kommunen 

är Mellan påsk och kadir, som i flera år delats ut i samband med medborgarskapsceremonin på Hå-

gelby i samband med nationaldagsfirandet.

Hållbar jämställdhet. Utvärdering av pilotprojektet ”Jämställdhetssäkring av 

biståndsbedömning i Botkyrka kommun” • Maria Aziz

Den utbildning som här utvärderades var riktad till tjänstemän inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Utbildningens syfte var bland annat att erbjuda tjänstemännen en grund för att granska sin egen 

biståndsbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv.

”… där isen höll nyss.” Östtyska erfarenheter före och under enhetsproces-

sen • Red. Frank-Michael Kirsch

”I oktober inträffar det återförenade Tysklands 20-årsjubileum. Enligt författarna är detta ett bra 

tillfälle att reflektera över vilka erfarenheter dessa två decennier fört med sig i både samhället, 

ekonomin och litteraturen. Antologins undertitel Östtyska erfarenheter före och under enhets-

processen relaterar träffande till innehållet. /…/ Insikten om att östtyskar än idag definierar sin 

identitet utifrån de erfarenheter de bär med sig ifrån tiden före Berlinmurens fall löper som en 

röd tråd genom boken. (Personhistorisk tidskrift, nr 2 2010.)

vid framtidens hitersta gräns. om maskulina elevpositioner i en multietnisk 

skola • René León Rosales

”Författaren [slirar] aldrig på vad det är för kunskap han är ute efter och vad för kunskap han 

kan uttala sig om, utan fullföljer sin teoretiska linje. /…/ Rosales [lyckas] med att inte skuldbe-

lägga de enskilda lärarna, vare sig för hur de agerar i den observerade interaktionen eller för hur 



36

de bidragit till att organisera de rum som undervisningen bedrivs inom. Inte heller söks orsaker 

i pojkarnas handlingar. /…/ Vid framtidens hitersta gräns behandlar ett ämne som länge varit 

intressant, intressant och politiskt viktigt. Det är en avhandling som erbjuder ett rikt empiriskt, 

ingående analyser och beskrivningar och som riktar kritik mot hur särskiljande ordningsprinciper 

reproduceras på skolans samtliga nivåer.” (Opponenten, Anna Sofia Lundgren, Umeå Universitet, 

i tidskriften RIG, nr 2, 2010)

Avhandlingen har även blivit uppmärksammad av: 

Nationella sekretariatet för genusforskning. Maj 2010. (http://www.genus.se/meromgenus/genusflo-

det/genusflodetdetalj//svart-att-vara-idealelev-i-fororten.cid938118)

Skolporten. September 2010 (http://www.skolporten.com/art.aspx?id=Fjcgt) 

Lärarnas tidning, september 2010

Magasin 360, februari 2011

Exil, författarporträtt • Lütfi Özkök

Åtta vykort producerades till utställningen om Författare i exil. 

Samhällsutveckling på områdesnivå. Erfarenheter från Albyprocessen • Ingrid 

Ramberg

Rapporten återfinns förutom i tryckt form även på URBACT:s hemsida, http://urbact.eu/en/projects/

quality-sustainable-living/together/our-partners/

Transnationell kultur i marginalen: Ett vitalt fenomen i motvind. Rapport från 

ett kartläggningsprojekt utfört av Mångkulturellt centrum på uppdrag av Sta-

tens kulturråd • Yael Feiler 

Projektet genomfördes under hösten 2009 och våren 2010. En bilaga med fylliga intervjuer ligger på 

hemsidan.

Rådslag. Hur funkade det? Botkyrka kommuns rådslagssatsning under 2010. En 

utvärdering • Maria Aziz

Botkyrka har provat två modeller för medborgarinflytande och det kan konstateras att små öppna 

dialoger gav goda möjligheter till inflytande, men lockade få att delta. Stora beslutande rådslag 

lockade fler, men heta politiker hade litet för bråttom så förankringsarbetet blev lidande.

Mångkulturella almanackan • Red. Ingrid Ramberg

Som vanligt handlade året om att sälja en årgång (2010) och parallellt producera nästa (2011). 

