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BÄSTA LÄSARE, 

Vi har ett fantastiskt 2018 bakom oss. Händelserikt, mång-
sidigt och med ett större antal programdeltagare och 
hotellgäster än någonsin tidigare under ett år. 

I maj 2017 slog vi upp våra dörrar för första gången efter 
den omfattande tillbyggnaden och renoveringen. Sedan 
dess har Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Fin-
land varit mötesplats för otaliga organisationer, föreningar, 
politiker, företag och privatpersoner som kommit för att 
njuta av det stimulerande programutbudet, den vackra 
konsten, den utsökta maten, de funktionella mötes- 
utrymmena och de tysta och väldesignade hotellrummen.

Hanaholmen har under året arrangerat drygt hundra olika 
evenemang, såväl på egen hand som i samarbete med 
de fyra bilaterala fonderna samt med externa samarbets- 
partners. De flesta av dessa tillställningar har ägt rum på 
Hanaholmen, men vi har även deltagit i evenemang utan-
för huset, både i Finland och i Sverige. Bland våra externa 
tillställningar kan nämnas politikerveckorna Suomi-Areena 
i Björneborg och Almedalsveckan i Visby samt bokmässan 
i Göteborg.

Hanaholmens konferenshotell har under 2018 lockat helt 
nya kundgrupper. Det innebar rekordhöga bokningssiffror 
under sommarmånaderna juni, juli och augusti och en 
stadig ström av gäster genom hela året. 

Efter positiva recensioner i såväl finskspråkiga som 
svenskspråkiga dagstidningar i Finland har vår restaurang 
Johannes besökts av ett stort antal matglada människor 
som kommit för att njuta av lunch eller den mångsidiga 
á la carte-menyn. Även den nya vinbaren har upplevt ett 
jämnt flöde av gäster från när och fjärran. 

Under 2018 uppmärksammade vi särskilt Estland och  
de baltiska länderna med anledning av deras hundraårs- 

jubileum. Med hjälp av de bilaterala fonderna har vi  
också haft möjlighet att stöda verksamhet, samarbete 
och initiativ i Sverige, Norge, Danmark och på Island.  

EFFEKTRAPPORTENS UPPLÄGG OCH MÅL 
Texten du har framför dig är inte en verksamhetsberättelse. 
Den återger inte allt vi gjort under året. Däremot försöker  
vi sätta fingret på hur de otaliga tankar och idéer som upp-
stått under våra olika evenemang vårdats, vidareutvecklats 
och förädlats så att de lett till konkret, samhällelig nytta. 
Vilken effekt har vårt arbete egentligen haft? 

Mycket av det arbete Hanaholmen utför låter sig inte 
enkelt mätas i siffror. Vi söker därför svar genom att analy-
sera utvalda projekt samtidigt som vi intervjuar personer 
som kommit i kontakt med Hanaholmen under året. Den 
del av vår verksamhet som tydligt går att mäta i siffror, 
återger vi också i ett skilt kapitel i rapporten. 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla som besökt 
oss under året och som berikat våra program med 
tankegivande tal och kommentarer. Vi vill även tacka vår 
huvudman Kulturfonden för Sverige och Finland och an-
dra samarbetspartners och sponsorer som bidragit till att 
Hanaholmen kunnat genomföra sin verksamhet på ett 
professionellt, intresseväckande och verkningsfullt sätt.  

Gunvor Kronman
VD Hanaholmen
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I Hanaholmens verksamhetsstrategi för åren 2017 till 
2020 betonas Hanaholmens särskilda uppdrag, dvs. att 

främja samarbetet mellan Sverige och Finland inom 
kultur-, samhälls-, och näringsliv.

Hanaholmens 
strategi 2017-2020:

Fred, säkerhet 
och inkludering

Kultur, kunskap 
och utbildning 

Hållbar välfärd



HANAHOLMEN 
SOM AKTÖR

Drar till sig 
kompetens och 

resurser, inspirerar, 
utmanar och driver.

Fungerar som 
kontaktverkstad 

för gemensamma 
framgångsfaktorer.

Har en modig 
agenda, behandlar 

även obekväma 
teman, men 

undviker populism.
Är en attraktiv 
mötesplats för 

unga och erfarna.

Utgör en motor 
för utveckling 

och kombinerar 
styrkor.

Lyfter fram det 
unika i mötet 

mellan Sverige  
och Finland.

Är dagsaktuell och 
långsiktigt relevant, 
aktiv i debatten. En 

röst för den bilaterala 
agendan i medierna.

Vidareutvecklar 
det nordiska 

välfärdssamhället.

Står för både 
tradition och 

förnyelse.

Erbjuder 
ett bredare 
perspektiv.



FINLAND OCH SVERIGE I KULTURELL,  
SAMHÄLLELIG OCH POLITISK DIALOG
Grundprinciperna för Hanaholmens verksamhet är att 
identifiera, vidareutveckla och förmedla nyttan av finskt-
svenskt samarbete samt att stärka finländarnas tillhörig-
het till den nordiska familjen. 

Det handlar i korthet om att skapa en bro för svenskarna 
in i Finland och för finländarna in i Sverige. I praktiken 
fungerar Hanaholmen som en kontaktverkstad, som  
för samman individer och organisationer från Sverige,  
Finland och övriga Norden till öppen diskussion och 
debatt om aktuella frågor. 

Förutom att ordna enskilda evenemang och seminarier 
driver Hanaholmen också långsiktiga processer och 
projekt som stärker den finsk-svenska gemenskapen 
på olika nivåer. Här kan bland annat nämnas det forsk-
nings- och utbildningspolitiska samarbetsprogrammet 
HanaAcademy samt nätverket Svenska nu, som båda 
varit verksamma i snart tio år. 

Svenska nu har på ett framgångsrikt sätt arbetat med  
att lyfta in svenskan i finska skolor över hela landet.  
Nätverket har förmedlat kulturimpulser på svenska både 
från Sverige och det svenska Finland. HanaAcademy, som 
etablerades av Kulturfonden för Sverige och Finland och 
Hanaholmen år 2010, har på ett lika resultatrikt sätt arbetat 
med att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte 
inom högre utbildning och forskning i de båda länderna. 

Hanaholmen driver också ett tiotal andra fortlöpande 
projekt, som strävar till att stimulera och utveckla sam-
arbetet mellan Finland och Sverige. Bland dessa kan 
nämnas det av Kulturfonden för Sverige och Finland 
etablerade ledarskapsprogrammet Tandem Leadership, 
som riktar sig till yngre ledare inom olika sektorer, 
ungdomsforumet Globsol, som arbetar med att främja 
kontakterna mellan unga i Sverige och Finland,  
näringslivsseminariet Framtidsforum, samt de utrikes- 
och försvarspolitiska forumen Hanalys och Hanating. 
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HANAHOLMEN I SVERIGE 

Hanaholmen deltar som aktiv och engagerad aktör i re-
levanta och publikrika tillställningar i Sverige. Som exem-
pel från 2018 kan nämnas politikerveckan i Almedalen 
och bokmässan i Göteborg, som ordnades tillsammans 
med Kulturfonden för Sverige och Finland. 

Aktiviteterna och närvaron i Sverige pekar på en viktig 
del av Hanaholmens verksamhet: att inte endast göra 
Sverige och svenska frågor kända i Finland utan att även 
arbeta för att göra Finland och finska frågor kända i 
Sverige.

Under årets politikervecka i Almedalen arrangerade 
Hanaholmen tio seminarier om allt från Betydelsen av 
Brexit för små länder till Trollfabrikerna runt Östersjön. 
Evenemangen var välbesökta och lockade närmare  
1 000 deltagare. 

En av samarbetsparterna under politikerveckan var 
svenska Utrikespolitiska institutet. 

”För oss är det viktigt att arbeta med Hanaholmen efter-
som vi delar uppdraget och intresset att prata om aktu-
ella utrikespolitiska frågor. Samarbetet öppnar också upp 
en möjlighet för oss båda att nå nya kontakter och en 
större publik med vår verksamhet”, framhåller Utrikespo-
litiska institutets programsamordnare Ylva Pettersson. 

I Göteborg samarbetade Hanaholmen med Forskartor-
get, som hjälpte till att locka ett stort antal besökare till 
arenan. 

Effekten av Hanaholmens engagemang i Göteborg 
mångdubblades i och med att Sveriges Television, SVT 
Forum, bandade och sände två av Hanaholmens semi-
narier: Massmedia – vart tog massan vägen? och Överle-
ver demokratin utan journalistik? som modererades av 
Henrik Huldén. Sändningarna ligger fortfarande kvar på 
nätet på SVT:s hemsida.     

