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Inledning

MÅNGKULTURELLT CENTRUM SKA producera och kommunicera kunskap om migration, kulturarv, 

diskriminering och urbana livsvillkor. Vi gör detta i dialog och samarbete med olika aktörer: universitet och 

högskolor, näringsliv och civilsamhälle. Sedan 2012 har vi arbetat intensivt med en utvecklingsstrategi som 

vi kallar ”Växla upp!”. Det skulle kunna tolkas som att vi gav oss själva en spark i baken men det går också 

att se devisen som en inledning till en starkare fokusering på vårt utvecklingsarbete. 2013 kokade vi ned 

arbetet i fyra punkter. Vi ville:

1. nå ut starkare till statliga och landstingskommunala verksamheter med vår kompetens inom 

områdena integration, interkulturella frågor och mångfald inom urban utveckling;

2. arbeta med kultursektorn och mångfaldsfrågor i ett nationellt perspektiv;

3. bidra till Unesco LUCS utveckling och genomförande av konventionen om det immateriella 

kulturarvet; samt

4. stärka Botkyrka kommuns arbete med kunskap och implementering av den interkulturella 

strategin. 2014 kompletterades detta mål med en fördjupad lokal förankring av verksamheten.

Strategin vilar dessutom på centrets sex flerårsmål (se sid ) som sammantaget ger kraft och riktning i våra 

ansträngningar att flytta vår position. Under året nådde vi ut med vår verksamhet på ett starkare vis än 

tidigare. Effekten är en ökad efterfrågan på våra tjänster samt fler önskemål om samarbeten. Utmaningarna 

är fortsatt stora för oss som relativt liten organisation att få större uppdrag som stärker vår position. Vi är 

både i centrum med egen kunskapsproduktion i viktiga frågor och placerade i perferin i ett bostadsområde 

som har stora socioekonomiska utmaningar. Vår ständiga utmaning är att göra något produktivt av detta 

förhållande. Att vi kommit igång med utvecklingsarbetet framgår av att:

1. vi erhöll medel av integrationsministern för att genomför en kartläggning av förekomsten av 

afrofobi i Sverige. För uppdraget mobiliserade vi ett brett samarbete med den afrosvenska 

gruppen. Rapporten mottogs väl och används som underlag för debatt och diskussion. Den har 

uppmärksammats av ENAR och av FN:s arbetsgrupp ”Working Group of Experts on People of 

African Descent”,

2. de uppdrag som MKC gjort inom kulturfältet och fortfarande gör har skapat intresse för 

utbildningsinsatser hos flera nationella kulturinstitutioner och myndigheter,

3. i maj invigdes Unesco LUCS med ett kontor på Fittja gård och med ett uppdrag till MKC att bidra 

med kunskap och verksamhetsledning till den nya organisationen, vars egen styrelse består av 

ledamöter från Malmö, Borlänge, Eskilstuna, Botkyrka och Rädda Barnen.

4. Botkyrka bedriver ett utvecklingsarbete kring det interkulturella perspektivet i kommunal 

verksamhet med stöd av MKC. Skrift, webb, analyser i delprojekt och utbildningsinsatser har 

genomförts under året. MKC:s pedagogiska verkstad utvecklade en mobil form.
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”Växla upp” fortsätter fram till 2017. Under året har betydande insatser gjorts för att skapa en star-

kare kommunikation av verksamheten. Detta arbete fortgår.

2014 var på många vis ett händelserikt år. Det ekonomiska resultatet var det sämsta på över tio år för 

att inleda med det negativa. Hårt arbete väntar för att återställa eget kapital och komma i bättre balans 

framöver. 

På den positiva sidan finns mer att stanna upp vid. Vi noterade bra genomslag i media på våra två 

större uppdrag. Dels ”Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige”, ett 

uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet, dels rapporten om majoritetssvenskars syn på mångfalds-Sve-

rige gjord på uppdrag av Open Society Foundations. Vi medverkade till skapandet av Unesco LUCS, visade 

tre utställningar i stora hallen: Varning för ras, Dressing Swedish och Nationell Psykos!. I samband med 

att Varning för ras stängde genomförde vi en lyckad finissage ”Varning för knas” Ett forskarnätverk kring 

kritiska ras och vithetsstudier med hemvist på centret drog igång med en treårig finansiering (2014–16) 

från Forte. Flera viktiga samarbeten inleddes. Däribland ett forskningsprojekt tillsammans med Historiska 

museet. Vi etablerade också ett nytt samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Ny personal rekry-

terades till utställning, program, kommunikation, utbildningsadministration, Tavernan, städ och biblioteket. 

För mig personligen var det en höjdpunkt att få bjuda fotbollsspelaren Lilian Thuram på middag och leda ett 

samtal med honom på Hallunda bibliotek en vacker majdag.

Nya verksamheter och idéer växer fram på centret som pekar in mot 2015. Vi växlar upp med det nya 

och med en starkare vision om vårt uppdrag kommande år.

Väl mött då!

Leif Magnusson

Verksamhetschef
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Uppföljning mål 2014

MKC har sex interna delmål som styr verksamheten. 

Mål 1

MKC ska producera kunskap om migration, kulturarv, diskriminering och  

urbana livsvillkor.

17 aktiviteter genomfördes inom målområdet. Sex forskare på MKC deltog i arbetet som engagerade också 

ett tiotal externa forskare. Därtill fick centret i slutet av 2013 stöd för ett treårigt nätverk kring kritiska ras- 

och vithetsstudier inom svensk forskning. Denna inriktning kompletterar fokuset på kulturarv och urbana 

livsvillkor och bidrar till ytterligare problematisering av svenskhetsbegreppet och diskrimineringsfrågan. 

Förutom nedanstående kunskapsområden har MKC bidragit till att stödja etableringen av Unesco LUCS 

kunskapsstruktur med inspel om bland annat hur forskning kan stärka LUCS arbete och mål. Följande pro-

jekt har varit aktuella under verksamhetsåret

• Kartläggning av afrofobi i dagens Sverige

• Majoritetssvenskars syn på mångfald

• Ungas formerande av kunskap och engagemang i förortsmiljöer

• Kommunalt dialogforum – hur fungerar det?

• Konsthantverk i Sverige

• Antirasism på schemat – tillsammans med PeaceWorks

• Interkulturalitet i ett kommunalt perspektiv

• Bortom homogeniteten. Perspektiv på museer och religionstemat i utställningar.

• Modernitetens marginaler. Romers historia.

• Medicinsk turism.

• Transnationell migration och diaspora.

• Jämlikhetsdata och antiryktesarbete på kommunal nivå. 

Effekter: Våra projekt möts av stort intresse och engagemang. MKC har genomfört fyra projekt direkt för 

kommunen som stöd för deras utvecklingsarbete, två med koppling till Unesco LUCS. Effekterna av insatsen 

kommer att följas på kommunnivå framöver. Den kartläggning av afrofobi som centret genomförde för inte-

grationsministern har fått ett bra genomslag i arbetet med att belysa och förbättra villkoren för den afrosven-

ska gruppen i Sverige. Flera internationella aktörer har efterfrågat en översättning till engelska och centret 

arbetar för att förverkliga detta år 2015. Den studie som gjordes på uppdrag av Open Society Foundations 

om majoritetssvenskars syn på att leva i ett mångfaldssamhälle väckte stor uppmärksamhet innan valet. 

MKC:s kunskapsarbete fokuserar kulturarvsskapande, maktkritiska perspektiv på organisering av de-

mokrati och tjänsteproduktion, samt jämlikhetsdata för att säkra det förebyggande arbetet mot diskrimine-

ring.
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Mål 2

MKC ska kommunicera kunskap i dialog med universitet och högskolor, 

civilsamhälle, näringsliv och offentlig verksamhet.

MKC:s arbetar med digitala kanaler, utställning, program, utbildning, pedagogisk verkstad och förlag. Vi 

fungerar som kunskapsforum med en mängd olika samarbeten för att öka genomslaget. Målgrupper defi-

nieras mer precist i de olika aktiviteterna som genomförs. Prioriterade områden 2014 har varit:

• Utveckling av utbildningskoncept. 

• Fördjupande av den lokala förankringen.

• Tre utställningar i stora utställningshallen där kopplingen mellan ”Varning för ras” och ”Nationell 

psykos!” varit angelägen för vårt kunskapsuppdrag. Vidare fick vi hem utställningen ”Dressing 

Swedish” från USA och kunde visa den under utvidgat sommaröppet.

Effekter: Efterfrågan på utbildningsinsatser har ökat starkt under året. För att motsvara förväntningarna 

har vi satsat på att på en bra struktur och utökad kapacitet. Särskilt glädjande är att vi fått flera uppdrag 

från nationellt verksamma kulturinstitutioner. MKC:s uppdrag innebär att vi arbetar med våra frågor på 

olika nivåer. En nivå som är grundläggande är den lokala: Fittja, norra Botkyrka och Botkyrka. Under året 

har vi ökat samarbetet både med kultur- och fritidsförvaltningen och med lokala aktörer i civilsamhället. Vi 

använder lokala exempel i de större utställningarna, samarbetar med Botkyrka folkhögskola, Campus Fittja, 

Residence Botkyrka, Xenter, Orten i fokus och besökare i vårt Bänkenprogram där enskilda och organisatio-

ner kan ansöka om plats i Fittja gårds kontorsmiljö för att under en bestämd period utveckla en idé.

De processer som utvecklas i den lokala samarbetsmiljön har stärkts under året med nya rekryteringar. 

En utveckling av förlagsverksamheten påbörjades och fortsätter 2015. En effekt av årets arbete och fjolår-

ets är att MKC nått nya intressenter. Här kommer Unesco LUCS in som ett nätverk som MKC både stödjer 

och har användning av för att nå ut i landet.

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 Botkyrka kommun (stiftelsens ägare), Stockholms läns landsting och 

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

skola, som båda har adjungeradeplatser i centrets styrelse.

Prioriterade aktiviteter:

• Organisationens roll i koncernen Botkyrka kommun. 

• Unesco LUCS

• Samarbetsavtal med Institutet för språk och folkminnen

Effekter: I december utökades centrets uppdrag för Botkyrka kommun. Under året skapades ett bolags-

möte där MKC ingår tillsammans med övriga bolag samt kommundirektör och ekonomichef. Centret har 

också en årlig dialog med den politiska ledningen i kommunen. En inledande diskussion har skett med 

landstinget om centrets regionala roll. Genom Unesco LUCS skapas nya kontaktytor med kommuner, regi-

onaktörer och lärosäten. Ett samarbetsavtal tecknades med Institutet för språk och folkminnen kring samar-

bete om dokumentation av det immateriella kulturarvet. 



9

Mål 4

MKC ska genom internationellt arbete förvalta och utveckla kontakter som stärker 

det lokala, regionala och nationella kunskaps- och erfarenhetsarbetet.

Många satsningar genom åren har givit internationella kontakter och utblickar. Flera kunskapsprojekt har 

genomförts i olika EU-program. 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 Net-

work Against Racism (ENAR).  Prioriterade aktiviteter under året har varit:

• Samarbete med Open Society Foundations program ”At Home in Europe” med studien och 

nätverkssammankomster. Rapport utgiven av OSF i augusti. Lanseringen av hela studien skedde i 

Berlin i juni.  

• Forskarnätverket Kritiska ras- och vithetsstudier bjöd in flera ledande forskare från USA och 

Storbritannien till Fittja gård. Ett samarbete med Linköpings universitet bidrog till att möjliggöra 

ett ambitiöst program.

• För Botkyrka kommuns räkning gjordes en förstudie inom ramen för Europeiska socialfonden. 

• Besök av United Nations Working Group of Experts on People of African Descent den 4 december.

• Pedagogiska verkstaden medverkade tillsammans med Botkyrka konsthall till en utställning i 

anslutning till Biennalen i Venedig. Temat var Fittja K2 och idéer om förändring av platsen med 

unga från området, arkitekter och konstnärer.

Effekter: Syftet med det internationella utbytet är att stärka det lokala arbetet. Såväl centret som Botkyr-

ka kommun fick genom OSF-studien kring majoritetssvenskar nya infallsvinklar på lokalsamhället Botkyrka. 

MKC har följt arbetet inom ENAR under året och tagit del av deras agenda samt även fått bra feedback från 

ENAR rörande kartläggningen kring afrofobi. 