Mångkulturella almanackan såldes som särskilt erbjudande till prenumeranterna på Uppsala nya tid-

ning samt Sydsvenskan. För andra året fanns den också i Designtorgets butiker. Under hela året satt 

en storformatsalmanacka, 3x14 meter, i Gottsunda centrum, placerad där av fastighetsägaren som 

köpt visningsrätt. Hösten 2010 fick almanackan en egen sida på Facebook.
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Fotografi

dEN FoTogRAFISKA doKUMENTATIoNEN har under året inriktats på två huvudspår: Bot-

kyrka samt Fatbursparken på Södermalm. Nytt under året är att en tematiskt upplagd bildbank nu 

finns på Flickr.com

Produktionen har handlat om webb, marknadsföringsmaterial, publikationer och utställningar.

Speglar och fönster

Om projektet Fatbursparken, bildtema i årets verksamhetsberättelse, säger fotografen

”Fatbursparken är en park på Södermalm som ligger mellan Stockholms södra och Medborgar-

platsen. Fram till 1800-talet fanns här den lilla sjön Fatburen. Därefter låg Södra Stations gods-

bangård på platsen tills stationen på 1980-talet grävdes ned och parken anlades. 

 I januari 2010 påbörjades arbetet med Citybanan i parken. Tyskar och polacker började borra 

hål i marken för att skydda husen, engelsktalande arborister avverkade tiotals träd, svensktalan-

de byggde en väg inte helt enligt ritningarna – för att bevara en rad körsbärsträd. Det var också 

början på mitt fotografiska arbete i parken. Jag såg framför mig ett tillfälle att både dokumen-

tera en specifik plats med människor som använder den och berätta något större om det urbana 

livet, om vårt behov av natur, om människans, samhällets, världens komplexitet.

 Under ett år gjorde jag en resa: från förändringar i landskap, genom möten med många av 

dem som på ett eller annat sätt använder parken, till att sitta vid samma bord som mina lands-

män och se speglingar av arbetsplatsen i deras ögon. En resa som är två: både fysisk och mental. 

Den mentala delen beskrivs bäst genom ett möte med Tomas: under en kort period runt midsom-

mar står han med sina döttrar och väntar på flygplanens skuggor, det är bara de tre och ingen 

annan som ser skuggorna. Jag känner igen skuggorna och jag känner igen känslan – att jaga 

någonting flyktigt och viktigt som man har ensamrätt på.

 Den nya Fatbursparken kommer att stå klar 2015. Det är deadline för min resa på den lilla 

ytan.”
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Biblioteket

MKc:S 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 cirka 20 000 titlar, dessutom finns tre dagstidningar och närmare 

50 tidskrifter.

Besökarna är studenter från bland annat Södertörns högskola, Stockholms universitet, Socialhög-

skolan och Lärarhögskolan samt studerande på såväl högstadie- som gymnasie- och folkhögskolenivå. 

Biblioteket har låntagare från hela regionen, med en tyngdpunkt på länets södra delar. Därtill lånas 

förhållandevis mycket litteratur ut genom så kallade fjärrlån till främst universitetsbibliotek i Sverige 

och Norden, men även till exempelvis Regeringskansliets bibliotek och Sveriges Radios bibliotek. 

Förutom en del spontanbesök från olika gymnasier och vuxenutbildningar har Biblioteket tagit 

emot planerade studiebesök från Stadsmissionens folkhögskola (Liljeholmen), från Slagsta strands 

vuxen- & introduktionsutbildning samt Riksteatern.

Samarbeten

Biblioteket samarbetar med utställningsansvariga vid MKC i samband med olika utställningar i såväl 

utställningshallen som Galleriet/Länken. I samband med större konferenser har Biblioteket bidragit 

med ämnesvisa bokutställningar. Biblioteket har även lokal förankring i form av samarbete med Bot-

kyrkas och Huddinges folkbibliotek.

Under året

Micromarc • Övergången till det nya bibliotekssystemet Mikromarc präglade våren. Övergången 

har gått synnerligen smidigt, mycket tack vare god support från Bibliotekscentrum som administrerar 

programmet i Sverige.

Lånemängden • Antalet lån har minskat något efter avknoppningen från Södertörns högskolas 

och Karolinska Institutets bibliotekssystem, vilket förutspåddes i verksamhetsberättelsen för 2009. 

Dock har närmare 3 000 lån hanterats under året.