”Vi hade cirka 800 besökare på plats på våra fjorton  
seminarier i Göteborg. Lägger man till SVT:s tittare till 
den siffran, så nådde vi en rätt bred krets med våra  
evenemang. Bokmässan blev därmed en värdefull  
tillställning för oss”, konstaterar Hanaholmens projekt- 
chef Tina Räihä. 

Forskartorget intygar betydelsen av Hanaholmens  
närvaro i Göteborg. 

”Samarbetet med Hanaholmen är viktigt för att bredda 
kontaktytorna utanför Sveriges gränser. Det förstärker 
en forskningsmässig samverkan mellan Sverige och 
Finland”, framhåller Forskartorgets projektchef Mona 
Holmfors. 

Forskartorget samarbetar gärna med Hanaholmen i 
liknande relevanta sammanhang framöver. 

”Tillsammans med förlag som SLS täcker Hanaholmen 
upp ett forskningsområde som Forskartorget inte annars 
kommer åt. Detta berikar Forskartorget”, anser Holmfors. 
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HANAHOLMEN I SIFFROR 2018

BESÖKARE SOM DELTAGIT I HANAHOLMENS PROGRAM

Finland

Sverige

Annat

Privatperson

Representant för den  
offentliga sektorn

Representant inom organi-
sation i tredje sektorn

Representant för företag

15-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-

Helt av samma åsikt

Av samma åsikt

Har ingen åsikt

Av annan åsikt

Helt av annan åsikt

Finska 

Svenska

Engelska

Flerspråkiga

HANAHOLMEN ADMINISTRERAR FYRA NORDISKA FONDER I FINLAND

ANTALET ANSTÄLLDA: 
• 64 personer

ANTALET BESÖKARE OCH PERSONER SOM NÅTTS *   
• Cirka 80 000 besökare på Hanaholmen
• 27 000 deltagare i Hanaholmens program  

(nästan 100% ökning från 2017) 
• Dessutom nådde nätverket Svenska nu, som är  

en del av Hanaholmens programverksamhet,  
drygt 70 000 elever och lärare i hela landet

• Totala antalet personer som Hanaholmen nådde med 
sina aktiviteter (affärsverksamheten samt interna och 
externa evenemang): cirka 150 000

*till siffran räknas inte personer som nåtts via våra digitala kanaler

OMSÄTTNING: 
• Hanaholmens konferenshotell: 4,4 miljoner euro
• Hanaholmens programavdelning: 2,2 miljoner euro 
• Total omsättning: 6,6 miljoner euro  

 

PROGRAMFINANSIERING:
• Statliga medel (Finland, Sverige): 572 000 euro
• Nordiska medel: 132 000 euro
• Bidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland 

(Hanaholmens huvudman): 530 000 euro
• Deltagaravgifter: 57 000 euro
• Övriga externa bidrag: 909 000 euro 
 
Totalt: 2,2 milj. euro. 
Dessutom används överskottet från Hanaholmens konferenshotell 
till att utveckla och driva Hanaholmens verksamhet. Drygt 50 % av 
programbudgeten används för att arrangera evenemang för unga 
under eller strax över 30 år.

LAND BESÖKAREN 
KOMMER FRÅN: 

BESÖKAREN  
DELTAGIT SOM: 

ÅLDER: SPRÅK SOM  
EVENEMANGEN  

ORDNATS PÅ 

EVENEMANGET FRÄMJADE SAMARBETE
OCH INFORMATIONSUTBYTE MELLAN

AKTÖRER I SVERIGE OCH FINLAND

Fondernas bokföringsvärde/marknadsvärde 2018

• Kulturfonden för Sverige och Finland (Huvudman):  
32,7 milj. euro/ 38,2 milj. euro (Finland) 

• Kulturfonden för Finland och Danmark:  
4,19 milj. euro/ 4,27 milj. euro (Finland)

• Kulturfonden för Finland och Norge:  
5,15 milj. euro/ 5,24 milj. euro (Finland)

• Kulturfonden Island-Finland: 900 000 euro/ 1 milj. euro 

Egna projekt/bidragsutdelning 2018

• Kulturfonden för Sverige och Finland:  
ca 362 000 euro/ca 300 000 euro  

• Kulturfonden för Finland och Danmark:  
ca 17 000 euro/ca 48 000 euro 

• Kulturfonden för Finland och Norge:  
ca 14 000 euro/ca 81 000 euro   

• Kulturfonden Island-Finland: ca 4 000 euro/ca 26 000 euro
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Under 2018 fortsatte Hanaholmen att förverkliga sin nya
kommunikationsstrategi från 2017. Strategin har lett till
kraftigt ökad synlighet i traditionella medier och nya
följare i Hanaholmens sociala mediekanaler.

Den ökade aktiviteten i de sociala mediekanalerna
återspeglas bland annat genom affärsforumet Business
Forum 2018, som trendade på Twitter i Finland den 16
oktober. Samma månad fick Hanaholmens tweets flest
visningar överlag under året, över 80 000.

SYNLIGHET I TRADITIONELLA  
OCH SOCIALA MEDIER 

HANAHOLMEN I DE SOCIALA MEDIERNA 2018 (ANTAL FÖLJARE)

4 380 (70% ökning från 2017). 4 380 (70% ökning från 2017)

Hanaholmens kulturcentrum (Facebook)

2 200 

Svenska nu (Facebook)

800 (ny sida, 2018) 

Restaurang Johannes (Facebook)

1 100 (83 % ökning från 2017) 

Hanaholmens kulturcentrum (Instagram)

841 

Svenska nu (Instagram)

62 (ny, 2018)

Restaurang Johannes (Instagram)

1 100 (70 % ökning från 2017)

Hanaholmens kulturcentrum (Twitter)

470

Svenska nu (Twitter)

Hanaholmen har också fått ett flertal nya traditionella
kommunikationsredskap (ny hemsida, presentations-
broschyrer, effektrapporter, roll ups) som alla följer 
ett liknande bildmässigt och stilmässigt utseende. 
Samtidigt har streaming-servicen utvecklats och 
Hanaholmen har fått en ny podd-radio, Hanapodden, 
med egenhändigt producerade sändningar och inslag.

    Totalt antal följare i de sociala medierna  ca 11 000
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PERSBRANDT, BERGMAN OCH SVENSKT TENN VISAR VÄGEN 

I Sverige uppmärksammades Hanaholmen i artiklar 
och inslag i bland annat Dagens Nyheter, SVT och SR:s 
Sisuradio. Bland dessa kan nämnas Sisuradios inslag om 
Anna Uddenbergs skulptur Free Fall och den europeiska 
språkdagen, DN:s artiklar om Sveriges försvarsminister 
Peter Hultqvist och Svenskt Tenn-utställningen samt 
SVT:s sändningar från Hanaholmens program på Göte-
borgs bokmässa. Dessutom uppmärksammades Hana-
holmens program i lokaltidningar som Piteå-Tidningen. 

Marknadsföringsvärdet (AVE) för de tryckta artiklar 
som publicerades i Finland om Hanaholmen (eller där 
Hanaholmen nämns) var drygt 1,2 miljoner euro under 
2018. Det är aningen lägre än under rekordåret 2017 när 
Finland firade 100 år av självständighet, men en ökning 
med 240 % från 2016. 

Till siffran räknas inte Hanaholmen-relaterade nyheter 
i TV och radio eller artiklar på nätet, som var flera till 
antalet än de tryckta artiklarna. Bland de medialt mest 
synliga evenemangen 2018 kan nämnas utställningarna 
med inredningsföretaget Svenskt Tenn samt med skå-
despelaren och konstnären Mikael Persbrandt.

Den filmdiskussion som i januari 2018 ordnades med 
Stiftelsen Ingmar Bergmans VD Jan Holmberg, förfat-
taren och filmregissören Jörn Donner, regissören Pasi 
Lampela och skådespelerskorna Lena Endre och Satu 
Silvo för att uppmärksamma Ingmar Bergmans 100-års-
jubileum intresserade också pressen i hög grad. 

Svenska Yle publicerade dessutom en lång rad nät- 
artiklar om såväl Ingmar Bergman som Hanaholmens 
Bergman-samtal. 

HANAHOLMENS HEMSIDOR 2018

• Antal unika besök: 111 707
• Antal sidvisningar: 467 887
• En klar majoritet av besökarna kom från  

Finland, medan Sverige och USA låg på 
andra respektive tredje plats.
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DE NORDISKA FONDERNA
Hanaholmen administrerar fyra nordiska fonder, varav den största är 
Kulturfonden för Sverige och Finland. De tre andra fonderna är Kul-
turfonden för Finland och Danmark, Kulturfonden för Finland och 
Norge samt Kulturfonden Island-Finland. 



Från vänster: Martin Hårdstedt, Annika Hirvonen Falk, Gunvor Kronman, Maarit Feldt-Ranta, Jan-Erik Enestam, Jarmo Lainio, Chris Heister, 
Tytti Isohookana-Asunmaa, Mats Wallenius.

