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Inledning

VI ÄR DEN KULTURELLA MÅNGFALDENS MÖTESPLATS OCH RÖST!

Efter långa och inspirerande interna diskussioner och med stöd från professionella kommunikatörer lan-

dade vi i denna uppfodrande beskrivning av vår roll. Vi lutar oss mot en kunskapsresa som tagit nästan 30 

år att genomföra när vi hävdar detta. Åtskilliga projekt har rapporterats i böcker och skrifter, konferenser 

och utställningar, utbildningsinsatser och diskussioner, i program, samarbeten och pedagogiska möten. Vi 

har forskat, utbildat och presenterat samt utbytt fakta, erfarenheter och visioner med olika målgrupper. 

Kunskapsmålet har hela tiden varit att göra människor bättre rustade att agera och tillitsfullt hantera den 

mångfald som finns i det svenska samhället. 

Vårt fokus är att skapa en bred och djup kunskap om hur migration i vid mening påverkar sociala och 

kulturella villkor för individer, grupper och samhället i stort. Vår ingång är kritiska perspektiv på kulturarv 

och svenskhet samt hur de urbana livsvillkoren utvecklas. Centret har följt segregationsfrågan över tid och 

vår placering i Fittja, norra Botkyrka och Botkyrka lär oss ständigt nya saker om hur utrymmet att agera 

formas av politiska och civila samspel.

Vi rör oss på många mötesplatser runt om i landet men vårt hem är Fittja gård och det är också den 

mötesplats som vi arbetar hårdast för att utveckla.

Sedan några år utvecklas verksamheten under mottot ”Växla upp”. Kvittot på att arbetet kommit igång 

är att vår omsättning ökat tre år i rad, bland annat genom nya projekt och uppdrag inom forskning och 

utbildning. Växla upp har en strategisk betydelse för den grundläggande verksamhets idén. En prioriterad 

satsning under året har varit utbildningsverksamheten som under 2015 funnit mer strukturerade former. Vi 

har utvecklat en större bredd och tydlighet i utbudet. Våra utbildningsinsatser är en viktig del i vårt uppdrag 

att sprida och stimulera kunskapsutveckling som metod att ta sig an förändringsarbete på både inividnivå 

och inom institutioner och organisationer. Vi verkar i och utanför Botkyrka. Vi har statligt stöd och lands-

tingskommunalt stöd för delar av verksamheten. Vår ambition är att utöka både plattformen och räckvidden 

för vår verksamhet. Ett steg vi tog under 2015 var att ingå avtal med Länsstyrelsen i Stockholms län för att 

vidareutveckla den normkritiska metoden ”Lås Upp”. En del av detta är en högskolekurs i normkritik som 

kommer att ges under 2016 i samarbete med Södertörns högskola. I sammanhanget är det på sin plats att 

tacka Kvinnojouren i Botkyrka för förtroendet att förvalta deras fleråriga arbete.

Samarbeten är centralt för oss. Flertalet av våra kunskapsteman har vi förvaltat just genom samarbeten 

av olika slag och omfattning. Under 2015 gav vi tillsammans med Konstfack ut boken Konsthantverk i 

Sverige Del I och vi medverkade till framtagningen av projektet ”Bilders makt” som Postkodlotteriet bevil-

jade stöd för. Vidare har vårt samarbete med Historiska museet fortsatt på forskningssidan med ”Museer 

bortom homogeniteten” och ”I stadens utkant”, det senare ett projekt i samverkan med Institutet för 

språk och folkminnen, Stiftelsen Kulturmiljövård och É Romani Glinda. Inom ramen för Unesco LUCS, Lokalt 

Unescocenter för Samverkan, har kontakter utvecklats och fördjupats med fler högskolor, kommuner och 

organisationer. MKC är medlem i Unesco LUCS och bidrar där med kunskapspiloten ”Bilders makt”. Under 
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året har vi haft tre gästforskare med egna forskningsmedel knutna till centret vilket varit positivt för vår 

miljö och vårt uppdrag.

Flera utmaningar har präglat året. Vi har haft förändringar bland personalen vilket inneburit att nya 

medarbetare ska finna sin plats samtidigt som kontinuiteten säkras så att uppdrag kan hanteras och 

utvecklas. Vi överlämnade forskarnätverket som FORTE stödjer till Uppsala universitet i samband med 

personalförändring. Vi delade även en basgrupp i två delar för att stärka processerna kring publikarbete, 

utveckling av mötesplatsen samt tema kulturarv. En annan, yttre utmaning var flyktingsituationen. Vi påbör-

jade ett arbete efter sommaren med att hitta nya former för en del av verksamheten. Det arbetet fortsätter 

framöver. Den mobila verkstaden som vi startade under året kunde användas för uppsökande verksamhet 

i några flyktingboenden. En annan utmaning var att vi ändrade inriktning på den planerade utställningen 

om Turkiet och senarelade den till februari 2016 med ett vidgat tema. Denna ändring föranleddes av den 

uppkomna flyktingsituationen.

Under året påbörjade Botkyrka kommun en omorganisering av kommunledningsarbetet som får effek-

ter på MKC. Framöver blir centret mer involverat i implementeringen av de interkulturella målen och vi kom-

mer att kunna bidra med insatser nationellt och internationellt. I praktiken innebär det ett vidgat kunskaps-

uppdrag där vi bidrar i de löpande processerna kring kommunen som organisation och Botkyrka som plats.

Då vi 2014 gjorde ett svagt ekonomiskt resultat innebar 2015 en extern översyn av ekonomiska ruti-

ner, införskaffande av nytt bokföringsprogram samt strukturarbete med kommunikation och en del mindre 

förändringar i organisationen. Utfallet av detta kvalitetsarbete följs upp kommande år. Den ekonomiska 

situationen för centret har återställts från ett stort minus till ett litet plus. Bakom denna förändring ligger ett 

stort jobb med tydligt fokus hos många medarbetare som har ekonomiskt ansvar och mål att hantera för att 

klara denna svängning. På samtliga egna rörliga intäkter har arbetet gått bra liksom inom projekt. 

Under verksamhetsåret medverkade MKC till att dela ut ett stipendium, Annick Sjögrens arbets- och 

resestipendium. År 2015 års mottagare blev Karin Marieme Niang för hennes projekt ”Systrar som syr”. 

Som medlem i Unesco LUCS gladdes vi också åt att dess första stipendiat blev Sauda Luzze, Alby.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla som delar min tid på MKC och det viktiga 

arbete vi dagligen utför. Vi förvaltar ett förtroende från vår styrelse och från en mängd andra aktörer i olika 

sammanhang. Numera ingår många relationer i det nätverk som utgör grunden för vårt uppdrag att fung-

era som mångfaldens mötesplats och röst. Vi är förstås inte den enda aktören för detta men vi är en av 

dem som tagit sig an uppgiften att med kunskap stärka förståelsen och betydelsen av de förändringar som 

behöver ske för att vi ska kunna tala om, och leva i, ett öppet och icke-diskriminerande samhälle.

Fittja gård i mars 2016

Leif Magnusson

Verksamhetschef
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Uppföljning mål 2015

MKC har sex interna delmål som styr verksamheten.

MÅL 1

MKC ska producera kunskap om migration, kulturarv, diskriminering och  

urbana livsvillkor.

MKC har genomfört forskning inom samtliga delar inom målområdet under året. Genom pågående forsk-

ningsprojekt såsom ”I stadens utkant, om romers historia”, ”Museer bortom homogeniteten” och ”Att 

göra bortom normen” bidrog centret ytterligare till ett mer inkluderande kulturarv. Utvärderingen av utbild-

ningsinsatser för romska brobyggare fördjupade dessutom kunskaperna om såväl olika romska gruppers 

villkor runt om i landet, som om statens och kommunernas inkluderingsarbete. Forskning om dialog och 

delaktighet i urbana miljöer har förstärkts genom att en forskare förlagt sitt projekt om fördjupad demo-

krati till MKC. Forskning om flyktingar från Afrikas horn har bidragit till kunskap på migrationsområdet. 

I slutet av året rekryterades en ny forskare till MKC, som utifrån ett idéhistoriskt perspektiv kommer att 

kunna stärka både de frågor vi ställer och hur vi förvaltar den kunskap vi skapar.

MKC:s stöd till etableringen av Unesco LUCS:s kunskapsstruktur har inneburit att MKC blivit medlem i 

föreningen och att vi initierat kunskapspiloten ”Bilders makt” om stereotypa framställningar av minoriteter. 

MÅL 2

MKC ska kommunicera kunskap i dialog med universitet och högskolor, 

civilsamhälle, näringsliv och offentlig verksamhet.

Verksamheten under året har omfattat alla de aktörer som pekas ut i målbeskrivningen. Utvecklingen av 

utbildningsutbudet vid centret har varit prioriterad. Tre nyanställda utbildare har mött de olika målgrup-

perna och tillsammans med Södertörns högskola tagit fram en utbildning för lärare om normkritik i skolan 

som ges under 2016. 

Målet att fördjupa den lokala förankringen adresserades i form av tre konkreta projekt: utställningen 

En på miljonen, Mobila verkstan samt Bussprojektet kopplat till Nationell psykos!. Verkstad, program och 

visningar har varit viktiga mötesplatser. Under 2015 hölls dubbelt så många visningar av centrets utställ-

ningar som föregående år. 

Kontaktytorna utanför de egna lokalerna är flera. De innefattar alla tillfällen då medarbetare genomför 

eller deltar i olika arrangemang, de inbegriper kommunikation och interaktion genom digitala kanaler, lik-

som centrets egen utgivning. 

Mångkulturella almanackan är ett konkret exempel på hur centret fångat upp intressen och behov 

och även skapat ett öppet kunskapsforum genom en aktiv hemsida och facebookgrupp. Almanackan sålde 

mycket bra av 2015 års upplaga och hann få ett mycket positivt mottagande av 2016 års utökade utgåva 

innan året var till ända. 
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Tankar om interkulturalitet i ett kommunalt perspektiv spelades in till kommunen genom en skrift som 

syftade till att ge både en bred bakgrund och konkreta exempel på möjlig verksamhetsutveckling.

Nära kopplat till det interkulturella perspektivet är frågan om jämlikhetsdata, som kunskapsunderlag 

och utgångspunkt för handling. Centret bidrog under året med en publikation och tar med frågan in i 2016 

års arbete.

Samarbetet med Konstfack ledde till målgång genom antologin Konsthantverk i Sverige Del 1, som 

fick ett mycket positivt mottagande. 

MÅL 3

MKC ska under perioden bli en tydligare aktör för Botkyrka kommun, landstinget 

och staten med syfte att utveckla uppdraget.

MKC:s kunskapsuppdrag har stöd från huvudmannen Botkyrka kommun samt från Stockholms läns lands-

ting och staten via Statens kulturråd. Vidare har MKC samarbetsavtal med Nordiska museet och Södertörns 

högskola, som båda har adjungeradeplatser i centrets styrelse.

Centret fyller rollen som dialogpartner inom särskilt kommunen och regionen och är även en plats dit 

många kommunala och andra verksamheter söker sig för eget utvecklingsarbete, med möjlighet till stöd 

från centret. Biblioteket har under året initierat ett utvecklingsarbete för att förstärka dessa kvaliteter. Vad 

gäller specifika utvecklingsområden som finns några av de för året centrala nämnda under mål 2 ovan.