Biblioteksansvarig har deltagit i en studiebesöksdag på Kulturhuset i Stockholm samt i en konferens 

och utbildning vid Kungliga Biblioteket rörande Deweysystemet. Biblioteksansvarig och biblioteksas-

sistent har deltagit i en Mikromarc-dag, för information och vidareutbildning i det nya bibliotekssyste-

met. Biblioteket har haft en praktikant från Arbetsförmedlingen.

Fortlöpande under året har gallring och omflyttning från huvudbibliotek till bokmagasin skett. Ef-

tersom utrymmet i själva bibliotekslokalen är begränsat, måste även en del ”aktiva” hyllor (signum) 

placeras i bokmagasinet.
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reception & Butik / webbshop

REcEPTIoNEN ocH BUTIKENS öppettider är desamma som utställningens: tisdag–onsdag 

12–17, torsdag 12–20, fredag 12–15 samt söndag 12–16. Söndagar bemannas butiken av centrets 

övriga personal. Dels av ekonomiska skäl, dels för att stärka relationen till besökare och pågående 

utställningar. 

Butikens profil

Butikens profil motsvarar MKC:s generella linje. Under 2010 vigdes delar av sortimentet till barn och 

vi fokuserade på både varor och böcker till just denna kundgrupp. Barnböcker sålde bra under hela 

2010.

Det som gör butiken unik är att vi som återförsäljare saluför samtliga böcker från MKC:s eget 

förlag. Vi har också böcker från andra förlag samt varor som har anknytning till aktuella utställningar, 

detta år profilerar oss genom att ha en hel sektion med böcker på temat våld, som knyter an till den 

aktuella utställningen som handlar just om urbant våld. Till Lütfi Özköks utställning med författarpor-

trätt på temat exil togs de medverkande författarnas böcker in. Dessutom trycktes en mindre vykort-

kollektion upp av förlaget. Dessa har köpts av återförsäljare, bland annat andra museisbutiker. 

Webbshopen • Den har nu integrerats som en stadig del av butikens verksamhet och är ett virtu-

ellt fönster utåt.

Året i siffror

Försäljningen och faktureringen genom butiken uppgick under året till 879 928 kronor inklusive 

moms (678 914 kronor 2009), en kraftig ökning i förhållande till föregående år. Dessa siffror innefat-

tar både försäljning över disk och via webbshop. 

Den bäst säljande artikeln alla kategorier är Berättelser om Botkyrka som trycktes om och såldes 

i 6 038 exemplar följt av Mångkulturella almanackan 2011 med 3 892 exemplar och Mångkulturella 

almanackan 2010 2 092 ex. som sålde väldigt bra i början av 2010.

Under julhandeln fanns almanackan till försäljning även på Designtorgets butiker runt om i lan-

det för andra året i rad.

Ur vykortskollektionen med Lütfi Özköks bilder utmärkte sig kortet på den enda kvinnan Nelly 

Sachs som sålde i 711 exemplar.

MKC:s kundregister omfattade vid början av 2011 totalt 4 866 företag och 9 674 enskilda indi-

vider.
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Tavernan, Lokaler och uthyrning

”Stort TACK för det perfekta arrangemanget idag! Logistiken, fikat, lunchen, föreläsningarna och 

det oerhört trevliga bemötandet från alla på MKC - allt var perfekt! Det var många som uttryckte 

sin uppskattning för studiedagen och jag hoppas att våra vägar korsas fler gånger.”

”Allt fungerade jättebra, ni fixade t.o.m. glutenfri kost till en kille trots att jag glömt förboka det. 

Stort tack. Vi återkommer gärna.”

vÅRA KUNdER äR mycket nöjda med servicen i samband med uthyrningen och återkommer till 

oss med alltifrån små möten till stora planeringsdagar för sina respektive avdelningar och arbetsplat-

ser. Mun till mun-metoden har visat sig var en bra marknadsföring för just uthyrningsdelen vilket syns 

på att lokaluthyrningen fortsätter gå bra. Centret tar emot bokningar av allt från konferenser och 

utbildningar till planeringsdagar av olika slag. 

Tavernan

”Kryddornas krig” är mottot i Tavernan som ofta prövar nya blandningar. Personalgruppen har koll 

särskilt på traditioner i Mellersta Östern. Konceptet är lagad vegetarisk mat från olika delar av värl-

den. Inspiration kommer dessutom från möten, litteratur och resor. 

