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Förord

Under 2009 presenterade Statistiska centralbyrån siffror som visar att boende-
segregationen i landets städer fortsätter att öka, från siffror som redan i slutet av 1990-talet 
var höga. Detta påverkar i första hand livsvillkoren för barn, ungdomar och unga vuxna. 
Bland annat innebär det att de flesta barn som föds av föräldrar som invandrat till Sverige 
koncentreras till ett fåtal kommuner. Stora inkomstskillnader och en hög arbetslöshet gör att 
pressen på samhället ökar, både på det civila samhället och myndigheterna. För individen 
själv blir den segregerade staden en begränsande miljö att leva och möta det annorlunda i.
  Jag vill hävda att den här skuggan hängt tungt över vad Mångkulturellt centrum arbetat 
med under 2009. Ett år som verksamhetsmässigt varit ett av de starkaste jag erfarit som 
verksamhetschef. Aldrig tidigare har centret medverkat i så många viktiga sammanhang för 
att samla, lära och kommunicera kunskap och erfarenheter som kan bidra till förändring och 
utveckling.
  Under den treåriga målperiod som övergripande styr verksamheten har de så kallade 
urbana frågorna fått ett allt större utrymme. Vi balanserar vår inriktning på att arbeta med 
en mångdimensionell syn på svenskt kulturarv och hur denna syn konkret vidgas in i varje 
sammanhang där mångfald finns som relevant aspekt. Främst ser vi det i de urbana sam-
hällsmiljöerna. Och vi ser och följer hur detta hanteras internationellt. Nya frågor ställs och vi 
utmanas som kunskapsorganisation.

Genom de uppdrag som stat och kommun placerat på centret har organisationen 
en möjlighet att ha en ”vertikal blick” på samhället; lokalt, regionalt, nationellt och interna-
tionellt. Ett av våra mål handlar om att stärka vår kontaktyta internationellt och det framgår 
tydligt i verksamhetsberättelsen att viktiga steg tagits inom målområdet. Lägg därtill att vi 
lägger olika forskarperspektiv och pedagogiska möten i arbetsformerna.
  Två huvudaktiviteter inom det urbana området har präglat året. Dels det fortsatta utveck-
landet av EUKN, det Europeiska Urbana Kunskaps Nätverket med ny webbsida och aktiviteter 
runt om i landet. Dels vår satsning på utställningen ”Den våldsamma staden” och den inter-
nationella konferensen ”Vi är alla utsatta”. Även i utställningen ”Hälsa Familjen” återfanns 
frågor som kopplade till våldstemat. Dessa verksamheter fortsätter vara tongivande 2010. 
EUKN som kunskapsstruktur är ett initiativ som vi tänker och agerar långsiktigt i.
  Arbetet med att utveckla Fittja gård till en viktig mötesplats för våra frågor stärktes under 
året genom Tavernans genombrott som vegetarisk restaurang med söndagsbruncher som 
lockade besökare från hela länet. Fler program skapades dessutom under söndagarna vilket 
innebar att centret fick många nya besökare. Söndagssatsningen föregicks av ett internt krea-
tivt arbete med många inblandade. 
  Kopplingen till Botkyrka kommun utvecklas ständigt och vid årsskiftet hade centret 
närmare tjugo olika relationer till den kommunala organisationen. Gemensamt för dessa 
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kontakter är att centret används för att utveckla verksamhetskvalitén i den kommunala orga-
nisationen på olika nivåer. Centret har varit inblandat som arrangör och medarrangör i fem 
konferenser under året, varav två internationella.
  Centret har under året utsett Nessim Becket till Klas Pontus Arnoldsonpristagare för sitt 
engagerade arbete i Fittja med att hjälpa arbetssökande till arbete och studier. Annick Sjö-
gren stipendiet har ej utdelats. I Fittja gård har vi ett flerårigt samarbete med kulturtidskriften 
I & M och Centrum för interkulturell skolforskning. Det senare avslutades naturligt i samband 
med att föreståndaren, professor Pirjo Lahdenperä, flyttade till Mälardalens högskola.
  När det gäller hur olika aktiviteter redovisas i denna verksamhetsberättelse så kan det 
vara bra att nämna att utrymmet är lite olika fördelat. Vissa aktiviteter som redan finns 
tillgängliggjorda skriftligt omnämns i korta ordalag, medan andra får sin systematiska doku-
mentation just inom verksamhetsberättelsens ram. 

Den ekonomiska delen av verksamheten gav ett litet överskott. Bakom detta 
blygsamma positiva resultat ligger mycket hårt arbete med att parera de svängningar som 
kan uppstå i en verksamhet som har att hantera en mångfald projekt och samarbeten. Vi 
har förutom det som redovisas som konkreta aktiviteter i verksamhetsberättelsen även varit 
engagerade i ansökningar för större projekt och åtaganden där vi ej lyckats nå hela vägen 
fram. Den investering vi gjort i form av tid har dock givit ökad kompetens som vi hoppas få 
användning av framöver.
  Våra ledord är samarbete, kommunikation och kreativitet. De processer som vi kan skapa 
genom att påminna och utmana varandra leder framåt. Vår uppgift blir alltmer att arbeta för 
ett kunskapsbaserat förändringsarbete i strävan att medvetandegöra hur segregation och 
exkludering fungerar samt bäst kan motverkas på olika nivåer. Det är ett brett arbete som blir 
konkret i de kunskapsmöten som vi finns i. Det blir konkret i mötet med centrets personal och 
genom de verktyg vi arbetar med i varje möte och i varje tema vi tar oss an. Stort tack till alla 
som givit oss förtroende att bidra med erfarenheter och kunskap. 

  Leif Magnusson

  Verksamhetschef
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Uppföljning årsmål 2009

Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella 
självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kul-
turarvet. Vår forskningsprofil är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt.

Verksamhetsidé
• MKC är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring 
 migration och social och kulturell mångfald. 
• Vi utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar 
 skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.
• Vår verksamhet ska vara välkänd och efterfrågad i och utanför Botkyrka.

Mål 1 • Kulturarv
MKC ska producera och kommunicera mångdimensionell kunskap om svenskt kulturarv.

Årsmål 2009
• Initiera aktiviteter som leder till permanentning av projektet “Att minnas migrationen”.
• Skapa fördjupat samarbete med kulturenheten i Botkyrka kommun kring 
 kulturarvspedagogik.
• Utreda och initiera aktiviteter för att utveckla arkivet.

Resultat
Projektet ”Att minnas migrationen” avslutades som externfinansierat projekt. En webbsida 
har etablerats, informationsmaterial har spridits genom bl.a. studieförbundet ABF och insam-
lingen av berättelser till Nordiska museet har organiserats. ”Att minnas migrationen” fortsät-
ter 2010 inom ramen för basverksamheten. Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett 
fortsatt arbete med att uppmuntra personer med migrationserfarenheter att skriva om sina 
minnen och erfarenheter.
 Under året inleddes en omarbetning av utställningen NOBO för att passa i gamla huvud-
byggnaden. Syftet är att utställningen ska kunna fungera för grundskolans behov av lokalhis-
torisk kunskap. Samarbetet med Kultur-Fritid fortsätter 2010. Inom ramen för utställningen 
”Hälsa familjen” har normer och värderingar diskuterats i linje med det övergripande målet. 
Biblioteket övertog ansvaret för utvecklingen av arkivet. En plan för insatser som ska leda till 
färdigställande av grundstrukturen för arkivet har påbörjats. I Tavernan kommuniceras mat 
och bakning som bidrag till målet. Omtryck av boken ”Mellan påsk och kadir” möjliggör att 
centret kan fortsätta spridningen av kunskap om helger och högtider i mångfaldens Sverige. 
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I boken ”Berättelser om Botkyrka” nådde centret ut till hela kommunens befolkning med 
kunskap om Botkyrkas kulturarv. ”Mångkulturella almanackan” såldes hösten 2009 för första 
gången i Designtorgets butiker. Målet diskuterades och tolkas i det kommande forskningspro-
grammet. 

Mål 2 • Urbana frågor
MKC ska vara en självklar kunskapskälla i urbana utvecklingsfrågor.

Årsmål
• De nationella uppdragen EUKN och “Kunskap inom det interkulturella kulturfältet” 
 integreras organisatoriskt och som perspektiv med vårt lokalt förankrade arbete.
• Bidra med kunskap om barns vardag.

Resultat
EUKN utvecklades under året genom lansering av en ny webbsida med cirka 60 validerade 
kunskapsdokument. EUKN mottar förfrågningar av varierande slag från LUA-kommunerna 
och deras samverkanspartners. EUKN deltog som medarrangör i flera konferenser. En av 
dessa, ”Vi är alla utsatta”, ägde rum på Fittja gård. Den nationella konferensen ägde rum 
i Halmstad och den internationella andra EUKN-konferensen i Malmö. Målet att integrera 
verksamheten i MKC mer generellt fördjupades under året. I syfte att stärka MKC:s
urbana kunskapsprofilering genomfördes följande under året: Urbana frågor fokuserades i 
utställningen ”Den våldsamma staden”; Botkyrka kommuns utvecklingsarbete Albyprocessen 
dokumenterades; en URBACT-ansökan genomfördes; projektet Residence Botkyrka inleddes 
i samarbete med Botkyrka konsthall och samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka i. Därtill 
har en fotodokumentation av urbana miljöer pågått under hela året.
  Delmålet att integrera EUKN och kunskapsprojektet inom det interkulturella kulturfältet, 
”Inkludering och representation i det statligt finansierade kulturlivet”, konkretiseras huvud-
sakligen i forskningsprogram och utbildningsstrategi (under utveckling). Det senare projektet 
kommer att redovisas 2010 men implementeringen har diskuterats under året. Inom det ur-
bana området har MKC utfört uppdrag åt Hyresgästföreningen med metoddokumentation.
  Arbetet med ett bokmanus om storstadens barndomar gick in i sin slutfas. Publicering 
sker 2010 i samarbete med Stockholms stadsmuseums förlag Stockholmia. Boken diskuterar 
barns samtida villkor med nedslag i olika delar av Stockholms län.

Mål 3 • Barn och unga
Barn och unga ska inkluderas som medskapare i MKC:s verksamhet.

Årsmål
• Skapa konkreta former för unga att medverka i vår verksamhet.
• Redovisa och dokumentera organisationens erfarenheter av arbetet med att öppna olika 
 verksamhetsformer för ungas delaktighet.

Resultat
Den centrala arenan för detta mål är den pedagogiska verkstaden. Under året har en tävling 
på Tallidsskolan genomförts för att utsmycka centrets nya sophus. Genom samarbete med 
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Tumba gymnasiums foto- och estetkurser genomfördes en elevutställning i galleriet. I ut-
ställningen ”Den våldsamma staden” medverkar unga i en bildblogg på temat spår av våld. 
Generellt arbetar MKC med att låta barn och unga möta och bearbeta innehållet i de större 
utställningarna. Resultatet av detta arbete visades i en galleriutställning. Under året användes 
galleriutrymmet primärt till att visa arbeten gjorda av unga. Genom samarbete med Stadsmis-
sionens folkhögskola har tre elever involverats i ”våldsutställningen” som guider.
  Delmålet att redovisa erfarenheter från våra olika verksamhetsformer är ej genomfört 
utan redovisas under våren 2010. Insatser har gjorts för att återvinna pedagogisk kunskap 
från tidigare nerlagt arbete från större utställningsprojekt. En digital interkulturell övnings-
bank är under produktion för målgruppen lärare. En pedagogisk satsning på söndagar i 
verkstaden fick ett bra mottagande. MKC fotodokumenterade projekt Rio Bio som Fittjaskolan 
varit involverad i. Bilderna visades som en utställning på Fittja gård.

Mål 4 • Internationellt
MKC ska öka de internationella kontakterna med personer och organisationer i Europa som 
verkar inom centrets verksamhetsfält.

Årsmål
• Orientera oss samt delta i internationella kunskaps- och erfarenhetsutbyten inom urban 
 utveckling och kulturarv/migration.

Resultat
Det påtagliga resultatet är att MKC börjat gå från att orientera sig till att aktivt delta i olika 
internationella sammanhang. Genom EUKN är MKC en aktör i ett europeiskt kunskapssam-
manhang tillsammans med 16 nationella kontor från lika många europeiska länder. De drygt 
sextio kunskapsdokument som MKC producerat på svenska finns även på engelska i det 
gemensamma digitala biblioteket för urban utveckling. MKC var genom EUKN delaktig som 
medarrangör för den årliga konferensen i Malmö. 
  Kontakter etablerades cenom centrets redaktör med städerna Albacete i Spanien, Medgi-
dia i Rumänien, Uleåborg i Finland och Nagykálló i Ungern för en ansökan till kunskapsnät-
verket URBACT. Mångkulturellt centrum knöt också kontakter vid URBACTs årliga konferens, 
år 2009 förlagd till Sverige, Nacka.
  I samarbete med Botkyrka kommun deltog MKC i ECCAR:s årliga konferens i Toulouse 
i Frankrike. Nätverket ECCAR samlar kommuner och städer som vill utveckla ett starkare 
antidiskrimineringsarbete. Det nationella ECCAR-nätverket stöds av SKL (Sveriges kommuner 
och landsting). Forskarmedverkan har skett på konferenser, dels den 14:e Metropoliskon-
ferensen i Köpenhamn 15–18 september, dels den 31:a etnolog- och folkloristkongressen i 
Helsingfors 18–21 augusti. Vid den senare deltog centrets forskningschef i den vetenskap-
liga planeringen och organisationen av workshops på tema mångfald. Verksamhetschefen 
presenterade svenska erfarenheter av integration på en konferens i Sydkorea. Tavernan ge-
nomförde ett studiebesök i Istanbul. Ett bokmanus med östtyska reflektioner från och efter 
föreningen har producerats med planerad publicering 2010. Under året involverades MKC 
genom EUKN i det nationella informationskontoret (NDP) för Urbact i Sverige med placering 
i Malmö. MKC har haft besök av forskare och museimän från Canada, England, Norge och 
USA. I nätverket Conneting Collecting har centrets forskningsledare ingått i redaktionskom-
mittén.
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Mål 5 • Besök
MKC ska ha 20 000 besökare per år senast vid utgången av 2010. Besökare ska få ett bra 
bemötande och möta en aktiv kunskapsförmedling av MKC:s personal.