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND  
– STYRELSE 2018

• Hanaholmens huvudman - drar upp 
riktlinjerna för Hanaholmens verksamhet.

• Delar ut aktivitetsbidrag och stipendier.
• Driver egna projekt, allt från 

ledarskapsprogram till lärarfortbildningar.
• Initiativtagare till Tandem Forest Values, 

Sveriges skogsforskningsgåva till Finland100.  
• En av stiftarna till Finlandsinstitutet i 

Stockholm.
• Representerat i Finlandsinstitutets styrelse.  

Kulturfonden för Sverige och Finlands styrelse 
utses för en treårsperiod av Sveriges och Fin-
lands regeringar. Fonden består av tre repre- 
sentanter från vartdera landet och ordförande-
skapet roterar mellan Finland och Sverige. Ord-
förande 2018 var den tidigare landshövdingen 
Chris Heister.   

Finländska utskottet: minister Jan-Erik  
Enestam (ordf.), riksdagsledamot Maarit 
Feldt-Ranta, pol. dr Tytti Isohookana- 
Asunmaa. 
 
Suppleanter: riksdagsledamot Juhana  
Vartiainen, riksdagsledamot Heli Järvinen,  
fil. dr Lauri Heikkilä.

Svenska utskottet: tidigare landshövding 
Chris Heister (ordf.), professor Jarmo Lainio, 
riksdagsledamot Nina Lundström. 
 
Suppleanter: professor Martin Hårdstedt, VD 
Pär Lager, riksdagsledamot Annika Hirvonen 
Falk.

KULTURFONDEN FÖR 
SVERIGE OCH FINLAND 
Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens 
huvudman med helhetsansvar för Hanaholmens verk-
samhet. Fonden, som grundades 1960 efter beslut av 
regeringarna i Sverige och Finland, har till uppgift att 
främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna och 
stimulera till ökat samarbete mellan länderna. 

Det gör fonden genom att dela ut aktivitetsbidrag och 
vistelsestipendier samt även mediestipendier som riktar 
sig till svenska journalister. Tanken med mediestipendierna 
är att öka intresset för svenska journalister att bevaka 
händelser i Finland. Förutom Hanaholmen i Finland  
driver fonden också projektkontoret Tandem i Sverige. 
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DE ÖVRIGA NORDISKA FONDERNA
Förutom huvudmannen Kulturfonden för Sverige och 
Finland administrerar Hanaholmen också tre övriga 
nordiska fonder: Kulturfonden för Finland och Danmark, 
Kulturfonden för Finland och Norge samt Kulturfonden 
Island-Finland. 

Alla tre fonderna arbetar för att stimulera samarbetet 
samt ytterligare förbättra kontakterna och kulturutbytet 
länderna emellan. 

De tre fonderna beviljar också bidrag och stipendier till 
enskilda personer, organisationer och föreningar för olika 
samhälls- och kulturprojekt. Fonderna utövar också egen 
verksamhet, ofta i samarbete med Hanaholmen. De 
finländska representanterna i fonderna utses av under-
visnings- och kulturministeriet i Finland.  

16



KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH DANMARK  
– STYRELSE 2018

 KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH NORGE  
– STYRELSE 2018

KULTURFONDEN ISLAND-FINLAND   
– STYRELSE 2018

Finland: Bergsrådet Juha Rantanen (ordf.), VD Jonas 
Geust, partnerskapschef Veikko Kunnas och författaren 
Rosa Liksom.  

Suppleanter: försäljningschef Markus Ikäheimonen,  
intendent Maria Didrichsen, VD/rektor Henrik von Pfaler 
och redaktör Susanna Inkinen.   

Danmark: Honorära generalkonsuln vid Finlands gene-
ralkonsulat i Köpenhamn Fritz Schur (ordf.), medlem-
men i Föreningen Nordens landsstyrelse Birte Fangel, 
lektorn Jakob Steensig och författaren Lise Bidstrup. 
 
Suppleanter: medlem av Folketinget Morten Løkke-
gaard, medlem av Foreningen Nordens landsstyrelse 
Erik Søndergaard Rasmussen, författaren Steen Svan-
holm, professor Pirkko Raudaskoski. 

Finland: kommunikationschef Eero Hokkanen (ordf.), 
ambassadör Pekka Huhtaniemi och överintendent 
Susanna Pettersson. 

Suppleanter: företagskonsult Torfinn Slåen, kommuni-
kationschef Anniina Korpela och direktör Jan Förster. 

Norge: VD Christian Bjelland (ordf.), generalsekreterare 
Espen Stedje och VD Trude Gomnæs Ugelstad.  
 
Suppleanter: sektionsledare Brit Holtebekk, försäljnings-
direktör Anna-Maija Isachsen och konstnärlige ledaren 
Lise Nordal. 

Fonden är huvudman för det Finsk-norska kulturinstitutet i Oslo. Fonden utser institutets styrelse och stöder dess 
verksamhet genom projektbidrag.

Stadsdirektör Pekka Timonen (ordf.), fil. mag. Riitta Heinämaa, seniorrådgivare Eiríkur Þorláksson och arkitekt Málfríður 
Kristjánsdóttir. Styrelsens suppleanter är kapellmästare Petri Sakari och rådgivare Áslaug Dóra Eyjolfsdóttir.
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Ordföranden för Kulturfonden för Sverige och Finlands 
finländska utskott, minister Jan-Erik Enestam, stod som värd 
för jord- och skogsbruksministeriets Forest Friends Forever 
-konferens på Hanaholmen den 17 april 2018. 

DE NORDISKA FONDERNA VÄCKER UPPMÄRKSAMHET
Även de nordiska fonderna har uppmärksammats i 
media eller arrangerat evenemang som väckt diskussion 
och debatt. Här ett litet urval av allt som gjorts.    
 
Kulturfonden för Sverige och Finland utförde tillsam-
mans med Finlandsinstitutet i Stockholm och tanke- 
smedjan Magma i början av året en undersökning gäl-
lande svenskarnas Finlandsbild, som fick stort genom-
slag i finska medier. 

En annan brett omskriven händelse 2018 var Sveriges 
jord- och skogsbruksministrars gemensamma vårmöte 
på Hanaholmen. Under mötet, som ägde rum i sam-
band med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens 
och Finlands jord- och skogsbruksministeriums Forest 
Friends Forever-konferens i april, konstaterades att 
Sverige och Finland tänker fördjupa sitt skogssamarbete 
ytterligare inom ett flertal områden. 

Upprinnelsen till det fördjupade samarbetet är Sveriges 
gåva till Finlands 100-årsjubileum, som innebär finansie-
ring av tolv postdoktorala tjänster inom skogsforskning. 
Programmet tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sveri-
ge och Finland och döptes till Tandem Forest Values. 

YLE, 8 mars 2018 
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Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i 
finska jord- och skogsbruksministeriets konferens på Hanaholmen i april 2018.

Foto: Sari Gustafsson

HBL, 8 mars 2018 

Keskisuomalainen, 8 mars 2018 
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Kulturfonden för Finland och Danmark såg under 2018 till 
att ett flertal danska filmstjärnor besökte Hanaholmen. 

Arto Halonens internationella storfilm The Guardian 
Angel förhandsvisades i sällskap av Pilou Asbaek, främst 
känd från TV-serierna Game of Thrones och Borgen, 
samt Johannes Lassen, Cyron Melville och Sara Soulié, 
som alla medverkar i filmen. Programmet inleddes med 
en paneldebatt med ledande finländska och danska 
experter om tankekontroll och hypnos. 

Pilou Asbaeks Game of Thrones-bakgrund bidrog till  
ett brett medieintresse kring besöket och ett flertal 
dagstidningar publicerade artiklar om evenemanget. 

DANSK STJÄRNGLANS PÅ HANAHOLMEN

Arto Halonen, Pilou Asbaek och Johannes Lassen 
på Hanaholmen i mars 2018. 

HBL, 22 mars 2018 
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NORSK FILMVISNING SKAPAR DISKUSSION
Kulturfonden för Finland och Norge ordnade en annan 
typ av filmkväll i november 2018 under rubriken Utøya – 
att gå vidare efter traumatiska händelser. 

Filmen U – July 22 följdes av en diskussion om ondska 
och följderna av traumatiska upplevelser. I diskussionen, 
som modererades av Hanaholmens programdirektör 
Maria Romantschuk, deltog rättspsykolog Pål Grøndahl 
från Oslo universitetssjukhus samt psykologen och 
psykoterapeuten Ferdinand Garoff från psykologernas 
beredskapsgrupp vid Finlands Röda Kors.