Utbud • Tavernan är en blandning av vegetarisk restaurang och kafé.Utöver det uppdukade te- 

och kaffebordet finns ett dussin kaffedrinkar varav några egna kompositioner. Till kaffet har Tavernan 

alltid egenbakat kaffebröd. Olika teblandningar serveras, exempelvis en egenkomponerad ”Fittja-

blandning” inspirerad av den stora hallonodling som förr fanns vid Fittja gård.

Lunch serveras varje dag, en dagens rätt med tillhörande salladsbuffé. Det går även att få gre-

kisk sallad eller en ”Norra B”-smörgås. Populär är även den vegetariska mezetallriken.

Popular brunch • Besöken i Tavernan har ökat under året. I samband med satsningen på 

att få fler besökare till centret på söndagar prövades 2009 ett brunchkoncept. Dagens Nyheters 

kafékommission besökte brunchen och gav den högsta betyg. I betyget 5 togs allt från mat, atmosfär, 

barnvänlighet till saker att göra i närheten in. ”Stockholms överlägset bästa alternativ inom kategorin 

vegetariskt”, löd omdömet. Effekten blev en publikrusning som hållit i sig under 2010. då brunchen 

serverades varannan söndag 

lokaler

Utvecklingsarbete • För att kunna tillgodose kundernas önskemål har vi utökat våra grupprum 

med tre extra rum. I huvudbyggnaden förbättras steg för steg utställningshallens tekniska utrustning. 
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Möjligheten att använda ljud och rörliga bilder har ökat. Inför 2011 planeras en översyn av den akus-

tiska miljön.

Runt årsskiftet 2009–2010 gjordes viss ombyggnad av Tavernan. Arbetet avslutades under hös-

ten när fläktsystemet blev klart. 

Många av kontorslokalerna är i stort behov av upprustning. Det arbetar vi med steg för steg. I 

östra flygeln renoverades tre rum från golv till tack, ytterligare ett rum fick golvet utbytt. Upprust-

ningen kommer att fortsätta med östra och västra flygeln och gamla huvudbyggnaden.

Skadegörelse och inbrott • Skadegörelse i form av krossade fönsterrutor minskade under 

året. Men vid årsskiftet gjordes ett inbrottsförsök i huvudbyggnaden. Flera fönsterrutor i biblioteket 

sågades. 

Besökare och kunder 

Vardagens besökare till Tavernan är bokade grupper, biblioteks- och utställningsbesökare och 

lunchgäster från närområdet. Konferensverksamheten ökade under året och fler väljer att förlägga 

kompetensutvecklingsmöten till centret. Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Riksteatern, 

Södertörns fjärvärme, Karolinska universitetssjukhuset är några av våra återkommande kunder.

Samarbetet med Barn- och ungdomsförvaltningen och Reggio Emilia fortsätter. Ateljerista- 

utbildningen förlades till centret för andra gången, och pedagogista-utbildningen återkom under 

2010 för fjärde året i rad. Många av de elever som har gått utbildningarna har återkommit till centret 

för att gå en kurs i Pedagogisk dokumentation med sina respektive arbetsplatser. Även samarbetet 

med Fittjaskolan fortsätter. Flemingsbergs förskolor och Älvjö STF hör till årets nya kunder. Den 5 

oktober samlades samtliga kommunens gymnasielärare på Fittja gård för en stor konferens om gym-

nasiereformen 2011.
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IT

IT-gRUPPEN BESTod under året av Katrin Holmberg, informationsansvarig (sammankallande), 

Tatiana Vega Quiñones, husintendent, Niklas Johansson, tekniker och vaktmästare och Ernesto Vil-

lanueva, driftstekniker.

Driftsteknikern ansvarar för löpande arbetsuppgifter som skötsel av server och nätverk, inköp 

och installation av nya datorer, inköp av och kontakter med support, skapande av e-post-konton och 

användarkonton, samt iordningställande av datorer åt användare. Driftteknikern har också kontoansvar 

inom området. Husintendenten gör övriga inköp och sköter planering av övrig teknik. 

Policy och rutiner

Sedan 2008 finns en it-policy för användare vid MKC. Alla användare i centrets it-miljö måste ta 

del av policyn och förbinda sig att följa de regler som där föreskrivs. Därtill har gruppen formulerat 

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 problem. 