Årsmål
• Utveckla den interna kunskapen om besökares motiv, intresse och verksamhetsbakgrund 
 genom att pröva olika metoder och verktyg.

Resultat
Målet har uppnåtts 2008 och 2009. Effekten av måluppfyllelsen har inneburit ett förändrings-
arbete med syfte att få hållbara rutiner och strukturer runt mottagandet. Detta arbete är inte 
slutfört. Under året ökade besöksantalet dramatiskt på söndagarna efter det interna projektet 
”söndagslyftet”. Den interna mobiliseringen med brunchservering i Tavernan, utökad butik, 
pedagogisk verkstad och programverksamhet uppmärksammades genom en mycket positiv 
matrecension i Dagens Nyheter. Under 2009 besökte 20 851 personer MKC. Den ökade till-
strömningen till söndagar har positivt påverkat besökssiffrorna under vardagar, då fler hittat 
till Fittja gård. 
  Under våren genomfördes en besöksenkät som gav ett mycket positivt resultat för orga-
nisationen i fråga om mottagande. Vi fick dessutom information om vilka som besöker oss 
under den tid enkäten avsåg att fånga upp. MKC finns sedan 2009 på Facebook vilket har en 
positiv inverkan på besök till program och utställningar.

Mål 6 • Kommunikation
MKC ska för varje projekt ha en kommunikationsplan.

Årsmål
• Utveckla kommunikationsplaner som ett styrverktyg i verksamhetsplanen.

Resultat
Kommunikationsplaner infördes för åtta verksamheter i organisationen. Reaktionen är positiv 
från berörda och initiativet följs upp 2010 med att vunna erfarenheter arbetas in i modellen. 
Planerna utgör en del av verksamhetsplanen för organisationen. Behov av systematisk upp-
följning har identifierats som en viktig förändring. 

Mål 7 • Ekonomi
Verksamheten ska utvecklas så att grundfinansieringen ökar och ekonomin är i balans.

Årsmål
• Under året ta fram en strategi för breddad innehållslig bas att presentera för stat och 
 landsting.
• Utforska möjligheterna till ökad europeisk finansiering.

Resultat
En mindre uppräkning av grundanslaget genomfördes av kommun och landsting medan 
statens del ligger oförändrad. Staten har däremot lagt in uppdrag som är positiva för organi-
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sationens utveckling och ekonomi. Målet diskuterades i styrelsen i Göteborg i september. En 
strategi är under process.
  Den europeiska organisatoriska nivån erbjuder möjligheter till verksamhetsutveckling. 
MKC deltar främst genom att skapa förutsättningar via ECCAR, URBACT och EUKN. Ingen 
varaktig finansiering är möjlig att erhålla genom dessa nätverk.

Mål 8 • Internt
MKC ska vara en arbetsplats som kännetecknas av lärande, god arbetsmiljö, miljömedveten-
het och tydlighet i funktioner och ansvar.

Årsmål
• Genomföra certifiering inom ramen för Botkyrka kommuns åtagande enligt 
 Ålborgkonventionen.
• Förbättra IT-supporten.

Resultat
I certifieringen har MKC gjort 20 åtaganden inom områdena miljö, sociala dimensioner, 
ekonomi och personal. Under året har 12 åtaganden genomförts och 11 avslutats. Den åter-
stående delen ska hanteras under 2010–2011. Ytterligare åtaganden i samband med certi-
fieringen tillkom när jämställdhets- och mångfaldsplanen antogs. Inom IT-området tillfördes 
personalresurser som medfört att centrets IT och teknik i service och utställningsproduktion 
avsevärt förbättrats. Uppdatering av program och hårdvara sker kontinuerligt.
  Inom kompetensområdet har gemensamma aktiviteter kring kommunikation, kreativitet, 
hälsa och säkerhet bedrivits. Inom den fysiska arbetsmiljön har EUKN-kontorets lokaler reno-
verats, visst underhåll i flyglarna har utförts liksom iordningställande av ytterligare en toalett i 
östra flygeln. Ett sophus har uppförts mellan östra flygeln och huvudbyggnaden. Beslut om att 
bygga om köket togs i slutet av året av fastighetsägaren.
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Information och marknadsföring 

Att vi tidigt på året utarbetade kommunikationsplaner för ett antal nyckelområden förbätt-
rade informationsarbetet. Mötena när planerna skapades blev tillfällen för alla inblandade att 
på ett organiserat sätt ställa sig angelägna och väsentliga frågor om målgrupp, budskap och 
mål. Vid utvärderingen vid årets slut kunde vi konstatera att vi nått målen i de flesta fallen.  
  Planarbetet hindrade inte att nya projekt dök upp under året. Ett sådant, som krävde 
särskilda informationsinsatser, var Söndagslyftet som vi drog igång på vårkanten. Vi ville öka 
antalet besökare i huset på söndagar och tänkte ut ett koncept där vi riktade oss särskilt till 
barnfamiljer längs röda linjen med utökade aktiviteter i verkstan, brunch med gästartister. En 
folder spreds med hjälp av föreningar till lördagshandlande familjer. Den fanns också utlagd 
på många ställen. Annonser hade vi i Mitt i Botkyrka, Södra Sidan och Pejl på Botkyrka. Det 
verkliga genombrottet för satsningen kom när brunchen recenserades i DN På stan.

Allmänna kanaler
Nyhetsbrev • Vårt e-postnyhetsbrev utkom 7 gånger under året. (I januari, februari, april, 
maj, augusti, september och november). Här berättar vi för prenumeranter om kommande 
aktiviteter men också andra nyheter från verksamheten. Nya prenumeranter anmäler sig ge-
nom hemsidan och genom att lämna in sin e-postadress i receptionen.

Sociala medier • Under 2009 skapade vi en grupp för Mångkulturellt centrum på Face-
book. Den hade 461 medlemmar (25 januari 2010).
  På hösten utvecklade vi detta och skapade en fansida. Den har 190 fans (27 januari 
2010) 28 % män och 61 % kvinnor. Bara 8 % är under 25 år. 
  Här är vi, som resten av mänskligheten, nybörjare, men det är ett intressant medium.

Annonsering • Museiguiden, den gemensamma annonseringen i stockholmstidningar, är 
en viktig kanal för att sätta MKC på museikartan. 
  Programverksamhet och utställningar har också regelbundet annonserats i ett tiotal 
kalendarier. Dessutom riktas speciell marknadsföring för olika evenemang, beroende av mål-
grupp, via e-post, webb-communities m.m. 

Särskilda verksamhetsområden
Den våldsamma staden och Vi är alla utsatta • Den 19 november öppnade vår 
nya utställning ”Den våldsamma staden” som handlar om våld och otrygghet i urbana miljöer. 
Samtidigt hölls tvådagarskonferensen ”Vi är alla utsatta” om samma ämnen. Med samtidig-
heten hoppades vi få ökad uppmärksamhet för ämnet, och vi fick vara nöjda med resultatet. 
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Till vernissagen på kvällen den 19 november kom flera hundra besökare. Utställningen upp-
märksammades bl. a. i Dagens Nyheter, Radio Stockholm och Södra sidan, hela konferensen 
spelades in av Kunskapskanalen och sändes tidigt på vintern 2010. 
  Arbetet med frågorna fortsätter hela 2010.

Förlag och forskning • Förlagets skrifter marknadsförs främst genom hemsidan och 
genom riktade säljblad. 
  Mångkulturella almanackan utkom enligt planerna precis till Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg, dvs. i slutet av september. Tillsammans med vår samarbetspartner för almanackan, 
Svensk Handel, ordnade vi en monter där.
  Vi startade en webbshop, vilket förenklade hanteringen av postorder och troligen drog 
upp försäljningen. 
  Till Bokrondellen, bokhandelns främsta verktyg för att hitta efterfrågade titlar, fortsätter 
vi att anmäla titlar som har potential att nå ut. De finns dessutom självklart anmälda till BTJ.
  Forskningen får sin spridning genom utbildningar, konferenser, EUKN, förlagets utgivning 
och genom artiklar som forskarna publicerar.

EUKN • Att göra EUKN känt i Sverige var en viktig uppgift under verksamhetsåret. Detta 
redovisas på annan plats under rubriken EUKN.

Besöksenkät
Mellan 14 maj till 14 juni gjorde vi en publikenkät bland besökarna i Nya huvudbyggnaden. 
Unde denna period fick vi in 84 ifyllda enkäter. Vi fick även 33 e-post-adresser till nyhetsbre-
vet. När vi gör om enkäten 2010 ska vi vara ännu mer aktiva i insamlandet. 
  Sammanfattningsvis är de som valt att svara på enkäten nöjda med sitt besök här. När 
de ombads ge ett samlat omdöme om MKC som besöksmål svarade 80 av dem mycket bra/
ganska bra. 
  Bland svararna kom 15 från Botkyrka, Ett tiotal var långväga besökare från andra delar 
av landet. Resterande var hemmahörande i Stockholms län, Botkyrka oräknat. 
  Det finns en stor grupp som kommit på söndagar, bland dem finns de flesta förstagångs-
besökarna. Det är brunchen och artikeln i Dagens Nyheter som varit avgörande för att de 
skulle ta sig hit. En annan stor grupp (cirka 15 personer) är deltagarna i ateljerista-utbild-
ningen. Övriga svarande är besökare till bibliotek, verkstad eller visningar/program. Men det 
finns också enstaka som kommit för att äta lunch, fika eller se utställningen.
  En konkret och bra sak med enkäten är att vi fick bekräftat att just de medier vi satsar 
mest tid och/eller pengar på är de som besökarna helst använder: hemsidan, e-post och 
dagstidningar. 

”Är det något på Mångkulturellt centrum som du tycker är speciellt bra?” Några svar:
• Söndagsbrunchen, utställningen och den fina atmosfären

• Brunchen

• trevlig personal, känns öppet & välkomnande

• I really enjoyed the food

• I enjoy everything! I enjoy

• Helheten, att biblioteket var öppet söndag

• Fin atmosfär allmänt, trevligt hus, kul med kombinerade verksamheter
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• Den positiva, vänliga atmosfären

• Maten, den enda vegetariska restaurang i hela Fittja!

• Allt! Utställningar, biblioteket, boutiken, bilder på väggarna och maten som är suverän! Folk som jobbar här är 

 så vänligt och lätt att ta kontakt med!

• Trevliga arrangemang och HBT-medvetenhet

• Programpunkten

• Måla

• Fina lokaler intressant utställning

• Matservering, vacker omgivning

• Mångfalden

• Lagom stort – trevlig atmosfär

• Att det finns ett bibliotek där

• Intressanta & viktiga teman i utställning/föreläsning, en samlingspunkt + prisvärd frukostbuffé

• Gillar banden där folk berättar om sitt liv

”Är det något på Mångkulturellt centrum som du tycker är speciellt dåligt?” Några svar:
• För liten plats för brunchen

• Lite för familjenormativ utställning, för mycket ljud, mer bild, mer interaktivitet! Man känner sig ensam som 

 singel. Eller om man valt att bo själv. Jag är min egen familj liksom.

• Det skulle kunna vara mer konstnärligt

• Problem att Tavernan är fullbokad

• Finns inte leksaker

• Hiss, man får inte leka med hissen 

”Är det något speciellt du önskar att det fanns på Mångkulturellt centrum som inte finns här 
nu?” Några svar (svar från botkyrkabor markerade):

• Mer pedagogisk sysselsättning för mindre barn. (Botkyrkabo)

• Jag vet inte om det finns – men musik- och teaterarrangemang vore trevligt. Och mer fika-inriktning på caféet. 

 Har uppfattat det som att det mer blivit lunch-inriktning. Och som sagt mer konstnärliga inslag i utställningarna.

 (Botkyrkabo)

• Film! Hörsalen. (Botkyrkabo)

• Någon slags basutställning om olika nationaliteter i Botkyrka, det lokala perspektivet. (Botkyrkabo)

• … mer plats på brunchen.

• Större och bättre organisation vid brunchen. Bokade gäster skall ha förtur vid insläpp, eller klart markerade 

 platser vid borden. I dag var det allmänt rörigt och bokade gäster fick knappt sittplats.

• Grönsaksbod/odling. Musikevenemang.

• Gärna fler/större utställningar. Jag skulle vilja veta mer om forskningen på Södertörns högskola – Mångkultu-

 rellt centrum – någon slags överblick eller presentation.
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Utställningar, program, visningar,
och pedagogiska verkstan

Förvalta befintliga teman, utveckla visningar och verksamheter av olika slag och för olika 
målgrupper … Utforska nya teman, formulera utkast och synopsis samt de facto samla 
material och finna en form för gestaltning … Alla dessa uppgifter löper parallellt och ligger 
på den basgrupps bord som arbetar med utställningar, visningar, program och pedagogisk 
verkstad.

Stora utställningshallen
Hälsa familjen! Familjelivet i ljud, bild och rörelse • Utställningen som invigdes 
9 nov 2008 och pågick fram till 18 oktober 2009 lockade många besökare. Sammanlagt 41 
bokade grupper och stort antal ströbesökare tog chansen att stiga in genom kärlekens port 
för att se vad som dolde sig bakom magin. 

Den våldsamma staden • Mot slutet av året, den 19 november, efter cirka ett års 
arbete i en projektgrupp där de flesta delarna av organisationen var representerade, invigdes 
vår nya utställning på dagsaktuella ämnet våld i staden. Invigningstalare var länspolismästare 
Carin Götblad, dansade gjorde Anja Duchku-Zuber och för serveringen stod Fuerza de los 
Andes. Närmare 300 personer deltog i invigningen.
  Till utställningen som kommer att stå hela 2010 finns en utställningskatalog, ett Ma-

gasin, med fördjupning i ämnet liksom en omfattande programverksamhet. 15 visningar av 
utställningen gjordes i perioden 19 november – 31 december 2009.

Galleriet
Nära och kära • 27 november 2008–18 januari 
Inspirerade av familjetemat ställde elever från Tumba gymnasium/Xenter Botkyrka ut sina verk 
i galleriet och gav i utställningen sin syn på familjen. 