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.

Målet bearbetas med 8 aktiviteter samt en satsning på kommunikation.

• Busserbjudande till högstadieklasser i kommunen för utställningen Nationell Psykos!

• Sommaröppet

• Utveckling av verkstaden i fyra olika delar: stabila, öppna, lovliga samt mobila verkstan.

• Statistikuppföljning på externa uppdrag, presentationer och föreläsningar 

• Ny webb

• Utökat lokalt samarbete med Botkyrka kultur- och fritidsförvaltning

• Utvecklat samarbete med civilsamhället: Bänken, Länken, Annick Sjögrens arbets- och 

resestipendium samt K.P. Arnoldson-priset utgör delar i det lokala residence som MKC erbjuder. 

Nytillkommen hyresgäst under året är Immigranternas riksförbund.

• Fittja gård som mötesplats kommuniceras: Tavernan, biblioteket, pedagogiska verkstaden och 

utbudet i utställningar och program lyfts fram i kommunikationen. Färre men större aktiviteter är 

nya inriktningen.
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Effekter: Vi har 400 besökare dagligen på webben. Besöken till Fittja gård har ökat mot förgående år 

med 3 000 besökare till 21 500. Antalet individer som mött MKC i samband med arrangemang utanför 

Fittja gård beräknas till närmare 4 000 personer. Målet kräver utvecklingsarbete och uppväxling av metoder 

och samarbeten. Nyanställning av kommunikationsstrateg gav nya förutsättningar.

Mål 6

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

tydlighet i funktioner och ansvar kännetecknar organisationen.

Med 15 olika åtaganden och aktiviteter riktade mot att skapa och bygga vidare på MKC:s struktur tog vi 

ytterligare steg för att skapa mer ordning och reda i verksamhetsstrukturen. Flera arbetsprocesser startade 

under året. MKC rekryterade flera nya personer under året vilket medförde såväl nya inspel till förbättringar 

som behov av introduktion. Följande aktiviteter genomfördes:

• Nytt intranät 

• Tillgänglighetsanalys av Fittja gård. Beställd av landstinget med anledning av ny lagstiftning.

• Rekrytering av nya medarbetare till utställning, program, bibliotek, Tavernan och städ.

• Hållbart MKC! utvecklas istället för den tidigare certifieringen byggd på Ålborgkonventionen.

• Underhåll av belysning och ljud i nya huvudbyggnaden.

• Medarbetarutbildning i diskrimineringsgrunderna och genus.

• Medarbetarenkät.

• Underhåll och nytt ytskikt i gamla huvudbyggnaden. Kontor för Unesco LUCS skapades.

• Utemiljön vid nya huvudbyggnadens baksida iordningställdes av Botkyrka kommun vilket gav en 

bättre integration med parken.

Effekter: I slutet av året blev det uppenbart att det ekonomiska system som MKC arbetar med inte är 

funktionellt för uppföljning av verksamheten. Den decentraliserade modell som tillämpas med utvecklat 

kontoansvar i organisationen kräver ett mer pedagogiskt och transparent system. Arbetet med målet pågår 

kontinuerligt. Under året gjordes nya prioriteringar som innebar att åtaganden inom miljö tillfälligt priorite-

rades ned. Den centrala administration som MKC skapat behöver stärkas vad gäller ekonomin och HR för 

att klara stöd till både medarbetare och ledning. 

Foto Paulina Lopez

Efter workshop i 

utställningen  

Nationell psykos!.
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Utställningar & program

STORA UTSTÄLLNINGSHALLEN

Varning för ras (– 30 mars)

Under hela året spelade Varning för ras en viktig roll i den stundtals intensiva debatten kring rasifiering och 

antirasistiska kamp. Den sågs av tusentals besökare, visades för 150 grupper och stod värd för 50 semina-

rier underutställningstiden (november 2012–mars 2014).

Utställningen avslutades med en heldag under rubriken ”Varning för knas” då utställnings- och 

filmvisningar avslutades med ett panelsamtal inför en helt fullsatt aula. I panelen, som reflekterade under 

rubriken ”Hur går vi vidare? Ett samtal om samtiden och framtiden”, deltog Shabane Barot, Allt åt alla; Va-

lerie Kyeyune Backström, Rummet; Michael McEachrane, Fight Racism Now; Nathan Hamelberg, Mellanför-

skapet; Nabila Abdul Fattah, ledarskribent på Dagens ETC; Ihsan Kellecioglu, projektledare, Rädda Barnen; 

Rani Kasapi, kulturchef Botkyrka kommun; Lewend Tasin, manusförfattare; samt Haidar Eliwi, Megafonen 

Hässelby/Vällingby. Moderator var Ülkü Holago, journalist, SR. 

Ytterligare programpunkter med anknytning till temat som ägde rum på Fittja gård, var Rasismens 

osynliga ansikte (16 jan) Marcus Priftis om rasismens universum, om makt, näthat och nidbilder och 

om vardagsrasism och segregation; Decadent Breakfast (30 jan) konstnärerna Camilla Edström Öde-

mark och Henna Hyvärinen om rasism; Svenska slavlagar på Saint Barthélemy (30 jan) Fredrik 

Thomasson om Sverige som slavnation år 1785; Blandfamiljer och blandpar (13 mars). Paloma Win-

neth om sin pjäs som handlar om påverkan av samhällets normer och föreställningar.; Representativ 

byråkrati (3 feb) Nazem Tahvilzadeh, KTH, om tjänstemän med minoritetsbakgrund i kommunala organi-

sationer; Blond och blåögd i bildvärlden (27 febr) med Jeff Werner, konstvetare.

På Antirasistiskt forum, ABF-huset (22 mars) föreläste Tobias Hübinette om Vithet ochrasbe-

greppet, samt deltog i ett samtal om Antirasismens mångfald. Och under MR-dagarna i Umeå 

i november deltog MKC med programpunkter om bland annat Varning för knas samt Blonda och blåögda 

viktingar.

Forskarnätverket Kritiska ras- och vithetsstudier ordnade gästföreläsningar: Multicultural Homesick 

Blues: Some European Perspectives on Whiteness med Steve Garner (27 febr); White Bound: Natio-

nalists, Antiracists, and the Shared Meanings of Race med Matthew Hughes (8 maj);  Racial stereoty-

ping, racist humour, and linguistic imperialism in Rupaul’s Drag Race med Damien Riggs (18 maj);

Whiteness of a Different Color: The “Postracial” World in Postwar Europe med Michelle Wright 

(23 maj); Black cool: One thousand streams of Blackness med Rebecca Walker (18 juni); Race across 

time and space med David L Eng (8 sept).

MCK ordnade en samtalslunch då fotbollsspelaren Liliam Thuram gästade Hallunda bibliotek i maj. 
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Vilket ansvar har museer för  

ett mångkulturellt samhälle?  

undrar fackförbundet DIK:s  

medlemstidning och vänder sig  

till bland andra MKC.
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Dressing Swedish – from Hazelius to Salander (24 april–29 augusti)

Ett sätt att presentera en mångfacetterad bild av kulturarv och av kulturarvets omtolkningar och omvand-

lingar i anslutning till migrationsprocesser. Över 15 000 personer hade under 2013 sett utställningen i USA 

innan den kom hem till MKC. 

Utställningen producerades 2012–2013 för House of Sweden, Washington, i samverkan med Nordic 

Heritage Museum, Seattle, och ingick i ambassadens utbud under den nordiska kulturfestivalen Nordic cool, 

liksom i ambassadens tema ”Globalization and Migration”. Efter detta vidtog en turné till museer som ar-

betar med nordiskt/svenskt kulturarv: American Swedish Historical Museum, Philadelphia, American Swedish 

Institute, Minneapolis, Nordic Heritage Museum, Seattle och Swedish American Museum, Chicago. Utställ-

ningen och turnén fick stöd av Svenska ambassaden i Washington, Statens kulturråd och Svenska institutet. 

Inför att utställningen öppnade på MKC gjordes ett antal tillägg för att placera den i ett Botkyrkasam-

manhang. De engelska texterna översattes till svenska och tillgängliggjordes i utställningen. Fler dräkter 

lånades in: Botkyrkadräkten, Sorundadräkten, Grödingedräkten och den Sverigefinska dräkten. Ytterligare 

ett tillägg kom till genom ett samarbete mellan andraårsstudenter vid Beckmans designhögskola och 

Botkyrka Folkhögskola. Studenterna fick reflektera över det urbana livet i Sverige i en nära framtid, skapa 

en liten kollektion och ur denna välja något plagg eller en accessoar att tillverka som prototyp. Resultatet 

visar på lösningar, representationer, symboler eller helt enkelt personliga reflektioner om vad det kan tänkas 

innebära att leva och klä sig i en svensk stad, idag och i morgon.

Programpunkter under utställningen

Om samedräkten. (8 maj) Hur drar man gränsen mellan nationella minoriteter och det majoritetssam-

hället definierar som svenskt? Hur hanterar institutionerna det svenska kulturarvet och vad innebär det att 

vara del av en nationell identitet och samtidigt särskiljas? Ett samtal med konstnären Carola Grahn, folk-

dansaren och kulturdebattören Lars Farago och Charlotte Hyltén-Cavallius, forskningsledare MKC.

Slöjan. (15 maj) Med Iman Aldebe, designer, som etablerat sig med muslimskt mode i Sverige, George 

Chamoun, konstnär och regissör av musikvideos samt David Klüft Frimark från Fuldesign som gjort hijaben 

”Moder Svea”. Samtalsledare Erik Annerborn.

Knätofsarna. (18 maj) Konstnären Ulrika Gunnarsdotter och folkmusikaktivisten Sara Parkman i ett sam-

tal lett av Tobias Hubinette, forskare MKC.

Visningar. Under sommaren visades utställningen två gånger i veckan.

Nationell psykos! (25 september 2014–14 september 2015)

En egenproducerad utställning som öppnade precis efter valet och introducerades med följande ord: ”Sve-

rige är ett land som präglas av mångfald och heterogenitet men också av segregation och motsättningar. 

Utställningen 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? Nationell psykos! levererar inga svar utan ställer frågor kring landet vi lever i, svaren lämnas 

till besökaren utifrån den verklighet var och en lever med.” I underlaget till Nationell psykos! finns ett brett 

lokalt samarbete tillsammans med MKC:s egen forskning. 

På vernissaget deltog cirka 300 personer, både centrets reguljära publik och många yngre. MKC har 

barn och unga som prioriterad målgrupp för kulturaktiviteter i huset och lät detta styra tilltalet i utställning-
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ens språk och formgivning. Nationell psykos! har sin egen Spotify-lista. Frågan/inbjudan till besökarna löd: 

Vilka låtar beskriver ditt Sverige eller din ort? Vid årsskiftet fanns cirka 150 låtar på listan.

Visningar. Under hösten har Orten i fokus på uppdrag visat utställningen dels torsdagskvällar, dels i sam-

band med brunchsöndagarna. Att nå fram till och etablera sig som plats för en ny, ung målgrupp kräver en 

medveten och långsiktig satsning. 

Viktiga programpunkter under hösten var de kvällar Orten i fokus bjöd in till i samarbete med MKC och Bot-

kyrka kommun: Café Norra B, en mötesplats som vänder sig till unga mellan 16–25 år.Temana var Trygg-

het och knas – vems ansvar är det? (9 okt) ”Vad händer i orten, vilka sociala problem finns det? Kom 

och chilla med oss, tyck till, prata eller bara lyssna på sånt som rör och berör oss alla i orten. Grymma rapparen 

Carlito från Ayla är inbjuden gäst och kommer att vara med och ge oss sina åsikter och tankar kring förorten, 

polisen, social oro samt kopplingen till musiken. Inga förkunskaper krävs! Ta med dig dina åsikter så bjuder vi 

på fika.” Wazzup Sverige. Varför ska man bry sig? (9 nov); samt Kan man bli vad man vill? 

(13 nov) Ett samtal om livet, musiken och förorten med Rawda, rapartist från Storvreten.

Dessutom föreläste Tobias Hübinette under rubriken Världens bästa land? (30 okt).  

Samhällsvetaren och dansaren Salem Yohannes hade en kväll på temat Don’t touch my hair (4 dec).