Gruppen har sina protokollförda möten en gång per månad och protokollen finns tillgängliga 

för hela personalen. Att arbeta medvetet med att tillgängliggöra information om gruppens arbete, 

it-utvecklingen, har varit viktigt under året.

Utvecklingsområden

Trådlös anslutning till internet har efterfrågats av många lokalhyresgäster. It-gruppen undersökte 

möjligheterna men lyckades inte införa detta under 2010.

Blå boken, vårt kassa- och bokningssystem (Filemaker), uppgraderades under året på grund av 

den nya kassaregisterlagen.

Stadsnätet är inkopplat till MKC men under 2010 lyckades vi inte komma fram till med kommu-

nen hur vi kan använda det. Arbetet fortsätter under 2011.

Institutionens datorpark förnyas och uppdateras kontinuerligt. It-gruppens mål är att vara up to 

date med utvecklingen. Under året försågs tre medarbetare med nya datorer. Pedagogiska verkstan 

försågs med en Macintosh-dator för planerat arbete med rörliga bilder i barngrupperna.

Under sommaren 2010 bytte vi telefon system från Telias centrex till Ventelo. Vi har delvis köpt 

vårt eget växelsystem. Mobiltelefoner ersatte de stationära telefonerna och vi blev mer tillgängliga. 

Biblioteket fick en ny nätverksskrivare/ kopiator. Även flyglarnas skrivare kommer att bytas till 

nästa år. Vi kommer att byta leverantör från OFFICE till Prodoc.
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Personal och administration

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grunden för det personalpolitiska arbetet utgår från en årlig plan för systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Planen revideras kontinuerligt och innehåller uppgifter om hälsoarbete, kompetensutveckling, ergono-

miska bedömningar, policyutveckling och rutiner kring säkerhet. Centret har ett avtal med Söderakuten 

Slussen genom vilken personalen erbjuds regelbundna hälsokontroller. Personalen kan på arbetstid till 

subventionerad kostnad simma och träna en gång i veckan på Fittjabadet eller motsvarande.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker på tre olika sätt i organisationen. 

Den första nivån är gemensamma insatser. Främst har detta skett på personalmöten där personal 

på centret gett inblickar i olika studier som genomförts. Vid två tillfällen har inbjudna gäster medver-

kat för att berätta om verksamhet relevant för centrets uppdrag eller organisation. Personalmöten 

sker var femte vecka. 

Den andra nivån är insatser för att utveckla den egna professionen. Tre anställda har genomgått 

projektstegen ”Att leda och arbeta i projekt”. Projektledarutbildning är en grundläggande färdighet 

som är önskvärd på centret. Två medarbetare deltog i en konferens i England anordnad av University 

of Leicester´s School of Museum Studies. Säkerhetsansvarig och två ytterligare medarbetare deltog i en 

kurs inom systematiskt brandskyddssarbete. Inom området ledarskap har självstudiematerial från Insight 

Lab och Bonniers Busniess Publishing införskaffats. Arbetsledare har även deltagit på korta externa 

föredrag på samma tema. Tavernans personal har vid ett tillfälle besökt kollega och jämfört utbud.

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

gäller program, läsgrupper, seminarier och konferenser. Denna del i kompetensarbetet fokuserar på 

kunskapsinnehållet i centrets uppdrag som kunskapsorganisation.

certifiering, hållbar utveckling

Centret arbetar med att utveckla olika sidor av organisationen och verksamheten för att nå de mål 

som ingår i Ålborgkonventionen för en hållbar organisation. Certifieringen samlar det interna kvali-

tetsarbetet. Det program som upprättas gäller för 2009–2011. Arbetet bedrivs inom ekonomi, perso-

nal, miljö och socialt. Följande insatser gjordes 2010:

•	 Jämställdhets-	och	mångfaldsplanen	analyserades

•	 Insatser	för	tillgänglighet	har	genomförts

•	 Kommunen	har	genomfört	en	tillgänglighetsbesiktning

•	 Källsortering	har	utvecklats

•	 Upprustning	och	underhåll	av	arbetsrum	i	Östra	flygeln	
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Personalfrågor

Personaladministration. Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtaganden enligt PL-KL 

(pensionsavtal för anställda inom kommun och landsting och landsting) samt för tjänstegrupplivförsäk-

ring. Ersättning till styrelsen utgår enligt regler för arvoden till förtroendevalda i Botkyrka kommun.