Berättelser om Botkyrka • 29 januari–1 mars
Botkyrka är en alldeles vanlig kommun, samtidigt som mycket är annorlunda i Botkyrka. 
Utställningen gav några förhandsglimtar av boken ”Berättelser om Botkyrka” av Leif Magnus-
son. 

Delilå – Trösten är på väg • 4–29 mars 
Gemensamt för all världens kulturer är att vi sjunger för våra barn för att trösta dem. Under 
några veckor gav vi besökare möjligheten att krypa ner i saccosäckar och lyssna på vaggvisor 
på alla möjliga språk. Utställningen producerades av Drömmarnas hus.
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”A paso de hombre – I människotakt” • 2 april–3 maj 
Fotografen Ricard Estay blandar dokumentation och iscensättning och funderar över sanna 
och falska föreställningar.

Familjeverkstan • 6 maj–30 augusti 
Verkstans arbete i anslutning till Hälsa familjen!  där skolgrupper och öppen verkstadsbesö-
kare har klippt i Botkyrkatyget, formulerat i ord, gjort film och böcker för att analysera det 
kanske mest självklara i deras vardag, nämligen familjen.

Valparaíso i Sverige • 10 september–29 november
Målningar av Rågsvedskonstnären Patricia Lambert som målar bilder av världskulturarvet 
Valparaíso i Chile, där hon är född.

Fruset ögonblick • 3 december 2009–17 januari 2010
En känsla av att tiden står stilla, eller aldrig går att få tillbaka. En rörelse som om någon stan-
nat upp vid ett väl valt tillfälle. Ett uppbrott, en evig väntan, ett minne man vill fly ifrån. Något 
som har hänt eller kommer att hända.  
  Vi har ett återkommande samarbete med elever från Xenter Botkyrka/Tumba gymnasiums 
medieprogram och estetiska program. I Frusna ögonblick har de valt varsin nu levande konst-
när som inspirationskälla. 

Gamla huvudbyggnaden
NoBo – en plats i Stockholm • Utställningen är under omarbetning och syftet är att 
permanenta den i Fittja gårds gamla huvudbyggnad. Redan hösten 2009 kunde man åter 
boka visningar av NoBo i begränsad antal. 2010 ska det arbetas fram lärarhandledningar på 
kulturarvspåret.

Vandringsutställningar
Än sen då? • Visades 5 mars–17 maj på  Regionmuseet Kristianstad

Visningar och studiebesök
Förutom ströbesökarna vill många besöka oss på ett organiserat sätt och ta del av verksam-
heten i olika former. Det kan handla om visningar av utställningar, arbete i verkstan, presen-
tation av vår verksamhets olika delar eller om att få sig ett berättargrepp! För att komplettera 
ett ämne i läroplanen, komma igång med terminen, arbetsåret, en ny verksamhet, styrelse-
uppdraget eller för att sammansvetsa en nybildad projektgrupp, en redaktion, en förening, en 
konfirmationsgrupp, eller få inspiration att sätta igång med arbetet att skriva en mångfalds-
plan. Under 2009 har vi mött upp den efterfrågan genom att hjälpa till att skräddarsy besöket 
hos oss på bästa sätt.
  Sammanlagt har 51 bokade grupper sett utställningarna med någon av våra kunniga 
guider och 15 grupper har nappat på någon form av paketlösning.
  Några gånger har vi besökt grupperna på annan plats och hjälp dom med exempelvis 
kick-off och andra typer av upptaktsmöten.



24

Programverksamhet
Söndagslyftet. Gästspel för besökare till utställningar och brunch
8 mars • Inti Chavez Perez

Inti Chavez Perez är journalist och feminist. Han är huvudredaktör för den aktuella antologin 
Pittstim som handlar om unga män, och har varit programledare i P3.

15 mars • Björn Söderbäck

Björn Söderbäck är en skådespelande berättare och en berättande skådespelare. När en dag 
har gått, finns den inte längre kvar. Vad återstår av den? Inget mer än en berättelse. 

22 mars • Stefan ”Nadja” Karlsson

Stefan ”Nadja” Karlsson är fotograf och journalist, men också en könsöverskridare som ge-
nom sin blotta existens ifrågasätter samhällets normer. Hennes nya liv har tvingat henne att 
ta tydligare ställning mot diskriminering och fördomar.

29 mars • Karin Wästfelt

Karin Wästfelt är museipedagog och berättare, och rör sig mellan olika mytologiska världar, 
världar som går in i varandra, gestalter som möts, försvinner och dyker upp igen när de har 
en historia att berätta. De eviga frågorna om världens skapelse, kärlekens väsen och dödens 
ofrånkomlighet återkommer hon ofta till. 

5 april • Leif Magnusson

Leif Magnusson, chef för Mångkulturellt centrum och författare till en ny bok om Botkyrka 
där historien berättas utifrån de olika stadsdelarna. Här finns allt, liksom lite mer av det 
mesta. Om några saker som inte kom med i boken, men som är värda att berätta.

19 april • Maria Llerena

Maria Llerena är en kubansk sångerska och dansös, och utbildad inom sång, dans, rytmik och 
drama. Hon har bland annat tilldelats Stockholm stads hederspris, och i snart 20 år har Maria 
drivit Baby Salsa Rytmik  om somrarna utomhus på Mosebacke terrass.

26 april • Maria Danielsson

Maria Danielsson ser sig själv som en hemlig agent med missionen att utforska tillvarons 
formler och innebörder. Hon har en övertygelse om att mycket lite är vad det verkar vara.

3 maj • Hassan Loo Sattarvandi

Hassan Loo Sattarvandi är författare och fritidspedagog. Han tilldelades Katapultpriset för 
bästa skönlitterära debut 2008 med romanen Still.

10 maj • Maud Lindström

Maud Lindström är Sveriges enda officiella kärlekskritiska trubadur, dessutom krönikör och poet. 
Med sitt rättframma språk och sina personliga, roliga och hänsynslöst självutlämnande texter 
sätter hon ord på sådant många tänker men få vågar säga om kärlek, sex, identitet och makt.

17 maj • Antolina Gutiérrez Del Castro

Antolina Del Castro har arbetat som skådespelare, och älskar att debattera. Hon är en perfo-
mativ existens som bara måste upplevas!
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24 maj • Marita Castro

Marita Castros berättande utgår från erfarenhetsrummet och skapar förståelse för nysvenskt 
folkliv på ett intelligent och underhållande sätt.

Torsdagkväll på MKC. Föreläsningsserie i samarbete med ABF Botkyrka-Salem
3 september • Att minnas migrationen – uppläsarkväll
Deltagarna i den skrivarcirkel som Christian Richette från Nordiska museet hållit i under 
våren i samarbete med ABF Botkyrka-Salem, läser upp sina egna berättelser.

10 september • Hemma i förorten? Om svenskhet och förort
Etnologen Maria Bäckman om sin bok ”Miljonsvennar” som handlar om stereotypa föreställ-
ningar om den invandrartäta förorten, med fokus på svenska killar och, inte minst, tjejer. Hon 
samtalar med Dan Blomberg, före detta redaktionsmedlem i Gringo.

17 september kl. 18-20 • ”Släkten följa släktens gång”
Etnologen Ingeborg Svensson berättar utifrån sin avhandling ”Liket i garderoben”, om mö-
tet mellan normativa uppfattningar om homosexualitet och döden som kulturell föreställning. 
Vilka mellanmänskliga relationer det är som räknas. Vilka liv betraktas som förluster? Vem blir 
närmast anhörig? Och vilka räknas som sörjande?

24 september • Tvåsamhet och den romantiska kärleken
Socialantropologen Lissa Nordin om sin bok ”Man ska ju vara två. Män och kärlekslängtan 
i norrländsk glesbygd”. Det fundament varpå tvåsamhet och familjeliv idealt bör bygga på i 
vårt samhälle är kärleken. Men vad är ”riktig” kärlek? Och vad förväntas den ”rätta” roman-
tiska kärleken förvandla oss till?

1 oktober • Betald graviditet – revolutionerande?
Skribenten och aktivisten Kajsa Ekis Ekman berättar om idéerna som ligger till grund för sur-
rogatmödraskap, och om den växande handeln med kvinnors livmödrar i Tredje världen. Sur-
rogatmödraskap beskrivs ömsom som ”revolutionerande” när det handlar om homosexuella 
män, ömsom som ”en väg till den perfekta familjen” när det handlar om infertila heterosexu-
ella par. Men vad ligger egentligen bakom denna utveckling? 

8 oktober • Den stora resan
Den stora resan är marockanen Ismaël Ferroukhis debutfilm, en roadmovie med Mecka som 
slutmål. Filmvisningen följs av ett efterföljande samtal med Fredsagenterna I samarbete även 
med CinemAfrica.

15 oktober • Vallonerna i Sverige
I början av 1600-talet kontrakterades tusentalet personer från nuvarande södra Belgien och 
norra Frankrike för att få fart på den svenska stålframställningen. Detta gjorde den svenska 
ståltillverkningen världsberömd, och kom att utgöra grunden för den moderna svenska stålin-
dustrin. Stig Geber från Sällskapet Vallonättlingar berättar. 

22 oktober • Feministiskt föräldraskap
Karin Hansson och Sarah Lundin från Forum för feministiska föräldrar berättar om sin verk-
samhet och om vad ett feministiskt föräldraskap kan betyda i praktiken. Normerna för hur 
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vi tar hand om våra barn har inte bara betydelse för den västerländska medelklassen, utan 
påverkar även barn globalt. 

22 oktober • Ici là-bas (Här – där borta)
En familjeföreställning med teatergruppen Image Aiguë och cirkuselever från St Botvids 
gymnasium. Föreställningen som spelas i Frankrike, Tjeckien och Sverige under respektive 
lands ordförandeskap i EU och den handlar om att leva i exil – ett tema i Image Aiguës verk.

29 oktober • Samhällets styvbarn – fosterbarn i går och idag
Linda Styf och Benny Jacobsson från Riksförbundet för Samhällets Styvbarn berättar om 
de vanvårdades kamp för upprättelse och riksförbundets arbete för att åstadkomma en god 
barnavård idag. Hur var det att vara fosterbarn förr, och hur är det att vara det idag? 

5 november • Min mamma är en persisk prinsessa
Fotografen Sanna Sjöswärd om sin bok ”Min mamma är en persisk prinsessa”. En tisdag i 
juni 1999 ringer telefonen hemma hos Sanna Sjöswärd. Kvinnan i luren är hennes biologiska 
mamma som hon inte har sett på över 20 år ... Samtalet blir inledningen till ett antal resor till 
Teheran. Mitt emellan två kulturer försöker Sanna hitta sin egen väg och sin egen identitet.

12 november • Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld
Möt personal från Elektra på Fryshuset som berättar om sitt förebyggande arbete mot heders-
relaterat våld, och om verksamhetens olika projekt och framtidsplaner. Elektra startade 2001 
som en stödverksamhet, och jobbar idag främst förebyggande genom projekten Sharaf hjältar 
och Sharaf hjältinnor (sharaf betyder heder på arabiska). 

26 november • Kriget mot ohyran: Från kulturell mångfald till ”civilisationernas krig”
Kulturgeografen Juan Velásquez från Stockholms universitet kommer och berättar om sitt 
forskningsprojekt om urbant våld, där synen på och behandlingen av marginaliserade stads-
delar står i centrum. Varför betraktas vissa förorter som ett hot och som våldsamma platser, 
och hur ser människorna som lever där på denna stigmatisering? 

Pedagogiska verkstan 
Den kulturpedagogiska verksamheten som centret företräder tar sin utgångspunkt i mötet 
mellan besökandegruppen och våra utställningar. Vi menar att det är i själva mötet som ny 
kunskap kan uppstå, formuleras och utbytas. Detta synsätt tillsammans med en väl utarbetad 
pedagogik öppnar för en ökad självförståelse och vidgade perspektiv. 
  Den pedagogiska verkstan vill skapa ett forum för reflektion, eftertanke och diskussion 
kring de frågor som våra utställningar ställer, från funderingar som endast berör en själv och 
ens närmiljö till frågor utifrån ett globalt perspektiv. 

Fokus under året
• Fördjupat temaarbete med valda grupper 
• Prioritering av åk 7–9 samt gymnasiet 
• Program för lärare och andra pedagoger i Botkyrka kommun 
• Kulturpedagogiskt arbete utifrån Hälsa familjen och Den våldsamma staden
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Öppen verkstad
Den öppna verkstan, som är verksamhetens hjärta, är till för besökare som kommer till oss på 
sin fritid. De erbjuds här ett fast program kombinerat med enskilda kortare program. Vi expe-
rimenterar, undersöker och sätter våra föreställningar kring klasstillhörighet, etnicitet, genus, 
demokrati, konst, religion med mera på prov. Verkstan är en mötesplats för unga, och mellan 
unga och vuxna. Genom att tillsammans skapa och kommunicera blir vi medvetna om oss 
själva och världen runt omkring oss. 

Året i punkter 
• Sportlovsaktiviteter. Två eftermiddagar öppen verkstad 
• Höstlovsaktivitet. Tre eftermiddagar öppen verkstad samt kulturpedagogiskt program för 
 fritids. 
• Värdegrundsarbete kring fördomar, normalitet och utanförskap med åk 6–9 samt 
 gymnasiegrupper med utgångspunkt i kortfilmen Elixir 
• Andra filmvisningar 
• Temaarbete om människokroppen, åk 0–4 
• Temaarbete om människokroppen ur genusperspektiv, åk 4–9 
• Utställning Familjeverkstan med Öppen verkstads produktion
• Utställning Fruset ögonblick med elever från Xenter.
• Kulturpedagogisk programpunkt kopplad till kulturmånadens tema LYCKA. 
• Arbete med referensgrupp av unga inför utställningen Den våldsamma staden. 
  
Året i siffror 
• 105 bokade grupper har besökt utställningen och verkstan
• Elever från 12 olika grundskolor i Botkyrka besökte verkstan 
• Elever från 3 gymnasier i Botkyrka besökte verkstan 
• Sammanlagt 42 tillfällen lovaktiviteter samt öppen verkstad – varje onsdag och söndag 
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Reception och butik / webbshop 

Receptionen och butikens öppettider är desamma som utställningens: tisdag-onsdag 12–17, 
torsdag 12–20, fredag 12–15 samt söndag 12–16. Söndagar bemannas butiken av centrets 
övriga personal enligt särskilt schema. Dels av ekonomiska skäl, dels för att samtliga anställ-
da ska kunna utveckla en relation till centrets besökare och till pågående utställningar. 
  I och med årsskiftet bytte receptionisttjänsten innehavare samt utökades från 50% till 
75%. Detta innebar att det fanns utrymme för att göra en välbehövlig genomgång, uppdate-
ring och utveckling av butikskonceptet. Samt att förankra butikens roll i förhållande till andra 
näraliggande verksamheter, främst förlag och utställningar.