LÄNKEN

Ryktet går … (9 jan–28 februari)

Ett rykte sprids snabbt och förvinner sedan lika plötsligt som det dök upp. Varför gör vi en utställning om 

något så flyktigt? Jo, för att rykten spelar roll. De är inte så oskyldiga som man kan tro. Rykten kan förstöra 

liv och karriärer. De kan skapa falska och negativa bilder av människor, platser eller grupper. Bilder som blir 

kvar i generationer och bidrar till exkludering och segregering. Utställningen handlar om Sverige i allmänhet 

men med särskilt fokus på Botkyrka. Produktion och design Regina Knoll och Jenny Berg tillsammans med 

MKC och Botkyrka konsthall som en del i Antiryktes-kampanjen. 

Under utställningstiden ordnades vid ett par tillfällen antirykteskafé på Fittja gård. Ryktet går visades 

senare på Alby bibliotek.

Mörkrädd (13 mars–6 april)

Under 2014 hade MKC två mycket lyckade samarbetsprojekt med Xenter Botkyrka/Tumba gymnasium. 

Båda utställningarna utgjorde konstnärliga kommentarer till Nationell psykos, den första en försmak av den 

stora utställningen som då ännu var på planeringsstadiet.

”Är vi rädda för det vi inte är vana vid att se? Har vi blivit så vana vid att bo i ljuset att vi inte vågar 

anpassa oss till det som finns undangömt i mörkret? Varför är det så att man har bestämt att ljuset är det 

goda och mörkret det onda?”

Sommarutställning. Målningar av Tesfaye Asefa (17 juni–8 aug)

föddes 1994, och växte upp på den etiopiska landsbygden landsbygden med eritreanska föräldrar. Hans far 

försvann i konflikten när han var fyra, och hans mor när han var 14. Efter det flydde han till Sudan där han 



15

Ovan Patricia Palma,  

affischer för Café Norra B 

med Orten i fokus.

Till höger affisch för  

Mörkrädd, ur bildsviten  

Ignorans av Ruhani.
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bodde och arbetade hos en familj i två år. Med dem kom han sedan till Sverige som papperslös flykting.

Tesfaye hade tecknat med papper och penna en del, men det var när han hamnade på boendet Lane som 

han kom i kontakt med akryl- och akvarellfärg, som är de medium han arbetar mest med idag. 

Finissage. En programpunkt anordnades i samarbete med Botkyrka konsthall.

 

This is Sweden (4 september)

Vi presenterar designprojektet This Is Sweden, av Ana och Pablo Londono. Inspirerade av sin uppväxt i 

90-talets Sverige, där rasismen var stark, har de skapat kläder som leker med både 90-talets mode, folk-

hemsnostalgi och exotiska uppfattningar om världen utanför. I samverkan med Konstfrämjandet.

Projektet This is Sweden av Ana och Pablo Londono tar utgångspunkt i två flyktingbarns uppväxt och 

skapar mode som utmanar föreställningen om den svenska identiteten. Med en utställning som rymmer tio 

siluetter, en serieroman, en film och en antirasistisk agenda gör modeskaparna gemensam sak med en rad 

profiler inom modesverige. Ambitionen är att ta Sverige tillbaka inför valet 2014.

Samtidigt visades ”Kollektiva Sverigedräkter”, där lågstadieelever från Tallidsskolan i Fittja 

tillsammans med konstpedagogen Saadia Hussain konstruerat tre kollektiva Sverigedräkter.

Fittja is Peace (16 oktober–16 november)

En utställning gjord i samarbete med Fittjapulsen och Studiefrämjandet. En hyllning till en femårig tradition 

– av och för Fittjabor! Utställningen togs upp i SR Metropol som gjorde ett inslag med Ceylan Holago och 

Dani Ruz i samband med invigningen som bland annat innehöll en konsert med Rawda.

Nationell frustration – bortom den blågula fasaden. (10 december–11 janurai)

I samarbete med Xenter Botkyrka/Tumba gymnasium. I mitten av september fick tredjeårseleverna på 

Bild&Form/Animation ta del av arbetet bakom den då nästan färdiga utställningen Nationell psykos!. Uti-

från samma frågeställningar och med konstnärlig handledning från Mångkulturellt centrum, arbetade de 

sedan med varsitt konstverk. Genom bland annat skulptur, måleri och teckning gav eleverna utlopp för sina 

känslor kring den splittrade svenska självbilden.

ÖVRIGT

Unesco LUCS, Invigning (9 maj)

Sedan 9 maj finns Sveriges första Unescocenter: Lokalt Unescocenter för Samverkan (LUCS) på Fittja gård.

Syftet med LUCS är att i samverkan med civila samhället, lärosäten och offentlig sektor utveckla arbetssätt 

med målet att bidra till att skapa förutsättningar för social jämlikhet och sammanhållning, interreligiös och 

interkulturell dialog i lokala sammanhang.

Centret ska arbeta med utgångspunkt i Unescos uppdrag att genom utbildning, vetenskap, kultur och 

kommunikation verka för fred och säkerhet, och särskilt inrikta sitt arbete på att främja interkulturell dialog, 

verka mot rasism och diskriminering, förebygga konflikter och verka för en socialt hållbar utveckling.

Vid invigningen medverkade Svenska Unescorådets ordförande Inger Davidson (KD) tillsammans 

med Marcello Scarone Azzi från Unesco Paris och riksdagsledamoten Mikael Damberg (S). Under invigning-

en medverkar även Unescocentrets medlemskommuner (Botkyrka, Eskilstuna, Malmö), samt representanter 

från Europarådet och Open Society Foundations. Unesco LUCS har sin egen hemsida: unescolucs.se
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Museer för mångfald

MKC medverkade under året till en förnyad samverkan mellan museer med avseende på mångfaldsfrågor. 

Ceylan Holago deltog tillsammans med Riksutställningar i konferensen ”Inclusive museum”, Los Ang-

eles och sammanfattade sina reflektioner i ”Spana”, RU:s nyhetsbrev: ”Jag är mer övertygad än någonsin, 

den verkliga nyckeln till förändring stavas R-E-P-R-E-S-E-N-T-A-T-I-ON. Det behövs en rejäl maktförskjutning 

inom kulturen.” Hon intervjuades i P1 den 18 november med anledning av Riksutställningars nya rapport 

”Museerna och mångfalden” som understryker vikten av att ord förvandlas till handling.

Våga måla! (30 okt–11 dec)

Alla kan måla! Med det mottot höll amatörkonstnären och Mångkulturellt centrums medarbetare Luz 

Miranda under hösten 2014 en serie om sju öppna målarkvällar, med frihet att pröva sig fram i helt egen 

takt, liksom att få handledning. Deltagarna kom från hela Stockholmsområdet, den yngsta var 6 år och den 

äldsta i 70-årsåldern. Kvällarna var ett samarbete mellan MKC och ABF Botkyrka-Salem. (På bilden nedan 

Luz Miranda, målarkväll i Verkstan)

Vintern 2015 kommer verk av Luz Miranda och från Våga måla! att ställas ut i Länken, på biblioteket i 

Alby samt i Trappan, Vällingby.

Foto Fransisco Castro
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Öppna verkstan, med stafflimåleri utanför Tavernan, 

samt hästar av återvunna strumpor.

Öppna verkstan bjöd in alla barn att kommentera 

”Varning för knas”-dagen.

Foto Åsa Winqvist
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Pedagogiska verkstan

Pedagogiska verkstan är fantasins plats i norra Botkyrka och erbjuder ett rum med verktyg för mångas 

idéer. Verkstan arbetar med fyra parallella koncept.

STABILA VERKSTAN

ÖPPNA VERKSTAN

LOVLIGA VERKSTAN

MOBILA VERKSTAN

Stabila verkstan

Stabila verkstan är den del av basutbudet som riktas mot bokade grupper, särskilda målgrupper och lö-

pande samarbeten och som också förvaltar ansvaret att utforma erbjudanden kopplade till aktuella utställ-

ningar. Här ingår både skolvisningar och skräddarsydda workshop. Verkstan utformar ett basutbud riktad till 

alla skolor med en visning och verkstad utifrån den pågående utställningen. 

Kulturella allemansrätten. Konsthallens verkstad och MKC:s verkstad ”Vi jobbar med händer och ser 

vad som händer…” samt ”Att se=Sant” erbjuder två verkstäder som är särskilt utformade för och riktade 

till åk 5-elever i Botkyrka kommunen.  

Kollektiva Sverigedräkter. Under en hel vecka arbetade vi intensivt med alla åk 2-eleverna, cirka 80 

barn, från Tallidsskolan med att undersöka, ifrågasätta och utforma våra egna Sverigedräkter. De kollektiva 

dräkterna ställdes ut i länken tillsammans med This is Sweden. 

Muralmålning ”VÅRT FITTJA!” 12 elever från Fittjaskolan åk 2–4 ingick i ett kollektivt muralmål-

ningsprojekt. Steg för steg vägleddes deltagarna i att undersöka och synliggöra vad Fittja betyder för barn. 

Den kollektiva bild som barnen utformade överfördes till ett av väggarna på White Box (sophuset).

Öppna verkstan

Öppna verkstan (torsdagar 15–17, söndagar 12–14, extra öppet under höst- och påsklov) välkomnar barn 

från sex år utan föranmälan. Temana brukar anknyta dels till årsrytmen och dagarna i Mångkulturella 

almanackan, dels till aktuella utställningar. Det kan handla om att delta i förberedelser, bygga upp ett in-

tresse inför något kommande, eller att arbeta kreativt och åldersanpassat med en pågående utställning. 

Hösten 2014 utgick aktiviteterna från temat ”Makt och magi” ett ordpar som är inbördes släkt och som 

fungerade som avstamp för kreativt arbete kopplat till Nationell psykos!. I anslutning till valet bildade bar-
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nen partiet ”Huvudfotingarna”. Bilder och skulpturer av ”partiledarna” fick olika talande ansiktsuttryck, allt 

ifrån förvirrat till självsäkert. De gjorde 3D-fiskar, symboler för den makt man får när man är många, i vilken 

vardaglig situation som helst. Då måste man vara aktsam med sin egen makt. I ett annat projekt tillverkade 

barnen självförtroendehöjande medaljer och ”pimpade” galgar för att kunna hänga upp eventuella klädhö-

gar och på så sätt undvika konflikter med städsugna vuxna. 

Andra projekt handlade om att tillverka trollspön och andra magiskt relaterade föremål och dessutom 

ett stort peace-märke som uppdelat i mindre bitar skickades till de religiösa samfund som, i eukumenisk 

anda, deltog i kampanjen Vägra hata, initierad av Svenska kyrkan. Temat avslutas med en utställning på 

Fittja bibliotek våren 2015.

Lovliga verkstan

Sommaren. Under juli månad erbjöd MKC Öppen verkstad tre dagar i veckan: tisdag, torsdag och sön-

dag. Bristande luftväxling gjorde det svårt att arbeta inomhus men tursamt nog var utomhusvädret inbju-

dande. Aktiviteterna anknöts dels till utsmyckningen av området framför Tavernan, där iordningställandet av 

uteplats/lekplats befann sig i slutfasen, dels till den pågående Dressing Swedish. Vid flera tillfällen var det 

återvinningsworkshops, exempelvis genom att sy gosedjur av strumpor. En annan aktivitet var traditionellt 

stafflimåleri och fritt ritande – här bidrog pedagogassistenterna till att förmedla budskap som ”det här kan 

du också göra/lära dig” till barnen.

Mellan 6 och 14 barn deltog per tillfälle. Många familjer och vuxna drogs in ett naturligt sätt. Under tre 

veckor fanns också tre sommarjobbare från Botkyrka kommun på plats. De affischerade om verksamheten 

i närområdet och ordnade även en dag en egen workshop, en souk, där barnen handlade med egentillver-

kade sedlar. Sommarjobbarna läste också och gav respons på utställningssynopsis för Nationell psykos!

Junior Residence. Fem unga från Botkyrka fick under sommaren 2014 sommarjobba med uppdraget att 

undersöka och synliggöra vad Botkyrka betydde för och uttrycka det konstnärligt. Ungdomarna deltog även 

i att aktivera och transformera Fittjapaviljongen på plats under Venedigbiennalen 2014.