Evenemanget skapade diskussion i de sociala medierna 
och ledde också till en lång artikel på den psykiatriska 
bloggen peacefulimpact.fi, där Carita Kilpinen analyse-
rade seminariet i en utförlig artikel.

Kulturfonden för Finland och Norge ordnade under året 
också ett annat välbesökt seminarium på Hanaholmen: 
Norrmännen i det finska inbördeskriget 1918 – vad vet 
finländarna om deras insats? med den norska journalis-
ten Morten Jentoft. Båda programmen, som ordnades i 
samarbete mellan Kulturfonden för Finland och Norge, 
Norges ambassad i Helsingfors samt Hanaholmen, var 
en del av markeringen ”100 år av diplomatiska förbindel-
ser mellan Finland och Norge”. 

ISLÄNDSKT FÖRFATTARSEMINARIUM 
PÅ HÖG NIVÅ
Den isländska presidentens fru Eliza Jean Reid skapade 
uppmärksamhet när hon deltog i ett författarseminarium 
på Hanaholmen i maj 2018. Eliza Reid är i sitt hemland 
känd för sitt engagemang för litteraturen och är en av 
initiativtagarna till Iceland Writers retreat, som är en årlig 
träff för utländska författare på Island.   

Seminariet, som arrangerades av Kulturfonden  
Island-Finland i samarbete med Islands ambassad och 
Hanaholmen, fokuserade på läsvanor bland barn och 
unga på Island och i Finland. Även författarna Juha 
Itkonen, Malin Klingenberg och Gerður Kristný deltog 
med inlägg under evenemanget, som också besöktes av 
andra författare och branschfolk. 

Eliza Reids besök på Hanaholmen var en del av det 
statsbesök som hon och hennes man, Islands president 
Guðni Thorlacius Jóhannesson, avlade i Finland den 14 
till 17 maj 2018. Presidentparet besökte även Hanahol-
men i juni 2017 i samband med firandet av Finlands 100 
år av självständighet och återinvigningen av det nyreno-
verade kulturcentret.

”Med hjälp av konsten kan vi bearbeta svåra 
frågeställningar”  
Eero Hokkanen, ordförande,  
Kulturfonden för Finland och Norge

Den isländska presidentfrun Eliza Jean Reid deltog i ett författar- 
seminarium på Hanaholmen i maj 2018. 
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FRED, SÄKERHET OCH 
INKLUDERING
I Hanaholmens verksamhetsstrategi 2017 
till 2020 lyfts Fred, säkerhet och inkludering 
fram som den första av tre riktlinjer. De 
övriga strategiska huvudprinciperna är 
Kultur, kunskap och utbildning samt Hållbar 
välfärd. 

Hanaholmen har under 2018 förverkligat ett 
flertal seminarier och projekt som omfattar 
fred, säkerhet och inkludering. Bland dem 
kan nämnas nätverksprogrammet Det nya 
Norden, ledarskapsprogrammet Tandem 
Leadership samt det försvarspolitiska forum-
et Hanating. 

”Det som Hanaholmen gör lämnar viktiga spår”.
Jan Eliasson, FN:s tidigare  
vice generalsekreterare 



”Vi som är unga kan redan nu lära att vi måste samarbe-
ta med andra om vi skall klara av de största utmaningar-
na som vi har i vår tid, till exempel klimatfrågor. Om man 
skall samarbeta är det alltid lättast att börja med dem 
som tänker på samma sätt och som vi kan förstå bäst. 
Norden är för de flesta av oss den plats där vi har tro på 
ett gott samarbete”, påpekade Nygård Florø. 

HBL publicerade också en redaktionell artikel om Det 
Nya Norden där några av deltagarna uttalade sig positivt 
om programmet.

HBL, 4 juni 2018

DET NYA NORDEN 
Det nya Norden är ett utbildningsprogram som riktar sig 
till unga, blivande verksamhetsledare från den offentliga, 
privata och tredje sektorn i Norden. Eftersom Estland 
firade 100-årsjubileum inkluderade programmet år 2018 
även estniska unga. 

Det nya Norden, som främst finansieras av de fyra nord-
iska fonderna, står för inkludering, tolerans och nordisk 
gemenskap. Ett flertal aktiva ungdomar från de nordiska 
länderna träffas, samverkar och samarbetar för att försö-
ka hitta gemensamma lösningar på aktuella problem. 
År 2018 låg fokus på miljöfrågor rörande Östersjön och 
Arktis samt hur teknologin kan användas och utvecklas 
för ett positivt miljöarbete.  

”Det nya Norden har en enorm betydelse för samhället 
men också för deltagarna privat. Det bästa sättet att styr-
ka det nordiska samarbetet i praktiken är genom mera 
samarbete och genom att vi får personliga relationer över 
gränserna. Jag tror att Det nya Norden spelar en mycket 
större roll på lång sikt än man skulle kunna tro”, framhåller 
en av de norska deltagarna, Dag Henrik Nygård Florø. 

Hur kan Det nya Norden utvecklas och bli ännu bättre?

”Det är viktigt att först förstå hur bra Det nya Norden re-
dan är. Jag har varit med på väldigt många evenemang, 
också många som liknar Det nya Norden, men detta 
har varit det överlägset bästa. Det var genomgående 
professionellt genomfört. Samtidigt tror jag det är viktigt 
att man kanske undviker engelska och håller sig till skan-
dinaviskan framöver, så att det är lättare för alla deltagare 
att uttrycka sig”, konstaterar Dag Henrik. 

Efter Det nya Norden-programmet 2018 skrev Nygård 
Florø även en insändare i Hufvudstadsbladet där han 
betonade vikten av att nordens unga samarbetar för att 
försöka tackla de samhälleliga utmaningar som finns: 

”...Jag har lärt mig mycket nytt om havet, 
gruppdynamik och team-arbete...” 
Tone Jelsness i HBL den 4 juni 2018 

Det nya Norden på Sveriges Ambassad i 
Helsingfors den 29 maj 2018
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TANDEM LEADERSHIP 
Tandem Leadership är ett av Kulturfonden för Sverige 
och Finland initierat ledarskapsprogram som strävar 
till att skapa nya nätverk och bygga vänskapliga broar 
mellan ambitiösa unga ledare i Sverige och Finland. 
Deltagarna har huvudsakligen en bakgrund inom nä-
ringslivet, politiken, media och den akademiska världen. 
Programmet startade 2013 och består av 20 deltagare 
per år, hälften från vartdera landet.
 
Tandem Leadership 2018 lyckades återigen knyta delta-
garna samman där deras olika bakgrund skapar ett dy-
namiskt nätverk. Bland föreläsarna märktes Lin Lerpold, 
chef för MISUM - Mistra Center for Sustainable Markets 

TANDEM LEADERSHIP 

Deltagarskaran i Tandem Leadership är påfallande 
stark. Många av deltagarna har under året 
uppmärksammats i olika medier.

Nedan är några exempel:

HUS-koncernens VD Antti Kerppola drev 2018 
igenom två stora fastighetsprojekt i Helsingfors: 
segern i anbudstävlingen om ombyggnaden av 
de två kontorskvarteren i Berghäll och det stora 
fastighetsköpet i Socis-kvarteret.

Medieproducenten och konstnären Caroline Suinners 
kollektiv Ruskeat Tytöt belönades med ett betydande 
pris av The Society for the Study of Ethnic Relations 
and International Migration (ETMU).

Kommunikationsproffset Saara Mattero avancerade 
under året från en hög post inom Kreab till 
kommunikationsdirektör på statens utvecklingsbolag 
Vake.

Fredsmäklaren och mellanösternexperten Hussein 
Al-Taee på CMI har en aktiv roll i CMI:s fredsarbete och 
har utvalts för internationella regeringsuppdrag.

Tidigare års Tandem Leadership-deltagare brukar 
också anlitas till olika evenemang. Vid ett seminarium i 
augusti kring temat ”Tendenser i svensk och finsk politik 
inför valen 2018 och 2019” medverkade exempelvis 
Håkan Tribell, näringslivspolitisk expert vid Uppsala 
Handelskammare, som gick programmet 2013. 

Tandem Leadership belönades i april 2018 med  
utmärkelsen ”Årets främjare av relationerna mellan Sverige  
och Finland.” Utmärkelsen, som togs emot av projektchef 
Jessica Melin Hirschfeldt på Finlandsinstitutet i Stockholm, 
utdelas årligen av Samfundet för Sverige och Finland och  
årets markering var den första till ett bilateralt program. 

vid Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges tidigare 
statsminister Göran Persson och styrelseordförande för 
europeiska fredsinstitutet EIP Pekka Haavisto.

Inom ramen för programmet arrangeras en årlig 
alumnträff med alla deltagare från 2013. Härutöver träffas 
deltagarna på eget initiativ och håller kontakt efter det 
egentliga programmet.  