Butikens profil • Butikens profil motsvarar MKC:s generella linje. I den mån det är 
möjligt tillämpar vi ett miljömedvetet tänk samt försöker ta in produkter framställda under 
rättvisa förhållanden. Under 2009 prövade vi att utöka sortimentet med olika bruksföremål, 
leksaker, pennor m.m. Det genomgående temat förutom den rättvisa tillverkningen är att det 
är färgglada saker. Ett sätt att värna om mångfald samtidigt som butiken börjar utveckla en 
egen identitet. Speciellt varor som riktar sig till unga besökare är det efterfrågan på!
  Det som gör butiken unik är att vi som återförsäljare saluför samtliga böcker från MKC:s 
eget förlag. Vi har också böcker från andra förlag samt varor som har anknytning till aktuella 
utställningar, detta år profilerar oss genom att ha en hel sektion med böcker på temat våld, 
som knyter an till den aktuella utställningen som handlar just om urbant våld. 

Nytt för året: Webbshop • I maj 2009 fick den fysiska butiken förstärkning av en 
webbshop.  Det betyder att vi har gjort både butiken men framförallt förlaget tillgängligt 
för en bred allmänhet, nationellt och internationellt. Och det gav också resultat under 2009 
användes den av 652 personer.

Året i siffror • Försäljningen och faktureringen genom butiken uppgick under året 
till 678 914 kronor inklusive moms (547 301 kr 2009), en kraftig ökning i förhållande till 
föregående år. Dessa siffror innefattar både försäljning över disk och via webbshop.
  Den bäst säljande artikeln alla kategorier är Mångkulturella almanackan 2010. Årets upp-
laga blev en sann succé: Fram till årsskiftet sålde vi 5356 exemplar. Under julhandeln fanns 
almanackan till försäljning även på Designtorgets butiker runt om i landet!
  Näst bäst från vårt eget förlag sålde under året ”Mellan påsk och kadir” (188 ex.) På tredje 
plats kom ”Berättelser om Botkyrka” (153 ex.) och därnäst ”En ’bra’ svenska?” (105 ex.)
  Förlaget hade 62 aktiva artikelnummer under 2009. Med dessa inräknade förde butiken 
totalt 250 olika artiklar under året. Butiken har 53 stycken olika förlag/leverantörer. 
  MKC:s kundregister omfattade vid början av 2010 totalt 4300 företag och 8348 enskilda 
individer.
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Lokaler och uthyrning

Lokaluthyrningen fortsätter gå bra. Centret tar emot bokningar för allt från konferenser 
och utbildningar till planeringsdagar av olika slag. Våra kunder är nöjda med servicen och 
återkommer med såväl små möten som stora stora planeringsdagar för sina avdelningar och 
arbetsplatser. Centret har under året även stått värd för flera konferenser och utbildningar.

Teknikutveckling och fortsatt upprustning • För att möta användarnas ökade 
tekniska behov fick både Tingssalen och Stora salen internetuppkoppling under året.
  I Huvudbyggnaden förbättras steg för steg den tekniska utrustningen i utställningshallen. 
Möjligheten att använda ljud och rörliga bilder har ökat. Inför 2010 planeras en översyn av 
den akustiska miljön.
  Många av kontorslokalerna är i stort behov av upprustning. Det arbetar vi med steg för 
steg. Under 2009 fick Västra flygeln en viss uppfräschning. Ena entrén målades och EUKN-
rummet iordningställdes med målning och nya möbler. I Östra flygeln renoverades ett antal 
dörr- och fönsterkarmar. Upprustningen kommer att fortsätta både i flygelbyggnaderna och 
Gamla huvudbyggnaden.
  Runt årsskiftet 2009–2010 gjordes viss ombyggnad av Tavernan för att möta nya arbets-
miljökrav. Den innebär att Tavernan fått ett mer funktionellt kök  med nytt golv, golvbrunn, 
restaurangfläkt, stekhäll, extra diskho med fettavskiljare samt kylrum.

Skadegörelse och inbrott • Under 2009 klarade vi oss helt undan inbrott. Däremot 
har vi haft mycket skadegörelse i form av krossade fönsterrutor, speciellt i gamla huvudbygg-
naden men även i östra och västra flygeln. Även huvudbyggnaden fick en av  de stora föns-
terrutorna krossade.

Certifieringsarbetet • Sophuset är färdigtbyggt och igång som avsett. Nytt för i år är 
att Tavernan har ett speciellt kärl för matavfall. Även personalrummet har fått sorteringskärl.
  Nya taktila skyltar med punktskrift har kommit till i Nya byggnaden och även i Östra 
flygeln. En mer omfattande tillgänglighetsanpassning kommer att påbörjas under 2010.

Kunder • Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Riksteatern, Södertörns fjärvärme, Karo-
linska universitetssjukhuset är några av våra återkommande kunder.
  Samarbetet med Barn- och ungdomsförvaltningen och Reggio Emilia fortsätter. Atel-
jerista-utbildningen förlades till centret för andra gången, och pedagogista-utbildningen 
återkom under 2009 för tredje året i rad. Många av de elever som har gått utbildningarna har 
återkommit till centret för att gå en kurs i Pedagogisk dokumentation med sina respektive 
arbetsplatser. Även samarbetet med Fittjaskolan fortsätter. 
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Tavernan

”Kryddornas krig” är mottot i Tavernan som ofta prövar nya blandningar. Personalgruppen 
har koll särskilt på traditioner i Mellersta Östern. Konceptet är lagad vegetarisk mat från olika 
delar av världen. Inspiration kommer dessutom från möten, litteratur och resor. Under året 
gjordes en studieresa till Istanbul där en del kryddor och annorlunda recept på baklava kunde 
hämtas hem till Fittja gård. 

Utbud • Tavernan är en blandning av vegetarisk restaurang och kafé. Kafékonceptet erbju-
der rättvisemärkt bryggkaffe från Chiapas, när det finns tillgång, samt 12 kaffedrinkar varav 
några egna kompositioner. Kaffet till drinkarna inhandlas från Botkyrkas eget rosteri Johan 
& Nyström. Till kaffet har Tavernan alltid egenbakat kaffebröd. Favoriten 2009 var en citron- 
och limepaj. Olika teblandningar serveras, exempelvis en egenkomponerad ”Fittjablandning” 
inspirerad av den stora hallonodling som förr fanns vid Fittja gård.
  Lunch serveras varje dag, en dagens rätt med tillhörande salladsbuffé. Det går även att få 
grekisk sallad eller en ”Norra B”-smörgås. Populär är även den vegetariska mezetallriken.

Högsta betyg • Besöken i Tavernan har ökat under året. I samband med satsningen på 
att få fler besökare till centret på söndagar prövades ett brunchkoncept. Dagens Nyheters 
kafékommission besökte brunchen och gav den högsta betyg. I betyget 5 togs allt från mat, 
atmosfär, barnvänlighet till saker att göra i närheten in. ”Stockholms överlägset bästa al-
ternativ inom kategorin vegetariskt”, löd omdömet. Effekten blev publikrusning hela våren. 
Under hösten ordnades brunch en gång i månaden.

Besökarna • Vardagens besökare till Tavernan är bokade grupper, biblioteks- och ut-
ställningsbesökare och lunchgäster från närområdet. Konferensverksamheten ökade under 
året och fler väljer att förlägga kompetensutvecklingsmöten till centret. Nya verksamheter 
har tillkommit under året, bl.a. har Munskänkarna, Röda Korset och kulturföreningar förlagt 
kvällsövningar till Tavernan. I slutet av året genomfördes en ombyggnad av köket för att klara 
ställda arbetsmiljökrav. 
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Biblioteket

Mångkulturellt centrums bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på migration, etnici-
tet, integration, kulturmöten, främlingsfientlighet och kulturell mångfald.
Biblioteket ingår i ett nationellt nätverk för specialbibliotek.
  Bokbeståndet är cirka 20 000 titlar, dessutom finns tre dagstidningar och närmare 70 
tidskrifter.

Nytt bibliotekssystem • Året som helhet har präglats av att Bibliotekets tidigare 
koppling till Södertörns högskolebibliotek, främst det gemensamma biblioteksystemet, skulle 
upphöra vid årets slut. Under vår och försommar undersöktes olika bibliotekssystem på 
marknaden och inköp av nytt system skedde vid halvårsskiftet. Systemutbildning samt imple-
mentering kunde påbörjas under hösten. I fortsättningen kommer samarbetet med Södertörns 
högskolebibliotek att vara av samma art som med andra universitets- och specialbibliotek dvs 
främst ske genom fjärrlån. En viss nedgång av Södertörns studenters lån kommer förmodligen 
att förmärkas. Förhoppningsvis kan en länk på Södertörns högskolebiblioteks hemsida till 
MKC:s bibliotekskatalog hjälpa studenterna att hitta tillbaka. Diskussioner kring detta pågår.

Besökare och låntagare • Besökarna under året har främst varit studenter från bland 
annat Södertörns högskola, Stockholms universitet, Socialhögskolan och Lärarhögskolan samt 
studerande på såväl högstadie- som gymnasie- och folkhögskolenivå. Samtidigt lånas förhål-
landevis mycket litteratur ut genom så kallade fjärrlån till främst universitetsbibliotek i Sverige 
och Norden.
  Biblioteket har även lokal förankring i form av samarbete med Botkyrkas och Huddinges 
folkbibliotek.

En resurs för centret • Biblioteket samarbetar med utställningsansvariga vid MKC i 
samband med olika utställningar i såväl utställningshallen som Galleriet. I samband med 
större konferenser har Biblioteket bidragit med ämnesvisa bokutställningar. 

Arkivet nu en del av biblioteket • Biblioteket har under året övertagit ansvaret för 
MKCs arkiv. Organisering och översyn av arkivet påbörjades med hjälp av en arkivstuderande.

Övrigt • Förutom en del spontanbesök från olika gymnasier och vuxenutbildningar har 
Biblioteket tagit emot ett planerat studiebesök från Jobbtorg Stockholm.
  Biblioteksansvarig har deltagit i en konferens med temat ”Biblioteket som varumärke”, 
anordnad av HISS-gruppen (Humaniora i StorStockholm).
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Förlaget

Den grundläggande uppgiften för Mångkulturellt centrums förlag är att se till att de uppdrag 
som centret arbetar med redovisas på ett tillgängligt och intresseväckande sätt, så att resulta-
tet kan nå vid spridning och vinna många läsare. 
  För många projekt gäller att de som bidragit under en studies tillkomst – lämnat material 
eller ställt upp för intervju etc – själva utgör en prioriterad målgrupp. Andra produkter kan 
vara mer renodlade utgivningsprojekt, främst bland dessa märks just nu Mångkulturella alma-
nackan. 
  De böcker och rapporter som förlaget ger ut rör sig inom sfären utbildning, fortbildning 
och folkbildning. En av centrets böcker, ”Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring” (utg 
2007), användes även i år som gåva till de nya svenska medborgare (och kommuninvånare) 
som deltog i medborgarskapsceremonin på Hågelby i samband med nationaldagsfirandet. 

Förstärkning till redaktionen • Under året fick redaktionen en välkommen förstärk-
ning. Susan Juhlin gick in som medarbetare på del av sin arbetstid, och jobbar nu med både 
textgranskning och korrekturläsning.

Projekt under året
Berättelser om Botkyrka • Början av året präglades av ett stort uppdrag för Botkyrka 
kommun. Leif Magnusson skrev texten och Andrzej Markiewicz fotograferade till vad som blev 
ett nytt slags hembygdsbok: ”Berättelser om Botkyrka”. 
  Målgruppen var mycket vid: Boken delades ut till alla hushåll i kommunen samt till alla 
kommunanställda i början av mars månad. Även utseendemässigt bröt boken ny mark. Iréne 
Thisners grafiska form syftade till att skapa en inbjudande och läsvänlig bok, avsedd att till-
tala både gamla och nya kommuninvånare, både vana läsare och de för vilka svenskan kan 
vara ett hinder. Läsarreaktioner som nådde kommunen, uppdragsgivaren, visar att vi nådde 
vårt mål:

”Vill med dessa rader TACKA Dig för den fina boken ’Berättelser om Botkyrka’! Otroligt innehållsrik och, för oss 

som har bott några år i Botkyrka, igenkännande. Ett verkligt trevligt intitativ! Hoppas ni har ett reservlager, till i 

framtiden nyinflyttande botkyrkabor, som en Välkommen-till-Botkyrka present. Bara en tanke. M v hälsning N&N”

”Stort TACK för en jättefin present. Vilket härligt initiativ av kommunen. Jag har bara snabbläddrat, men ska 

läsa mer noggrant så småningom. Hälsa gärna alla berörda med ett TACK från NN”

”Jag vill bara tacka för den fina och läsvärda boken som trillade ner i brevinkastet. Mycket inspirerande och 

man blir sugen på att utforska mer av sin omgivning.”
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Mera mångfald i Botkyrka? • Med rapporten ”Mera mångfald i Botkyrka?” tog Nina 
Edströms fleråriga samarbete med kommunen ytterligare ett steg. I fokus stod nu liksom 
tidigare kommunens interna organisation. Målgrupp för denna rapport, om etnisk mångfald, 
är personer i arbetsledande eller organisationsutvecklande befattning.

Mångkulturella almanackan • Mångkulturella almanackan fick med 2009 års upplaga 
en ny formgivare – Iréne Thisner. Lanseringen på Bok- och biblioteksmässan var framgångsrik, 
inte minst tack vare de bokmärken vi använde som reklam. Försäljningen under året gick 
bra och gav extra energi åt planeringen av 2010 års upplaga, inledd redan tidigt på året. Nu 
kunde vi dra verklig nytta av gemensamma erfarenheter. När 2009 års julhandel drog igång 
fanns 2010 års almanacka till försäljning i Designtorgets butiker. Vid årsskiftet slöt vi också 
ett avtal med NCM Development, ansvariga för ombyggnaden av Gottsunda centrum i Upp-
sala, som gav dem rätt att använda almanackan i jätteformat (14 x 2,65 meter) som dekora-
tion i centrumanläggningen.