Konstkollo. Under augusti hade Verkstan ett fyradagars konstkolla tillsammans med 12 barn och unga 

från olika håll i Stockholm ”ALLA FÅR PLATS…” Barnen fick varsin stol att förändra fritt utifrån en fråge-

ställning som berörde dem. Dessa personligt gestaltade stolar ställdes ut under Fittja Open-festivalen. (Se 

verksamhetberättelsens baksida för bilder)

Mobila verkstan

K2. Inför en förestående renovering av Krögarvägen 2 i Fittja kom en fråga från Botkyrkabyggen och den 

ansvariga arkitektfirman. Önskemålet handlade om en skaparverkstad fyra helger under april-maj. Man ville 

ha en inbjudande kontaktyta med familjerna i fastigheten och underlätta för de vuxna att, samtidigt som 

barnen var sysselsatta, kunna ta del av olika slags information i bild och text om renoveringen som också 

presenterades i lokalen. 

Som assistent till MKC:s pedagog anställdes en ungdom, själv bosatt på Krögarvägen. En uttalad am-

bition var att skapa med ”vardagsnära” material så att barnen själva skulle kunna fortsätta på egen hand 

efter projektets avslutning. Ett tiotal barn deltog vid varje tillfälle.
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Mobila verkstan på Fittjas Miljövecka. Under Miljöveckan genomförde verkstan ett antal mobila 

verkstäder i Fittja med fokus på skapande och återvinning. Verkstäderna genomfördes på Ungdomens hus, 

Öppna förskolan, Fittjapulsen och Fittja centrum/torget. Tillsammans skapade vi lampskärmar med återvun-

net material. 

Xenter. Under hösten coachades eleverna i åk 2 på estetprogrammet på Tumba gymnasiet med avstamp 

i utställningen Nationell psykos! att gestalta, tolka och uttrycka sig genom olika konstuttryck. Verkstans pe-

dagog genomförde mobila verkstäder och vägledde eleverna i deras konstnärliga process. Elevernas arbete 

och synliggjordes i form av två utställningar: Mörkrädd respektive Nationell frustration. 

Power workshop. Tre verkstäder genomfördes med syfte att få studenterna på academic power att få 

berätta sina livsberättelser med hjälp av bilder. Dessa bildberättelser blir även en ytterligare del av deras 

personliga brev när de söker jobb. 

Elever från Fittjaskolan framför muralmålningen ”VÅRT FITTJA!”.    Foto Saadia Hussain 
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Den forskning som presen-

terades under 2014 berörde 

bland annat människors 

ojämlika livsvillkor i dagens 

Sverige och det politiska 

klimatet i vardagen.
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Forskning & utbildning

FORSKNINGSRELATERADE PROJEKT

Att göra bortom normen

”Att göra bortom normen” är en förstudie inom ”Mångfaldslabbet – normkritisk innovation” 

som finansieras av Vinnova och bygger på ett samarbete mellan Konstfack, MKC och Nämnden för hem-

slöjdsfrågor.

Projektet handlar om att genom hantverket utmana en normativ svenskhet som annars försvårar för 

kulturarvsinstitutioner att tänka bortom invanda föreställningar och som begränsar möjligheter för ett annat 

hantverk att ta plats. Ett historiskt perspektiv är en förutsättning för ett innovativt normkritiskt tänkande. 

Genom att skriva en annan historia blir normens genomslag mindre och andra kroppar kan ta plats.

Utifrån en dynamisk förståelse av svenskhet, tradition och hantverk syftar projektet till att skapa inno-

vationsmöjligheter både inom och utanför kulturarvsinstitutionerna. Projektet vill genom hantverket synlig-

göra en mångfald som är nödvändig för en hållbar samhällsutveckling, för innovationer både i och bortom 

hantverket självt.

Projektet syftar till att genom workshops och ett aktivt uppsökande genomföra en inventering av 

samtida och historiskt hantverk som utmanar och komplicerar normen. Genom kartläggningen belyses både 

det hantverk som normaliserats och det som uteslutits. Både kulturinstitutioner och utbildningar kommer 

att inbjudas att delta i processen. 

Museer bortom homogeniteten – kultur och normer i globaliserad rörelse

Projektet Museer bortom homogeniteten (tidigare bara ”Bortom homogeniteten”) syftar till att i teori och 

praktik utveckla mångfalden inom den svenska musei- och kulturarvssektorn. Projektet pågår 2013–2015 

med Historiska museet som huvudman. Inom projektet arbetar två forskare, Fredrik Svanberg och Charlotte 

Hyltén-Cavallius, med uppgifter som syftar till att sammanfatta och utveckla kunskapsläget inom två viktiga 

fält (Museerna, nationen och mångfalden respektive Religion som kulturarv) och också med 

frågan om hur nya kunskaper kan omsättas i praktiker. Under 2014 har materialinsamling ägt rum. 

Vid mänskliga rättighetsdagarna i Umeå i november 2014 arrangerade projektet en workshop, 

”Blonda och blåögda vikingar på museum?” som förde ut en del av resultaten och inledde en dialog med 

kulturarvssektorn, bland annat kring möjliga sätt att utveckla praktiker och representation vid museer.

Europe’s White Working Class: Stockholm – Majoritetssvenskar i Storstockholm

Den sociala sammanhållningen i Sverige är i riskzonen på grund av stigande ojämlikhet och en oro för en 

växande mångfald. Det är en av slutsatserna i rapporten Europe’s White Working Class: Stockholm” (”Ma-

joritetssvenskar i Storstockholm) som skrivits av Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius på upp-

drag av Open Society Foundations inom projektet ”At Home in Europe”.
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Rapporten bygger på fokusgruppsamtal med majoritetssvenskar i södra Botkyrka, på intervjuer med 

olika aktörer i kommunen samt på tidigare forskning. Fokusgruppsamtalen och intervjuerna genomfördes 

under våren 2013. ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” ingår i en serie studier som täcker sex städer i 

Europa: Århus, Amsterdam, Berlin, Lyon, Manchester och Stockholm. Open Society Foundations arbetar för 

att främja jämlikhet i det civila, politiska och kulturella livet i ett föränderligt Europa och detta projekt un-

dersöker sex vita majoritetsbefolkningars vardagsupplevelser och deras åsikter om en rad olika frågor, bland 

annat sysselsättning, hälsa, utbildning, boende, politik och medier. 

Rapporten lanserades i samverkan med Arenagruppen genom ett frukostseminarium i augusti. I 

samband med lanseringen skrev MKC en debattartikel, publicerad i Svenska Dagbladet 27 augusti.

Visualiseringsprojekt

MKC utförde ett mindre visualiseringsprojekt, underlag till en affischutställning på temat nationell identitet, 

på uppdrag av Open Society Foundations At home in Europe-projekt och Tactical Tech Collective, en tanke-

smedja i Berlin, Tyskland. 

Sveriges utmaningar och möjligheter inom medicinturism

Under året var projektet medarrangör och höll plenarföredrag på Sveriges första internationella medicin-

turistiska konferens. Medarbetarna (Erik A. Borg och Kjell Ljungbo, bägge företagsekonomer vid Söder-

törns högskola, samt Frank-Michael Kirsch, professor i tyska och baserad vid MKC) skrev artiklar i veten-

skapliga tidskrifter (under tryckning) och fortsatte förbereda bokpublikation på tyska, för utgivning 

på förlaget Peter Lang Wissenschaftsverlag Frankfurt am Main. Under året har projektets kontakter med 

Tyskland och Polen intensifierats. Därtill har ett kontinuerligt samarbete etablerats med Internationella 

avdelningen på Karolinska universitetssjukhuset.

UTBILDNINGAR, EGNA SAMT SAMARBETEN

Utbildningsdagar

Under 2014 erbjöd centret utbildningsdagar för både öppna och bokade grupper: en visning av aktuell 

utställning följd av en fördjupande forskarföreläsning, lunch i Tavernan och slutligen en workshop i Verkstan 

för gemensam bearbetning. Innehållet byggde på Varning för ras respektive Nationell psykos! 

Bland de organisationer och institutioner som deltog märktes Rädda Barnen, Fairtrade, WWF, EXPO, 

Riksutställningar, Röda Korset, Globala gymnasiet, Blackebergs gymnasium, Stockholms stadsbibliotek, 

Miljöpartiet, Arbetsförmedlingen. För Svenska Institutets stipendiater genomfördes en skräddarsydd eng-

elskspråkig utbildningsdag kring Nationell Psykos!

Mångfaldsutbildningar. 

Under hösten genomfördes mångfaldsutbildningar för Stockholms stadsbiblioteks chefer och skyddsombud 

samt för Kulturrådets ledning och handläggare.

Samarbeten

MKC har fortsatt sitt samarbete med organisationen Peaceworks kring det antirasistiska metodmateria-

let Låt stå. Antirasism på schemat, som är särskilt anpassat för lärare på högstadie- och gymnasieskolor. 
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och som MKC stöttade i framtagningsprocessen. Under hösten anlitades Peaceworks för att hålla i work-

shopsdelen under en temadag, ”Ras och vithet i dagens Sverige”. 

I dialog med ett antal folkhögskolor arbetade MKC fram en riktad föreläsningsserie på temat 

”Mångfald och rasism i dagens Sverige”. I upplägget ingick ett samarbete med Peaceworks kring materia-

let Låt stå. Antirasism på schemat. Två föreläsningsserier med tillhörande workshops genomfördes inom 

ramen för folkhögskoleprojekten ”Inkludera Mera” samt ”Vi vill mera”. I samarbetet ingick Sundbybergs, 

Röda Korsets, Skarpnäcks och Södra Stockholms samt Birkagårdens folkhögskolor. 

SÄRSKILDA SATSNINGAR FÖR / MED BOTKYRKA KOMMUN

Interkulturalitet

Under året har MKC på uppdrag av Botkyrka kommun bidragit med föreläsningsinsatser och konsult-

hjälp i vidareutvecklingen av arbetet med interkulturalitet i den kommunala organisationen. Målgrupper 

inom kommunen har varit Kulturförvaltningen samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

MKC har under året också tagit fram utbildningsmaterialet Ett interkulturellt Botkyrka. Om vikten av ett 

interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet. En föreläsningsserie kring MKC:s kärnfrågor genom-

fördes för kommunchefen Mattias Jansson och för enheten Demokrati och mänskliga rättigheter under 

året. 

Botkyrkas antiryktesnätverk – Botkyrka fördomsfritt 

Botkyrka kommun bedriver ett arbete mot den typ av rykten som riskerar att motverka interkulturella 

processer i kommunen, detta med inspiration från Barcelona, Spanien. Kommunen har initierat ett Antiryk-

tesnätverk, med syfte att civilsamhället, lokala forskare och kommunen tillsammans ska kunna synliggöra, 

nyansera och motverka rykten och fördomar som leder till främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. 

Centrum har stöttat arbetet och tog 2013 fram en rapport om vanliga rykten som cirkulerar i kommunen. 

År 2014 fick centret i uppdrag att genomföra två enkätundersökningar bland 16–25-åringar om 

effekten av antiryktesarbetet. Första delen av uppdraget genomfördes i oktober och slutrapporteringen ska 

ske i mars 2015.

Som en uppföljning till René León Rosales publikation om rykten skrev Tobias Hübinette under våren 

en rapport ”Att bemöta rykten i Botkyrka – en samling fakta och argument”, även den en 

beställning från kommunen. Rapporten behandlade fyra ryktesteman: ”Brottslighet”, ”Oförenliga kulturer”, 

”Orättvis fördelning av offentliga resurser”, samt ”Den hotade svenska kulturen” och innehöll därtill tips 

och referenser.

Utvärdering dialogforum

Våren 2014 presenterade MKC en utvärdering av dialogforum i kommunen genomförd av Nina Edström. 

Uppdraget omfattade tidsmässigt perioden sedan valet 2010 och handlade om huruvida verksamheten fyl-

ler sitt syfte och om den påverkar den representativa demokratin. Resultatet pekar på att dialogforum utgör 

en kontaktyta men att det finns brister vad gäller riktlinjer, bland annat vad gäller återkoppling.

Förstudie om kommunal upphandling

Förstudien ”Stadsutveckling in Botkyrkas norra kommundelar”, finansierades med regionala 
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ESF-medel och genomfördes av Mikael Morberg, för ändamålet tjänstledig från MKC och utlånad till kom-

munledningsförvaltningen Botkyrka, verksamhetsområde samhällsutveckling. 