Under 2015 fick MKC ett ökat anslag för att arbeta med mobila verkstan, sommaröppet och kostnads-

kompensation för det öppethållande vi har för allmänheten.

Botkyrka kommun genomförde under året en omorganisation som öppnar för ökat samarbete med 

MKC kring internationella och nationella interkulturella nätverk. 

Det har förts diskussioner med Stockholms läns landsting med anledning av revideringen av regionpla-

nen och översynen av det regionala kulturstödet. MKC har också haft en presentation av verksamheten för 

just kulturstödsenheten.

Genom besök av utbildningsministern, utvärdering av ett statligt projekt, hearingar, konsultationer och 

utbildningsinsatser för statliga aktörer har MKC haft fler och bredare kontakter med den statliga nivån än 

tidigare. 

MÅL 4

MKC ska genom internationellt arbete förvalta och utveckla kontakter som stärker 

det lokala, regionala och nationella kunskaps- och erfarenhetsarbetet.

MKC stödjer Botkyrka kommun i deras arbete inom Intercultural Cities (ICC) och European Coalition of  

Cities Against Racism (ECCAR). MKC är medlem i organisationen European Network Against Racism 

(ENAR).

Forskningsprojektet om medicinturism presenterade olika delstudier vid internationella konferenser. Ett 

annat forskningsprojekt bedrevs delvis genom fältarbete bland flyktingar i diaspora utanför Sverige. 

Även den pedagogiska verkstan har varit involverad i internationellt utbyte. På kulturområdet har 

också medarbetare deltagit i internationell slutkonferens rörande mångfaldsutveckling i kulturinstitutioner. 

Trots att mål fyra inte varit högprioriterat under 2015 har centret tagit emot många internationella 

studiebesök och gäster. 
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MÅL 5

Vid utgången av 2016 ska antalet årsbesökare uppgå till 30 000 personer. Under 2014 

ska mätprinciper för extern verksamhet fastställas samt mätning genomföras. Vid 

utgången av 2015 ska samtliga i åldersgruppen 13-16 år i Botkyrka kommun ha nåtts 

av ett aktivt erbjudande kopplat till konkreta läroplansmoment för grundskolans 

högstadium. Dessutom ska vi ha 400 besökare per dag på webben senast 2016.

Under året har kommunikation och förankring av programverksamheten prioriterats, vilket lett till att det 

genomförts färre men mer välbesökta aktiviteter. Den inriktning för att öka besöken på Fittja gård som 

fastslogs 2014, har styrt inriktningen också under 2015. 

Centret arbetar dessutom mer uppsökande än tidigare exempelvis genom Mobila verkstans projekt 

som involverat flyktingboenden och samtliga fritidsgårdar i Botkyrka kommun. Arbetet med den lokala 

förankringen har haft framgångar något som exempelvis reflekteras i de nästan genomgående lokalt präg-

lade utställningarna i Länken. Antalet gäster i Tavernan liksom antalet externa bokningar i centrets lokaler 

har också ökat.

Totalt 21 585 personer besökte centret under 2015. Av dessa var 19 021 vuxna, vilket innebär en 

ökning med 1 262 vuxna jämfört med föregående år. Antalet besökande barn var 2 564. De utgjorde 12 

procent av besökarna, en nedgång från 17 procent år 2014. Dock mötte Öppna verkstan och Mobila verk-

stan tillsammans 350 fler barn och unga än året innan. Utanför centret har närmare 2 000 personer mött 

centrets utbildare och eller forskare.

Antal facebookföljare den 2 mars 2016 var 2 886 för MKC och 2 241 för Mångkulturella almanackan. 

MÅL 6

MKC ska vara en attraktiv, lärande och miljömässigt hållbar arbetsplats där 

tydlighet i funktioner och ansvar kännetecknar organisationen.

MKC har prioriterat förstärkning av administrationen då 2014 års ekonomiska resultat var negativt. Stor 

kraft har lagts på att vända den negativa trenden och samtidigt undvika personalnedskärningar. Stor kraft 

har också lagts på rekrytering till strategiskt viktiga funktioner. Plattformen för centrets kommunikation har 

utarbetats tillsammans med konsulter och har stärkt samsynen kring vision och verksamhetsidé. Certifie-

ringen för ett hållbart MKC är påbörjad men inte slutförd.
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Övre bilden: På väg med Bussprojektet. Nedre bilden: Alex Rodallec i samtal med en grupp elever.
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Utställningar & program

STORA UTSTÄLLNINGSHALLEN

Nationell psykos! 

Sverige är ett land som präglas av mångfald men också av segregation och motsättningar. Vår aktuella 

utställning, Nationell psykos! (förlängd till och med jan. 2016) berör flitigt diskuterade ämnen, till exempel 

bilden av Sverige, kulturarvet och olika slags motstånd. Det går en spricka genom de olika verkligheterna i 

Sverige idag – vad har landet varit och vart är vi på väg? 

Utställningen stod hela året och visades för ett stort antal bokade grupper. Enligt tidigare planering 

skulle sedan ha följt en utställning om migration från Turkiet, på temat flytta–resa–fly, men det temat inklu-

derades i stället i en utställning som tar sig an flyktingsituationen i Sverige och Europa och de frågor som 

denna aktualiserar: flyktingskap, det svenska samhället och hållbara perspektiv på samtiden och framtiden.

Busspaketet, Nationell psykos på turné! Ett samarbete med Botkyrka kommun för att få flera 

unga besökare till utställningen, och för att underlätta för skolklasser från hela Botkyrka att komma till 

Fittja gård. Utställningens frågor kring Sveriges olika verkligheter, med särskilt fokus på teman som Bot-

kyrka, motstånd samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, hade direkta kopplingar till skolans värld 

och läroplanen. Busspaketet innebar att förbokade grupper tillsammans med lärare hämtades på skolan, 

fick introduktion och slutord under resan och däremellan både en visning och en workshop kring konkreta 

och filosofiska perspektiv på utställningens teman. Under våren 2015 erbjöds sju bokningsbara bussturer.

LÄNKEN

In Your Face (22 jan–22 feb)

Fotoutställning av Erika Aldenberg. En porträttserie om tio personer på vars ansikten står skrivet olika rasis-

tiska ord som personerna fått kastade mot sig. Ett mycket konkret sätt att visa på erfarenheter av rasism.

Våga måla (26 feb–29 mars)

Tavlor från cirkeln ”Våga måla”. Under hösten/vintern 2014 träffades människor från hela Stockholmsom-

rådet vid sju tillfällen för att måla tillsammans. Den yngsta deltagaren var 6 år och den äldsta runt 70. I 

samarbete med ABF Botkyrka-Salem under ledning av MKC-medarbetaren Luz Miranda.

1 på miljonen (16 april–5 juni)

År 2015 fyller miljonprogrammen 50 år. MKC inledde firandet med en utställning som presenterade Insta-

gramkontot ”1 på miljonen”. Det drivs av unga vuxna från miljonprogramsområden: Christian Castro, Julian 

Matus, Yoel Tecle samt Viktoria Nguema (2014 års K P Arnoldsonpristagare). ”Med bilder och korta inter-

vjuer som skildrar människor som bor eller har vuxit upp i miljonprogramsområden vill vi forma en ärlig bild 

av orten som vi alla kan känna igen oss i.” 
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Flores de Luz (11juni–30 juli)

Blomstermålningar av Luz Miranda. ”Att måla är att skapa, och att känna sig levande i blandningen av färg 

och nyckfulla former som penseln eller spateln lämnar efter sig. Det var inte jag som upptäckte att mål-

ningen var min passion, jag tror snarare att det var konsten som upptäckte mig.”

Makt och magi. Mask och makt (13 augusti–25 oktober)

En utställning gjord av pedagoger och barn i Öppna verkstan och Mobila verkstan. Under våren anslöt 

Verkstan till stora utställningen med kreativa vinkligar anpassade för just Verkstans målgrupper och arbets-

förutsättningar. I Öppna verkstan blev temat makt och magi, två besläktade ord. Mobila verkstan drog ut 

och mötte deltagare på fritidsgårdar och asylboenden kring nyckelorden mask och makt. De delar av dessa 

skapandeprocesser som lämpade sig att presentera i utställningsform visades i Länken.

Efter mobbningen (29 oktober–6 december)

Målningar av Heike Kirsch. ”Efter en längre tids mycket hård arbetsbelastning under orimliga arbetsförhål-

landen har patienten nu pressats över tålighetsgränsen. Akut krisreaktion.” Så lät diagnosen när Heike kom 

in till akutmottagningen. Vuxenmobbning på arbetsplatsen är tyvärr inte ovanligt. ”Upplevelserna på min 

tidigare arbetsplats var inte sällan rent kafkaartade” säger Heike, som på jobbet fick déjà-vu-upplevelser 

från sin ungdoms DDR. ”Även i Östtyskland kunde godtycklighet och utfrysning vara vardagsmat för den 

som yttrade konstruktiv kritik, vilket ledarna gärna förväxlade med avsaknad av lojalitet”. Heikes budskap 

med sin konst är att när det är som värst och det är svårt att kommunicera, kan målandet vara en räddning.

PROGRAMVERKSAMHET 2015

•  Halvdagsseminarium i serien om rasstereotypa bilder (feb)

•  Berättarföreställningen al-Hakawati. Kulturarv utan gränser förlade premiären för sin turné till MKC och 

presenterade även antologin Timeless Tales, 21 syriska berättelser från projektet al-Hakawati (19 feb).

•  Arctic Mosque. Filmvisning och samtal med filmarna Saira och Nilufer Rahman. Filmen handlar om en 

kanadensisk by, dess muslimska minoritet och den nordligaste moskén på västra halvklotet. (27 feb)

•  Runda bords-samtal om identitetspolitik. Ett samarrangemang med Afrosvenska akademin (mars)

•  Våga måla, målarkurs med Luz Miranda och med stöd av ABF (mars–juni)

•  Är vi miljonärer? Seminarium om miljonprogrammet. Ett arrangemang i serien ”Vi är miljonärer! Grattis 

Miljonprogrammet 50 år!” (april)

•  Graffitiworkshop och seminarium angående Miljonprogrammet (maj)

•  Bokcirkel kring boken Regnet luktar inte här (15, 29 okt samt 29 nov)

•  Författarsamtal kring Regnet luktar inte här, med Duraid Al-Khamisi, lett av Victoria Escobar (26 nov)

•  Bokrelease antologin Konsthantverk i Sverige Del 1. I samverkan med Konstfack (22 okt)

•  Skrivworkshop med Unga Klara (29 okt)

•  Todos santos med Fuerza de los Andes samt release av Mångkulturella almanackan 2016.  

I samarbete med ABF Botkyrka-Salem (1 nov)

•  Filmvisning i Black Box: Bino & Fino (15 nov)

•  ”Seyfo”. Seminarium med anledning av att minnesåret för folkmordet på kristna går mot sitt slut. Delta-

gare David Guant, Anders Q Björkman, och Marina Andersson. Moderator Marie Starck (19 nov)

•  Monologen Flight to Santiago (22 nov)
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Pedagogiska verkstan

Pedagogiska verkstan förblir fantasins plats i norra Botkyrka och erbjuder året runt ett rum med verktyg för 

mångas idéer. Verkstan arbetar med fyra parallella koncept.

•  Stabila verkstan

•  Öppna verkstan

•  Lovliga verkstan

•  Mobila verkstan

STABILA VERKSTAN

Tyck och uttryck!