Den våldsamma staden – Magasin • Till vernissagen av utställningen ”Den våld-
samma staden” producerade utställningsgruppen gemensamt ett Magasin formgivet av 
Katrin Holmberg. På 64 sidor presenterades en programförklaring, nyckeltexter och -bilder 
från utställningen, samt ett antal fördjupande artiklar och andra bidrag. Avsikten var att till en 
låg kostnad kunna tillhandahålla ett material som kunde fungera både fristående från utställ-
ningen och som förberedelse inför ett besök.

I mammas fotspår • I december slutligen, utkom en bok som anknöt till projektet Att 
minnas migrationen, nämligen ”I mammas fotspår”. Riitta Lundeqvists bok handlar om hen-
nes egen mamma som år 1942, vid fyra års ålder, skickades som krigsbarn från Finland till 
Sverige. 

UTGIVNING 2009
Leif Magnusson, Berättelser om Botkyrka. Med fotografier av Andrzej Markiewicz. 
 2009:1. ISBN 91-88560-93-7
Nina Edström, Mera mångfald i Botkyrka? Organisationsutveckling i kommunal 

 förvaltning. 2009:2. ISBN 91-88560-95-3.
Ingrid Ramberg (red.), Mångkulturella almanackan 2010. Illustrerad.
 2009:3. ISBN 978-91-88560-97-1. (I samarbete med Svensk Handel)
Den våldsamma staden. November 2009. Illustrerad. 2009:4. 
 ISBN 978-91-885600-99-5.
Riitta Lundeqvist, I mammas fotspår. Illustrerad. 2009:5. 
 ISBN 978-91-86429-00-3.
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Fotografi

Fotografiska spår och projekt
Urbant x 2 • De två röda trådarna under 2009 var urbana bilder till EUKNs hemsida och 
urbana bilder till den planerade utställningen om våld. Med tanke på omfattningen av denna 
dokumentation blev den i sig själv ett slags fallstudie – flera månaders arbete utan att foto-
grafen blev vittne till en enda våldshandling. 

Regelbundet återkommande dokumentation, övrigt
• Fittja, inklusive Fittjaskolan
• Alby
• MKC:s verksamhet (program, utställningar, vernissage, konferenser

Rörliga bilder
• En film om Richard Estay, komplement till hans bilder under utställningen i lilla galleriet. 
• Ett intervju- och filmprojekt i samverkan mellan centrets fotograf och Anja Duchko-Zuber, 
 vars förflutna och nutid är ett av många möjliga exempel på hur, som det heter i centrets
 ”mission statement”, migrationsrelaterade fenomen är en självklar del av det svenska 
 kulturarvet. En del av detta projekt, en videofilm, användes i ”Den våldsamma staden”. 
• En annan film till samma utställning var ”Viktigt meddelande till allmänheten”, filmad i 
 Alby. Till utställningen gjordes också ett bildspel från Alby.

Bidrag till annan verksamhet vid centret
• Bokutgivning (både andras och egna bilder),
• Information och marknadsföring: bilder till broschyrer och flyers,
• Andra projekt, under året Storstadens barndomar, Att minnas migrationen och Amning
• Kopiering av bilder till den nygamla NoBo utställningen,
• Uppfräschning av Än sen då? En utställning om döden i samband med utlåning

Arkivet – tillväxt och tillgängliggörande
Sovring och struktur är en nödvändighet, både för att kunna använda bilder internt, och 
för att kunna presentera och sälja bilder externt. Bildarkivet är en viktig del av det löpande 
arbetet och innefattar dels strukturering av äldre material, dels ta hand om det hundratals 
nya bilder som varje arbetsvecka genererar.
  Delar av det löpande arbetet presenteras numera i hallen, Östra flygeln, där Andrzej 
Markiewicz och Niklas Johansson skapat en liten gallerivägg.
  Botkyrkaboken avslutade arbetsåret 2008 och inledde år 2009. När boken spreds inspire-
rade detta till den fotosvit senare under året kom att illustrera Tullinges utvecklingsprogram. 



35

Forskning och dokumentation

Pågående projekt
Inrep – Inkludering och representation i det offentligt finansierade 
kulturlivet • Nina Edström och Charlotte Hyltén-Cavallius har sedan andra halvåret 2008 
arbetat med ett uppdrag från regeringen/Kulturdepartementetet kring interkulturella initiativ. 
Det handlar om att samordna utbildningsinsatser som främjar etnisk och kulturell mångfald, 
med särskild inriktning mot offentligt finansierad kulturverksamhet. En inbjudan att delta i ett 
samtal har riktats till de statligt finansierade kulturinstitutionerna och de regionala konsulen-
terna för mångkultur. Under 2009 har Edström och Hyltén-Cavallius besökt ett 30-tal aktörer 
för samtal om deras erfarenheter. Materialet kommer att bearbetas och bilda underlag för en 
skrift som produceras under 2010.

Storstadens barndomar • Karin Günther, Charlotte Hyltén-Cavallius och Ella Johans-
son har under året arbetat med manus till en bok med arbetsnamnet Storstadens barndomar. 
Boken ges ut i samverkan med Stockholms stadsmuseum (Stockholmsforskningen/Stockholmia 
förlag) och kommer färdigställas under första halvåret 2010. Stockholmsforskningens uppdrag 
är att initiera, stimulera och ge ut angelägen stockholmsforskning.

Kulturverksamhet utanför etablerade ramar och institutioner –en 
kartläggning • Uppdraget kommer från Statens kulturråd och Konstnärsnämnden och 
det inleddes i november 2009. Studien genomförs av Yaël Feiler och Tobias Hübinette. 
  Det finns en målsättning från samhället att inkludera mångfalden av kulturyttringar i en 
gemensam kultursektor. Men det finns också brist på kunskap om hur olika kulturella uttryck 
som sträcker sig utöver nationens gränser organiseras och tas emot. Det handlar om verk-
samhet som produceras, distribueras och konsumeras framför allt bland landets minoriteter 
och äger rum t.ex. i förorter, och som har starka kopplingar till transnationella strukturer. 
Syftet är att synliggöra det omfattande ”alternativa” kulturliv som pågår i gränslandet till de 
etablerade strukturerna, för att få kunskap om vilka grupper, platser och genrer och uttryck 
som existerar. Denna kunskap kan kasta ljus på den eventuella strukturella diskriminering 
som kan finnas i form av brist på kommunikation och kontaktytor, och möjligheter till bidrag 
och stöd. 
  Rapporten kommer att begränsa sig till några genrer, i första hand konst, teater, litteratur, 
dans och musik, även om det inte alltid kan göras en skarp åtskillnad mellan dessa uttryck 
eller mellan så kallad ”fin-” och ”populärkultur”. Resultatet presenteras i maj 2010.

Hållbar jämställdhet – en utvärdering • Botkyrka kommun inledde 2008 ett omfat-
tande arbete med att integrera jämställdhetsperspektiv i kommunens verksamheter.  Inom 
ramen för detta fick MKC i uppdrag att utvärdera en utbildning för jämställdhetssäkring av 
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biståndsbedömning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun. Studien genom-
fördes av Maria Aziz och utvärderingsrapporten ska presenteras i början på 2010. 

Avslutade projekt
Mobilisering i miljonprogrammet • Under året har det uppdrag som Nina Edström 
ansvarat för inom Hyresgästföreningens ”Uppdrag M – Mobilisering i miljonprogrammet” 
slutförts. Det har inneburit deltagande i projektets referensgrupp (Mobiliseringsgruppen) ut-
bildningsinsatser liksom framtagandet av tre föreningsinterna rapporter.  Maria Aziz projekt-
anställdes och svarade för genomförandet av två av dessa.  Hon tog också fram en ”verktygs-
låda” för Hyresgästföreningens lokala utvecklingsarbete vilken sedan producerats och spritts i 
Hyresgästföreningens egen regi under titeln ”Kraft inifrån. Erfarenheter och goda exempel från 
10 projekt i Uppdrag M” (tabloidformat). 

East German Enterprises after Transition • I forskningsprojektet, finansierat av 
Östersjöstiftelsen, har två företagsekonomer och en germanist, Frank-Michael Kirsch vid MKC, 
studerat överlevnaden av östtyska företag efter Berlinmurens fall. Kunskapen om överlev-
nadsstrategier kan ha betydelse för kommande politiska och socioekonomiska förändringar, 
men även för företagare. Inte bara östtyskarna mötte villkor som hade skiftat över en natt. I 
dagens globaliserade värld är radikalt förändrade omständigheter snarare regel än undantag. 
De identifierade, kartlagda och bedömda överlevnadsstrategierna kan bli till orienteringshjälp 
för företag att ta sig ur oförutsedda situationer.
  Forskarna har intresserat sig för hur viljan att överleva, unika erfarenheter från ett liv i ett 
bristsamhälle, den nya öppenheten gentemot världen och andra faktorer visade vägen ur en 
minst sagt pressad situation. På resor genom östra Tyskland har de mött företagare från olika 
branscher. Gemensamt för dem är att de under exceptionella omständigheter utvecklat sina 
företag till marknadsledare i regionen, i Tyskland eller världen. 1989/90 års situation var för 
dem historia – en historia de själva hade varit med om att skapa. 
  En redovisning av projektet är under utgivning på Ålborgs universitetsförlag.

En demografisk översikt • På uppdrag av Konstnärsnämnden gjorde MKC genom To-
bias Hübinette en demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största 
kommunerna. Projektet är avrapporterat.

Samhällsutveckling på områdesnivå. Erfarenheter från Albyprocessen •  
Områdesutveckling har i flera år varit en viktig fråga för Botkyrka kommun. På uppdrag av 
kommunen har Ingrid Ramberg dokumenterat arbetsprocessen kring förnyelsen av Alby; hur 
man gjorde och tänkte under resans gång. Syftet med dokumentationen är att öppna möjlig-
heter till utbyte och utveckling, internt och externt.