Förstudien identifierade modeller och samverkansformer som bland annat berörde frågan om att 

använda sociala villkor vid kommunens upphandling för att skapa framtida arbeten som en del av miljon-

programmets förnyelse. Förstudien avrapporterades till kommunstyrelsen. Kommunen kommer via Arbets-

marknads- och vuxenutbildningsförvaltningen gå vidare med en ansökan till Socialfonden inom området 

stadsutveckling. MKC är en möjlig uppdragstagare om ansökan går igenom. 

KONFERENS

UNESCO LUCS omvärldskonferens 

2 december 2014 höll Unesco LUCS första omvärldskonferens om konsekvenserna av ökande klyftor i 

samhället. Bland deltagarna fanns kommuner, städer, organisationer och forskare som idag ingår i, eller är 

intresserade av Unesco LUCS-nätverket. 

Gemensamt för alla var viljan att arbeta tillsammans för social jämlikhet och sammanhållning 

samt interreligiös och interkulturell dialog. Konferensen bjöd på föreläsningar av Hans Abrahamsson, freds- 

och utvecklingsforskare samt professor i globala politiska studier; Ihsan Kellecioglu, nationell samordnare 

vid Rädda barnen; Lisa Kings, sociolog vid Södertörns högskola; samt Yaman Al-Zubaidi, utredare vid Diskri-

mineringsombudsmannen.

ENSKILDA MEDARBETARE, PUBLIKATIONER, PRESENTATIONER, M.M.

Publikationer

Nina Edström

Dialogforum i Botkyrka. En utvärdering. Botkyrka: Mångkulturellt centrum

Sadia Hassanen

Transnationalism, ”Network and Remittances among Eritrean Refugee Communities in the Town of Kassala, 

in Eastern Sudan”, Journal of Oromo studies volume 21, page 101–122

+Karen Haandrikman, Onward Migration of African Europeans,Comparing Attitudes to Migration Moti-

ves. Stockholm, Department of Sociology, Demography unit (www.suda.su.se) 

+Karen Haandrikman, “Onward Migration of African Europeans,Comparing Attitudes to Migration Motives” 

Manus skickat till Journal of Ethnic and racial studies

Tobias Hübinette

“East Asian adoption studies”, Adoption & Culture: The Interdisciplinary Journal of the Alliance for the 

Study of Adoption and Culture (vol. 5), s. 146–148.

“20 spørgsmål til racismeforskeren”, i Naja Marie Aidt, Line Knutzon & Mette Moestrup, Frit flet. Fællesbogen, 

Köpenhamn: Gyldendal, s. 495–498.

Att bemöta rykten i Botkyrka – en samling fakta och argument, Botkyrka: Botkyrka kommun.

“Racial stereotypes and Swedish antiracism: A Swedish crisis of multiculturalism?”, i Lars Jensen & Kristín 
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Loftsdóttir (red.), Crisis in the Nordic nations and beyond: At the intersection of environment, 

 finance and multiculturalism, Farnham: Ashgate, s. 69–86.

“’Ord som sårar’: Den svenska vithetens oförmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter”, i Nick 

Jones (red.), Bryt upp! Om etik och rasism, Lund: BTJ förlag, s. 43–65.

+ Beth Maina Ahlberg et al., “Racism is no joke: A Swedish Minister and a Hottentot Venus cake”, i Michael 

McEachrane (red.), Afro-Nordic landscapes: Equality and race in Northern Europe, New York: Rout-

ledge, s. 120–148.

”A critique of intercountry adoption”, i Janine Myung Ja, Michael Allen Potter & Allen Vance (red.), Adop-

tionland: From orphans to activists, USA: Against Child Trafficking, s. 185–196.

+ Samson Beshir, “Avskaffa inte rasbegreppet i svensk lagstiftning”, Svenska Dagbladet: Opinion 2014–08–07.

+ Samson Beshir & Victoria Kawesa, Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens 

Sverige, Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

+ Samson Beshir & Victoria Kawesa, ”Samhället måste ta den växande afrofobin på allvar”, Dagens Nyheter: 

Debatt 2014–02–01.

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, Europe’s white working class communities: Stockholm, New York: OSF

+ Charlotte Hyltén-Cavallius & Leif Magnusson, “Bekämpa hypersegregationen”, Svenska Dagbladet: 

Brännpunkt 2014–08–27.

+ Hanna Sofia Jung Johansson & Lisa Wool-Rim Sjöblom, ”Babyboxar uppmuntrar till att överge barn”, 

Svenska Dagbladet: Brännpunkt 2014–02–23.

+ Catrin Lundström, “Three phases of hegemonic whiteness: Understanding racial temporalities in Sweden”, 

Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 6/2014 (vol. 20), s. 423–437. 

+ Lennart E.H. Räterlinck, “Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden”, So-

cial Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 6/2014 (vol. 20), s. 501–514. 

Charlotte Hyltén-Cavallius

+Tobias Hübinette. Europe’s White Working Class Communities: Stockholm. New York, Open Society 

Foundations. 

”Folkdräkt, kulturarv, svenskhet: omstridda och särskiljande begrepp”. I: Dressing Swedish – from Hazelius 

to Salander. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 

”Om organisering av äkthet, erkännande och identifikation i sámi duodji”. I: Talande ting. Berättelser och 

materialitet. Red. Katharina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling. Uppsala: Institutet för Språk och Folk-

minnen.

Recension av ”Textilt återbruk. Om materiellt och kulturellt slitage.” Anneli Palmsköld, 2013, i Rig. Kultur-

historisk tidskrift. Vol 97, nr 3. Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet 

och Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet.  

Frank-Michael Kirsch

”Sprickor i muren” I: Guld i strupen? Rötter och relationer till svenska språket. En antologi från Språkför-

svaret. Red. Frank-Michael Kirsch, Per-Åke Lindblom och Arne Rubensson.

Ingrid Ramberg

”Funderingar om kontrast och kontext” I: Guld i strupen? Rötter och relationer till svenska språket. En 

antologi från Språkförsvaret. Red. Frank-Michael Kirsch, Per-Åke Lindblom och Arne Rubensson.



28

Reflections …

There is an ambivalence towards the minority population which 

goes beyond the Sweden Democrats and a simplified racist 

labelling of majority Swedes.

There is a paradox between a strong antiracist self-identification 

among most majority Swedes and the simultaneous harbouring 

of highly stereotypical views of minorities.

The existential anxiety for the new diverse and heterogeneous 

Sweden goes beyond material poverty as most white Swedes are 

doing well socioeconomically.

There is a lack of a narrative and a vision of the new diverse and 

heterogeneous Sweden which creates feelings of nostalgia and 

a will to segregate even more among many white Swedes and 

hinders them to see minorities as fellow Swedes

Från en presentation av MKC:s bidrag till OSF-projektet Home in Europe, studien för vilken 

majoritetssvenskar i södra Botkyrka intervjuades (Hyltén-Cavallius & Hübinette, 2014)
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Utställningsaffisch Nationell psykos! gjord av Erik Annerborn (beskuren)
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Konferenspapers, föreläsningar, utbildningar etc

Nina Edström

Kommunstyrelseberedning: Dialogforum i Botkyrka. En utvärdering (11 mars)

Demokratiberedning: Dialogforum i Botkyrka. En utvärdering (14 mars) 

Bibliotekarier ZY-föreningen Sundsvall Mångfald i kulturlivet för (10 april)

Stockholms stadsbibliotek, chefer och skyddsombud x2 om Mångfald i kulturlivet (5 sept)

Röda Korsets folkhögskola, Introduktion till centret och våra frågor (19 sept)

Folkbildningsrådet om Mångfald i kulturlivet (23 sept)

MR dagarna m Charlotte Hyltén-Cavallius och Fredrik Svanberg Blonda och blåögda vikingar på museum? (13 nov)

Musikverkets ledningsgrupp. Mångfald i kulturlivet (18 dec)

Kulturrådets ledningsgrupp, Mångfald i kulturlivet (11 nov)

Kulturrådet, handläggare, Mångfald i kulturlivet (5 dec)

Eskilstuna. Utbildning om mångfald och kulturarv för blandad grupp politiker och tjänstemän runt invand-

rade konstnärer (med Charlotte Hyltén-Cavallius)

Tobias Hübinette

+ René Léon Rosales, ”Om ras och vithet i det samtida Sverige”, Myndigheten för kulturanalys, (17 febr)

”Om ras och vithet i det samtida Sverige”, Hugo Valentincentrum, Uppsala universitet (20 febr)

”Swedish whiteness and Swedishness: The (in)visibility of being Swedish”, Konstfack (7 mars)

”Mångfald i svensk visuell kultur”, Berghs School of Communication (18 mars)

+ Samson Beshir, ”Om afrosvenskars situation i dagens Sverige”, Afrosvenskarnas riksförbund, Rinkeby (21 mars)

”Hör rasbegreppet hemma inom den antirasistiska rörelsen i Sverige?”, Antirasistiskt forum 2014, ABF-

huset (22 mars)

+ Isabella Andersson, Mireya Echeverría Quezada, Zandra Kurén & Madelen Lundin, ”Antirasismens 

 mångfald”, Antirasistiskt forum 2014, ABF-huset (22 mars)

”Presentation om filmen Approved for adoption”, ABF-huset (8 april)

”Presentation om filmen First person plural”, ABF-huset (15 april)

”En segregerad storstad”, Miljöpartiet, Grillska huset, Stockholm (26 april)

”Åtgärder mot afrofobi”, Afrosvenskarnas riksförbund, ABF-huset (27 april)

”Om ras och vithet i dagens Sverige sedd genom statistik”, Rättviseförmedlingen, Stockholm (5 maj)

”Den svenska vithetens historia del 1”, Interfem, Stockholm (7 maj)

”Samtal om filmen Approved for adoption”, Biografen Zita Folkets bio, Stockholm (9 maj)

+ Charlotte Hyltén-Cavallius & Mikael Morberg, ”Multicultural Centre. A short introduction”, 7th Diversity 

Matters Forum, Mimar Sinan University of Fine Arts, Istanbul (12 maj)

”Om ras och svenskhet i dagens Sverige”, Fisksätra Folkets hus, Nacka (14 maj)

”Om migration och segregation i dagens Sverige”, Globala gymnasiet, Stockholm (16 maj)

+ Ulrika Gunnarsdotter & Sara Parkman, “Knätofsarna”, Mångkulturellt centrum, Botkyrka (18 maj)

+ Henrik Arnstad & Evin Ismail, ”Vad är islamofobi och afrofobi och vilka uttryck tar de? Hur ser de  

högerextrema krafterna ut och har de ökat?”, Nätaktivisterna, Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm 

(20 maj)

”Om ras och vithet i dagens Sverige”, Arbetsförmedlingen: Etableringsverksamheten, Stockholm (22 maj)

”Om vardagsrasism i dagens Sverige”, Bryt upp! En konferens om etik och rasism, Huddinge (23 maj)

”Den svenska vithetens historia del 2”, Interfem, Stockholm (5 juni)
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+ Nazia Hussain, ”Engaging marginalised majority communities in European cities”, Preventing and countering 

Far-Right extremism and radicalisation: European cooperation, Münchenbryggeriet, Stockholm (25 juni)

+ Anna Ardin, Rashid Musa, Sara Abdollahi & Monica Fundin Pourshahidi, ”En antirasistisk politik – hur ser 

den egentligen ut”, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Almedalsveckan, Visby (2 juli)

+ Judith Kiros, Yeshiwork Wondmeneh, Seher Yilmaz & Kawa Zolfagary, ”Har svenska toppolitiker namno-

fobi?”, Kommunal, Almedalsveckan, Visby (2 juli)

”Researching race in a colorblind context”, 17th Nordic Migration Research Conference, University of  

Copenhagen (14 aug)

”Racial stereotypes and Swedish whiteness: A case study of an antiracism in crisis”, 17th Nordic Migration 

Research Conference, University of Copenhagen (14 aug)

”Om segregation och diskriminering”, Brobyggarutbildningen, MKC (20 aug)

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, ”Majoritetssvenskar i Storstockholm”, Arena, Stockholm (28 aug)

”Segregation, rasstereotyper och antirasism i Sverige idag”, PeaceWorks, Storholmen, Norrtälje (30 aug)