Utifrån utställningen Nationell psykos! utformade verkstan en skräddarsydd workshop särskilt riktad till 

skolklasser. Genom en guidad visning av utställningen introducerades eleverna till ämnet som därefter dis-

kuterades och bearbetades i Verkstan genom en aktiverande workshop: Grupperna uppmanades att funde-

ra och formulera vilket Sverige/samhälle de väljer. Uppdraget var att besvara och gestalta frågeställningen 

”Vad vill du kämpa för och vad vill du bekämpa? Som yta och form för att uttrycka och förstärka budskapet 

användes plakat. Dessa har sedan deltagarna fått bära med sig hem. 

Konstprojekt med ensamkommande 

i samarbete med ett HVB-hem bjöds en grupp ensamkommande unga flyktingar in för att delta i ett konst-

projekt på MKC. Eftersom ungdomarna går i skolan öppnades Verkstan ett antal lördagar. Projektet pågår 

in i 2016 och planen är att gruppen gemensamt skulle kunna producera bilder och berättelser som också 

visas publikt. Tanken är att utveckla en modell genom det första samarbetet som kan erbjudas fler boenden.

ÖPPNA VERKSTAN

En öppen verkstad för alla

Öppna verkstans workshops, torsdagar kl 15–17 och söndagar kl 12–14, välkomnar alla barn från 6 år och 

uppåt. Varje pass planeras utifrån tema, teknik och pedagogik för att passa drop in-formen och även fung-

era för varierade åldrar. Under senhösten hölls öppet bara på söndagar för att koncentrera resurserna.Under 

våren cirklade många aktiviteter kring temat ”Makt och magi”, en fri kommentar till Nationell psykos! 

MOBILA VERKSTAN

Kan en mask ge dig makt?

Mobila verkstan genomförde projektet ”Mask och makt” på fritidsgårdar och flyktingboenden för ensam-

kommande barn. Syftet var att synliggöra alla de olika identiteter vi människor bär på och att låta dessa få en 

plats. Barnens egna erfarenheter och tankar kring att bära masker på olika sätt låg till grund för de verk som 

skapades. Maskerna symboliserar alla roller vi spelar och de identiteter vi blir tillskrivna och tillskriver andra. 
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Kreativa verktygslådan

Konstpedagog Saadia Hussain skriver: ”Under våren höll jag mobila verkstäder på ett asylboende för en-

samkommande flyktingbarn. Det jag upptäckte var en avsaknad av satsning på de kreativa skapande aktivi-

teterna. Det fanns varken material eller utrymme och jag upplevde att den skapande aktiviteten jag erbjöd 

var väldigt uppskattad. Alla kunde lätt ingå i processen och uttrycka sig oavsett språk, något både personal 

och de unga bekräftade.” Ett samarbete med DESIGN LAB S och Samir Al Fält är på gång för en satsning 

som går under namnet ”Kreativa verktygslådan”. Redan innan planen förverkligats har Verkstans samtliga 

pedagogoger engagerat sig på olika sätt med hjälp av befintliga resurser.

LOVLIGA VERKSTAN

Får vi lov

Lovliga verkstan arbetar med särskilda verkstäder under skolloven. Under sportlovet var ett tema ”Färg i 

rörelse”, drama övningar vilka utmynnade i stora rinnmålningar i akryl. Under påsklovet tillverkade barnen 

kalejdoskop, en färgrik upplevelse med många perspektiv. 

Under sommarperioden var verkstan öppen tre pass i veckan. Lovliga verkstan har visat sig vara en 

viktig plats för barn från olika delar av Botkyrka att mötas och skapa tillsammans. Under juni kom många 

besökare från näraliggande fritidsgårdar. Det kom även mer långväga besökare, exempelvis ungdomar från 

ett boende i norrort för tonåringar med autism. Som exempel på workshops kan nämnas att sy enkla tygpå-

sar att samla fina sommarsaker i, eller att tillverka trädormar. 

Junior residence 2015

Ett konstprojekt som årligen arbetar med unga sommarjobbare från Botkyrka med konst som verktyg, ut-

tryck och språk i synliggörande av ungas berättelser. År 2015 deltog sex unga under tre veckor. Temat var 

resa–flytta–fly. Deltagarna vägleddes och coachades stegvis genom den konstnärliga processen. I detta pro-

jekt användes resväskor som objekt, form, metafor och yta att måla och uttrycka sig på. Deltagarna arbe-

tade med både insidan och utsidan av väskorna. De färdigställda resväskorna togs sedan med på en resa till 

olika offentliga miljöer i både förorten och city. Syftet var att väcka tankar och funderingar bland deltagarna 

och publiken kring de offentliga ytorna, vem de tillhör och vilka uttryck som tillåts i dessa miljöer.  

Konstkollo 2015 

En vecka under sommarlovet bjuds unga, främst från Botkyrka, att under en vecka delta i ett konstkollo lett 

av två konstpedagoger. Konstkollot är unikt eftersom det ger unga som är särskilt intresserade av konst och 

skapande en möjlighet att arbeta intensivt och fördjupat med ett eget konstprojekt. Konstkollot avslutas 

med en utställning av deltagarnas verk. 

VERKSTAN STÄLLER TILL OCH STÄLLER UT

I Verkstans uppdrag ligger att på olika sätt peppa unga kreatörer: ge dem verktyg för att tänka och uttrycka 

sig samt inspiration till att att våga ta plats. Genom utställningar och performances synliggörs barnens 

bilder, berättelser och uttryck. Länken är en betydelsefull plats där arbete med barn och unga från Verkstans 

egna aktiviteter ställs ut. Där visades som vanligt även Xenters årliga elevutställning. 
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Verkstan på MKC

Skärholmens galleria, juli 2015 
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Forskning

FORSKNINGSRELATERADE PROJEKT

Museer bortom homogeniteten (Charlotte Hyltén-Cavallius)

Projektet var ett samarbete mellan Historiska museet och Mångkulturellt centrum 2013–2015 och finan-

sierades av Statens kulturråd. Arbetet med projektet var inledningsvis en del av en större samverkan inom 

paraplyprojektet ”Norm, nation och kultur” som bedrevs med Örebro läns museum som huvudman. Inom 

samarbetet presenterades resonemang och delresultat från projektet vid en serie konferenser kallade Att 

störa homogenitet. Samverkan med ”Norm, nation och kultur” avslutades hösten 2014. Våra respektive 

artiklar i boken Att störa homogenitet (red. Anna Furumark, Nordic Academic Press 2013) var tidiga utlö-

pare av projektarbetet. Vi har även presenterat olika preliminära resultat från projektet vid MR-dagarna i 

Umeå 2014 samt vid museernas vårmöte i Sigtuna 2015. Vi deltog också med en gemensam presentation 

vid den nordiska etnolog- och folkloristkonferensen i Köpenhamn. En presentation av projektet på engelska 

kommer under 2016 i den internationella museitidskriften Museum Worlds. Under 2015 har det insamlade 

materialet bearbetats och sammanställts till en gemensam publikation som kommer att ges ut av Nordic 

Academic Press 2016. Arbetet med projektet har följts och kommenterats av en referensgrupp som bestått 

av Mattias Gardell, Lotten Gustafsson Reinius, Tobias Harding, Heléne Lööw och Oscar Pripp.

I stadens utkant. Svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet

”I stadens utkant” är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan MKC, Historiska museet, 

Stiftelsen kulturmiljövård, Institutet för språk- och folkminnen och romska företrädare, bland annat kultur-

föreningen É Romani Glinda. Projektet pågår under 2015 och 2016 och finansieras av Riksantikvarieämbe-

tet. Syftet med projektet är att tillsammans med svenska romer uppmärksamma och synliggöra en dold del 

av Sveriges historia med fokus på svensk-romska lägerplatser, livsberättelser och materiell kultur samt att 

införliva denna osynliga del av kulturarvet i statliga samlingar (SHM och ISOF). Projektet inkluderar forskare 

med olika kompetens: etnologisk (Charlotte Hyltén-Cavallius, Jenny Ask), antropologisk (Nina Edström) och 

arkeologisk (Lotta Fernstål, Anna Arnberg, Jonas Nordin) och kombinerar metoder som fältarbete, livshisto-

riska intervjuer, arkivmaterial och arkeologi.

Under 2015 har projektet samlat in arkivmaterial på Nordiska museet och Stadsarkivet och genomfört 

16 livshistoriska intervjuer som transkriberats i sin helhet. Tillsammans med arkeologer genomfördes under 

perioden 24/8–2/9 2015 en arkeologisk utgrävning av en svenskromsk boplats, Skarpnäckslägret i Skarp-

näck som var i bruk cirka 1959–1963. I samband med utgrävningen arrangerades, tillsammans med romer 

som bott på platsen, ett tjugotal visningar – både för särskilt inbjudna gäster och för en intresserad allmän-

het. Efter utgrävningen har projektdeltagarna även haft möten med svenska romer som bott på platsen och 

diskuterat de fynd som gjordes i samband med utgrävningen. Materialinsamlingen är i stort avslutad.
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Remitteringar (Sadia Hassanen) 

Sadia Hassanen undersöker tillsammans med en forskare på Stockholms universitet erfarenheter av att vara 

migrant och att skicka remitteringar från Australien till Afrikas horn. Fältarbetet genomfördes under som-

maren 2015 i Australien.

Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande? (Nazem Tahvilzadeh)

Projektet, som sedan början av 2015 är förlagt till MKC,  undersöker möjligheter och hinder för ungdomars 

deltagande i lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta områden och finansieras av Myndigheten för ung-

doms- och civilsamhällesfrågor. Nazem Tahvilzadeh har under året också forskat inom det Vetenskapsråds-

finansierade projektet ”Samverkan, utbildning och inkludering i mångetniska förortsmiljöer”, kopplat till 

REMESO vid Linköpings universitet. 

Sveriges utmaningar och möjligheter inom medicinturism (Frank-Michael Kirsch)

Frank-Michael Kirsch har under året avslutat arbetet med detta projekt, som var finansierat av Ragnar 

Söderberg-stiftelsen. Han har också medverkat i två framgångsrika forskningsprojektansökningar: 

• ”Patients beyond Frontiers: The Challenge of Medical Tourism to Swedish Health Care” (Hög 15,  

KK-Stiftelsen).  

• ”Vårdval Sverige. Internationella patienter i ett globalt marknadsperspektiv” (Jan Wallanders och Tom  

Hedelius Stiftelse. Tore Browaldhs Stiftelse).

UTVÄRDERING 

Utvärdering av utbildningsinsatser för romska brobyggare inom skolan (Nina Edström)

Inom ramen för statens strategi för långsiktig romsk inkludering har Södertörns högskola på Skolverkets 

uppdrag utbildat romska brobyggare med inriktning på skola och förskola. Nina Edström genomförde under 

perioden januari till september 2015 en utvärdering av utbildningen och implementeringen av densamma. 

I samma uppdrag genomfördes också en kartläggning av tidigare forskning om brobyggande inom olika 

samhällssektorer. Rapporten finns tillgänglig på Skolverkets hemsida. 

ÖVRIGT

I början av året godkändes MKC som forskningshuvudman av Vetenskapsrådet.