Det kan konstateras att ett flertal av deltagarna under 
året utmärkt sig på olika positioner och varit synliga i 
media. 
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”Hanating har en ytterst positiv inverkan på det 
finsk-svenska försvarssamarbetet. Det är endast genom 
att samtala som länder som Finland och Sverige kan 
vara starkare. Det här är ett ypperligt forum” 
Ilkka Kanerva, ordförande,  
finska försvarsutskottet 

”Det är helt avgörande för framgångsrika samarbeten 
att det finns förtroende mellan parterna. Det skapar 
man genom att lära förstå och känna varandra. Där 
spelar Hanatinget en betydelsefull roll”.  
Niklas Karlsson, ordförande,  
svenska försvarsutskottet  

”Hanating handlar i hög grad om enskilda  
samtal som skapar förtroende”  
Vesa Valtonen, generalsekreterare,  
säkerhetskommittén  

Försvarsutskottens ordföranden och vice ordföranden: Ilkka Kanerva, 
Niklas Karlsson, Mika Kari och Beatrice Ask samt Finlands förra  

försvarsminister Stefan Wallin.  



HANATING - SKAPAR FÖRTROENDE 
Hanating har under loppet av några få år etablerat sig 
som ett viktigt försvarspolitiskt forum mellan Finland och 
Sverige. Under 2018 års forum gjordes en djupdykning 
i frågan om hur de båda ländernas framtida försvars-
samarbete skall utformas när Sverige återuppbygger sitt 
totalförsvar. 

Bland de medverkande märktes bland andra ord- 
föranden för Kulturfonden för Sverige och Finland,  
Finlands tidigare försvarsminister Jan-Erik Enestam,  
generalsekreterare Vesa Valtonen från Säkerhets- 
kommittén, Försvarsberedningens huvudsekreterare 
Tommy Åkesson samt Ilkka Kanerva och Beatrice Ask 
från de finska respektive svenska försvarsutskotten. 

De tillfrågade paneldeltagarna anser att Hanating spelar 
en viktig roll i den bilaterala försvarsdebatten. Forumet 
bidrar till att skapa förtroende och nya nätverk mellan 
parterna. 

”Det är ett väldigt värdefullt forum för alla som är 
intresserade av försvarsfrågor och som är verksamma 
inom det här fältet professionellt”, säger en av Sveriges 
ledande försvarsexperter, PwC:s omvärldsdirektör Johan 
Wiktorin. 

De förtroliga samtalen och tankeväckande föredragen 
väcker nya frågor som man senare kan ställa till de egna 
myndigheterna.

”Det är viktigt att man i lugn och ro får träffa kollegor 
och diskutera viktiga ämnesområden. Här fördjupar man 
kontakten med personer som man annars inte skulle ha 
möjlighet att prata med”, konstaterar viceordföranden i 
det svenska försvarsutskottet, Beatrice Ask.

Hennes kollega, försvarsutskottets ordförande Niklas 
Karlsson, deltog i Hanating för första gången. 

”Det är uppenbart att det finns ett behov att träffas och 
prata. Det svenska försvarsutskottet är till vissa delar 
ett helt nytt utskott. Här får ledamöterna möjlighet att 
träffa det finska försvarsutskottet och andra parter inom 
försvarspolitiken. Det kommer att ha betydelse för deras 
fortsatta arbete i försvarsutskottet i Sverige”, konstaterar 
Karlsson. 

Även Finlands förra utrikesminister Erkki Tuomioja tycker 
att Hanating fyller en viktig funktion, men påpekar att 
dylika debatter bör kretsa kring konfliktförebyggande 
åtgärder minst lika mycket som beredskapsfrågor. 

Försvarsutskottens ordföranden och vice ordföranden: Ilkka Kanerva, Niklas Karlsson, Mika Kari och Beatrice Ask.  
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KULTUR, KUNSKAP
OCH UTBILDNING 
Konsten och kulturen utgör den gemensamma basen 
och drivkraften i Hanaholmens verksamhet. Det kul-
turella utbudet är mycket omfattande med konstut-
ställningar, filmvisningar och kulturpolitiska seminarier, 
som årligen lockar tusentals besökare till kulturcentret. 

Trots relativt begränsad finansiering lyckades Hana-
holmen driva igenom ett stort antal evenemang och 
skapa flera nya bilaterala kontakter och nätverk under 
2018.



BERGMAN 100 
Den legendariska svenska filmregissören Ingmar Berg-
man uppmärksammades stort världen över år 2018. 

I Finland fungerade Hanaholmen som koordinator för 
Bergman 100-firandet i nära samarbete med Stiftelsen 
Ingmar Bergman. Under året arrangerades föreläsningar, 
filmvisningar och diskussioner kring såväl författaren 
som film- och teaterregissören Bergman. Samtidigt 
uppmuntrades övriga kulturaktörer i Finland till egna 
Bergman-aktiviteter. Effekten av Hanaholmens Berg-
man-arbete är påtaglig.
 
”Samarbetet med Hanaholmen var oerhört värdefullt för 
Stiftelsen Ingmar Bergman. Det har förekommit olika 
slags evenemang med anledning av Bergmanåret i 
cirka 100 länder, men bara i Finland och Sverige har det 
funnits en nationell samordning. Därmed har vi fått en 
mycket bättre bild av de olika evenemangen i Finland, 
men framför allt har Finland tack vare Hanaholmens 
arbete kunnat ha ett effektivare och i slutänden bättre 
jubileumsår”, konstaterar Stiftelsen Ingmar Bergmans VD 
Jan Holmberg.

Holmberg var själv på plats i Finland vid ett flertal 
tillfällen under året för att sprida kunskap om Ingmar 
Bergman. 

Han deltog bland annat i öppningsseminariet i januari 
tillsammans med författaren och filmregissören Jörn 
Donner, regissören Pasi Lampela och skådespelerskorna 
Satu Silvo och Lena Endre samt senare under året i 
sällskap med professor emerita Maaret Koskinen och 
skådespelerskan Stina Ekblad. 

”Samarbetet löpte utmärkt under hela året och inte 
minst dessförinnan, eftersom Hanaholmen var så tidigt 
ute med sitt intresse och fångade upp relevanta institu-
tioner”, konstaterar Holmberg. 

Sammanlagt ordnade Hanaholmen hela 9 samtal kring 
Ingmar Bergman under jubileumsåret med 17 svenska 
och finländska Bergman-kännare närvarande. Ett flertal 
av samtalen streamades live på nätet på YLE Arenan och 
finns fortfarande att tillgå online. Dessutom publicerades 
ett stort antal tryckta- och nätartiklar samt radio- och 
TV-inslag om Bergman-året i Finland, såväl på finska 
som på svenska. 
 

Jörn och Rafael Donner diskuterade Jörn Donners dokumentär 
Minnet av Ingmar Bergman på Hanaholmen i maj 2018. 

Skådespelerskan Stina Ekblad tillsammans med Hanaholmens 
programavdelning i november 2018. 

”Samarbetet med Hanaholmen var oerhört värdefullt 
för Stiftelsen Ingmar Bergman. Det har förekommit 
olika slags evenemang med anledning av Bergman-
året i cirka 100 länder, men bara i Finland och 
Sverige har det funnits en nationell samordning.” 
Jan Holmberg, VD
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HANAHOLMENS FILMER  
Hanaholmens filmprogram Månadens nordiska film 
utgör en viktig grund för att svensk och nordisk film visas 
och kan ses på biograf i huvudstadsregionen. 

Filmvisningen på Hanaholmen har en lång tradition och 
de flesta filmerna visas för fulla hus. Ibland, som i fallet med 
den svenska filmen Tårtgeneralen, är intresset så stort att 
samma film visas flera gånger samma kväll.

”Folk gillar filmsatsningen och brukar vara mycket nöjda 
med filmutbudet, de ser filmer de annars inte skulle se. 
Själv tycker jag det är mycket fint att det finns ett ställe 
där det regelbundet visas en nordisk film, dessutom  
gratis”, konstaterar Yles filmkritiker Johanna Grönqvist. 

Förutom Bergman-filmerna Gycklarnas afton och Fanny 
och Alexander samt Bergman-dokumentärerna Tres- 
passing Bergman och Minnet av Ingmar Bergman  
visades 6 nordiska filmer under 2018, två av dem  
i samarbete med Espoo Ciné. 

Tack vare Hanaholmens Bergman-satsning uppmärk-
sammades filmprogrammet också i media. Svenska Yle 

intervjuade programkoordinator Ilona  
Salonen och streamade ett flertal Bergman- 
samtal live på nätet. Dessutom publicerade 
svenska Yle en lång serie artiklar om Bergman 
och Hanaholmens Bergman-samtal. Finskspråkiga 
Yle uutiset intervjuade skådespelerskan Lena Endre 
när hon besökte Hanaholmen i början av året.  