”Om rykten i Botkyrka”, Hallunda bibliotek, Botkyrka (2 sept)

+ Samson Beshir ”Om afrofobi”, ABF Malmö, Gemenskapen, Malmö (3 sept)

”Konstruktionen av de Andra i högerextrema texter och bilder”, Sensus, Medborgarhuset, Stockholm (11 sept)

”Segregationen och dess effekter”, Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg (15 sept)

”Det svenska rastänkandet, den svenska antirasismen och den svenska vitheten”, LSU – Landsrådet för 

Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholm (19 sept)

“Normkritik, intersektionalitet, rastänkande och svenskhet”, Sundbybergs folkhögskola (23 sept)

”The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere”, Konstfack (29 sept)

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, ”Majoritetssvenskar i Storstockholm”, Botkyrka kommun (3 okt)

”Afrofobi i dagens Sverige”, ABF Malmö, Malmö högskola (9 okt)

”Om antirasism och rasism”, Socialdemokratiska studentklubben, Stockholm (14 okt)

”Segregationen och dess effekter”, Röda korsets folkhögskola, Stockholm (16 okt)

”Ett splittrat och segregerat Sverige”, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Medborgarhuset, Stockholm (28 okt)

”Sverige - västvärldens mest antirasistiska och segregerade land”, MKC (30 okt)

”Statistikens roll”, Civil Rights Defenders, Stockholm (4 nov)

”Sverige – ett land mellan antirasism och segregation”, Centrum för urbana studier, Göteborgs universitet, 

Folkets hus Hammarkullen (6 nov)

”Om ras och vithet”, Hagabergs folkhögskola, Södertälje (10 nov)

+ Cecilia Gärding, Baker Karim & René León Rosales, ”Varning för ras. Ett samtal om rättigheter, ras och 

kultur”, Rättighetscentrum Västerbotten, 13:e MR-dagarna, Folkets hus, Umeå (14 nov)

+ Valerie Amiraux, Najma Bouteldja & Helle Stenum, ”Cultural diversity. A new form of racism?”, Open 

Society Foundations, 13:e MR-dagarna, Folkets hus, Umeå (14 nov)

”On stereotypes of Asians”, Konstfack, Stockholm (19 nov)

”Reintroducing race in Swedish poverty research and policy”, ESPON 2013, Nordregio, Stockholm (25 nov)

”Om ras och vithet i dagens Sverige”, Högskolan Väst, Trollhättan (26 nov)

”Majoritetssvenskar i Storstockholm”, Botkyrka kommun (27 nov)

”Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige”, Svenska kommittén mot antisemitism, Göteborg (27 nov)

”Introduktion till filmen Approved for adoption”, Remeso – Institute for Research on Migration, Ethnicity 

and Society, Linköpings universitet, Norrköping (27 nov)

”Vad är jämlikhetsstatistik?”, Botkyrka kommun, MKC ( 3 dec)
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”Afro-Swedes”, United Nations Working Group of Experts on People of African Descent, MKC (4 dec)

”Det splittrade Sverige”, ABF Huddinge (4 dec)

”Om afrosvenskars situation i dagens Sverige”, Afrosvenska akademin, Stockholm (11 dec)

Saadia Hassanen

Frivillig återvandring till Bosnien och Hercegovina. Konferens arrangerad of Migrationsverket (nov)

Första rapportering om forskningsprojektet SPADE. Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

Charlotte Hyltén-Cavallius

Blonda och blåögda vikingar på museum? MR-dagarna, Umeå (med Nina Edström och Fredrik Svanberg, 

Historiska museet) (nov)

Att skapa en nation, föreläsning på teorikurs, Institutionen för design, konsthantverk och konst.

Majoritetssvenskar i Storstockholm, konferens Botkyrka kommuns politiska och tjänstemannaledning, (sept)

Introduktion till begreppen kulturarv, svenskhet och mångfald, KLF, Botkyrka kommun.

Introduktion till begreppen kulturarv och mångfald, Botkyrkas kommunchef (juni)

Crafting identity – on the organization of authenticity, recognition and identification in sámi craft (duodji), 

American Folklore Societies årsmöte, Santa Fe, New Mexico, USA (nov)

Att aktivera dolda platser i landskapet – berättelser och publik arkeologi i samverkan

Narrativseminarium, DAG, Göteborg 18–19 augusti 2014.

Kulturarv, Svenskhet, Mångfald, konferensen ”Vem har makten att berätta”, arr Länsstyrelsen Västernorrland

Frank-Michael Kirsch

Föreläsning på internationella konferensen Chance, Muss oder Spaltpilz? Medizintourismus in Deutschland 

und Schweden (Landeskunde Nord, Stockholms universitet, 24-25/1 2014)

René León Rosales 

Reflections on interculturality and ethnic segregation in the Swedish school system. KTH (3 feb)

Utbildningsdag MKC, Varning för ras. Blandad grupp (19 feb)

Utbildningsdag MKC, Varning för ras. Avux Botkyrka kommun (5 mars)

Utbildningsdag MKC, Varning för ras. Arbetsförmedlingen avd Integration och etablering (20 mars)

Om rasism med fokus på barn/skolan. Barnombudsmannen (7 april)

Segregation och ungdomsorganisering. Nya former av organisering som möter nya behov. Föreläsning på 

konferensen Från engagemang till organisering. LSU, Sveriges ungdomsorganisationer (21 maj)

Föreläsning om interkulturell pedagogik. Globala skolan (14 aug)

Föreläsningsserie: Inkludera Mera. Sundbybergs folkhögskola (9, 16, 23 och 30 sept)

Samtal om det interkulturella perspektivet. Stöd till kulturförvaltningen Botkyrka (9 okt)

Föreläsningsserie: Vi vill mera. Södra Stockholms folkhögskola m.fl. (10, 17 och 24 okt, 14 nov)

Inspirationsdag för integration. Landstinget Gävleborg (22 okt)

Maskulinitetsyttringar i förorten, konferensföreläsning. Myndigheten för ungdom och civilsamhälle (28 okt)

Segregationens negativa effekter. Enheten demokrati och MR, Botkyrka kommun (12 nov)

MR-dagarna, två föreläsningar (14 nov)

Utbildning för utbytesstudenter. Svenska institutet (19 nov)

Föreläsning om implementering av det interkulturella perspektivet. - Botkyrka kommun AVUX (26 nov)
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MKC. Utbildningsdag ras och vithet i Sverige (4 dec)

MKC. Inspirationsföreläsning för ungdomar. Kulturjägarna, Botkyrka kommun (5 dec)

Kulturrådet. Kompetensutvecklingsdag för handläggare inom mångfaldsfrågor (5 dec)

Frilagret/Göteborgs stads kulturförvaltning. Presentation MKC och mångfald i organisationer (9 dec)

MKC. Utbildningsdag Nationell psykos (10 dec)

MKC. Workshop interkulturella perspektivet. Kommunikationsavdelningen Botkyrka kommun (11 dec)

Ingrid Ramberg

”Adult illiteracy and second language perspectives: Toward a public library collaboration in Europe” Mode-

rator och workshopsledare under konferens för biblioteksmedarbetare från olika europeiska länder under 

rubriken Literacy for all – Botkyrka 2014. (9–13 juni)

Uppdrag

Tobias Hübinette

Koordinator av och projektledare för:Fortes Forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier

European Network against Racisms, Migration Policy Groups och Open Society Foundations Equality Data 

Initiative i Sverige

Tactical Techs och Open Society Foundations Muslims in Stockholm-utställning och av Europarådets och 

Botkyrkas kommuns C4i-enkätstudie

Styrelseledamot i Antirasistiska akademin och Fight Racism Now samt Nordeuroparepresentant för World 

Association for Hallyu Studies.

Medlem i redaktionsrådet för Mana: Antirasistisk tidskrift.

Bedömare av ett bokmanuskript för Albert Bonniers förlag och ett forskningsprojekt vid Fonds Wetenschap-

pelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO).

Referee-läsare av tidskriftsartiklar i Social Identities, Studies in Continuing Education, Journal of Family 

History, Journal of Intercultural Studies

Charlotte Hyltén-Cavallius

Handledare, Research lab, Konstfack. (10 studenter)

Handledare, Kandidatarbeten, Keramik och glas, Konstfack. (10 studenter)

Medlem i arbetsgruppen för implementeringen av konventionen om det immateriella kulturarvet.

Styrelseledamot Föreningen för Oral History i Sverige.

Peer-review-uppdrag för Konsthistorisk tidskrift

Nätverk

Forskarnätverket för ras och vithetsstudier (Tobias Hübinette, Charlotte Hyltén-Cavallius, René Léon Rosales)

Nätverket Museer för mångfald (Ceylan Holago, Charlotte Hyltén-Cavallius)

UPPSAM, Uppsalabaserat tvärvetenskapligt nätverk om samisk kultur och urfolksstudier (Charlotte Hyltén-

Cavallius)

Fortbildning personal

I februari 2014 tog Mikael Morberg examen som utbildad EU-projektsamordnare, vid Vuxenutbildning 

Mölndal efter en kurs som pågått 2012–2014.  
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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. 

Den under året mest uppmärksammade publikationen var Afrofobi. En kunskapsöversikt över afros-

venskars situation i dagens Sverige. Studien genomfördes på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet 

och i samarbete med en stor referensgrupp. Delar av första upplagan distribuerades kostnadsfritt till berörda 

organisationer. Intresset har varit mycket stort för en översättning, något vi hoppas få till stånd under 2015.

I februari sammanställde Svenska Dagbladet en lista över åtta centrala böcker mot rasism, 

bland dem MKC:s Om ras och vithet. 

Persiran.se publicerade under året fortlöpande kapitel ur antologin The Iranian Community in Swe-

den, publicerad 2012. Persiran.se är en tvåspråkig hemsida vars syfte är att förmedla information och kun-

skap om Sverige för persisktalande och om Iran för en svensktalande publik.

Under året inleddes ett större bokprojekt, en antologi i samarbete mellan MKC och Konstfack med 

titeln Konsthantverk i Sverige. Del I. Boken utkommer sommaren 2015.

Publikationer under året

Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige. Tobias Hübinette tillsam-

mans med Samson Beshir och Victoria Kawesa

Om rykten i Botkyrka. René León Rosales

Dialogforum i Botkyrka. Nina Edström

Dressing Swedish – from Hazelius to Salander. Utställningskatalog på svenska och engelska. Charlotte 

Hyltén-Cavallius

Nationell psykos!. Anteckningshäften för utställningen med samma namn.

Mångkulturella almanackan 2015. 

Övrigt

Release för Afrofobirapporten (3 febr)

Författarsamtal, ”Genom poesin in i språket”, med Anamarija Todorov som 2103 debuterade på MKC:s 

förlag med Brytningen (23 febr)
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Mångkulturella almanackan – hur hittade du den?

Bokmässan Göteborg för många år sedan. 

Nyhetsbrev. 

Jag hittade den i MKC:s butik.

Den första fick jag som julklapp av jobbet.

Fick tips på konferens.

Köpte den som julklapp.

Jag läste om almanackan i en tidning.

Hittade den när jag letade runt då vi skrev vår första likabehandlingsplan.

Mångkulturella almanackan – hur använder du den?

För att inspirera förskolepedagoger att arbeta med mångkultur i förskolan.

Har haft mångkulturella almanackan förut och tyckte om de alternativa namnsdagarna och att jag får  

veta mer om andra traditioner än det som anses vara traditionellt ”svenskt”. 

Många nationaliteter på vår förskola. Vi vill uppmärksamma olika kulturer och deras högtidsdagar,  

lära oss mer om andra kulturer.

Jag leder seniordans där jag strävar att deltagarna skall uppfatta likheten mellan våra olika kulturers  

danser. Almanackan är till hjälp för att uppmärksamma nationella helgdagar.

Vi köper till alla klasser i vår skola och de hängs upp och de pratar i klassrummet. Läser ur den för  

eleverna varje dag – viktigt att de får omvärldskunskap!