Sjukfrånvaron under året var totalt 2.7 % varav 2.2 korttidsfrånvaro och 0.5% långtidsfrånvaro. 

Antalet årsarbetare var 25.7 (2009 var det 24.3 varav 14.35 var kvinnor och 11.1 var män). 

Mångfalds- och jämställdhetsplan

MKC strävar efter att förhålla sig medvetet och genomföra insatser för att utveckla mångfalds- och 

jämställdhetsarbetet i tre led; organisationen, produktionen och kund- och publikrelationen.

Organisation • MKC har under ett decennium arbetat med att öka mångfalden i organisationen. 

Främst är det en kvalitetsfråga för vår egen verksamhet. Möten med olika målgrupper, Botkyrka som 

plats och förståelse av vad som händer i samtiden kräver av oss en känslig inläsning som underlättas 

av att personalen har mångfaldsreferens.

Vi vill leva som vi lär. MKC arbetar med att studera hur mångfalden ser ut i olika offentliga organisa-

tioner och mot den bakgrunden behöver vi ha en stark legitimitet och en egen praktik som en mång-

faldsorganisation med höga ambitioner. 

 Fast personal  antal heltid deltid

 Män  9 7 2

 Kvinnor  17 11 6

Yrkestyper • Organisationen kännetecknas av en stor spridning av funktioner och yrkestyper 

vilket förstärker mångfaldsdimensionen i organisationen. Variationen skapar svårigheter att jämföra 

likvärdighet i arbetsinnehåll och utövning. Vi betonar ansvarsfrågor i arbetsbeskrivningarna.

Följande tjänstekategorier finns: bibliotekarie, biblioteksassistent, forskningsledare, forskningsas-

sistent, forskare, ekonom, ekonomiassistent, Kaféansvarig, kafébiträde, informatör, programansvarig, 

tekniker, driftstekniker, utbildningsledare, fotograf, redaktör, receptionist, intendent, lokalvårdare, 

pedagog/värd, kulturpedagog och chef.

Bakgrund • Vi har valt att kategorisera bakgrund i fyra olika delar; 1) Född i Sverige av minst en 

förälder född i Sverige, 2) Född i Sverige av två föräldrar födda utomlands, 3) Född utomlands inom 

Europa samt 4) Född i ett utomeuropeiskt land.

  1 2 3 4

 Män 3 1 1 4

 Kvinnor 6 2 – 9 

Ursprungsländer bland de utlandsfödda i personalgruppen:, Bolivia, Chile, El Salvador, Irak Korea, 

Pakistan, Polen, Syrien, Turkiet, Uruguay och Uzbekistan. Bland medarbetarna så väljer några att 

definiera sig som assyrier, kurd och syrian.

 Ålder –30 år 30–40 40–50 50–60 60–

 Män  – 6 1 2

 Kvinnor – 6 4 4 3
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Projektanställda • Projektanställning, timanställning och praktik är och har varit vägar in i 

organisationen. 

Praktikanter • Centret har en generellt positiv uppfattning om att ta emot praktikanter. Prak-

tikanterna kommer från grundskolan, gymnasieskolan (St Botvids gymnasium), folkhögskolor och 

högskolan, främst från Stockholms universitet och Södertörns högskola. Vi tar även emot praktikanter 

för arbetsprövning och av andra arbetsmarknadsskäl. 

Personal under året

Namn  Befattning

Abdulahad, Elizabeth kafébiträde 

Berseneff, Cina kaféansvarig 

Björsell, Frida konstpedagoog 

Carlstedt, Margareta biblioteksansvarig 

Castro, Marita intendent 

Edström, Nina forskningsassistent 

Holmberg, Katrin informationsansvarig 

Hussain, Saadia (anställd av Botkyrka kommun)