”Bergman-satsningen på Hanaholmen var ambitiös 
och fin. Eventuellt kunde man ha funderat mer på hur 
man lockar en yngre publik”, säger Johanna Grönqvist. 

Under 2019 visar Hanaholmen filmerna Amatörer och 
Gräns, som de facto riktar sig till en yngre besökarskara. 

”Jag tror att ni ganska friskt kan välja svårare och ung-
domligare filmer. Hanaholmen har en stadig publik 
som är intresserade av att se något annat och nytt”, 
konstaterar Grönqvist. 

HANAHOLMENS FILMER 2018

15.1.2018 Gycklarnas afton och Trespassing Bergman

5.2.2018 Borg

5.3.2018 Jordgubbslandet

9.4.2018 Mesteren

7.5.2018 Minnet av Ingmar Bergman (samarbete med Espoo Ciné)

3.9.2018 Tårtgeneralen

1.10.2018 Krig (samarbete med Espoo Ciné)

5.11.2018 Fanny och Alexander

3.12.2018 Hva vil folk si



Foto:  
Arne Carlsson ©  

AB Svensk Filmindustri



MERA KONST!
Under två års tid har Hanaholmens projekt ”Mera konst!” 
samlat kommuner från Sverige och Finland för att 
jämföra olika sätt att införskaffa och upphandla konst till 
offentliga platser och utrymmen. 

Under projektets gång har deltagarna bekantat sig med 
aktuella konstprojekt i ett flertal olika städer i såväl Finland 
som i Sverige. Bland städerna som involverats i arbetet 
märks Björneborg, Karleby, Riihimäki, Sibbo, Tammerfors, 
Tavastehus, Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala.

I oktober 2018 var det dags att granska slutresultatet av 
Mera Konst-projektet, vilket gjordes under ett heldags-
seminarium tillsammans med svenska, finska och inter-
nationella experter. Projektet, som finansierades med 
hjälp av medel från undervisnings- och kulturministeriet 
i Finland och Kulturfonden för Sverige och Finland, har 
lett till konkreta resultat, såväl i Finland som i Sverige.

I Uppsala fick en finsk konstnär ett gestaltningsuppdrag 
för Uppsala kommuns centrum med utgångspunkt i 
Finlands firande av 100 år av självständighet. 

I Björneborg inspirerades tjänstemännen till att sam-
manställa en helt ny konstplan tack vare de idéer som 
presenterats under Mera Konst-seminarierna.  

Även i Seinäjokis konstprogram (Seinäjoen uuden 
asemaseudun Taideohjelma 2018) refereras till Mera 
Konst-projektet som inspirationskälla. 

”Det viktigaste med projektet var dess spridning till olika 
delar av Finland och de nya, uppmuntrande kontakterna 
som skapades runtom i Sverige. Betydande var också 
de finska intressegruppernas fina samarbete under 

projektets gång samt inte minst hur aktivt och synligt 
Hanaholmen deltog i diskussionerna om enprocentsre-
geln”, berättar Henri Terho, specialsakkunnig vid centret 
för konstfrämjande, Taike. 

Samtidigt är Terho mån om att betona vikten av uppfölj-
ning till det lyckade Mera Konst-projektet. 

”Vi behöver en fortsättning. Inte nödvändigtvis något 
nytt projekt, men Hanaholmen och Taike kunde till-
sammans ordna någon form av årlig temadag med 
anknytning till offentlig konst. Det är viktigt att Hanahol-
men är med och presenterar nya metoder, trender och 
modeller, till och med aktörer från de nordiska länderna”, 
påpekar Terho.  

Aino Kostiainen, programkoordinator, Hanaholmen, Ginnie  
Wollaston f.d. kulturdirektör, Birmingham, Henri Terho, special- 

sakkunnig, Taike och Urmala Jassal, kulturarbetare, Storbritannien. 

Talare från Mera konst! -seminariet i Tammerfors den 8 maj 2018. Från vänster Cecilia Borgström-
Fälth (Göteborg Konst), Henri Terho (Taike), Taina Myllyharju (Tammerfors konstmuseum), Tuomo 

Rosenlund (ROP), Vesa Varrela och Tuula Lehtinen (Frei Zimmer).
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MERA KONST! 2016-2018

• Mera Konst! var ett tvåårigt projekt med stöd 
från undervisnings-och kulturministeriet. 
Projektet skapade nya nätverk mellan 10 
kommuner i Sverige och Finland kring frågor 
gällande konst i offentlig miljö. 

• Projektet hjälpte och motiverade kommuner i 
Finland och Sverige att fortsätta utveckla den 
offentliga konsten 

• En konstnär fick ett gestaltningsuppdrag i 
Sverige tack vare Mera Konst! 

• Den dokumentation som har skapats inom 
Mera Konst!-projektet har hjälpt kommuner i 
Finland att utveckla sina arbetssätt. 

• Tack vare Mera Konst! håller de finländska och 
svenska kommunerna kontakt med varandra 
och fokuserar på att utveckla sitt arbete för 
konsten. 

• Kommunerna i Sverige och Finland erbjuds 
år 2019 en publikation som beskriver de bästa 
arbetssätten gällande offentlig konst.

”Det är viktigt att Hanaholmen är med och pre-
senterar nya metoder, trender och modeller, till och 

med aktörer från de nordiska länderna” 
Henri Terho, Taike



FRÅN SVENSKT TENN TILL MIKAEL PERSBRANDT  
– GALLERIET GÖR AVTRYCK 
Under 2018 har Hanaholmens konstgalleri fått ett stort 
antal nya besökare samtidigt som den allmänna känne-
domen om galleriet ökat. 

Galleriet ordnade under året ett flertal intressanta och 
tankeväckande utställningar, men det var framförallt två 
visningar som bidrog till galleriets höjda profil: Svenskt 
Tenns Design from Sweden och Mikael Persbrandts Into 
the Woods.  

SVENSKT TENN PÅ BESÖK

Det anrika svenska inredningsföretaget Svenskt Tenn 
intog Helsingfors och Esbo sommaren 2018. I varuhuset 
Stockmann i centrala Helsingfors slog Svenskt Tenn upp 
dörrarna till en pop up-butik, medan Didrichen och  
Hanaholmen ordnade två parallella designutställningar. 

Medan Didrichsens målade en historisk bild av Svenskt 
Tenns grundare Estrid Ericson och den österrikiske 
arkitekten och designern Josef Frank, presenterade 
Hanaholmens Design from Sweden-utställning främst 
formgivning av nutida formgivare som Carina Seth 
Andersson, Harri Koskinen, Jacob Solgren och Anna von 
Schewen. De båda utställningarna, som ursprungligen 
initierades av Hanaholmen, väckte enormt intresse såväl 
medialt som publikmässigt och förde helt nya besökar-
skaror till såväl Hanaholmen som Didrichsen.

”Projektet fick mer synlighet än vi någonsin kunnat 
drömma om. Väldigt mångsidigt, även i sådana medier 
som inte vanligtvis rapporterar om våra utställningar”, 
konstaterar Didrichsens intendent Maria Didrichsen. 

Enligt Svenskt Tenn erbjuder Hanaholmen något helt 
unikt som sticker ut och tar för sig.

”Hela Hanaholmens historia och uppdrag är intressant 
och en viktig del i hur de nordiska länderna kan stärkas 
genom samarbete och genom att lyfta fram olika kultu-
rella genrer på ett spännande, lärande, pedagogiskt och 
estetiskt tilltalande sätt. Hanaholmens läge på den natur-
sköna holmen i början av Helsingfors skärgård och den 
omsorgsfullt renoverade anläggningen blev en otroligt fin 
inramning till de event som Svenskt Tenn deltog i under 
2018”, konstaterar Svenskt Tenns intendent Per Ahldén. 

Utställningen förde mängder av nya besökare till 
Hanaholmen. I en stort uppslagen artikel i tidningen 
Länsiväylä konstaterar två helsingforsare att det här är 
deras första besök till Hanaholmen: ”den här skönheten 
och lugnet borrar sig djupt...Hanaholmen är också arki-
tektoniskt underbart, helt fantastiskt”. 
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FRÅN SVENSKT TENN TILL MIKAEL PERSBRANDT  
– GALLERIET GÖR AVTRYCK 

MIKAEL PERSBRANDT INTAR KONSTSCENEN

Efter Svenskt Tenn-utställningen visade galleriet verk av 
den estniska fotokonstnären Krista Mölder. Utställning-
en uppmärksammade Estlands 100-årsjubileum 2018. 