(Utdrag från de 137 personer som 137 svarande på en webbenkät kring Mångkulturella almanackan)
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Reception & butik,  
lokaler & uthyrning,  
Tavernan samt biblioteket

BASGRUPPEN HUSET RYMMER stora delar av centrets infrastruktur: vaktmästeri, teknik, lokalvård. 

dessutom finns här Tavernan, biblioteket samt reception/butik. Under 2014 har Tavernan och biblioteket 

haft öppet för allmänheten tisdag–onsdag 10–17, torsdag 10–20, fredag 10–15. Receptionen och utställ-

ningarna har öppnat klockan 12.00  Tavernan har dessutom hållit öppet 10–15 på måndagar. På söndagar 

har alla verksamheter utom biblioteket hållit öppet kl 12–16.  I juni och augusti var det uppe håll i torsdags-

kvälls- och söndagsaktiviteterna. Under juli månad höll centret öppet tisdag–söndag kl 12–16. 

Besökare

Under 2014 var antalet besökare till centret 21 466, varav 17 759 vuxna och 3707 barn (cirka 17 procent 

av totalen). Jämfört med 2013 ökade antalet besök med cirka 3000. Det antal personer som mött Mång-

kulturellt centrum vid utbildningar och föreläsningar utanför Fittja gård uppgår till cirka 4 000 personer.

Bänken

Satsningen på att nå föreningsliv och eldsjälar i närområdet har fortsatt under 2014. Bänken är ett erbju-

dande till föreningar och enskilda med idéer som rör MKC:s frågor att under begränsad tid använda ett 

kontor i gamla Fittja gård. I avtalet ingår att någon från MKC fungerar som bollplank samt bidrar till att 

utveckla gemensamma intressen. Under året har gästerna i Bänken varit Orten i Fokus, Awosman Interna-

tional och Karin Elfving.

 

Torsdags- och söndagslyft

Föreningar och nätverk har möjlighet att kostnadsfritt använda vissa lokaler under öppettid torsdagar och 

söndagar för öppna aktiviteter som ger centret och föreningen ett ömsesidigt utbyte. 

Under 2014 har bland andra Interkvinnor Tanke- och Resurscenter, Jesper Brodersen med ett forsk-

ningsprojekt kring film och arkitektur samt Emilia Mirani med Mötesplats BlatteQueers använt denna 

möjlighet.

Lokaler och uthyrning

Reggio Emilia fortsätter att hålla sina utbildningar, Pedagogista och Ateljerista, på Fittja gård. Dessutom har  

Gävle högskola har startat en ny utbildning som de förlagt till centret.

Immigranternas riksförbund har sina kontor i gamla huvudbyggnaden Fittja gård sedan början av året, 

och i maj invigdes Unesco LUCS sitt kontor på övervåningen i gamla huvudbyggnaden Fittja gård. 

Underhåll, arbetsmiljö och tillgänglighet

Under året har antalet kontorsarbetsplatser utökats genom omdisponering av lokaler. Målning har gjorts i 

Tavernan och i gamla Fittja gård. Tavernan har fått ny ljudanläggning och belysningen i Hörsalen har bytts.



37

Tavernan – söndags-

brunch och vardagslunch, 

alltid vegetariskt.

Foto Malin Juhlin
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Centret fortsätter det långsiktiga arbetet med att tillhandahålla höj- och sänkbara bord till personal 

som behöver det. 

Tillgänglighetskonsulten Accessum inventerade på uppdrag av landstinget huvudbyggnaden för att 

identifiera eventuella hinder mot tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Rapporten identifie-

rade hinder och föreslog även åtgärder. Inga hinder var akuta och listan betas av efterhand. 

Butiken och receptionen

Utbudet följer utställningarnas tema. Dessutom finns alltid fack-, skön- och barnlitteratur kring de frågor 

som är Mångkulturellt centrums. Butiken säljer smycken, hantverk och leksaker. Dessa köps in lokalt från 

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

nille Bülow). 

Försäljningen sköts av receptionspersonalen som också sköter växel, bokningar samt i övrigt tar emot 

besökare.

Biblioteket

MKC:s bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på migration, etnicitet och integration, kulturmöten, 

främlingsfientlighet och kulturell mångfald. Under 2014 hade biblioteket 2809 lån varav 245 fjärrlån. Lånen 

var 17 procent färre än 2013.

Tavernan 

MKC:s vegetariska restaurang stärker Fittja gård som attraktiv mötesplats. I utbudet finns mat, hembakta 

kakor, smörgåsar samt ekologiskt kaffe, te, 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. Inspiration hämtas från olika 

länder och från mötet med våra gäster. Vardagar serveras ett stort salladsbord samt soppa med varmt tillbe-

hör. Brödet är alltid hembakt. Tavernan åtar sig också kvällsevenemang och catering och fick i slutet av året 

vin- och ölrättigheter. Ett alltigenom ekologisk sortiment introduceras i januari 2015. 
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Kommunikation

UNDER 2014 HAR MKC prioriterat kommunikation i olika former med syftet att stärka synligheten i flera 

kanaler där våra målgrupper idag finns. Satsningarna har omfattat både extern och intern kommunikation 

där vi arbetat med att modernisera våra arbetsmetoder. Tydlig kommunikation stärker och effektiverar orga-

nisationen och bidrar till ökad transparens i verksamheten.

Intern kommunikation

En intern kommunikationsgrupp initierades i mars med representanter från alla basgrupper. Gruppens upp-

drag är att fånga upp de olika aktiviteter som är på gång, öka kännedomen om dem och kommunicera i 

de olika kanaler vi tillsammans beslutar. Det operativa och strategiska arbetet utförs fortsatt och främst av 

kommunikationschef och kommunikatör.

● Yammer, lansering av MKCs nya interna kommunikationsverktyg under hösten.  

● Uppdatering av interna arbetsmetoder för möten genom uppgradering av Outlook och kalender. 

Syftet var att förbättra interna rutiner och samtidigt arbeta mot en mer transparent 

organisation/organisatorisk beslutsprocess.

● Förbättring av intern struktur och dokumentation på den gemensamma servern.

● Kommunikation har även arbetet med internutbildningar med fokus på Yammer, sociala 

medier och Outlook (kalender, mail), fler utbildningar, Excel, Word, Power Point, planeras till 2015.

Extern kommunikation

Under året lanserade MKC en ny hemsida, i en ny plattform med unik struktur och nya funktioner som 

länge varit eftersökta. Hemsidan lanserades i december 2014. Med en ny hemsida kan vi effektivisera och 

arbeta mer strategiskt med innehållsutveckling på sajten. Vår hemsida får cirka 300 besökare dagligen. 

Arbetet med nya hemsidan har även omfattat:

● Ny URL www.mkcentrum.se

● Nya e-postadresser: fornamn.efternamn@mkcentrum.se

● Serverbyte samt flytt av bibliotekets arkiv.

● Om-pekning av den gamla hemsidan www.mkc.botkyrka.se (sidan finns kvar)

● Google Analytics har kopplats till vår nya hemsida vilket gör det möjlifgt för omvärldsanalys.

MKC lanserades också i flera viktiga sociala mediekanaler, för att kunna nå ut till en större och bredare 

målgrupp, bl.a. Instagram & Twitter (@mkc_sverige), LinkedIn. I december lanserades en Vimeokanal för 

officiella filmklipp. Dessa har blivit komplement till Facebook. 

● På Facebook har antal följare ökat från 1400 till 2120, dvs 35% ökning. 

● Instagram är en ny kanal för MKC som lanserades i samband med avslutet av utställningen 
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”Varning för ras”. Syftet var att visualisera verksamheten för nya målgrupper. Efter 134 inlägg är 

antalet följare 215.

● Twitter lanserades i februari, i samband med att Afrofobirapporten. Syftet med Twitter är att nå 

ut till beslutsfattare, journalister, opinionsbildare och politiker. MKC har idag 267 följare efter 452 

inlägg.

● LinkedIn är Sveriges största professionella nätverk med över 2, 5 miljoner aktiva personer. 

LinkedIn utgör den främsta digitala kanalen för marknadsföringen av utbildning. Efter 5 inlägg har 

MKC strax över 100 följare.

● MKC:s Vimeokanal är den officiella kanalen för centrets filmer och produktioner. I planerna 

ingår att spela in visningar av utställningar, seminarier och konferenser för att använda ibland 

annat utbildningssyfte. Vid årsskiftet fanns 6 filmer på Vimeo.

● Mynewsdesk har under 2014 blivit en ny viktig presskanal för MKC. Syftet är att kunna 

bearbeta media och forma en bättre internstruktur för pressklipp samt bearbetning av media. 

Utställningshallens kortsida hösten 2014, en fondmålning av GOUGE för utställningen Nationell psykos! 
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Personal & Administration

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det personalpolitiska arbetet utgår från en årlig plan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Planen revideras 

kontinuerligt och innehåller uppgifter om hälsoarbete, kompetensutveckling, ergonomiska bedömningar, 

policyutveckling och rutiner kring säkerhet. Centret har avtal med Söderakuten Slussen genom vilken per-

sonalen erbjuds regelbundna hälsokontroller. Under året ingår centret i underlaget för en ny upphandling 

planerad av Botkyrka kommun. Centret har en friskvårdspolicy och personalen kan utnyttja en arbetstimme 

i veckan till friskvård.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker på tre olika sätt. Den första nivån består av gemensamma insatser. Främst har 

detta skett på personalmöten, som äger rum var femte vecka, samt i samband med hela planeringsdagar. 

Under året gjordes besök på Arbetets museum, Norrköpings stadsmuseum och Tema E på Linköpings uni-

versitet. En föreläsning om jämställdhetsintegrering och diskrimineringsgrunderna genomfördes.

Den andra nivån är insatser för att utveckla enskilda medarbetares yrkesroll. På den nivån prioriteras 

önskemål som kommuniceras genom medarbetarsamtalen. Varje medarbetare som önskade kunde erbjudas 

en insats. Restaurangansvarig har genomgått utbildning kring alkoholutskänkning. Samtalsstöd för ledar-

skapet har skett via Framfot och Sandahls Partner.

Den tredje nivån är den verksamhet som centret bedriver i form av program, läsgrupper, seminarier och 

konferenser och som medarbetarna är fria att delta i på arbetstid. Denna del i kompetensarbetet fokuserar 

på kunskapsinnehållet i centrets uppdrag.

Certifiering, hållbar utveckling

Centret arbetar med att utveckla organisationen, arbetsmiljön och verksamheten för att nå de mål som 

ingår i Ålbergkonventionen för en hållbar organisation. Insatser inom detta område ingår i mål 6. 

I oktober beslutade vi att skapa ett eget arbete – Hållbart MKC!. Anledningen till att vi lämnar mallen 

för certifieringen är att det blivit en tungrodd process att ta fram konkret innehåll. Arbetsgivare och arbets-

tagare möts i samverkansgruppen som framöver kommer att lyfta frågor på personalmöten som arbetas in i 

kommande mål och aktiviteter. MKC kommer att följa strukturen för certifieringen; miljö, personal, ekonomi 

och sociala aspekter i verksamhetens utförande och räckvidd.

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 medlemmar i arbetsgivarorganisationen Pacta 

och har tecknat avtal med Pactas omställningsfond.
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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 strävar efter en stark legitimitet och egen 

praktik som mångfaldsorganisation med höga ambitioner. Under året rekryterade vi medvetet medarbetare 

som kan bidra till att utveckla vårt lokala förankringsarbete.

  Fast personal  antal heltid deltid

  Män  6 6 0

  Kvinnor  15 8 7

  

Till dessa 20 ska läggas ytterligare 9 visstidsanställda som inte ingår i statistiken ovan.

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

mensionen. Följande tjänstekategorier finns: bibliotekarie, biblioteksassistent, forskningsledare, forskare, 

forskningsassistent, ekonom, ekonomiassistent, kaféansvarig, kafébiträde, kock, kommunikationschef, 

kommunikatör, programansvarig, driftstekniker, utvecklingsledare, redaktör, intendent, utställningsansvarig, 

utbildningsledare, utbildningssekreterare, lokalvårdare, pedagog/värd, kulturpedagog och chef.

MKC kategoriserar bakgrund på följande sätt: 1) Född i Sverige med minst en förälder född i Sverige, 

2) Född i Sverige med två föräldrar födda utomlands, 3) Född utomlands inom Europa samt 4) Född i ett 

utomeuropeiskt land.