Att minnas migrationen • Projektet Att minnas migrationen har drivits av centret i sam-
verkan med Nordiska museet sedan hösten 2007. Det har syftat till att lägga grunden för en 
storskalig forskningsanknuten insamling av levnadshistorier med koppling till den internatio-
nella migrationen, från andra världskriget och framåt. Projektets första skede (hösten 2007 och 
år 2008) bestod av en inledande metodutvecklingsfas där ett vetenskapligt ramverk skapades 
och där grunderna för en organisatorisk struktur lades. Insamlingen av berättelser startade i 
praktiken under andra hälften av 2008 då skrivuppropet lanserades. 
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  Den andra fasen, år 2009, har haft som mål att föra ut och implementera insamlingen av 
levnadshistorier, delvis genom att initiera och vidareutveckla metodik för att arrangera skrivar-
cirklar i folkbildningsorganisationer. Projektet har även haft som mål att fortsätta att bygga och 
konsolidera nätverk för både kunskapsutbyte och informationsspridning inom ABM, folkbild-
nings- och föreningsliv samt forskning.  Möjligheterna att bearbeta och publicera delar av de 
inkomna svaren som ett sätt att tillgängliggöra materialet för en bred allmänhet har också varit 
en del av årets verksamhet. Inom projektets ramar var också ett av målen att planering för ett 
nordiskt och internationellt vetenskapligt nätverksarbete skulle inledas.
  Projektet har samordnats av en styrgrupp som under året haft regelbundna dokumente-
rade träffar. I början av året upprättades både aktivitets- och kommunikationsplan. I gruppen 
har Mattias Frihammar, Hassan Hosseini och Charlotte Hyltén-Cavallius (projektledare) från 
MKC samt Christian Richette från Nordiska museet ingått. Även andra personer på MKC har 
varit direkt involverade i arbetet med projektet: Katrin Holmberg (information, marknadsföring, 
webb), Ingrid Ramberg (redaktör bokförlag), Andrzej Markiewicz (fotograf) och Marita Castro 
(utställning). Insamlingen av berättelser har skett genom att skrivuppropet har spridits genom 
en rad olika kanaler och genom att ett antal nya metoder har prövats. Skrivuppropet har under 
året fått en ny formgivning samt översatts till och tryckts på finska, turkiska, arabiska, per-
siska, serbiska, kroatiska och spanska. Uppropet har spridits för hand, per post och e-post till 
föreningar, andra organisationer etc.  Projektmedarbetare har informerat och föreläst om pro-
jektet och skrivuppropet vid besök på invandrar- och kulturföreningar, kulturhus, festivaler och 
Integrations- och mångfaldsrundan i Malmö, ABF-föreningar, ABF-kongressen och seminarier, 
vetenskapliga konferenser och Samdoks höstmöte, skolor och studiebesök på MKC (Svenska 
institutet, British Council Sweden, bibliotekarier Västra Götaland). Samtidigt har projektet både 
på MKC och i samverkan med andra arrangerat en rad olika evenemang och aktiviteter för att 
etablera namnet Att minnas migrationen och sprida kunskap om skrivuppropet. Skrivarcirklar 
har arrangerats av MKC i samverkan med ABF-Botkyrka/Salem (10 deltagare) och av ABF i 
Valsta (10 deltagare) i samarbete med biblioteket. Cirkeln på MKC avslutades med en publik 
uppläsarkväll av vårens skrivcirkeldeltagare den 3 september. En öppen diskussions- och förfat-
tarkväll ordnades på MKC med Susanna Alakoski (Svinalängorna) och projektmedarbetaren 
Hassan Hosseini. Två föreställningar med så kallad playbackteater har arrangerats med grup-
pen Teater X på temana “mötet” och “att minnas” (50+ personer och 40+ personer). Vid en 
playbackföreställning involveras publiken genom att de bjuds in att berätta sådant som teater-
gruppen sedan gestaltar på scenen. En moderator återkopplar till berättarna som får utvärdera 
föreställningen. En liten utställning, “Att minnas migrationen”, visades på Botkyrka konsthall 
i september 2009. Som en del i byggandet av ett nätverk av folkbildnings- och föreningsliv 
arrangerades en informations- och nätverksträff med en workshop och paneldiskussion den 8 
oktober.
  Projektet har medvetet arbetat för att få publicitet i media som ett sätt att sprida informa-
tion om projektet och inspirera till skrivande. I nummer 3 av I&M, “Minnen”, har projektmed-
arbetare skrivit två artiklar om skrivuppropet (Mattias Frihammar och Ella Johansson). SR-inter-
national har gjort fyra radioreportage (två om skrivcirkeln, ett om teaterföreställningen och ett 
om författaraftonen med Alakoski) haft information i text, länkar till projektet, en rad inslag på 
olika språk. Uutiset, Sveriges televisions finska nyhetsprogram gjorde ett inslag om projektet. 
Det har skrivits artiklar om projektet i allmänhet och om skrivarcirkeln i Biblioteksbladet, Södra 
sidan, Ruotsin Suomalainen, Mitt i Huddinge, Tidningen Dagen, Efter arbetet, Svenska Dagbla-
det, Över gränser, DIK-forum, ABF-tidningen Fönstret samt Allers och PRO-tidningen. Det har 
också varit omnämnande och information på diverse bloggar, hemsidor och sociala medier. 
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Hassan Hosseini har intervjuats av SR:s persiska redaktion och iranska lokalradion, därtill av 
iranska hemsidor i Sverige och internationellt. Han har informerat om projektet vid besök hos 
iranska föreningar samt på seminarier och konferenser. Han har slutligen skrivit en ansökan 
för att kunna involvera iranska handikappföreningar i projektet.
  Det har upprättats ett samarbete med ABF-förbundet som bland annat tagit fram en stu-
diehandledning för cirkelledare. Den har översatts till finska, turkiska, arabiska, persiska, span-
ska och lättläst svenska och finns tillgänglig på ABF:s hemsida och på projektets egen.
  En hemsida har producerats under 2009, www.attminnas.nu, som är projektets ansikte 
utåt. Den är ett konkret sätt att göra projektet permanent och erbjuder en möjlighet för skri-
benter att komma i kontakt med projektet och få kännedom om hur man går till väga för att 
lämna in sin berättelse eller för att starta en skrivarcirkel. Sidan innehåller ett antal flikar: ak-
tiviteter, om projektet, läs berättelser, fördjupning och länkar. Under fliken aktiviteter kan man 
hålla sig à jour med vad som sker inom ramen för projektet såsom information om skrivarcirk-
lar, teaterföreställningar eller författarkvällar. Några av de inkomna berättelserna har publice-
rats i utdrag och illustreras med fotografier som skribenterna själv har valt ut.
  Under arbetet med Att minnas migrationen har kontakt upprättats med några liknande 
projekt i andra länder. Fyra av dem, Immigration bridge (Australien), Pier 21 (Kanada), Mang-
foldige minner (Norge) och Moving here (England) har alla visat intresse av att hålla fortsatt 
kontakt med AMM, och gärna ha något utbyte i form av studiebesök eller liknande. Projekten 
har uppenbara beröringspunkter (det handlar om att samla in migrationsminnen som ett kultur-
arvskapande och göra dem tillgängliga, samt att arbeta med hemsidor i detta syfte) men skiljer 
sig också vad gäller nationell och etnisk kontext, storlek på projektet samt organisationsform. 
  En första publikation har producerats. Boken ”I Mammas fotspår” av Riitta Lundequist 
gavs ut i december 2009 på MKC:s förlag. Riitta Lundequist tilldelades Annick Sjögrens arbets-
stipendium 2009 och gavs därigenom möjlighet att sluföra ett manus om sin mamma, som 
kom till Sverige som krigsbarn från Finland. Utifrån sin mammas minnen och berättelser, inter-
vjuer med familjemedlemmar i både Finland och Sverige, och därtill idogt forskningsarbete i 
både finska och svenska arkiv skildrar Riitta i denna bok sin mammas upplevelser.
  Under året har planeringen för ett vetenskapligt nätverksarbete inletts. Våren 2010 
kommer ett vetenskapligt symposium att arrangeras som, förutom att presentera historiska 
perspektiv på migration, kan beakta vetenskapsteoretiska och narratologiska perspektiv kring 
exempelvis minnesinsamlingar och tidsdimensionens betydelse för forskning om migrationen.
  I nuläget har ett 80-tal minnesberättelser skickats in till Nordiska museets arkiv och fler är 
på väg. Att minnas migrationen har genom ett målmedvetet spridningsarbete, möjliggjort tack 
vare stöd från Stiftelsen framtidens kultur, blivit ett etablerat namn. Genom bl.a. samverkan 
med studieförbund som ABF har projektet nått spridning och förankring i en nationell struktur 
som möjliggör fortsatt fortplantning genom lokalföreningarna. Genom www.attminnas.nu 
kommer det att vara möjligt att fortlöpande sända in sina berättelser. Att minnas migrationen 
har under året arbetat för att bygga upp en hållbar infrastruktur för projektet så att det kan 
drivas vidare på centret fortsättningsvis. 

Amning som arbete • Mångkulturellt centrum bjöds in av Arbetets museum till ett sam-
arbete kring utställningsprojektet Amning som arbete. Syftet med projektet är att undersöka 
och belysa amning utifrån å ena sidan föräldrarnas, å andra sidan vårdpersonalens perspektiv. 
En utställning ska produceras av Arbetets museum där amning behandlas ur både historiska 
och nutida perspektiv, utifrån såväl vårdpersonalens som föräldrarnas perspektiv. Syftet är att 
utveckla kunskap om amningens olika sammanhang, och om amning som kulturellt och socialt 
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fenomen. Utställningsprojektet ska skapa möten, frågor och diskussioner om amning för att 
bidra till ökad förståelse för olika gruppers sätt att hantera och förhålla sig till amning, i syfte 
att främja relationerna grupperna emellan. Maria Aziz förordnades av MKC under två månader 
för att genomföra intervjuer med kvinnor/män med utländsk bakgrund i Sverige kring deras 
erfarenheter av och syn på amning. Andrzej Markiewicz har också deltagit i projektet med 
fotodokumentation. Utställningen kommer att visas på MKC från och med januari 2011.

Samdok • Mångkulturellt centrum är aktiva inom Samdok, de svenska kulturhistoriska mu-
seernas sammanslutning för samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning genom 
ordförandeskap i Kulturmötesgruppen och medlemskap i Poolen för samiskt liv. Samdok står 
för samordning, samtid och samarbete. 
  KMG bildades för att öka den allmänna medvetenheten om mångkulturfrågor vid de kul-
turhistoriska museerna och motverka etnocentriska beskrivningar i dokumentation, forskning 
och presentation. I sitt arbete har KMG beskrivit hur museerna står inför en situation där en 
inarbetad berättelse om det svenska kulturarvet möter en alltmer komplext sammansatt publik. 
Den har betonat vikten av att se över de traditionella kulturhistoriska klassifikationer som 
skapat en nationell svensk historia och ett svenskt kulturarv. 
  Kulturmötesgruppens (KMG) vårmöte förlades till Stadsmuseet i Norrköping (22–23 april). 
Vid vårmötet antogs ett nytt handlingsprogram som gäller 2009–2011. I det nya handlingspro-
grammet har KMG bland annat åtagit sig att gemensamt diskutera nya basutställningar och 
andra större utställningar, med avsikten att analyserna ska sammanställas och tillgängliggöras 
på Samdoks webbplats. Vid vårmötet deltog Kulturmötesgruppen också i fältseminariet Sinnes-
löst eller sanslöst?– om att dokumentera sinnesupplevelser som Arbetets museum arrangerade 
tillsammans med Stadsmuseet.
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EUKN

Fyra personer arbetar med EUKN: Mikael Morberg, kunskapsledare; Hassan Hosseini, forsk-
ningsledare; Nina Edström, forskningsassistent. Den fjärde funktionen som kommunikatör låg 
fram till 30 oktober på Milyon Tekle-Haile, som därefter gick vidare till annan tjänst. Från och 
med 1 december arbetar istället Teresa Lindholm som kunskapsledare med ansvar för kom-
munkontakter.

Nätverksarbete på tre arenor
Ett • Internationellt erfarenhetsutbyte med målsättningen att dela svenska erfarenheter 
av urban utveckling med andra städer i Europa. Verktygen för detta är främst den engelska 
webbsidan där vi ska tillföra svenska kunskapsexempel. Som nationellt kontor deltar vi i in-
ternationella konferenser, telefonmöten och fysiska möten tillsammans med övriga nationella 
kontor. Både kvantitativa och kvalitativa mål finns för arbetet. 

Två • Nationellt erfarenhetsutbyte, utanförskapskommuner med målet att samla och sprida 
erfarenheter och kunskaper mellan kommuner med lokala utvecklingsavtal (LUA). Verktygen 
för spridning är främst den svenska webbsidan med bibliotek av kunskapsdokument, fakta 
om pågående initiativ, nyheter och kompletterande nyhetsbrev. EUKN-kontoret deltar konti-
nuerligt i nationella konferenser, kommunmöten och utvärderingsdialoger för att kartlägga 
pågående områdesarbete, samla in exempel på lokal och regional praktik samt sprida känne-
dom om hur EUKN kan stötta arbetet och hur kommunerna kan bidra.

Tre • Nationellt utbyte inom området hållbara städer med målet att kartlägga och skapa 
kontakter med svenska aktörer inom forskning, politik och praktik som på olika sätt arbetar 
med städer och hållbarhet utifrån ett brett och integrerat perspektiv. Exempel på sådana 
etablerade relationer är Delegationen för hållbara städer, Sveriges kommuner och landsting, 
Ungdomsstyrelsen, Boverket, FORMAS, URBACT NDP, Malmö stad, Uppsala universitet, 
Malmö högskola, Örebro Universitet, Chalmers, Stockholms universitet, Handelshögskolan i 
Göteborg.

Uppbyggnadsarbetet av EUKN, Sverige 
Arbetet följer en upprättad plan. Avstämningsmöten med Integrations- och jämställdhets-
departementet har under perioden skett vid tre möten. Sedan den svenska webbsidan lan-
serades 1 april har kontoret fortsatt att arbeta med uppbyggnaden av ett e-bibliotek med 
kunskapsdokument. Sidan innehåller även information om urban utveckling, med grunddo-
kument om svensk urbanpolitik och hur svenska kommuner involveras. Där återfinns lokala 
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utvecklingsavtal och lokala partnerskapsöverenskommelser. I slutet av 2009 hade sidan 57 
stycken svenska kunskapsdokument. Sidan är länkad till den gemensamma webbplatsen 
www.eukn.org, där Sverige också har en engelskspråkig undersida. 
  Det nationella kontoret arbetar med validering, framtagande och översättning av svenska 
kunskapsdokument för både den svenska och den engelskspråkiga databasen. I januari och 
september hölls möten med den vetenskapliga referensgruppen som ska ge stöd för urval av 
kunskapsdokument, och arbeta med förslag på utbildning och vidare forskning. 
  I februari anordnades en nätverkskonferens för LUA-kommunerna på Södertörn. 
Ämnet var dialogmetoder för ökad delaktighet bland brukare och medborgare. Seminariet 
lockade ett 40-tal besökare och arbetet med detta kunskapstema fortsätter. I april deltog 
kontoret i avstämningsmötet för LUA-kommuner och statliga myndigheter. Kontoret fick 
då tillfälle att presentera den nya webbplatsen samt få en bild över arbetet med de lokala 
utvecklingsavtalen ute i kommunerna. Kontoret deltog även med presentationsbord under 
konferensen Urban Dialog i Subtopia i juni, vilken anordnades av departementet.
  Kontakter under året har skett med bland annat Ungdomsstyrelsen, Socialstyrelsen, BRÅ, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Folkhälsoinstitutet. Syftet har varit 
att informera om EUKN och söka samverkansmöjligheter. Andra myndighetskontakter har 
varit Naturvårdsverket, Boverket, Delegationen för hållbara städer och Sveriges kommuner 
och landsting. Kontakterna med Folkhälsoinstitutet och Ungdomsstyrelsen resulterade i deras 
medverkan i den nationella konferensen i Halmstad. Diskussioner fördes där om kunskaps-
spridning och hur LUA-kommuner samverkar inom områden som folkhälsa och ungdoms- och 
arbetsmarknadspolitik.  
  EUKN-kontoret har under hösten 2009 inlett samverkansdiskussioner med Delegationen 
för hållbara städer och Naturvårdsverket för att presentera exempel framgångsfaktorer för 
integrerat stadsutvecklingsarbete. EUKN deltar sedan i juni 2009 i referensgruppen för det 
europeiska samarbetet kring Leipzig-stadgans genomförande. Arbetet leds i Sverige av Bover-
ket. 

Kontakter med högre utbildning och forskning • Den vetenskapliga referens-
gruppen består idag av följande personer:
• Helena Lahti-Edmark, Studierektor, Socialhögskolan, Lunds universitet
• Sven Hort, professor, sociologi, Södertörns högskola
• Jenny Stenberg, forskare i arkitektur, Chalmers/Göteborg
• Göran Cars, professor, samhällsplanering, KTH
• Roger Andersson, professor, kulturgeografi, IBF/Uppsala Universitet
• Pirjo Lahdenperä, professor, interkulturell pedagogik, Mälardalens högskola

Gruppen är tänkt att användas för arbete med framtida forskningsinitiativ och som bollplank 
för kommande publikationer och utbildningsinitiativ. Vi har valt att samarbeta med forskare 
som själva är intresserade av samspelet mellan teori och praktik samt av hur man kan ut-
veckla kunskapsarbetet så att det kommer kommuner och boende till del. 
  Samverkan har under 2009 skett med forskningsprojektet Dynamiskt tillväxtkapital med 
förankring på Handelshögskolan i Göteborg, som under flera år utvecklat frågor om socialt 
kapital och urban utveckling med ett regionalt perspektiv på västsvenska kommuner. Detta 
nätverk har även arbetat med utvecklingen av stadsdelen Bergsjön. EUKN har deltagit med 
presentationer av Botkyrkas mångfaldsarbete vid ett seminarium i Mariestad och även på 
projektets internationella slutkonferens i Lidköping i september.
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  I mars deltog Mikael Morberg och Hassan Hosseini i forskarkonferensen Sustainable Ci-
ties and Regions: Enabling Vision and Empty Talk på Örebro universitet. Genom det västsven-
ska nätverket Dynamiskt tillväxtkapital som förenat forskning och praktik kring socialt kapital 
och tillväxtsfrågor har EUKN etablerat nya kontakter i västsvenska kommuner.