Hübinette, Tobias forskningsassistent / programansvarig  

Hyltén-Cavallius, Charlotte forskningsledare 

Johansson, Niklas utställningstekniker / vaktmästare 

Larin, Julieta ekonomiassistent 

León Rosales, René utbildningsansvarig 

Magnusson, Leif verksamhetschef 

Markiewicz, Andrzej fotograf 

Morberg, Mikael kunskapsledare 

Ramberg, Ingrid redaktör 

Tsolakidis, Andy butiks- och receptionsansvarig 

Younes, Dara lokalvårdare 

Vega, Tatiana intendent 

Villanueva, Ernesto tekniker 

Özkan, Aydan-Sedef ekonomiansvarig 

visstidsanställning

Gresh, Joan kafébiträde 

Haiulina, Nodra ekonomiassistent 

Juhlin, Susan biblioteksassistent / redaktionsassistent

Lindholm, Teresa kunskapsledare 

Mardan, Amel kafébiträde 

Timanställda

Kirsti Abrahamsen 

Berg, Puma 
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Bilouni Silvana 

Cartagena, Claudia

Clason Sigurdsson,Marita 

Jimenez Jose 

Lappalainen, Hanna

Magnusson, Johan

Morales, Karla

Nikulina, Luba S.

Sjönborg, Mia

Wikström, Jasmin

Yacoub, George

Özkan, Burak

Projektanställda

Aziz, Maria 

Feiler, Yael

Kirsch, Frank Michael

Praktikanter

Aytekin, Meryem 

Gresh, Joan 

Kocak, Hatice 

Logge, Jessica 

Malki, Joseph 

Morberg, Siri 

Nordin, Marie

Roble, Ali

Tok, Gamze 
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Årsredovisning 

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.

Under året beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som de förbrukas under 

året 2010. 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 2010 2009
Botkyrka kommun 5 760 000 5 800 000
Stockholms läns landsting 1 200 000 1 200 000
Statens kulturråd 1 100 000 1 100 000
SUMMA 8 060 000 8 100 000

Not 2. Projektbidrag förbrukat 2010 överfört 2011
Botkyrka kommun

Barn och ungdomsnämnden 400 000 
Indikator 100 000 
Områdesarbete 60 000 
Bollplank 50 000 
Forskningscirklar 60 000 
Rådslag 100 000
ECCAR  100 000
SUMMA 870 000 

Statliga och övriga projekt

Att minnas migration (SKF) 35 000
Göteborg idrott 250 000
Södertörns högskola 100 000 
Kammarkollegiet 425 000 
Statens kulturråd 500 000 
Barnboken   80 000 
Ungdomsstyrelsen 50 000 
Exil  100 000  50 000 
Framtidens kultur 102 000 
EUKN  1 213 635 
SUMMA 2 775 635 130 000 
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Not 3. Övriga intäkter 2010 2009
Avtalsintäkter 119 783 483 115 
Hyresintäkter 398 013  342 923 
Lönebidrag 561 235  113 396 
Fakturerade kostnader 51 681  48 981 
Övriga rörelseintäkter 0 112 375 
SUMMA 1 130 712 1 100 790 

Not 4. löner & övriga personalkostnader
  2010 2009
Löner 8 406 520  7 651 208 
Sociala avgifter 3 491 471  3 262 385 
Resor 88 248  89 663 
Övriga personalkostnader 126 632 138 267 
SUMMA 12 112 907  11 141 523

Antalet årsarbetare under 2010 var 25,7 ( 2009 24,3 varav 13,35 var kvinnor och 10,95 män.)

Sjukfrånvaron under året var totalt 2,7% varav 2,2 korttids och 0,5% långtidsfrånvaro.

Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtagande enlig PL-KL (pensionsavtal för anställ-

da inom kommun och Landsting) samt tjänstegruppförsäkring.

Not 5. Maskiner & inventarier 2010 2009
Ingående anskaffningsvärde 2 415 618 2 303 850 
Inköp 62 037 111 768 
Utgående anskaffningsvärde 2 477 655 2 415 618 

Ingående avskrivningar 2 097 005  1 945 496 
Avskrivningar 163 914  151 509 
Utgående ackumulerade avskrivn. 2 260 919  2 097 005 

Utgående restvärde enligt plan 2166 736  318 613 

Not 6. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 
  2010 2009
Erhållet bidrag överfört till kommande år
Semesterlöneskuld 240 022 294 646 
Upplupna kostnader 64 416 72 116 
Upplupna intäkter 130 093 315 000 
Beräknade arvode till revision 30 000 30 000 
Summa  464 531 711 762 
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Revisionsberättelse
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