  Fast personal bakgrund 1 2 3 4

  Män  2 1 – 3

  Kvinnor 7 1 – 7

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

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

  Ålder fast personal –30 30–40 40–50 50–60  60–

  Män    1 3 2

  Kvinnor   6 3 5 1
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Erik Annerborn, formgivare, 50% juni–okt

Nirmala Balasingam, kafébiträde Tavernan, okt–

Cina Berseneff, kaféansvarig Tavernan, t.o.m. sept

Margareta Carlstedt, biblioteksansvarig

Nina Edström, forskningsassistent, basgruppsledare

Joan Gresh, kafébiträde Tavernan, tj.l. fr.o.m. maj

Nadira Haliulina, ekonomiassistent

Sadia Hassanen, forskare

Silvana Hirmiz, kock Tavernan, fr.o.m. sept.

Ceylan Holago, program- och utställningsansvarig

Katrin Holmberg, kommunikatör

Maureen Hoppers, kommunikationschef

Saadia Hussain, konstpedagog (anställd av Botkyrka  

 kommun)

Tobias Hübinette, forskare

Charlotte Hyltén-Cavallius, forsknings- & basgruppsledare

Malin Juhlin, restaurangansvarig Tavernan, fr.o.m. juli

Susan Juhlin, biblioteksassistent, 75%

Frank-Michael Kirsch, forskare

René León Rosales, forskare, utbildare

Leif Magnusson, verksamhetschef

Ea Malmberg, receptionist, 50%

Amel Mardan, kafébiträde Tavernan, t.o.m. nov.

Luz Miranda Ortega, lokalvårdare, fr.o.m. aug.

Mikael Morberg, kunskapsledare, febr–okt 20%  

 (80% tj.ledig)

Giovanni Naves, kafébiträde Tavernan, aug–sept

Ingrid Ramberg, förlagsredaktör, basgruppsledare

Dani Ruz, producent, 50% sept–

Nicole Sandberg, kock Tavernan, fr.o.m. okt.

Anna Tulin Brett, utbildningsansvarig, 50% jan, föräldra- 

 ledig t.o.m. nov., därefter 100%

Heidi Tüchsen, utbildningssamordnare, 50%

Tatiana Vega Quiñones, intendent

Ernesto Villanueva, driftstekniker

Rut Åsa Winqvist, kulturpedagog, 30%

Dara Younes, lokalvårdare, t.o.m. juni

Aydan Sedef Özkan, ekonom

Timanställda 

Farhana Ahtar, receptionen

Tamana Ahtar, receptionen, biblioteket

Leon Englund, Verkstan

Marzeena Grochocka, Tavernan

Marilen Guieñez, receptionen

Marlen Guzman, ekonomiassistent, biblioteket

Martin Hererich, biblioteket

Elisabet Karlsson, Tavernan

Luka Kovanovic, receptionen

Carl Magnusson, Tavernan

Luz Miranda Ortega, Tavernan

Fabian Karlsson, biblioteket

Love Norman, receptionen, Verkstan

Mehmet Özdemir, Verkstan

Paul Resch, Verkstan

Hacer Sari, Verkstan

Samson, Tomas, forskning

Praktikanter 

Türkan Cetin, receptionen

Albin Englund, Verkstan

Izabella Ghazaryan, ekonomi

Loredana Mutis Canales, Verkstan

Evelina Schön, forskning och utställningar

Arvida Strandman Peterson, Att minnas migrationen

Övriga

Hassan Hosseini-Kaladjahi

Orten i Fokus 

Karin Elfving

Awes Osman

Unesco LUCS

Immigranternas riksförbund

Personal
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Årsredovisning 2014

Förvaltningsberättelse Mångkulturellt centrum 812800-8243

Årets ekonomiska resultat redovisar ett underskott på 1 813 000 kr. Omsättningen minskade något jämfört 

med fjolåret. Sent inkomna uppdrag och fördröjningar innebar att 952 000 kr periodiserades och överfördes 

till 2015 och 2016.

Förklaringen till underskottet är en kombination av minskade intäkter i försäljnings- och projektdelen, mins-

kade fasta intäkter med ändrad information under verksamhetsåret samt ökade kostnader för personal mot 

budget. Bakom de negativa siffrorna är 768 000 kr att räkna som engångshändelser.

Det negativa resultatet innebär att centrets eget kapital minskar till 2 006 595 kr. Delvis var detta 

effekten av en medveten satsning på kommunikation men en plan för att återställa grundkapitalet kommer 

tas fram under kommande verksamhetsår. 

Uppföljningen i detCentrets ekonomisystem som organisationen använder sig av fyller inte de krav som 

styrelsen och konto- och projektägare ställer på ekonomiadministrationen. Den tekniska delen kommer att 

och bytas därför ut inför 2015. Vidare kommer nya rutiner att införas som säkerställaer en mer säkerbra 

uppföljning. Centret har växt ur bokföringsprogrammet genom att vår verksamhet innehåller många trans-

aktioner och flöden trots att omslutningen får anses inte vara särskilt stor.

Centrets verksamhet handlar om att producera och kommunicera kunskap som underlättar mel-

lanmänskliga möten och samtidigt bidrar till social hållbarhet. Vi arbetar på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå. Arbetet på internationell nivå går ut på att sprida och hämta erfarenheter till den lokala 

nivån genom kunskapsutbyten, vilket är ett av centrets sex mål. 

MKC:s intäkter består av fyra delar: grundstöd från kommunen, landstinget och staten, projektintäkter, 

egna försäljningsintäkter och övriga intäkter. Det kommunala grundstödet ökade med en kostnadsuppräk-

ning. Övriga intäkter utgör en mindre del av ekonomin och är i huvudsak kopplat till anställningsstöd. Ut-

bildningsintäkterna ökade mot budget med 360 000. Detta har inneburit att centret kommunicerat kunskap 

till ett större antal aktörer och i fler sammanhang än beräknat. Utbildningsverksamheten är ett prioriterat 

utvecklingsområde.  

Nya projekt och uppdrag bidrog under 2014 till ökat intresse för verksamheten. Särskilt kartläggningen 

av afrofobi och studien om majoritetssvenskar syn på mångfaldens Sverige gav medial uppmärksamhet 

vilket ledde till fler kontakter och besök till centret. Ambitionen är att bygga vidare på denna framgång, se 

till att lokala kunskaper och erfarenheter ges utrymme och uppmärksamhet, samt bidra till att berika ut-

vecklingen i lokalsamhället genom externa samarbeten och projekt. 

Under året hade vi tre utställningar i stora utställningshallen; Varning för ras, Dressing Swedish och 

Nationell Psykos!. Vernissagen var välbesökta, finissagen likaså. Besöken på nätet ligger på cirka 270 be-

sökare/dag. På Facebook har antalet som gillar MKC ökat från 1584 år 2014 till 2121 i år. Mångkulturella 

almanackans hemsida gillas av 1602 (jämfört med 1030 år 2014). Under året började MKC använda också 

Twitter (260 följare vid årsskiftet) och Instagram (ett konto som vid årsskiftet hade 214 följare). 
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MKC är momsregistrerat för kafé, bokförsäljning, utbildning och konferensverksamhet. Lokalkostna-

derna täcks av ett hyres- och driftskostnadsbidrag på 3 100 000 kr från huvudmannen Botkyrka kommun. 

Dessa kostnader regleras centralt mellan huvudmannen och stiftelsen och ingår ej i centrets bokföring. 

Överenskommelsen regleras i avtalet mellan stiftelsen och huvudmannen.

Andelen samarbeten med olika aktörer i MKC:s kunskapsuppdrag ökar. Samarbeten är en av grundpe-

larna i vår verksamhet. Vi är ett forum som kan skapa uppmärksamhet kring viktiga företeelser, erfarenheter 

och kunskap i dagens samhälle. I fokus står migrationens påverkan på samhälle, grupper och individer. 

Vår uppgift som kunskapsforum innebär att vi söker och utvecklar strategiska samarbeten på olika nivåer i 

samhället. 

Resultaträkning Not 2014 2013

Intäkter
Grundbidrag 1 8 429 000 8 325 000
Projektintäkter 2 2 212 951 2 069 374
Utbildningsintäkter  646 483 940 617
Bokförsäljning  627 869 654 817
Försäljning mat och varor  1 185 734 1 057 792
Övriga intäkter 3 2 230 454 2 386 364
Summa intäkter  15 332 491 15 433 964
   
Kostnader   
Externa tjänster  -495 495 -162 782
Övriga kostnader  -3 375 717 -3 531 467
Personalkostnader 4 -12 617 435 -11 335 468
Inköp av mat och varor  -555 514 -456 406
Avskrivningar enligt plan  -104 278 -94 623
Summa kostnader  -17 148 439 -15 580 746 
   
Verksamhetsresultat  -1 815 948 -146 782

Finansiella intäkter  
Räntor   2 019 8 166 

Årets resultat  -1 813 929 -138 616



47

Balansräkning Not 2014-12-31  2013-12-31

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Maskiner och inventarier 5 261 891 206 129 
   
Omsättningstillgångar   
Lager böcker  14 425 88 841
Lager mat & varor  27 171 50 868 
Skattefordringar  426 896 –
Kundfordringar  1 160 713 1 296 949
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  91 344 307 135
Summa  1 720 549 1 743 793
   
Kassa & bank  2 399 297 3 898 302
   
SUMMA TILLGÅNGAR  4 381 737 5 848 224

   
Eget kapital och skulder
Balanserat resultat  3 820 524 3 959 140
Årets resultat  -1 813 929 -138 616
   2 006 595 3 820 524
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  101 561 238 182
Skatteskulder  – 238 632
Övriga kortfristiga skulder  720 334 532 732
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 6 1 553 247 1 018 154
Summa kortfristiga skulder  2 375 142 2 027 700

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER  4 381 737 5 848 224
   
Ställda säkerheter  Inga Inga
   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.  
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående års.
Under året beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som de förbrukats under 2014.  
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   2014 2013
Botkyrka kommun   6 189 000 6 085 000
Stockholms läns landsting   1 240 000 1 240 000
Statens kulturråd   1 000 000 1 000 000
Summa grundbidrag  8 429 000 8 325 000

Not 2. Projektbidrag  Förbrukat 2014 Överfört 2015
Unesco LUCS  550 000 
Medicinturism  680 000
Afrofobistudie  180 000
Förorten folkbildning  402 241
Bortom homogenitet  62 000 156 000
Konsthantverk i Sverige   55 000
Fördjupad demokrati   741 762
Konstfack  153 710
Antiryktes  60 000
Forskningsrådet  100 000
K2   25 000 
Summa projektbidrag  2 212 951 952 762

Not 3. Övriga intäkter  2014 2013
Lönebidrag  948 518 1 017 259
Hyresintäkter  470 153 394 890
Fakturerade kostnader  81 635 89 552
Övriga rörelseintäkter  730 148 884 663
Summa övriga intäkter  2 230 454 2 386 364
    
Not 4. Löner & övriga personalkostnader  2014 2013
Löner   8 920 105 7 951 103
Pensioner  423 435 368 953
Sociala avgifter  3 044 675 2 625 559
Resor   63 252 227 221
Övriga personalkostnader  165 968 162 632
Summa löner & övriga personalkostnader 12 617 435 11 335 468
     
Antalet årsarbetare under 2014 var 25 varav 17,25 kvinnor och 7,75 män (2013 24,2 varav 16,7 kvinnor 
och 7,5 män). Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtagande enlig PL-KL (pensionsavtal för 
anställda inom kommun och landsting) samt tjänstegruppförsäkring. 
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Not 5. Maskiner och inventarier  2014 2013
Ingående anskaffningsvärde  2 776 973 2 651 737
Inköp   160 040 125 236
Utgående anskaffningsvärde  2 937 013 2 776 973

Ingående avskrivningar  2 570 844 2 476 221
Avskrivningar  104 278 94 623 
Utgående ackumulerade avskrivningar  2 675 122 2 570 844
    
Utgående restvärde enligt plan  261 891 206 129

Not 6. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2014 2013
Semesterlöneskuld  472 154 700 244
Upplupna kostnader  98 331 107 910
Upplupna intäkter  952 762 180 000
Beräknat arvode till revision  30 000 30 000

Summa upplupna kostnader  1 553 247 1 018 154

& förutbetalda intäkter
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Revisionsberättelse
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(Styrelsens namnteckningar)



Tag plats! Konstkollo 2014

Foto Saadia Hussain