VETENSKAPLIGA KONFERENSER, ANDRA FORSKNINGSPRESENTATIONER

Charlotte Hyltén-Cavallius 

• American Folklore Societies årsmöte, Long Beach, CA, USA. Exhibiting Religion – displaying religious 

heritage in a (post)secular Sweden. Föreläsning (14–17 oktober)

• Nordiska etnolog- och folkloristkonferensen, Köpenhamn, Danmark. De diskursiva tystnadernas  

effekter – risk för sam-skapande mellan museers re-presentationer av kön, ras, religion och neo-

nationalistiska gruppers dröm om ett homogent kulturarv? Föreläsning tillsammans med Fredrik  

Svanberg, Historiska museet, Stockholm (18–21 augusti)

• Why Folkloristics? Uppsala universitet, Högskolan på Gotland, Visby. Crafting identity – on the  

organization of authenticity, recognition and identification in sámicraft (duodji) (10–12 juni)
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Frank-Michael Kirsch

• Scandinavian Medical Tourism Conference, Stockholm. Föredrag: German Experiences in Medical  

Tourism. (20/10) 

• Hälsa på export – är svensk vård redo för världen? Seminarium, Stockholm, Bonnier Conference  

Center, Föredrag tillsammans med Erik Borg: Senaste tendenser i internationell medicinturism (21/5)

Nazem Tahvilzadeh

Om medborgardialoger på Pennypodden 

http://podcasts.nu/avsnitt/pennypodden/e75-nazem-tahvilzadeh-om-demokrati-och-medborgardialog

PUBLIKATIONER

Nina Edström

Rapport. Utbildningsinsatser för romska brobyggare inom skolan. Skolverket: 2015. 

Tobias Hübinette

Rapporter

Vad är jämlikhetsstatistik? Råd och tips för att arbeta med jämlikhetsindikatorer, Botkyrka: Mångkulturellt 

centrum, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, 2015

Report concerning the results of the two C4i surveys in Botkyrka, Sweden, Botkyrka: Botkyrka kommun, 

2014.

Artiklar:

+ Paula Mählck, “The racial grammar of Swedish higher education and research policy: The limits and con-

ditions of researching race in a color-blind context”, i Rikke Andreassen & Kathrine Vitus (red.), Affecti-

vity and race: Studies from Nordic contexts, Farnham: Ashgate, 2015, sid. 59-73.

“Introducing Asian adoption studies”, i Robert L. Ballard, Naomi H. Goodno, Robert F. Cochran and Jay 

A. Milbrandt (red.), The intercountry adoption debate: Dialogues across disciplines, Newcastle upon 

Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, sid. 404-412.

+ Catrin Lundström, “Swedish whiteness and white melancholia: A case study of a white nation in crisis 

and its history and future”, i Deirdre Howard-Wagner, Veronica Watson & Lisa Spanierman (red.), Unvei-

ling whiteness in the 21st century: Global manifestations, transdisciplinary interventions, Lanham: 

Lexington Books, 2015, sid. 49-74.

+ Jane Jin Kaisen, “Transracial adoption in the context of colonial repression, race relations, and the Right-

wing turn in Scandinavia”, i Jane Jin Kaisen (red.), Loving Belinda, Århus: Forlaget Asterisk & Galleri 

Image, 2015, sid. 70-76.

“Ett löfte om en ny svenskhet”, i Lovisa Kim (red.), Var kommer du ifrån egentligen?, Stockholm: Myndig-

heten för internationella adoptionsfrågor, 2015, sid. 23-27.

”Dai treni di orfani alle babybox”, ADOPNation 3/2015 (vol. 2), sid. 14-15.

”Migrazione forzate e studi comparati”, ADOPNation 4/2015 (vol. 2), sid. 16-17.

+ Lennart E.H. Räterlinck, ”Slavauktioner, gulinghumor och blackface-konst”, Glänta 1/2015 (vol. 23), sid. 

73-81.

”Sverige bör börja föra statistik över etnicitet: Jämlikhetsstatistik behövs för att nå ett jämlikt samhälle”, 

Aftonbladet: Debatt 2015-03-10.

”Segregationen och klyftorna borde oroa långt fler”, Dagens Samhälle 2015-08-24. 
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”Färgblinda antirasismen alltmer extrem”, SVT Opinion 2015-05-19.

”Review of Soojin Pate: From orphan to adoptee: U.S. Empire and genealogies of Korean adoption”,  

The American Historical Review no. 2/2015 (vol. 120), sid. 665.

”Review of Vilna Bashi Treitler (ed.): Race in transnational and transracial adoption”, Basingstoke, UK,  

Sociology of Race and Ethnicity no. 4/2015 (vol. 1), sid. 584–585.

Charlotte Hyltén-Cavallius

”Från ’invandrad’ till ’internationell’ och ’interkulturell’ slöjd. En exposé över begreppsbildningen inom 

Hemslöjden.” I: Konsthantverk i Sverige, del 1. Red. Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius & 

Johanna Rosenqvist. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

”Att göra en nation.” I: Konsthantverk i Sverige, del 1. Red Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius 

& Johanna Rosenqvist. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

”Pang Pang Brewery i Hökarängen, est 2011. Intervju med Fredrik Tunedal, mikrobryggare.” I: Konsthant-

verk i Sverige, del 1. Red. Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius & Johanna Rosenqvist.  

Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Konsthantverk i Sverige, del 1. Red. Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius & Johanna Rosenqvist. 

Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

+ Lotta Fernstål. ”I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet.”  

Nordisk Museologi. The Journal Nordic Museology. Nr 2. 

Frank-Michael Kirsch

+ Kjell Ljungbo. ”Medizintouristische Erfahrungen in Asien und Australien aus schwedischer Perspektive.” 

Föredrag på Internationale Medizintourismus-Konferenz der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 2015-09-10 

(föreligger i tryck i februari 2016).

”Att försvara svenskan i Sverige – en tysk forskares funderingar.” Föredrag vid Föreningen Auktoriserade 

Translatorers årsmöte. Stockholm 2015-03-28. Fataburen. Föreningen Auktoriserade Translatorers 

Tidskrift, 1/2015, s. 1 och 4.

Nazem Tahvilzadeh

+  Lisa Kings & Aleksandra Ålund “Contesting Urban Management Regimes: The Rise of Urban Justice Mo-

vements in Sweden” (s. 186–202) i Solidarity without Borders: Gramscian Perspectives on Migration 

and Civil Society Alliances, red. Óscar García Agustín & Martin Bak Jørgensen. Series: Reading Gramsci 

Copyright Date: 2016 Published by: Pluto Press Pages: 256.  

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/j.ctt19qgdww

+  Kings, Lisa ”Under Pressure: Invited Participation Amidst Planning Conflicts”. I Conflict in the City. 

Local Democracy, red. Enrico Gualini, João Morais Mourato & Marco Allegra. (https://www.academia.

edu/19719196/UNDER_PRESSURE_INVITED_PARTICIPATION_AMIDST_PLANNING_CONFLICTS)

”Det våras för medborgardialoger”. Rapport till Demokratiutredningen 2014.  

(http://mkcentrum.se/wp-content/uploads/2015/06/tahvilzadeh-det-varas-for-medborgardialoger.pdf)

 ”Understanding Participatory Governance in Urban Politics: Idealist and cynical perspectives on the politics 

of citizen dialogues in Göteborg.” Urban Research and Practice, 2015.  

(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17535069.2015.1050210#.VnlSOkrhCUl)
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utbildning

UTVECKLINGSARBETE

Under 2015 gjordes en stor satsning på utbildning. Syftet var att skapa genomtänkta moduler utifrån vår 

kunskap om behov och efterfrågan, samt att internt effektivisera arbetet kring upplägg. 

En förstärkning av utbildningsteamet har gjorts med tre personer. Under våren knöts den normkritiska 

metoden ”Lås Upp” och därmed två av dess utbildare och metodutvecklare till MKC genom ett avtal med 

Länsstyrelsen i Stockholms län. En utbildare med fokus på rasism och diskriminering anställdes också på 

halvtid för att som organisation kunna möta de förfrågningar som kommer in. 

Under senare delen av året skapade centret en plattform för fortlöpande och återkommande samar-

bete med andra utbildare/organisationer. 

Som ett resultat av utvcklingsarbetet har sex olika utbildningsteman mejslats fram och lanserats. De 

olika temana går att boka i form av paket utfrån beställarens behov och tid till förfogande.  

KONFERENSER

Frukostseminarium om islamofobi (29 maj)

Öppet frukostseminarium om islamofobi i samarbete med OSF (Open Society Foundations). Utöver islamo-

fobi erbjöd seminariet också ett tillfälle att lyfta berättelser om hur det är att leva som muslim i dagens 

Sverige. 

Tro och handling – Religiösa samfund som sociala aktörer (11 dec)

I december anordnade MKC en omvärldskonferens i samarbete med Unesco-LUCS med syfte att lyfta var-

dagsnära arbete som utförs av religiösa samfund och skapa ett samtal kring religion och social hållbarhet. 

Civil Society Activism for Sustainable Cities (12 dec)

I samarbete med Unesco-MOST, REMESO, Linköpings universitet, Arena idé, IMER och Unesco-LUCS genom-

förde MKC en konferens kring social aktivism och hållbara städer. Konferensen lyfte perspektiv på sociala 

rörelser och aktivism med presentatörer från Stockholm, New York, Paris och Johannesburg. 

DELTAGANDE PÅ MÄSSOR

Skolforum (26–27 okt)

MKC representerades i form av Mångkulturella almanackan och ”Lås Upp” med dess normkritiska material 

och utbildningar riktade till skolan på mässan Skolforum i Älvsjö.

MR-dagarna i Göteborg (9–10 nov)

MKC utbildning deltog på MR-dagarna med monter och bokbord. MKC arrangerade även en programpunkt 

tillsammans med IMER-förbundet  ”Us and Them: Citizenship, discrimination and migration”.  
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Utbildningsdag med AcadeMedia.

Utställningshallen omvandlad till rum för föreläsning och workshop.

Foto: Anna Tulin Brett
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SÄRSKILDA SATSNINGAR

Lås upp – normutmanande metoder och utbildningar 

I maj 2015 knöts ”Lås Upp” till MKCs utbildningsverksamhet genom ett avtal med Länsstyrelsen i Stock-

holms län. Förarbete gällande en högskolekurs i normkritik för pedagoger som ska ges i samarbete med 

Södertörns högskola pågick under hösten 2015. I slutet av året slöts ett avtal med Stockholms stads utbild-

ningsförvaltning som genom avtalet förfogar över kursens alla 25 platser. Arbete med att uppdatera sidan 

www.lasupp.nu och viss utveckling av de metoder som tillgängliggörs på sidan har också skett under året.  

Bilders makt 

MKC har under 2015–2017 fått i uppdrag av Unesco LUCS att driva projektet Kunskapsbanken ”Bilders 

makt”. Syftet med projektet är att ge alla och envar verktyg för att känna igen, avläsa och kommunicera 

stereotypa, rasistiska och antisemitiska bilder. I samband med att en digital plattform tas fram kommer 

förankrande aktiviteter äga rum på MKC i form av utbildningsdagar, programverksamhet samt utställning. 

Övriga kunskapsuppdrag 

•  Textgranskning för utveckling av Botkyrka kommuns utbildningskoncept Botkyrka för alla 

•  Textgranskning av Röda Korsets ungdomsförbunds spelkoncept

•  En nulägesanalys av Informations- och dialogprojektet i Järva 

•  Ett långsiktigt kunskapsstöd inom perioden 2015–2017 har avtalats med projektet Antirasistisk HIV-

prevention och dess huvudman, RFSU Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan RFSU Göteborg, RFSL 

Göteborg, Positiva Gruppen Väst, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Västra Götalandsregio-

nen) och Social utveckling (Göteborgs Stad). Syftet med projektet är att säkerställa att hivpreventionsar-

betet i Göteborg stad är antirasistisk och rättighetsbaserat. 

GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR, FÖRELÄSNINGAR, PRESENTATIONER

Under året har utbildare och annan personal mött grupper både på plats på Fittja gård och på andra mötes- 

eller arbetsplatser runt om i Sverige. Vi har genomfört uppdragsutbildningar, delgett andra kunskap om 

egna studier eller mer generellt om vårt kunskapsfält. Antalet deltagare har varierat mycket, alltfrån små 

specialintresserade grupper på fem-sex individer, till hela institutioner eller arbetsplatser med över hundra 

deltagare. Till de större grupperna under 2015 hör Systembolaget, AcadeMedia och Svenska filminstitutet. 

Sammanlagt har MKC nått närmare 700 personer i utbildningsarrangemang på MKC, Fittja gård, och 

närmare 2 000 personer i samband med externa utbildnings- eller föreläsningsarrangemang. Förteckningen 

är inte komplett, bland annat har Nazem Tahvilzadeh genomfört ett trettiotal presentationer inom ramen för 

sina forskningsprojekt och demokratiutredningen. I siffror ingår heller inte möten och arrangemang av andra 

slag, på och utanför centret.

På Mångkulturellt centrum 

22/1 AcadeMedia. Nationell psykos! Forskarvisning och -samtal, Tobias Hübinette & Leif Magnusson

28/1 Kungliga konsthögskolan. Introduktion Nina Edström, föreläsning René León Rosales

10/2 Miljöpartiet kulturnätverk. Mångfald och inkludering. Föreläsning Nina Edström

13/2 Vinnova. Rasstereotyper. Föreläsning Tobias Hübinette

16/2 Botkyrka Kommun. Jämlikhetsdata. Föreläsning Tobias Hübinette

16/2 Moderna museet, kommunikationsenheten. Specialvisning av utställning, Tobias Hübinette
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17/2 SIOS. Konferens om Sverigedemokraterna. Föreläsning Tobias Hübinette

27/3 Identitetspolitik. Öppen föreläsning Tobias Hübinette

29/5 Open Society Foundation, konferens. Islamofobi, Anna Tulin Brett

9/6 Systembolaget. Ett splittrat land. Mångfaldsfrågot. Utbildningsdag, Anna Tulin Brett, Mikael Morberg 

& Dani Ruz

27/8 Män för Jämställdhet, Planeringsdag: Inspel om ungdomar i sociala rörelser (Orten), Dani Ruz & 

 Lewend Tasin

31/8 Svenska filminstitutets ledningsgrupp. Normkritik och mångfald. Utbildningsdag, Saadia Hussain, 

René León Rosales & Dani Ruz

28/10 Botkyrka kommun, Team nyanlända. Normkritik i praktiken. Halvdag

2/11 AcadeMedia. Vardagsrasism & vithetsnormen. Utbildningsdag, Aygül Kabaca, Anja Norell & Marit Nygård

12/11 Access Europa på MKC, samproduktion med Intercult. MKC:s arbete med Mångfald i kulturlivet 

över tid. Föreläsning Nina Edström

30/11 Jakobsbergs folkhögskola personal. Heldagsutbildning, Anja Norell, Marit Nygård & Dani Ruz

2/12 Vasamuseet. Forskarseminarium, Anna Tulin Brett, Nina Edström, Anja Norell & Marit Nygård 

9/12 Svenska filminstitutet. Normkritik i praktiken, Vardagsrasism & vithetsnormen. Utbildningsdag,  

Saadia Hussain, Anja Norell, Marit Nygård, Alex Rodallec & René León Rosales

På annan plats 

22/1 Rädda barnen, region väst. Mångfald och inkludering. Heldag,Anna Tulin Brett

3/2 Tollare folkhögskola, Inkludera mera konferens. Föreläsning Tobias Hübinette

3/3 Stockholms stadsbibliotek. Rasism & Litteratur. Föreläsning Tobias Hübinette

4/3 Svenska kyrkan. Svenskhetsnorm, identitetspolitik och mångfald. Föreläsning Tobias Hübinette 

11/3 Folkhögskolor, Inkludera mera. Föreläsning Tobias Hübinette

13/3 Umeå universitet, etnologiinstitutionen, Presentation MKC forskning, Charlotte Hyltén-Cavallius

13/3 Botkyrka kommun, Antiryktessurvey 2. Rapportering, Tobias Hübinette

21/3 Sensus Uppsala. Afrofobirapporten. Presentation,Tobias Hübinette

21/3 Skarpnäck folkhögskola. Segregation. Inspel & paneldeltagande, Tobias Hübinette

24/3 Brottsofferjouren i Norrort.Vardagsrasism. Föreläsning Anna Tulin Brett

26/3 Stockholms stadsbibliotek. Satsningen Litteratur X. Föreläsning & workshop, Anna Tulin Brett & Tobias 

Hübinette

27/3 Uppsala Stadsbibliotek. Mångfald. Föreläsning Anna Tulin Brett

16/4 Sveriges museers vårmöte i Sigtuna. Tre gånger mångfaldsutveckling: personalen, utställningarna, 

religion på museet. Föreläsning Nina Edström, Charlotte Hyltén-Cavallius & Fredrik Svanberg, Historiska 

museet, Stockholm

20/4 Musikverket. Mångfaldsutbildning, Nina Edström

22/4 Stockholm utredarforum, ”Att utvärdera oklara uppdrag på minerad mark” Nina Edström

9/6 Riksteaterns ledningsgrupp ”Grepp om begrepp” Mångfald & inkludering. Föreläsning Nina Edström

13/8 Jakobsbergs folkhögskolas personal. Heldagsutbildning, Anja Norell & René León Rosales

20/8 Sundbyberg stad, kultur- och fritidsförvaltningen. Interkulturella mötesplatser. Föreläsning Anja Norell 

& René León Rosales

10/9 Södertörnskonferensen, Subtopia, Alby. Majoritetssvenskar i Storstockholm. Föreläsning Charlotte 

Hyltén-Cavallius
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21/9 ABF folkhögskola. Vardagsrasism. Föreläsning & workshop, Anja Norell & Marit Nygård

7/10 Skarpnäcks & Bagarmossens skolor. Högskolekursen. Introduktion & smakprov, Anja Norell & Marit 

 Nygård

28/10 Umeå kommun. Lås Upp: Normkritik i praktiken, Mänskliga rättigheter i skolan. Workshop, Lotta 

Armijo Holmberg

2/11 MR-dagarna i Göteborg, IMER-förbundet och MKC. Föreläsning Us and them: Citizenship, discri-

mination and migration, Bridget Anderson Prof. of Migration and Citizenship at the University of Oxford. 

Paneldeltagare Charlotte Hyltén-Cavallius, Rene Leon Rosales, IMER, & Mamoudo Jallow, Centrum mot 

Rasism.

11/11 Romsk inkluderings lärandeträff, Stockholm.  Utvärderingen av utbildningsinsatser för romska  

brobyggare. Föreläsn Nina Edström

14/11 Röda korsets ungdomsförbund. Lås Upp. Workshop, utbildningshelg, Anja Norell & Marit Nygård 

24/11 Sundbyberg stad och planering. Interkulturella processer. Halvdag, Anja Norell & Marit Nygård

26/11 Miljöverkstan i Flaten och gymnasieelever från Kärrtorps gymnasium. Visning av Skarpnäckslägret. 

Jenny Ask i samverkan med två romska företrädare med erfarenheter av lägerliv.

4/12 Stiftelsen kulturmiljövård. Projektpresentation på Gränssnitt – seminarium om kontaktytor mellan 

kulturarvsaktörer och omvärlden, Jenny Ask & Anna Arnberg

4/12 Botkyrka Folkhögskola, Introducerande föreläsning & workshop, Anja Norell & Marit Nygård

7/12 Flygvapenmuseum. Mångfald och inkludering. Heldagsutbildning, Nina Edström

10/12 Södertörns högskola, forskarseminariet på Institutionen för historia och samtidsstudier. Projekt-

presentation, Jenny Ask & Charlotte Hyltén-Cavallius

12/12 Folkhälsoinstitutet, Stockholm, hearing om utvärderingen av utbildningsinsatser för romska  

brobyggare. Föreläsn Nina Edström
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Förlaget

DEN GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN för Mångkulturellt centrums förlag är att se till att de uppdrag 

och egna satsningar som centret arbetar med presenteras på ett tillgängligt och intresseväckande sätt. 

Detta gäller såväl forsknings- och dokumentationsprojekt som utvärderingar och utställningar.

Utgivningen är en viktig väg för centret att nå människor oberoende av om de finns i det geografiska 

närområdet eller ej. Böcker och skrifter erbjuder möjligheten att gå på djupet med en fråga, presentera en 

mer sammansatt bild av ett tema, samt att återkomma till ”gamla” ämnen med nya vinklingar. De böcker 

och rapporter som förlaget ger ut rör sig inom sfären utbildning, fortbildning och folkbildning. Som det mest 

traditionsrika utgivningsprojektet utmärker sig Mångkulturella almanackan, genom tiderna centrets mesta 

storsäljare. Mångkulturellt centrum är medlem i NOFF, Nordiska oberoende förlags förening. 

Under året avslutades ett större bokprojekt, ett samarbete mellan MKC och Konstfack med titeln 

Konsthantverk i Sverige. Del I. I boken skildrar 18 författare från sina respektive perspektiv berättelser om 

materialitet och görande i Sverige, från sent 1800-tal fram till idag. Boken vill vidga historieskrivning om 

konsthantverk (det som ömsom kallas design, konst, pyssel, slöjd ...) bortom traditionella materialuppdel-

ningar och nationella förståelser. Historia betraktas här som något pågående, något som vi gör. Det är ingen 

neutral aktivitet utan den är platsspecifik.”Se görande som den brobyggare det är! Hantverk är ett språk 

som fungerar över gränser och det är som ett sådant vi bör se det i dag. Det är ett av de underliggande 

budskapen i den nyutgivna antologin Konsthantverk i Sverige Del 1” Så inleddes Annica Kvints recension 

av boken i Dagens Nyheter den 19 november. Boken presenterades vid en release 22 oktober.

MKC medverkade på Internationella bokmässan i Botkyrka, Hallunda Folkets hus, 24–25 april, dels 

med en monter, bemannad av almanackans redaktionsgrupp och biblioteket, dels med en programpunkt: 

”Poesi som redskap för att erövra ett språk” med poeten Anamarija Todorov. Samtalsledare Ingrid Ramberg.

Publikationer under året

René León Rosales: Ett interkulturellt Botkyrka. Om vikten av ett interkulturellt perspektiv i 

kommunal verksamhet. Med omslag och illustrationer av Loredana Mutis Canales, tidigare 

praktikant vid centret.

Tobias Hübinette: Vad är jämlikhetsdata? Råd och tips för att arbeta med jämlikhetsindikatorer. 

Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius & Johanna Rosenqvist, red. Konsthantverk i Sverige 

Del 1. Formgiven av Rikard Heberling.

Mångkulturella almanackan 2016. Formgiven av Klara Persson och Eric Palmér.

Omtryck under året

Hübinette m.fl.: Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige.