Internationella kontakter och konferenser • Kontakterna mellan andra länder i 
EUKN-nätverket har skett genom månatliga telefonmöten och deltagande i två internationella 
möten för de nationella kontorens kunskapsledare. 
  I juni hölls ett möte i London för kunskapsledarna och styrgruppen för EUKN. I samband 
med besöket i England gjorde René León Rosales, Mikael Morberg och Milyon Tekle-Haile ett 
studiebesök på Homes & Communities i Leeds, en nationell organisation som arbetar med 
stöd för kunskaps- och färdighetsutveckling inom planering för hållbara städer. 
  I december deltog det nationella kontoret i den andra internationella EUKN-konferensen 
“Young, migrant, youths – from challenge to change” i Malmö. Leif Magnusson var modera-
tor för konferensen. Kontoret deltog även i det efterföljande expertmötet “Integration of New 
Arrivals – Incentives and Work in Focus” som anordnades den 14–16 december inom ramen 
för ordförandeskapet i EU. 
  Under hösten etablerades URBACT NDP, en nationell spridningspunkt i Malmö. EUKN-
kontoret och SKL, Tillväxtverket stödjer arbetet för att sprida kunskaper om aktiviteter inom 
URBACT. EUKN ska i framtiden skapa en gemensam sökmotor tillsammans med URBACT.
  I november deltog Leif Magnusson och Ingrid Ramberg i URBACT:s årliga konferens, 
vilken följer ordförandeskapet i EU och därför var förlagd till Sverige, Nacka. MKC:s uppdrag 
för Botkyrka kommun att bevaka URBACT fortsatte under året. En ansökan lämnades in som 
fick positivt omdöme men inte tillräckligt för att bifallas. Sedan dess har centret kontaktats av 
Mulhouse, Frankrike, ledare för ett nätverk i färd med att söka ytterligare partners.

Nationella konferenser • Nationella kontoret anordnade 21–22 oktober sin andra 
nätverkskonferens, denna gång i samarbete med Halmstadsfastigheter (HFAB) och Halmstads 
kommun. Temat var kunskapsbaserat och långsiktigt arbete för att bryta utanförskap. Konfe-
rensen lockade ett 50-tal deltagare från både kommuner, bostadsbolag, högskola, förenings-
liv och myndigheter. 
  Den 19–20 november hölls konferensen “Vi är alla utsatta” på Mångkulturellt centrum 
i Fittja. Temat var det urbana våldet och konferensen samlade ca 80 personer från politik, 
forskning och praktik. Konferensen genomfördes av Mångkulturellt centrum i samarbete med 
Formas och EUKN. Ambitionen med konferensen var att dels sätta de olika uttrycken för ur-
bant våld i ett större, nationellt och internationellt sammanhang, dels lyfta fram exempel på 
hur lokala aktörer kan organisera sig för att motverka det urbana våldets orsaker och konse-
kvenser.
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Utbildning

Utveckling av utbildningsverksamheten
Under våren 2009 inleddes en intern diskussion om utbildningsarbetet på MKC. Orsaken 
var en ambition att utveckla utbildningsarbetet och kunna genomföra insatser i större skala, 
tillsammans med vetskapen om att personalen samtidigt är upptagen med att möta olika 
intressenter och genomföra andra interna och externa uppdrag. 
  Centret vill framöver systematisera och vidareutveckla utbildningsverksamheten genom 
att undersöka hur spridningen av den kunskap som MKC tagit fram genom åren – kring till 
exempel mångfald i arbetslivet, segregation, rasism och diskriminering och social hållbar 
utveckling – kan kombineras med metoder som inbjuder till ett interaktivt och skapande 
närmande till frågorna, med inspiration från en kulturpedagogisk tradition. 

Aktiviteter under året
Forskningscirklar • Under 2009 har Mångkulturellt centrum ansvarat för tre forsknings-
cirklar i samarbete med Barn- och ungdomsförvaltningen, Botkyrka kommun. Cirklarna, i 
vilka deltagarna får möjligheten att fördjupa sig i frågor som berör interkulturellt ledarskap, 
interkulturellt lärande respektive genusfrågor i skolan, vänder sig till pedagoger verksamma i 
kommunen. 

Konferenser och symposier
• Symposium om kommunalt arbete mot diskriminering och bruket av etniskt differentierad 
statistisk för tjänstemän och politiker, Botkyrka kommun, 29 maj. 
• Upptaktsdag för samarbetet mellan Kungliga musikhögskolan och Kulturskolan, Botkyrka 
kommun, 10 september
• Symposium om hedersrelaterat våld och förtryck för Botkyrka kommuns anställda, 6 no-
vember. 
• Konferens ”Vi är alla utsatta – en konferens om det urbana våldet”, 19–20 november. 

Utbildningar • Förtroendevalda i Botkyrka erbjöds under året en utbildning i demokrati, 
jämställdhet och etnisk mångfald av kommunstyrelsen i Botkyrka. Mångkulturellt centrum fick 
i uppdrag att, i samverkan med utvecklingschef Helena Rojas Lundgren på Botkyrka kommun, 
ansvara för innehållet i tre pass under utbildningen. 

Kulturpedagogiska övningar • Kulturpedagogen Yaël Feiler har under året arbetat 
med att ta fram ett koncept för hur de teman som bearbetas och det material som tas fram 
till utställningarna kan förvandlas till pedagogiska hjälpmedel, som kan spridas bland lärare 
eller kulturpedagoger som ett verktyg för att initiera diskussioner kring känsliga ämnen.
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Ett ständigt nätverksbygge

Utöver vad som redovisats i anslutning till olika pågående verksamheter och projekt deltar 
centret genom många av sina medarbetare i olika slags nätverksbyggen. Det handlar om 
föreläsningar, utbildningar och konferenser; det innefattar också olika slags uppdrag.

Marita Castro har under året fortsatt utveckla berättande som en av de metoder centret kan 
erbjuda för samtal kring både vår egen agenda och frågor kring vilka andra söker utvecklings-
stöd. Hon har hållit i kontakter med Beckmans, Röda korset, Kulturhuset, Sociala missionen 
samt Stadsmissionens folkhögskola. Hon har också givit fortlöpande stöd till projektet ”Det 
mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser” bedrivet vid Kultur i 
Väst Regionbiblioteket. 
  Marita är medlem i Berättarnätverk Öst. Hon har under året deltagit i Områdesgruppen i 
Fittja.

Nina Edström har presenterat sitt arbete vid centret för studenter vid internationella mas-
tersprogrammet för etnografer i Uppsala i maj ur perspektivet ”Vad kan man jobba med som 
etnograf?” Tillsammans med Charlotte Hyltén-Cavallius höll Edström föredrag på Kulturrådets 
konferens Konkret i november. 
  Nina har i egenskap av styrelsens sekreterare administrerat MKC:s styrelse samt arrang-
erat en resa till Göteborg för styrelsen samt några ur personalen 1–2 september. 

Hassan Hosseini har presenterat rapporten ”Röstande i Botkyrka” för Demokrati och inte-
grationsberedningen Botkyrka kommun, för Socialdemokratiska partiet i Botkyrka samt för 
MKC:s styrelse. 
  Hassan har under året skrivit följande artiklar:
“Det positiva arvet från storstadssatsningen i Botkyrka kommun” i Göran Graninger och 
 Christer Knuthammar (red) ”Samhällsbyggande och integration – Frågor om assimilation, 
 mångfald och boende” publicerad av Lidköping universitet.
“Social sammanhållning och etnisk integration” i Christine Roman och Lars Udehn (red)
 ”Från klass till organisation”.
“Iranian Community in Sweden” för Colombia University i encyklopedin Iranica (under 
 utgivning)

Tobias Hübinette har under året fortsatt uppmärksamma frågor kring internationell adop-
tion, rasism och diskriminering, och därmed förvaltat bland annat det intresse som boken 
”Adoption med förhinder” (utg. 2009) väckte. Han har skrivit och varit medförfattare till en 
mängd tidskrifts- och debattartiklar, och även intervjuats, ensam eller tillsammans med med-
författaren Carina Tigervall. 
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  Han har vidare gjort ett tiotal seminariepresentationer kring olika teman, samt medverkat 
med papers på konferenser i Oslo, Linköping, Liund, Amsterdam, Köpenhamn och Stockholm. 
(Enskilda titlar på www.tobiashubinette.se)
  Tobias har arbetat med föreningen Mellanförskapet.

Charlotte Hyltén-Cavallius har föreläst om hemslöjd och mångfald den 17 november på en 
fortbildning för pedagoger i Stockholms län arrangerad av hemslöjdskonsulenterna i Stock-
holms län. Hon presenterade avhandlingen ”Traditionens estetik” och ett nystartat projekt om 
samiskt kulturarv vid ett seminarium arrangerat av NAMIS (Forum för nationella minoriteter) 
vid Centrum för multietnisk forskning den 1 april. Tillsammans med Karin Günther berättade 
Charlotte om bokprojektet Storstadens barndomar på en tvärforskardag på Centrum för barn-
kulturforskning, Stockholms universitet 8 maj och vid den 31:a etnolog och folklorist-kongres-
sen, 18–21 augusti, Helsingfors höll hon presentationen ”Borders in children’s everyday life 
– materiality and colours in the construction of gender and childhood”. Tillsammans med 
Nina Edström har Charlotte presenterat arbetet med regeringsuppdraget om interkulturella 
erfarenheter i kulturlivet på den av Kulturrådet arrangerade konferensen Konkret, Dansens 
Hus 20 oktober, och hon har deltagit i konferensen Re:Designing Cultural Politics, en interna-
tionell konferens om relationen mellan lokal, regional, nationell och europeisk kulturpolitik. 
på Orionteatern 3–4 december.
  Charlotte är en av tre redaktörer för det engelskspråkiga nyhetsbrevet Collectingnet – An 
International museum network for collecting issues (4 nr/år); hon är ledamot i styrelsen för 
Forum för feministisk forskning; ordförande i kulturmötesgruppen, Samdok; samt medlem i 
poolen för samiskt liv, Samdok.

Ella Johansson ansvarade inför den 31:a etnolog- och folkloristkongressen i Helsingfors 
18–21 augusti för den vetenskapliga planeringen och organisationen av workshops på tema 
mångfald. Ella sitter i Nordiska museets forskningsstyrelse.

Frank-Michael Kirsch färdigställde under året en forskningsvolym:
Erik A. Borg, Frank-Michael Kirsch, Renate Åkerhielm: ”Succeeding in a Transition Economy: 
 Survival Strategies in Eastern Germany”. Aalborg University Press 2010 
Frank-Michael har vidare översatt till tyska
Björn Ranelid: ”Jag ger dig mina vackraste ord” (på tyska ”Ich schenke dir meine schönsten 
 Worte”) Beijbom books, 2009.
Sture Allén, Kjell Espmark: ”Nobelpriset i litteratur. En introduktion” (Der Nobelpreis für 
 Literatur. Eine Einführung) Svenska Akademien. (Under utgivning)

Leif Magnusson har ingått i Botkyrka kommuns SMOA-grupp. han har under året haft 
dialog med bland annat Framtidens kultur, Stockholms stadsteater, Gävle konstmuseum, 
Perspektivmuseet Tromsö, Kultursatsningen i Husby, Röda korsets folkhögskola samt Botkyrka 
folkhögskola

Shahla Mohebbi och Marita Castro har tillsammans med kommunen utvecklat konceptet 
kring Recidence Botkyrka.

René León Rosales har under året föreläst om ”Genus i skolan” för lärarstudenter i Botkyrka 
kommun; om ”Framtidsdrömmar, fotboll och frånvarande kroppar”, på konferensen ”Fram-
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tidsdrömmar, identiteter och möjligheter – en konferens om ungas fritid”, Kommunförbundet 
Skåne i & Malmö Högskola; samt om ”Pojkar i en multietnisk skola”, på Rädda Barnens kon-
ferens ”Konsten att stå pall Begränsande normer för killar”. 

Ingrid Ramberg medverkade i mars i Budapest i ett planeringsmöte vid Europarådets ung-
domscenter för en så kallad Long Term Training Course på temat ”Social Cohesion and Inclu-
sion of Young People.  Access to Social Rights for Young People from Disadvantaged Neigh-
bourhoods.” Hon deltog under året i Arbetsgruppen för Albys utvecklingsprogram.
  Ingrid har också redigerat boken ”Tirello, tirello ... En resa genom familjehistorien” förfat-
tad av Nadia Banno Gomes. Under utgivning på förlaget Beit Pano.
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IT

IT-gruppen bestod under året av Katrin Holmberg, informationsansvarig (sammankallande i 
IT-gruppen), Tatiana Vega Quiñones, husintendent och Niklas Johansson, tekniker och vakt-
mästare. I september månad började Ernesto Villanueva på heltid som driftstekniker, och blev 
också medlem av IT-gruppen.
  Driftsteknikern ansvarar sedan dess för löpande arbetsuppgifter som skötsel av server och 
nätverk, inköp och installation av nya datorer, inköp av och kontakter med support, skapande 
av e-post-konton och användarkonton, samt iordningställande av datorer åt användare. Hus-
intendenten gör övriga inköp och sköter planering av övrig teknik.
  Ernesto Villanueva lade under hösten mycket arbetstid på den nya utställningen, ”Den 
våldsamma staden”, både med att köpa in teknisk utrustning, installera denna och göra den 
användarvänlig för personal som ska sätta igång och stänga av utställningen. 

Policy och rutiner • Sedan 2008 finns en  IT-policy för användare vid Mångkulturellt 
centrum. Alla användare i centrets IT-miljö måste ta del av policyn och förbinda sig att följa 
de regler som där föreskrivs. Därtill har gruppen formulerat ett dokument om rutiner för IT-
arbete. Där beskrivs för medarbetarna vilka arbetsuppgifter som IT-gruppen ansvarar för och 
hur de är prioriterade. Här ges också instruktioner för hur man själv löser enklare problem.
  Gruppen har sina protokollförda möten en gång per månad och protokollen finns till-
gängliga för hela personalen. Att arbeta medvetet med att tillgängliggöra information om 
gruppens arbete, it-utvecklingen, har varit viktigt under året.