Därefter anlände skådespelaren och konstnären Mikael 
Persbrandt med utställningen Into the Woods. Pers-
brandt intog Hanaholmen med självklar auktoritet och 
karisma. I samband med vernissagen den 27 november 
deltog han i ett öppenhjärtigt och underhållande 
scensamtal med Hanaholmens programdirektör Maria 
Romantschuk. 

Tidigare under dagen, inför den samlade pressen, förkla-
rade Persbrandt sitt förhållande till skådespeleriet och 
konsten: ”Filmen är jag, texten, regin, kameran, klipprum, 
publiken. Måleriet är jag, färgen, duken - klart”, konstate-
rade Persbrandt. 

Mikael Persbrandts Into the Woods fick mycket stor  
medial uppmärksamhet i Finland, såväl i TV, radio,  
på nätet som i tryckta artiklar. Sammanlagt publicerades  
31 tryckta artiklar, 26 nätartiklar och 9 TV- och radioinslag 
om utställningen. Dessutom nåddes över 200 000 
personer endast via Facebook och i slutet av 2018 hade 
utställningen redan haft över 4000 besökare. 

GALLERIET - UTSTÄLLNINGAR 2018

• Filippa Arrias & Pauliina Turakka Purhonen. 
Konstnärerna planerar fortsatt samarbete i form 
av en utställning i Uppsala konstmuseum 2019. 

• Barn och Natur: klassiska finska konstverk 
• Svenskt Tenn, Sverige – Design from Sweden 

 

 

• Jussi Niva, Finland och Juri Markkula,  
Sverige - Two-Way Ahead

• Krista Mölder, Estland – Interval 
• Mikael Persbrandt, Sverige – Into the Woods

”Hanaholmen är ett vackert ställe” 
Mikael Persbrandt till IL-TV  
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NORDISKA NÄTTER  
MED KÄNDA ARTISTER
Nordiska Nätter är en kulturfestival som år 2018  
arrangerades för andra gången på Hanaholmen.  
Under festivalen blandas konst och musik med  
intressanta föreläsningar och diskussioner. 

Bland årets artister märktes skådespelerskan Marika La-
gercrantz, den åländska stjärnkocken Michael Björklund, 
författarna Antti Tuuri och Juha Itkonen, äventyraren 
Patrick Degerman, jazzduon Julia Korkman & Claes An-
dersson samt Chopin-pianisten Janne Mertanen, som 
uppträdde på Hanaholmen för första gången.  

”Det var en väldigt fin stämning i auditoriet”, konstatera-
de Mertanen efteråt. 

I samband med årets Nordiska Nätter-festival arrange-
rades även en barnboksdag, som vände sig till barn och 
ungdomar i åldrarna 4 till 13 år. 

Barnboksdagen och det övriga festivalprogrammet 
lockade sammanlagt cirka 500 besökare till Hanahol-
men under loppet av två dagar, en märkbar ökning från 
föregående år, när evenemanget ordnades för första 
gången. Nordiska Nätter fick även god synlighet i media. 

”Nordiska Nätter söker fortfarande sin plats bland det 
stora utbudet festivaler i huvudstadsregionen, och det 
tar tid att bygga upp ett nytt koncept. Vi har mycket att 
lära oss, men tendensen är positiv med ett kraftigt ökat 
antal besökare år 2018 jämfört med 2017. Det blir intres-
sant att se hur vi kan bygga på den kunskap och erfaren-
het vi nu har inför festivalen 2019”, berättar projektchef 
Henrik Huldén. 

Nordiska Nätter fick ekonomiskt stöd av alla fonder som 
administreras av Hanaholmen. 

Foto: Rami Saarikorpi 

Foto: Madeleine Söder   

• 500 besökare
• Närmare 60 programpunkter
• Över 30 evenemang på finska, mer än 20 på 

svenska 

• Över 70 medverkande från alla nordiska länder
• 9 tryckta- och nätartiklar om evenemanget
• 2 TV-och radioinslag
• 50 egna Facebook-inlägg

NORDISKA NÄTTER 2018
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KONST OCH KULTUR 2018 

BILDKONST

FILM OCH TEATER

• 9 samtal
• 17 svenska och 

finländska Bergman-
kännare

• 1 för barn och skolor  

Totalt 1 116 anmälda

• Utoya-film med  
seminarium 

Totalt 120 anmälda

• Samarbete med  
Svenska Teatern

• Teaterproffs från  
Sverige och Finland  

Totalt 72 anmälda

• Branschmöte för  
teaterproffs från  
Sverige och Finland

• Efteråt: diskussion  
om Lars Noren

INGMAR BERGMAN  
100 ÅR

1 EVENEMANG  
MED FONDEN  
FINLAND-NORGE

LARS NOREN  
I FOKUS

MED NORDEN  
SOM SCEN

• 1 Kompis-utställning 
• 1 företagssamarbete 
• 1 för barn och skolor 
• 1 estnisk konstnär
• 1 skåderspelare/konstnär   

Totalt närmare  
14 000 besökare

• 20 rundvandringar    
 
Totalt 500 besökare

• Statliga gåvor
• Utveckling av parken med 

konstsakkunniga 

• 1 vecka
• Aktuellt tema, stort intresse 
• Nya nätverk  

Totalt 20 deltagare

• 3 seminarer 
• 1 på Hanaholmen 
• 1 i Stockholm
• 1 i Tammerfors 
• Nya nätverk över gränsen 

Totalt 187 deltagare

5 UTSTÄLLNINGAR

KONSTRUNDVANDRINGAR BILDPARKEN

INTENSIVRESIDENS  
FÖR KURATORER

MERA KONST-PROJEKTET
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KULTURPOLITIK

TOTALT CIRKA 50 EVENEMANG OCH UTSTÄLLNINGAR  
INOM OMRÅDET KONST OCH KULTUR 2018

ÖVRIGA KULTUREVENEMANG

• Läsfrämjande insatser  
på Island    

Totalt 51 anmälda

• 9 externa samarbetspartner
• 22 programpunkter 

Totalt 300 besökare

• 3 dagar
• Tjänstemän och sakkunniga 

från Sverige, Finland och 
internationellt 

Totalt 205 anmälda

1 EVENEMANG MED FONDEN 
 ISLAND-FINLAND

BARNBOKSDAGENNORDIC URBAN LAB 

• Tjänstemän och 
sakkuniga från Sverige 
och Finland   

Totalt 98 anmälda

• Bokmässan  
i Göteborg

• 3 författare från 
Finland och Sverige 

Totalt 20 deltagare

• Tjänstemän 
och sakkuniga 
från Sverige och 
Finland 

Totalt 101 anmälda

• Tjänstemän och 
sakkuniga från 
Sverige och Finland 

Totalt 99 anmälda

NYA KULTURPOLITISKA  
RIKTLINJER FÖR  
SVERIGE OCH FINLAND

FÅR ALLA VARA 
MED?

KONSTNÄRSLÖN  
ELLER STIPENDIUM?

LÄSFRÄMJANDE 
INSATSER I SVERIGE 
OCH FINLAND
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KUNSKAP OCH UTBILDNING
Inom högre utbildning och forskning arbetar Hana-
holmen med att förbättra möjligheterna för forskare 
och lärare vid universitet och högskolor att knyta 
nya, bilaterala kontakter och dra nytta av varandras 
forskningsresultat. 

För att främja samarbetet inom affärslivet ordnar 
Hanaholmen ett årligen återkommande näringslivs-
forum, där betydelsefulla representanter samlas för 
att debattera aktuella utmaningar och frågor. 



Hanaholmens och Kulturfonden för Sverige och Finlands 
årligen återkommande affärsforum har blivit ett måste 
för finska och svenska näringslivsrepresentanter samt 
politiker och tjänstemän i ledande positioner. 

År 2018 behandlades AI och dess betydelse för affärslivet 
och samhället i stort. Eftersom seminariet uppmärk-
sammade Estlands 100-årsjubileum hölls huvudtalet av 
Estlands president Kersti Kaljulaid. 

Den andra huvudtalaren var Tietos VP and Global Head
of AI, VD:n för Nordic Artificial Intelligence Institute i 
Stockholm, Dr. Christian Guttmann, som är en av värl-
dens ledande AI-experter. Guttmann fungerar som råd-
givare för regeringar och företagsledningar världen över.

”Det var ett väldigt väl organiserat evenemang, som jag 
verkligen uppskattade. Ni gjorde också ett gott jobb 
på de sociala medierna, där ni delade fina foton och 
utmärkta citat av alla de medverkande”, konstaterar 
Guttmann. 

Tack vare de utmärkta talarna och paneldeltagarna 
fylldes Hanaholmens stora auditorium till bredden. Lika 
många följde med evenemanget via live-streaming på 
nätet och evenemanget trendade på Twitter i Finland 
den 19 oktober. 