Hübinette m.fl.: Om ras och vithet i det samtida Sverige.
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Bokförlaget, mest sålda titlar under 2015

1 Mångkulturella almanackan 2016 (utgivningsår 2015)

2 Mångkulturella almanackan 2015 (2014)

3 Hübinette m.fl. red.: Om ras och vithet i det samtida Sverige (2012)

4 Hübinette: Vad är jämlikhetsdata? (2015)

5 Zetterlund, Hyltén-Cavallius & Rosenqvist, red.: Konsthantverk i Sverige del 1 (2015)

6 Pettersson & Ulfstrand: Mellan påsk och kadir (2007)

7 Magnusson: Berättelser om Botkyrka (2009)

8 León Rosales: Ett interkulturellt Botkyrka (2015)

9 Todorov: Brytningen (2013)

10 León Rosales: Vid framtiden hitersta gräns (2010)

MÅNGKULTURELLA ALMANACKAN

Mångkulturella almanackan tog ett steg framåt. Hela konceptet av dess tre delar (tryckt almanacka, 

webbplats och Facebook-kommunikation) blev mer integrerat. I den tryckta almanackan för 2015 ingår nu 

dubbelt så många sidor som tidigare och vartannat uppslag innehåller korta tematexter, listor, intervjuer. 

Texterna är skrivna för att vara tillgängliga för en målgrupp från mellanstadieålder och uppåt, även om en 

av de största målgrupperna är förskolor. Där finns pedagogerna som förmedlare av innehållet. I formgiv-

ningen samarbetade vi med Klara Persson och Eric Palmér. Klara, som är prisbelönt barnboks illustratör och 

författare, gjorde bilderna med tanke på förskolebarnen.

Mångkulturella almanackans webbplats

Texterna som finns i den tryckta almanackan används ibland i längre version på webbplatsen som vänder 

sig till vuxna. Dagen med mest trafik detta år var 20 mars med 1 026 visningar. Det mest populära inlägget 

den dagen var ”Nyårsfiranden 2016”. Säkert var det många som märkt att det firades (kurdiskt, persiskt, 

afghanskt) nyår och ville veta mer. Mest läst under hela 2015 var

1 Nyårsfiranden 2016 

2 Kurdiska namn – inspirerade av det som är vackert 

3 Samiska namn – en hemlig historia

Mångkulturella almanackan på Facebook

Även Facebook-sidan vänder sig till vuxna. Där kan vi vara ömsom lite mer humoristiska, ömsom ta upp tunga 

och svåra dagar på ett djupare sätt. Facebook är bra för att nå nya användare som sedan kan ta steget att läsa 

mer på webbplatsen och beställa den tryckta almanackan. Målet att nå 2 000 följare överträffades.

Ill
us

tra
tio

n 
Kl

ar
a 

Pe
rs

so
n



27

biblioteket

MKC:S BIBLIOTEK ÄR ETT SPECIALBIBLIOTEK med inriktning på migration, etnicitet och integra-

tion, kulturmöten, främlingsfientlighet och kulturell mångfald. Under 2015 hade biblioteket 2516 lån varav 

291 fjärrlån. De unika lånen har stigit med knappt 1 procent. Räknat i totala siffror tillsammans med omlån 

har utlånen sjunkit med 11 procent. 

Aktiviteter

Under våren höll biblioteket en studiecirkel med temat introduktion till kritiska ras- och vithetsstudier. Under 

fyra tillfällen träffades sammantaget 27 personer. Hösten 2016 samarbetade MKC och Fittja bibliotek kring 

en bokcirkel med boken Regnet luktar inte här av Duraid Al-Khamisi. I ett samarbete mellan centret och 

Fittja bibliotek anordnades ett författarsamtal med Duraid Al-Khamisi som avslutning på bokcirkeln. Samar-

betet med Fittja bibliotek kommer att fortsätta även under 2016. 

Biblioteket höll stängt under sommaren men punktinsatser i form av språkkafé gjordes i juli månad. 

Åtta tillfällen och sammanlagt 14 personer deltog. 

Utvecklingsarbete

2015 präglades också av ett arbete med policydokument och studiebesök på andra specialbibliotek. En 

biblioteksplan som varit inspirerad av samtal med andra specialbibliotek, är under revidering och planeras 

vara färdig 2016. Studiebesöken påbörjades på hösten. De är också ämnade att öppna upp för samarbeten 

och nätverksarbeten i största allmänhet. Ett arbete som fortsätter under 2016. 

Under hösten var bibliotekarien tjänstledig för studier 50 procent. Bibliotekarien läser mastersprogram-

met i socialantropologi på Stockholms universitet och gjorde fältstudier på ett asylboende i södra Sverige. 

För att lösa bemanningen togs en vikarie in. 

Bokbeståndet

Ett annat arbete som också påbörjades under 2015 och pågår är utbrytningar av SAB klassificeringssystem. 

Under vissa signum som till exempel Ohd (migration, emigration, immigration) och Ohe (minoriteter, främ-

lingsfientlighet, rasism), försöker vi utveckla underavdelningar som givetvis ryms inom signumet men som 

inte finns specificerat under huvudsignumet, som till exempel ”Transnationell migration”, ”Integrations-

politik”, ”Ras- och etnicitetsstudier”. Då SAB inte längre uppdateras görs detta arbete i syfte att skapa ett 

överblickbart bibliotek för besökarna och inte i syfte att utveckla SAB-systemet. 

Vi har slutligen också påbörjat ett arbete med att lyfta fram skönlitteraturen som har med centrets 

ämnen att göra. I detta innefattas berättelser, skönlitterära såväl som biografiska, från vårt närområde och 

vi har även skapat plats i våra hyllor för författare som lever i exil i kommunen och regionen. 
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Unesco LUCS

MKC är medlem i föreningen Unesco LUCS. Den kunskapspilot som centret valt att arbeta med är ”Bilders 

makt”, ett kunskapsprojekt om stereotypa bilder av minoriteter. MKC har dessutom ansvar för ledning och 

samordning av verksamhetens uppbyggnad på uppdrag av Unesco LUCS föreningsstyrelse. I uppgiften ingår 

att hantera ett grundläggande administrativt stöd, medlemsfrågor, stöd till piloter, kommunikation och ge-

nomförande av utåtriktad verksamhet. Under 2015 bland annat till två större konferenser.

KONFERENSER

Tro och handling – Religiösa samfund som sociala aktörer (11 december)

Syftet med denna omvärldskonferens var att lyfta det vardagsnära arbete som utförs av religiösa samfund 

och samtala kring religion och social hållbarhet. Cirka 60 deltagare från religiösa församlingar, samfund och 

andra intresserade.  

Civil Society Activism for Sustainable Cities (12 december)

En internationell konferens kring social aktivism och hållbara städer. Konferensen lyfte perspektiv på sociala 

rörelser och aktivism med presentatörer från Stockholm, New York, Paris och Johannesburg. Ett samarbete 

med Unesco-MOST, Unesco LUCS, REMESO, Linköpings universitet, Arena idé och IMER-förbundet. Cirka 

150 deltagare.

ÖVRIGT

Stipendium

Sauda Luzze, 20 år och från Alby i Botkyrka, har av styrelsen utsetts till den första Unesco LUCS-stipen-

diaten. Stipendiet, 10 000 kronor, delas ut till en person som verkar i Unesco LUCS anda, har intresse för 

att främja lokal utveckling och verkar för ett hållbart interkulturellt samhälle. Sauda Luzze driver #Afro, en 

samtalsgrupp i Alby med afrosvenska ungdomar. Till vardags studerar hon nationalekonomi på Södertörns 

högskola, samtidigt som hon jobbar med Demokratiodling i Botkyrka, ett projekt för att väcka intresset om 

odling, ledarskap och hållbar utveckling bland unga.

Kunskapspiloter

Unesco LUCS har tio kunskapspiloter. Under året växte verksamheten med 12 nya medlemmar till samman-

lagt 18. Medlemmarna kommer från kommuner, lärosäten och civilsamhället.
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Huset med Reception & butik,  
Tavernan, lokaler & uthyrning  

Under året höll utställningar, bibliotek och reception öppet kl. 11–16 tisdag-fredag samt söndagar. På tors-

dagar öppet fram till kl. 20. Tavernan serverade lunch också på måndagar. Undantag från dessa tider gjor-

des i juni och augusti då centret varken höll öppet på söndagar eller torsdagskvällar, och juli då Tavernan 

höll stängt på måndagar. Biblioteket hade inte öppet för allmänheten under juli men inbjöd till språkcafé ett 

par tillfällen i veckan. 

BESÖKARE

Totalt 21 585 personer besökte Mångkulturellt centrum under 2015. Av dessa var 19 021 vuxna, vilket 

innebär en ökning med 1 262 vuxna jämfört med föregående år. 

2 564 barn och unga besökte centret medan 300 barn och unga har mött Verkstans pedagoger ut-

anför centrets lokaler. Drygt 800 färre barn och unga har alltså deltagit i centrets verksamhet under 2015 

jämfört med år 2014. Dock mötte Öppna verkstan och Mobila verkstan tillsammans 350 fler barn och unga 

än året innan. Totalt besökte 400 fler personer Mångkulturellt centrum jämfört med år 2014. 12 procent av 

besökarna utgjordes av barn och unga, en nedgång från 17 procent år 2014.

BUTIKEN OCH RECEPTIONEN

Utbudet lyfter alltid fram utställningarnas tema. Dessutom finns alltid fack-, skön- och barnlitteratur kring 

de frågor som är centrets. Butiken säljer också smycken, hantverk och leksaker. Dessa köps in lokalt från 

slöjdare i området, samt från leverantörer av Fair trade-varor (The House of Fair trade, FairMonkey och Per-

nille Bülow).

Försäljningen sköts av receptionspersonalen som också sköter telefonväxel, bokningar, beställningar 

samt i övrigt tar emot besökare.

TAVERNAN

Mångkulturellt centrums vegetariska restaurang stärker Fittja gård som attraktiv mötesplats. I utbudet 

finns mat, hembakta kakor, smörgåsar samt ekologiskt kaffe, te, öl, vin, juicer, läsk och smoothies. Tavernan 

arbetar utifrån säsong av både miljö- och klimatskäl samt ökar systematiskt andelen ekologiska och KRAV-

märkta varor. Personalen strävar efter att erbjuda smakrik, väldoftande, annorlunda och nyttig mat. Inspira-

tion hämtas från olika länder och från mötet med våra gäster. Vardagar serveras ett stort salladsbord samt 

soppa med varmt tillbehör. Brödet är alltid hembakt. Tavernan åtar sig också kvällsevenemang och catering 

och har öl- och vinrättigheter sedan 2014.

En söndag i månaden serveras brunch som drar många förbokade gäster och ofta fyller lokalerna till 

sista plats.
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Uteplatsen skulle komma till, det visste vi alla, men hur? Saken bollades fram och tillbaka med Boodla 

och jag tror att det var efter samtal med dem som studenterna fick sin idé. En dag satt arkitektstuden-

terna från KTH här och åt lunch och frågan kom: ”Får vi bygga en uteservering åt er, med ’balkonger’ 

som har samma mått som de i Fittja och visa alla hur dom kan nyttja sin uteplats? Och visa vilka växter 

som med fördel kan planteras på dessa balkonger! Svaret blev JAAAA! Efter tre veckors arbete så fanns 

den där, Botkyrkas snyggaste uteservering! Tack Tor Lindstrand och KTH! (Malin Juhlin, Tavernan)

När Tavernan har många gäster  

blir också Länken en plats för  

mat, kaffe och samtal i inspirerande miljö.
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ARBETSPLATSSTIPENDIUM 

Satsningen på att nå föreningsliv och eldsjälar i närområdet har fortsatt också under 2015. Genom stipen-

diet erbjuds föreningar och enskilda som har idéer som rör MKC:s frågor att under begränsad tid använda 

en kontorsplats i gamla Fittja gård. Under året har Orten i Fokus, Awes Osman, Karin Elfving, PreAct och 

Nabila Abdul Fattah varit stipendiater.