Utvecklingsområden • Trådlös anslutning till Internet efterfrågades av många hyresgäs-
ter under året. It-gruppen undersökte möjligheterna och planerar för att införa detta i början 
av 2010.
  Blå boken, vårt kassa- och bokningssystem (Filemaker), uppgraderades under året.
  Stadsnätet är inkopplat till MKC men vi har ännu inte fått information från kommunen 
om hur det ska fungera. 
  Institutionens datorpark förnyas och uppdateras kontinuerligt. IT-gruppens mål är att vara 
upp to date med utvecklingen. 
  Under året försågs tre medarbetare med nya datorer. Gamla huvudbyggnaden försågs 
med Internetuppkoppling i Stora salen samt i tre kontor. Även Tingssalen fick internetupp-
koppling.
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Personal och administration

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

Kompetensutveckling • Kompetensutveckling sker på tre olika sätt i organisationen. 
Den första nivån är gemensamma insatser. Den 10 december anordnades en halvdag med 
forskaren Farida Rasulzada, doktor i psykologi från Lunds universitet. Hon förmedlade sina 
tankar om hur kreativa medarbetare som är bra på att samarbeta och kommunicera tillsam-
mans kan skapa en hälsosam organisation. Även andra externa gäster presenterade frågor av 
gemensamt intresse på personalmötena, både sånt som rörde centret som arbetsplats, och 
sånt som tog upp de frågor vi arbetar med. En ABC-kurs i hjärt- och lungräddning genomför-
des 30 november för all personal. Kortare presentationer av medarbetares medverkan i olika 
konferenser genomfördes på personalmötena.
  Den andra nivån är insatser för att utveckla den egna professionen. En studieresa för tre 
personer till Istanbul har genomförts med särskilt program, ledarskapsstöd för två arbetsle-
dare samt kurs om säkerhet.
  Den tredje nivån är den verksamhet som centret bedriver och som är möjlig att delta i 
när det gäller program, läsgrupper, seminarier och konferenser. Denna del i kompetensarbetet 
fokuserar på kunskapsinnehållet i centrets uppdrag som kunskapsorganisation. Det är många 
aspekter som ryms i det globaliserade ”mångfaldssamhället” som personalen på detta sätt 
ges tillfälle att reflektera över. 

Certifiering, hållbar utveckling
Centret arbetar med att utveckla olika sidor av organisationen och verksamheten för att upp-
nå de mål som ingår i Ålborgkonventionen för en hållbar organisation. Certifieringen samlar 
det interna kvalitetsarbetet. 2009 var det första av tre år som arbetet pågått. Arbetet bedrivs 
inom ekonomi, personal, miljö och socialt. Följande insatser har gjorts under 2009:
• En jämställdhets- och mångfaldsplan är framtagen (reviderad).
• En medarbetaridé är framtagen.
• Strategisk kompetensutveckling är påbörjad kring kreativitet.
• Insatser för tillgänglighet har genomförts
• Källsortering har utvecklats. Nytt sophus.
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• Ekonomisk uppföljning på basgruppsnivå genomförd.
• Öka andelen ekologiska varor i Tavernan.
• FIDO-modellen för projekt prövas och utvärderas.
• Kommunikationsplaner utvecklas som styrinstrument.
• Ombyggnad arbetsmiljökrav Tavernan
• 90% av städmaterialet är Svanenmärkt. Målet är 100%

Personalfrågor
Personaladministration • Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åta-
ganden enligt PL-KL (pensionsavtal för anställda inom kommun och landsting) samt för 
tjänstegrupplivförsäkring. Ersättning till styrelsens utgår enligt regler för arvoden till förtroen-
devalda i Botkyrka kommun.

Jämställdhet och mångfald • Antalet årsarbetare under 2009 var 24,3 varav 13,3 var 
kvinnor och 11,0 män. (2008 var antalet 25,45 varav 14,35 kvinnor och 11,1 män). Sjukfrån-
varon under året var totalt 2,4 % varav 2,1 korttids- och 0,3% långtidsfrånvaro. (sjukfrånva-
ron 2008 var 2,5 %, varav 0,8% korttids- och 1,7 % långtidsfrånvaro).

Anställda
Tillsvidareanställda
Elizabeth Abdulahad, kafébiträde
Carina Berseneff, kaféansvarig
Margareta Carlstedt, biblioteksansvarig
Marita Castro, program- / utställningsansvarig
Nina Edström, projektledare
Katrin Holmberg, informationsansvarig
Hassan Hosseini, forskningsledare
Charlotte Hyltén-Cavallius, intendent / forskning
Susan Juhlin, biblioteksassistent
Ella Johansson, forskningschef
Niklas Johansson, utställningstekniker / vaktmästare
Julieta Larin, ekonomiassistent
Leif Magnusson, institutionschef
Amel Mardan, kafébiträde
Andrzej Markiewicz, fotograf
Shahla Mohebbi, pedagog
Mikael Morberg, utbildningsledare / eukn-ansvarig
Ingrid Ramberg, redaktör
Andy Tsolakidis, receptionist / butiksansvarig
Tatiana Vega, husintendent
Ernesto Villanueva, it-tekniker
Dara Younes, lokalvårdare
Aydan-Sedef Özkan, ekonom
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Projektanställda
Maria Aziz, forskningsassistent
Mattias Frihammar, forskningsassistent
Yaël Feiler, forskare
Karin Günther, forskningsassistent
Vendela Heurgren, redaktionsassistent
Tobias Hübinette, forskare
Frank-Michael Kirsch, forskare
Milyon Tekle-Haile, eukn-kommunikatör

Praktiktanter
Erum Aquil, Stadsmissionens folkhögskola
Carl Björkbom, Södertörns högskola
Christobal Engström Duran, Stadsmissionens folkhögskola
Nodra Haiulina, ekonomiassistent
Hatice Kocak, Tavernan
Carolina Lambert, museivetenskap, Stockholms universitet
Beeke Stegmann, Bonns universitet, Tyskland
Heidi Seker, Stadsmissionens folkhögskola
Gamze Tok, Tavernan
Alexandra Trogada, fotoelev från Kulturama
Maarit Vihräranta, Tavernan

Vikarier
René León Rosales, utbildningsassistent

Timanställda
Yaprak Bilgin, receptionist
Frida Björsell, verkstadspedagog
Pamela Cardona, kafébiträde
Carolina Guillén Åkerlind, utställningsproduktion
Marlene Guzman, ekonomiassistent / personalredogörare
Saadia Hussain, kulturpedagog
Johan Magnusson, kafébiträde
Leon Mendoza, receptionist
Carla Morales, lokalvårdare
Luba Shapiro Nikulina, receptionist
Klara Persson, receptionist
Christian Rydqvist, kafébiträde
Mia Skönborg, kafébiträde
Havin Uzunel, kafébiträde
Leyla Yacoub, kafébiträde
Susanne Yacoub, kafébiträde
Burak Özkan, Tavernan
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Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Årets ekonomiska resultat redovisar ett överskott på 69 066 kr.
  Genom att omsättningen ökade mer än budget klev vi för första gången över 15 miljoner 
i verksamheten. Utöver denna förändring ligger vi väl i linje med fjolåret då vi kunde göra 
ett lite större överskott i verksamheten. 2009 var det första hela räkenskapsåret för centrets 
likviditets- och ekonomisystem sedan separationen från huvudmannen Botkyrka kommuns 
system. Rutiner och uppföljning har fungerat och tack vare det positiva resultatet har det 
egna kapitalet ej behövt användas.
  Den ekonomiska målsättningen var att göra ett nollresultat vilket vi uppnått. En revide-
ring av internbudgeten genomfördes vid halvårsskiftet för att kunna hantera kända avvikelser. 
Under året har vi noterat negativa avvikelser i planerade projektintäkter. Dessa avvikelser har 
hanterats med allmän försiktighet på kostnadssidan, särskilt lokaler och drift har bidragit 
samt att vi ökat försäljningen av mat och lokaler mot budget. Insatserna har genomförts så 
att planerade åtaganden gentemot årsmålen kunnat realiseras. Flera långsiktiga uppdrag har 
stärkt organisationen och bidragit till ökad produktivitet. 
  Personalkostnader utgör den dominerande utgiftsfaktorn. Kvalité i kunskapsproduktion 
och förmedling samt ett stort öppethållande av Fittja gård ställer krav på bemanning och 
bemötande. Personalens kunskap och engagemang är centrets största tillgång. En viss ökning 
i personalbudgeten gentemot fjolåret förklaras med fler genomförda uppdragsprojekt. 
  MKC är momsregistrerat för kafé, bokförsäljning och konferensverksamhet vilket innebär 
att momsen inte påverkar resultatet. 
  Lokalkostnaderna täcks av ett hyresbidrag som är en del av grundbidraget från Botkyrka 
kommun. Beloppet uppgick för innevarande år till 3 038 000. Hyreskostnaderna regleras 
centralt mellan huvudmannen och stiftelsen och ingår ej i centrets bokföring.
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MÅNGKULTURELLT CENTRUM

 Not  2009  2008
INTÄKTER
Grundbidrag  1 8 110 932  7 740 000
Projektintäkter  2  4 672 932  4 617 437
Utbildningsintäkter   176 742  66 527
Bokförsäljning   439 268  470 426
Försäljning mat och varor   851 638  619 534
Övriga intäkter  3  1 137 358  1 107 297

SUMMA INTÄKTER   15 388 870  14 621 221

KOSTNADER
Externa tjänster   -543 347  -596 938
Övriga tjänster   -3 045 693  -2 603 339
Personalkostnader  4  -11 141 522  -10 813 530
Inköp av mat och varor   -453 270  -296 114
Avskrivningar enligt plan   -151 509  -129 152

SUMMA KOSTNADER   -15 335 341  -14 439 073

VERKSAMHETSRESULTAT   53 529  182 148

FINANSIELLA INTÄKTER
Räntor   15 537  81 598

ARETS RESULTAT   69 066  263 746
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MÅNGKULTURELLT CENTRUM

TILLGÅNGAR  Not  2009-12-31  2008-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Maskiner och inventarier  5  318 613  358 353

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Lager böcker   122 859  226 258
Lager mat och varor   19 904  14 070
Skattekonto   104 399
Kundfordringar   439 567  1 655 360
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader   49 417  36 066
  736 146  1 931 754

KASSA OCH BANK   
Postgiro och kassa   7 158 474  5 469 003

SUMMA TILLGÅNGAR   8 213 233  7 759 110

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Balanserat resultat   4 600 665  4 336 919
Årets resultat   69 066  263 746
  4 669 731  4 600 665

KORTFRISTIGA SKULDER   
Leverantörsskulder   161 219  165 479
Avräkning Botkyrka kommun   2 670 521  1 835 810
Övriga kortfristiga skulder    106 139
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6  711 762  1 051 017
  3 543 502  3 158 445

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   8 213 233  7 759 110
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MÅNGKULTURELLT CENTRUM

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.

Under året beviljade projektbidrag redovisas som intäkt i den omfattning som de förbrukas 
under året 2009. 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 t ryckta och köpta under verksamhetsåret.
Lager för mat och varor värderas efter inköpsvärdet.

NOT 1. GRUNDBIDRAG   2009  2008
Botkyrka kommun   5 800 000  5 640 000
Stockholms läns Landsting   1 200 000  1 000 000
Statens kulturråd   1 100 000  1 100 000
Summa grundbidrag   8 100 000  7 740 000

Not 2. PROJEKTBIDRAG   Förbrukat 09  Overfört 10
Botkyrka kommun
Barn och ungdomsnämd    200 000
Barn boken   170 000  80 000
Jämställdhetsäkring av biståndsbedömning   100 000
Hyresgästförening   120 500
Konsultarvode   50 000 
  440 500
Statliga projekt
Att minnas migration (SFK)   450 000  35 000
Lunds Universitet   70 000
Södertörns högskola   519 350
Regeringskansliet   500 000
Statens kulturråd   200 000
Forskningsrådet   65 000
Ungdomstyrelsen   50 000
Exil   22 500
EUKN   2 355 582 
  4 232 432  35 000

NOT 3. ÖVRIGA INTÄKTER   2009  2008
Avtalsintäkter   483 115  624 063
Hyresintäkter   342 923  316 638
Lönebidrag   113 396  112 219
Fakturerade kostnader   48 981  47 371
Övriga rörelseintäkter   148 943  7 006
  1 137 358  1 107 297
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NOT 4. LÖNER OCH ÖVRIGA   2009  2008
PERSONALKOSTNADER
Löner   7 577 389  7 451 670
Sociala avgifter   3 262 385  3 234 103
Resor   89 663  41 323
Kostnadsersättningar   95 565  7 875
Övriga personalkostnader   116 521  78 559
Summa löner och övriga
personalkostnader  11 141 522  10 813 530

Antalet årsarbetare under 2009 var 24,3 ( 2008 25,45 varav 14,35 var kvinnor och 11,1 män. 
Sjukfrånvaron under året var totalt 2,4% varav 2,1 korttids och 0,3% långtidsfrånvaro.
Stiftelsens huvudman, Botkyrka kommun, borgar för åtagande enlig PL-KL (pensionsavtal för
anställda inom kommun och Landsting) samt tjänstegruppförsäkring.

NOT 5 MASKINER OCH INVENTARIER  2009 2008
Ingående anskaffningsvärde  2 303 850 2 086 380
Inköp  111 768 217 470
Utgående anskaffningsvärde   2 415 618  2 303 850

Ingående avskrivningar   1 945 496  1 816 344
Avskrivningar   151 509  129 152
Utgående ackumulerade avskrivningar   2 097 005  1 945 496
Utgående restvärde enligt plan   318 613  358 353

NOT 6 UPPLUPNA KOSTNADER   2009  2008
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Erhållet bidrag överfört till kommande år
Semesterlöneskuld   294 646  220 826
Upplupna kostnader   72 116  92 991
Upplupna intäkter   315 000  707 200
Beräknade arvode till revision   30 000  30 000
Summa upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter  711 762  1 051 017
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Revisionsberättelse