LOKALER OCH UTHYRNING

Stamgästerna Reggio Emilia fortsätter med sina två utbildningar, Pedagogista och Ateljerista. Också Gävle 

högskola har fortsatt att förlägga kurser i centrets lokaler. Immigranternas riksförbund är kvar i gamla hu-

vudbyggnaden Fittja Gård som hyresgäster. I samma byggnad, på bottenvåningen, hyr Community Teater 

och Dans en lokal. På övervåningen har Unesco LUCS ett kontor.

INTERN ORGANISATION OCH UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

Basgruppen Huset rymmer stora delar av centrets infrastruktur: vaktmästeri, teknik och lokalvård, men 

också reception/butik, lokaluthyrning och Tavernan. Biblioteket lämnade basgruppen under året och flyttade 

organisatoriskt in i gruppen Redaktion & bibliotek men finns förstås fysiskt kvar i huvudbyggnaden. 

• Västra flygeln: En tvättstuga har inrättats i anslutning till duschrummet. Tack vare nya tvätt- och tork-

möjligheter slipper vi pappershanddukar i personalutrymmena och kan sköta all annan tvätt själva. Alla 

fönster har putsats och golven bonats. Dessutom har två nya arbetsplatser inrättats med nya möbler. 

• Östra flygeln: Också här har alla fönster putsats. Tingssalen har fått en ny ljudanläggning och i källaren 

har hyllor för förvaring av utställningar installerats.

• Huvudbyggnaden: Alla nödutgångskyltar har fått nya lampor och alla fönster har putsats.

• Fittja Gård: Också här har alla nödutgångskyltar har nya lampor liksom nödutgångsarmaturen på över-

våningen bytts ut. Ett kontor på bottenvåningen har målats och två nya arbetsplatser har inrättats.  

• Arbetsmiljö: Ytterligare fyra arbetsplatser har fått höj- och sänkbara skrivbord.

Utbildningsdag Filminstitutet.
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Personal & Administration

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Det personalpolitiska arbetet utgår från en årlig plan för systematiskt arbetsmiljöarbete och från mål 6. 

Planen revideras kontinuerligt och innehåller uppgifter om hälsoarbete, kompetensutveckling, ergonomiska 

bedömningar, policyutveckling och rutiner kring säkerhet. Centret har sagt upp avtalet med Söderakuten 

och har sedan 1 oktober i stället ett avtal med Falck Healthcare Företagshälsovård genom vilken personalen 

erbjuds regelbundna hälsokontroller. Centret har en friskvårdspolicy med stöd för utrustning eller liknande 

för att stimulera fysisk aktivitet. Personalen kan utnyttja en arbetstimme i veckan till friskvård. Arbetet pla-

neras och följs upp i samverkansgruppen. 

KOMPETENSUTVECKLING

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

Främst har detta skett på personalmöten och heldagsplaneringsdagar där personal på centret gett och getts 

inblickar i olika aktuella studier. Personalmöten sker var femte vecka.

Den andra nivån är insatser för att utveckla den egna professionen. Erfarenhetsutbyte mellan informa-

törer på museer och kollegieutbyte med andra museer har genomförts kring perspektiv på verksamhet och 

organisation. Bibliotekspersonal har deltagit i utbildning som arrangerats av Kungliga biblioteket. Ordfö-

rande och verksamhetschef deltog på Pactas utbildningsdagar i Malmö med tema mångfald. 

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 kunskaps-

innehållet i centrets uppdrag.

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 kvalitetsarbetet. En 

intern process att samla ekonomi, miljö, sociala aspekter och personal utveckling i ett dokument har inletts 

som aktivitet på personalmöten. Dokumentet Hållbart MKC ska beskriva hur organisationen arbetar fortlö-

pande med certifieringsmodellen.

• Insatser för tillgänglighet har genomförts.

• Utemiljön kring Fittja gård utvecklades i samarbete med KTH.

• Andelen ekologiska produkter utökades på Tavernan.

• Översyn av samtliga arbetsbeskrivningar har gjorts.

• En organisationsjustering har genomförts. Basgruppen Publik minskades och en ny grupp under  

ledningsstöd kallad Redaktion & Bibliotek bildades i syfte att skapa tydligare arbetsprocesser.

• PWC genomförde en analys av prognossäkerhet och rapportering av ekonomin.

• Underhåll av säkerhetsbelysning har genomförts under året.
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PERSONALFRÅGOR

Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, ombesörjer åtaganden enligt PL-KL (pensionsavtal för anställda 

inom kommun och landsting) samt för tjänstegrupplivförsäkring. Ersättning till styrelsen utgår enligt regler 

för arvoden till förtroendevalda i Botkyrka kommun. MKC är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta och 

har tecknat avtal med Pactas omställningsfond.

Mångfalds och jämställdhetsplan

MKC strävar efter att förhålla sig medvetet och genomföra insatser för att utveckla mångfalds- och jäm-

ställdhetsarbetet i tre led; organisation, produktion och kund- och publikrelationer. MKC arbetar med att 

studera och utbilda om mångfalden i offentliga organisationer. Vi vill ha en stark legitimitet och egen prak-

tik som mångfaldsorganisation med höga ambitioner. 

Fast personal antal heltid deltid

Män  5,25 3 4 

Kvinnor  22,55 17 9

MKC  kännetecknas av en stor spridning av funktioner och yrkestyper vilket förstärker mångfaldsdimen-

sionen. Följande tjänstekategorier finns: bibliotekarie, biblioteksassistent, forskningsledare, forskare, forsk-

ningsassistent, ekonom, ekonomiassistent, kaféansvarig, kock, kafébiträde, kommunikatör, programansvarig, 

driftstekniker, utbildningsledare, redaktör, intendent, utställningsansvarig, utbildningssekreterare, lokalvår-

dare, pedagog/värd, kulturpedagog och chef.

MKC kategoriserar bakgrund på följande sätt: 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.

Bakgrundskategori 1 2 3 4

Män  1 1 – 2

Kvinnor  3 2 1 9

Ursprungsländer bland de utlandsfödda i personalgruppen: Bolivia, Chile, Irak, Korea, Pakistan, Syrien,  

Turkiet och Uzbekistan. Bland medarbetarna väljer några att definiera sig som assyrier, kurd och syrian.

Ålder  –30 30–40 40–50 50–60 60–

Män  – 1 3 2 –

Kvinnor  1 6 2 7 –

Projektanställning, timanställning och praktik är och har varit vanliga vägar in i organisationen. Centret har 

en generellt positiv uppfattning till att ta emot praktikanter. Praktikanterna kan komma från närområdets 

grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor och högskolan, främst Stockholms universitet och Södertörns 

högskola. Vi tar även emot praktikanter för arbetsprövning och av andra arbetsmarknadsskäl.
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Jenny Ask, forskare, 40 %

Nirmala Balasingan, kafébiträde Tavernan

Türkan Cetin, receptionist

Nina Edström, forskningsassistent, basgruppsledare  

 Huset, samt tf Forskning fr.o.m. sept

Nadira Haliulina, ekonomiassistent 75 %

Nathan Hamelberg, kommunikatör,  

 vik. fr.o.m. nov, 50 %

Sadia Hassanen, forskare, under ht tj.ledig 25 %

Silvana Hirmiz, kock Tavernan

Ceylan Holago, Program- och utställningsansvarig,  

 basgruppsledare Publik, tj.ledig 50 %

Katrin Holmberg, kommunikatör, försäljnings- 

 ansvarig butik

Maureen Hoppers, kommunikationschef, tj.ledig  

 fr.o.m. okt

Saadia Hussain, konstpedagog (anställd av  

 Botkyrka kommun) 75 %

Tobias Hübinette, forskare, t.o.m. 30 juni 

Charlotte Hyltén-Cavallius, forsknings- och  

 basgruppsledare, tj.ledig fr.o.m. sept

Malin Juhlin, restaurangansvarig Tavernan

Susan Juhlin, biblioteksassistent, 75 %

Aygül Kabaca, utbildare, 50 % fr.o.m. okt

Frank-Michael Kirsch, forskare

René León Rosales, forskare, utbildningsansvarig, 

 tj.ledig 

Leif Magnusson, verksamhetschef

Ea Malmberg, receptionist, 50 %

Luz Miranda Ortega, lokalvårdare

Mikael Morberg, verksamhetsutvecklare 

Anja Norell, utbildare, fr.o.m. april

Love Norman, kulturpedagog, 20 % 

Marit Nygård, utbildare, fr.o.m. april

Ingrid Ramberg, redaktör

Mauricio Rogat, biblioteksansvarig, tj.ledig 50 %  

 fr.o.m. sept, 75 % nov–dec

Dani Ruz, producent

Nicole Sandberg, kock, t. o. m. dec

Evelina Schön, programansvarig, 50 %

Nazem Tahvilzadeh, forskare, 75 %

Anna Tulin Brett, utbildningsansvarig

Heidi Tüchsen, utbildningssamordnare, 50–75 %  

 t.o.m. juli 

Tatiana Vega Quiñones, intendent

Ernesto Villanueva, driftstekniker

Åsa Winqvist, kulturpedagog, 30 % 

Aydan Sedef Özkan, ekonom

Timanställda

Tamanna Akhtar

Esra Cetin, receptionist

Nadia El Harrak, kock Tavernan

Leon Englund, assistent verkstan

Marilen Guiñez, receptionist, lokalvårdare

Marlen Guzman, ekonomiassistent

Ellinor Holm, biblioteksassistent

Antoinet Jahansha, cafébiträde Tavernan

Fabian Karlsson, biblioteksassistent

Paulina Lopez Galvez, kommunikatör

Åsa Malmström, kulturpedagog

Eva Matthis, kulturpedagog

Juan Rojas Pinto, vaktmästare

Miriam Röstlinher Goldkuhl, kulturpedagog

Wendy Sanjines, lokalvårdare

Praktikanter

Cansu Akyol (mars–april), utställning

Christian Hofverberg, kommunikation, jan–mars

Ellinor Holm, dokumentation, jan–juni

Kerstin Janemar, kommunikation, våren

Donna Milivojevic, kommunikation, våren

Weiwei Yè, Mångkulturella almanackan, juli–nov 

Övriga

Orten i fokus

Karin Elfving

Awes Osman

Community Teater och Dans

Unesco LUCS

Immigranternas Riksförbund

Hassan Hosseini

Personal
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Styrelsens sammansättning

Ordförande Christina Zedell

Vice ordförande Willy Viitala

Ledamöter Adnan Issa

  Inger Ros

  Esabelle Dingizian

  Bekir Uzunel

  Elisabeth Bylund

  Maria Halkiewicz

Suppleranter Claes Ånstrand

  Heido Nohadra

  Johannes Nunez

  Björn Lagerstedt

  Fredrik Onsér

  Frank Kanu

  Nana Yaa Nyamekye

  Ulrika Sandin

Revisor Lennart Lindström

Revisorssuppleant Jan-Olof Ramusson

Adjungerade

Nordiska museet Lena Palmqvist

Södertörns högskola Beatriz Lindqvist
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Årsredovisning 2015

Förvaltningsberättelse Mångkulturellt centrum 812800-8243

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Årets ekonomiska resultat visar ett överskott på 139 763 kr. Omsättningen i verksamheten ökade mot fjol-

året med en halv miljon.  Det är glädjande att 2014 års negativa resultat kunnat vändas. Stort arbete har 

lagts ned på att förbättra system och nå uppsatta mål.

Flera faktorer har påverkat resultatet i positiv riktning. De budgetmål som sattes upp i de rörliga in-

täktsdelarna har uppnåtts och i flera fall kunnat överträffas. Det gäller främst Tavernan som ökat intäkterna 

med 350 000 kr och bok- och almanacksförsäljningen som ökat med 200 000 kr. Vidare har kostnaderna 

kunnat hållas nere mot budget för personal och verksamhet.

Bakom minskningen av personalkostnader finns vakanser som ej återbesatts under året men som 

kommer att ingå i organisationen kommande år. Vidare erhöll centret en höjning av anslaget från ägaren 

Botkyrka kommun som kompensation för kostnader kopplade till öppethållande med hög servicegrad. Till-

skottet användes även för uppsökande verksamhet på fritidsgårdar och flyktingboenden (Mobila verkstan).

I slutet av året genomfördes en extern studie av ekonomihantering och uppföljningsrutiner av PwC. 

Resultatet av studien kommer att analyseras och hanteras kommande år. 

Sedan 2012 har MKC en satsning som vi internt kallar ”Växla upp!”. Arbetet fokuserar på att för-

djupa vårt kunskapsuppdrag och vår funktion som mötesplats; i detta är arbetet med nya målgrupper (med 

särskilt fokus på bosatta i närområdet samt unga vuxna) centralt. Den enskilt viktigaste förändringen som 

genomförts under 2015 är skapandet av en utbildningsgrupp. Vi har arbetat fram ett utbildningsprogram, 

”kunskap för inkludering” som bärs av gruppen som helhet med stöd av övriga på centret.  

Två större projekt tillkom under året med stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län (Lås Upp! Om norm-

kritisk utbildning) respektive Postkodlotteriet (Bilders makt).  Båda projekten ökar centrets möjligheter att 

fortsätta utveckla utbildningsverksamheten och samtidigt stärka samarbetet med andra aktörer, bland an-

nat Södertörns högskola.

Inom forskningsverksamheten har flera projekt genomförts inom temaområdet ”Kulturarv”. Hit hör 

bokprojektet ”Konsthantverk i Sverige Del 1”, forskningsprojektet ”I stadens utkant”, samt  den forskning 

kring fördjupad demokrati bland unga som pågår sedan 2014. Utställningsverksamheten dominerades av 

vår huvudutställning Nationell Psykos! som förlängdes året ut. 

Totalt 21 585 personer besökte Mångkulturellt centrum under 2015. Av dessa var 19 021 vuxna, vil-

ket innebär en ökning med 1 262 vuxna jämfört med föregående år. Antalet barn och unga under 18 som 

besökte centret minskade tyvärr med 5 procentenheter från år 2014, till 2 564. Dock mötte utöver denna 

siffra 300 barn och unga Verkstans pedagoger utanför centrets lokaler. Utöver besöken på Fittja gård har 

närmare 2 000 personer mött centret i samband med externa utbildnings- eller föreläsningsarrangemang.
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Antalet följare på FB har ökat under året och var vid månadsskiftet feb–mars 2016 för MKC 2 886 

och för Mångkulturella almanackan 2 241. Även Mångkulturella almanackans hemsida har stor räckvidd. 

MKC:s hemsida genomgår en omstrukturering, en utveckling som inte är avslutad.

MKC är momsregistrerat för kafé, utbildning, utgivning och konferensverksamhet. Lokalkostnaderna 

täcks av ett särskilt stöd för hyres- och driftskostnad från huvudmannen Botkyrka kommun. Detta stöd 

överförs ej till stiftelsen utan stannar kvar i kommunens bokföring. Denna överenskommelse regleras i avta-

let med huvudmannen.

Andelen samarbeten med olika aktörer i MKC:s kunskapsuppdrag ökar. En viktig relation är Unesco 

LUCS som startade 2014 med kontor i Fittja gård. Verksamheten ökade tydligt under året med fler medlem-

mar och relationer till såväl aktörer i civilsamhället som högskolor och kommuner. MKC är ett forum för 

kunskapsutveckling i samtiden. Vår uppgift som kunskapsforum innebär att vi söker och utvecklar strate-

giska samarbeten på olika nivåer i samhället.

   2015-01-01 2014-01-01
Resultaträkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Grundbidrag 1 9 341 000 8 429 001
Projektintäkter 2 5 244 186 2 485 629
Rörliga intäkter 3 3 395 508 3 421 464
Övriga rörelseintäkter 4 971 027 996 398
   18 951 721 15 332 492
   
Rörelsens kostnader   
Inköp av mat  -604 361 -515 802 
Övriga externa kostnader 5 -4 221 058 -3 910 924
Personalkostnader 6 -13 861 161 -12 617 435
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -127 837 -104 278
   -18 814 418 -17 148 440
   
Rörelseresultat  137 303 -1 815 948

Resultat från finansiella poster  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 460 2 543
Räntekostnader och liknande resultatposter  0 -524
   2 460 2 019

Resultat efter finansiella poster  139 763 -1 813 929

Årets resultat  139 763 -1 813 929
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Balansräkning Not 2015-12-31  2014-12-31

Tillgångar   
Anläggningstillgångar
Materiella anläggingstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 7 313 877 261 891
   313 877 261 891

Summa anläggningstillgångar  313 877 261 891

Omsättningstillgångar   
Varulager m.m.
Lager mat & varor  24 893 9 418
Lager böcker  79 067 32 177
   103 960 41 595

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  1 020 707 1 160 713
Övriga fordringar  321 375 426 896
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  239 581 91 343
   1 581 663 1 678 952
   
Kassa & bank  3 275 428 2 399 298
   
Summa omsättningstillgångar  4 961 051 4 119 845

SUMMA TILLGÅNGAR  5 274 928 4 381 736

   
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  2 006 595 3 820 523
Årets resultat  139 763 -1 813 929
Summa eget kapital  2 146 358 2 006 594
   
Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder  0 670
Leverantörsskulder  331 069 101 561
Övriga skulder  525 398 719 664
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 8 2 272 103 1 553 247
Summa kortfristiga skulder  3 128 570 2 375 142

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER  5 274 928 4 381 736

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter  Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna uplysningar

Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 

om inget annat anges nedan.

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

Varulager m.m. Boklager värderas till ansaffningsvärdet för de böcker som är tryckta och köpta under 

verksamhetsåret. Lager för mat och varor värderas efter inköpsvärdet.

Intäktsredovisning Under året beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som de 

förbrukas under året. Bidrag som ska användas under kommande år redovisas i årsredovisningen som skuld.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1. Grundbidrag   2015 2014
Botkyrka kommun   7 026 000 6 189 000
Stockholms läns landsting   1 265 000 1 240 000
Statens kulturråd   1 050 000 1 000 000
   9 341 000 8 429 000

Not 2. Projektintäkter  2015-12-31 2014-12-31
Unesco LUCS  400 000 550 000 
Medicinturism  500 000 680 000
Afrofobistudie  0 180 000
Förorten folkbildning  0 402 241
Museer bortom homogeniteten  370 500 62 000
Konstfack  28 875 153 710
Antiryktes  42 500 60 000
Forskningsrådet  44 057 100 000
Göteborgs universitet  0 211 207
BoBy K2  0 25 000 
Övriga projekt  0 61 471
Skolverket  219 000 0
Fördjupad demokrati  371 000 0
Linköpings universitet  217 000 0
Att göra bortom normen  44 745 0
I stadens utkant  505 387 0
Lås upp!  1 250 000 0
Bilders makt  865 000 0
Systembolaget  114 122 0
Statistikuppdrag  50 000 0
Stockholms stadsbibliotek  45 000 0
Utvärdering Spånga  77 000 0
Svenska filminstitutet  70 000 0
Roks   30 000 0 
   5 244 186 2 485 629

Vissa projektintäkter har överförts till 2015 och klassificeras som förutbetalda intäkter. För specifikation 
över dessa projekt se notupplysning avseende Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
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Not 3. Rörliga intäkter  2015-12-31 2014-12-31
Försäljning Tavernan  1 501 638 1 144 294
Bok- och almanacksförsäljning  877 369 627 869
Utställning, program och visningar  213 640 60 966
Butiksförsäljning  36 979 41 439
Uthyrning lokaler och tjänster  575 680 857 983
Avtalsintäkter  50 100 0
Övriga rörliga intäkter  140 102 688 912
Summa övriga intäkter  3 395 508 3 421 463
    
Not 4. Övriga rörelseintäkter  2015-12-31 2014-12-31
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Lönebidrag  917 214 948 518
Porto   53 813 47 880
Summa  971 027 966 398

Not 5. Personal  2015-12-31 2014-12-31
Verksamhetskostnader  1 345 775 1 208 591
Gemensamma kostnader  2 101 339 2 206 839
Övriga externa kostnader  773 945 495 495
Summa  4 221 058 3 910 924

Not 6. Personal  2015-12-31 2014-12-31
Medeltal anställda
Medeltalet anställda bygger på av organisationen betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid

Medeltalet anställda  27,95 25,0
Varav kvinnor  22,7 17,25

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 
har utgått med följande belopp:

Löner och ersättningar  9 886 798 8 920 106
Pensionskostnader  470 890 423 435
Övriga personalkostnader  208 687 229 219
Sociala kostnader  3 294 786 3 044 675
Summa   13 861 161 12 617 435
     
Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtagande enlig PL-KL (pensionsavtal för anställda inom 
kommun och landsting) samt tjänstegruppförsäkring. 



41

Not 7. Inventarier, verktyg och installationer  2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde  2 937 013 2 776 973
Inköp   179 823 160 040
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 116 836 2 937 013

Ingående avskrivningar  -2 675 122 -2 570 844
Årets avskrivningar  -127 837 -104 278 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 802 959 -2 675 122
Utgående redovisat värde  313 877 261 891

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av fem år.

Not 8. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31
Upplupna semesterlöner  308 069 472 154
Beräknat arvode för revision  30 000 30 000
Förutbetalda intäkter (se specifikation nedan)  1 816 660 952 762
Övriga upplupna kostnader  117 374 98 331

   2 272 103 1 553 247

Förutbetalda intäkter – överförda medel till nästa räkenskapsår
Museer bortom homogeniteten  15 500 156 000
Konsthantverk i Sverige  0 55 000
Fördjupad demokrati  370 762 741 762
Lås upp!  950 000 0
Bilders makt  480 398 0
   1 816 660 952 762
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Revisionsberättelse





Junior Residence 2015. Ett konstprojekt som årligen bjuder in unga sommarjobbare 

från Botkyrka att med konst som verktyg, uttryck och språk synliggöra berättelser 

och tankar. Sommaren 2015 med temat resa–flytta–fly som utgångspunkt.

Foto: Saadia Hussain