”Det finns flera möjligheter att utveckla AI än jag trodde 
och jag känner mig mera välinformerad nu. Vi behöver 
inte vara rädda”, konstaterade studeranden vid Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors, Rebecca Åkers, efter 
seminariet. 

Konferensen besöktes av en stor delegation från Estland. 
En av deltagarna, Enterprise Estonias Allan Selirand, 
tycker att det nordiska samarbetet öppnar upp en unik 
möjlighet för hans landsmän.  

”Vi behöver den här typen av evenemang där företag 
kan tala öppet sinsemellan om sina erfarenheter”,  
konstaterar Selirand. 

BUSINESS FORUM 2018

#BusinessForum2018 is now trending in 
Finland 
@TrendsSuomi

Most govmnts today take the view that it’s 
too dangerous to gather&use health info. 
But there are ways to do that safely, and 
to teach web/AI doctors. We need to do so, 
as 95% of people search the web for health 
problems anyway, but quality is currently 
lacking #businessforum2018 
@KerstiKaljulaid

AI is bringing so many new jobs! Be ready! 
#BusinessForum2018 #FinEstBayArea 
#heartofeurasia Ping @headaiofficial :) 
@pvesterbacka 

#businessforum2018 #AI in Hanahol-
men earlier today - @pvesterbacka @
PiretMurkDubout Christian Guttmann, 
Katarina Cornelius, Leo Kärkkäinen, 
Teemu Salmi and @jprantanen on stage. 
@Hanaholmen #FinEstBayArea #estonia 
#finland #sweden #startups 
@VHyyrylainen

Hanaholmen #businessforum2018 is about 
start. It’s a New Nordic way of collabora-
tion where Swedes, Finns and Estonians 
are rethinking business on the age of 
artificial intelligence. Proud to be part of 
the Presidents delegation. #NewNordic 
#Estonia #Sweden #Finland  
@KallePalling 
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• Kersti Kaljulaid, Estlands President
• Cecilia Borg, VD, Citerus 
• Katarina Cornelius, Head of Business 

Transformation, Cybercom 
• Anna Felländer, Ministerrådgivare, grundare, AI 

Sustainability Center 
• Christian Guttmann, VP and Global Head of 

Artificial Intelligence, Chief AI Scientist, Tieto
• Eva Hamilton Professional Board Member
• Leo Kärkkäinen, CAIO, Nokia
• Ilona Lundström, Överdirektör, Arbets- och 

näringsministeriet

BUSINESS FORUM 2018 – TALARE OCH PANELISTER

• Piret Mürk-Dubout, styrelseordförande, VD, 
flygplatsen i Tallinn

• Paavo Nõgene, VD, Tallink Grupp
• Teemu Salmi, CIO, Stora Enso
• Peter Sarlin, Professor, Hanken, grundare & vice-

ordförande, Silo.AI
• Ville Sirviö, VD, Nordic Institute for 

Interoperability Solutions
• Peter Vesterbacka, entreprenör
• Moderatorer: Annika Arras, VD, Miltton Estonia  

och Jussi Pekka Rantanen, producent,  
nyhetsankare, YLE 





Hanaholmen och Svenska nu har ett tätt samarbete med Sveriges 
ambassad i Helsingfors och dess aktiva Ambassadör Anders Ahnlid. 
Samarbetet sker bland annat genom nätverket Team Sweden.   



”Erkki Kuronen hade en helt fantastisk föreläsning 
i Borgå på yrkeshögskolan Haaga-Helia. Vilken 
inspirerande människa!”

Skolelev 

”Tusen tack! Jag är jättenöjd med alla era program 
som vi har haft. Det är kul också för läraren att 
höra och prata svenska.”

Lärare 

”Besöket var intressant och inspirerande. Jag tycker 
att man absolut borde ordna mer sådant program 
i skolorna, eftersom då kunde mer personer bli 
intresserade om Svenska. Tack”

Skolelev 

SVENSKA NU 
Svenska nu är en prisbelönt brobyggare som arbetar  
för ett inkluderande, tolerant och tvåspråkigt Finland. 
Svenska nu lyfter in svenskan i finska klassrum och  
förmedlar kulturimpulser på svenska både från Sverige  
och det svenska Finland. 

Svenska nu för även samman nyckelpersoner inom skol-
världen som kan bidra till att utveckla en positiv attityd 
till svenskan och svenskundervisningen samt till ökade 
kontakter med Sverige. Budskapet är att det svenska 
språket utgör bron till Sverige och det övriga Norden.

År 2018 nådde Svenska nu drygt 70 000 elever och lära-
re i hela landet. Nätverket genomförde 740 workshoppar 

och lektioner i 400 skolor och 4118 lärare deltog i olika 
fortbildningar och program. Svenska nu följer upp 
skolbesöken och ser till att de uppfyller de pedagogiska 
kriterier som den nationella läroplanen ställer. Eftersom 
nätverkets artister har olika bakgrund lyckas de ofta 
väcka elevernas intresse för den kulturella mångfalden i 
Finland och i övriga Norden.

Svenska nu har en delegation som består av ordföran-
den, två viceordföranden och 60 medlemmar. Finlands 
tidigare statsminister Paavo Lipponen är delegationsord-
förande och nätverkets beskyddare. Delegationsmed-
lemmarna är engagerade inom näringslivet, samhällsfrå-
gor och utbildningsvärlden i Finland och i Sverige.

Erkki Kuronen hade en helt fantastisk föreläsning i 
Borgå på yrkeshögskolan Haaga-Helia. Vilken inspi-
rerande människa!

Skolelev 

Tusen tack! Jag är jättenöjd med alla era program 
som vi har haft. Det är kul också för läraren att höra 
och prata svenska.

Lärare
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När Svenska nu -nätverket firade sitt 10-årsjubileum år 
2017 beställdes en extern utvärdering av verksamheten. 

Utvärderingen utfördes av forskaröverlärare, docent  
Taina Juurakko-Paavola från Hämeen Ammattikorkea- 
koulu och den blev klar i februari 2018. Utvärderaren  
analyserade nätverkets verksamhetsplaner och be- 
rättelser, utförde en enkät till svensklärare och inter- 
vjuade svensklärare, artister och styrgruppsmedlemmar. 

Svensklärarna gav Svenska nu:s verksamhet det allmänna 
vitsordet 8,62 av 10 möjliga och styrgruppen vitsordet 
8,52. I enkäten fick svensklärare som deltagit i verksam-
heten bedöma verksamhetens inverkan på elevernas 
motivation och inlärning samt utvecklande av lärarens 
egen undervisning. Av svarspersonerna bedömde 79 
procent att verksamheten har minst en positiv inverkan 
på elevernas motivation.

En majoritet bedömde att programmen, som ofta 
består av enskilda skolbesök, inte påverkar inlärningen. 
Däremot ansåg 88 procent av svensklärarna att Svenska 
nu:s program har haft minst en positiv inverkan på ut-
vecklingen av lärarens egen undervisning.

Svenska nu-nätverkets projektchef Mikael Hiltunen kon-
staterar att den externa utvärderingen har varit ett viktigt 
redskap när nya riktlinjer för verksamheten dragits upp. 

”Vi eftersträvar nu en bättre pedagogisk helhetssyn ge-
nom att knyta programmen tydligare till läroplaner och 
kurskrav. Vi har också infört mera audiovisuella element 
i verksamheten genom webinarier och utnyttjande 
av videomaterial. Verksamhetens regionala spridning 
i förhållande till kontakter analyseras på ortsnivå och 
styrgruppen bereds mera möjligheter till strategiska 
val. Svenska nu har också inlett rundabordssamtal om 
nätverkets roll i beredningen av läromaterial och i fort-
bildningsverksamheten”, konstaterar Hiltunen. 

SVENSKA NU GÖR SKILLNAD 

Besöket var intressant och inspirerande. Jag tycker 
att man absolut borde ordna mer sådant program 
i skolorna, eftersom då kunde mer personer bli 
intresserade om Svenska. Tack

Skolelev
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SVENSKA NU 2018 I SIFFROR

Kontakter totalt 77 084

Elevkontakter 65 891

Lärarkontakter 4 118

Övriga kontakter 7 075

Antalet workshops och lektioner* 740

Antalet besökta skolor 400

Antalet program 28

Antalet nya program 8

Antalet läromaterial 23

Antalet nya läromaterial 3

*Musik- och teaterföreställningar ingår inte

LÄRARNAS ÅSIKTER OM INVERKAN AV SVENSKA NU:S VERKSAMHET:  
DE LÄRARE SOM HAR VARIT MED I VERKSAMHETEN (% AV SVAREN, N=103)

Mycket negativt

Allmänt Elevernas inlärningsresultat

Elevernas motivation Utvecklande av din egen undervisning 

Negativt Inte alls Positivt Mycket positivt
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• Tidigare statsminister Paavo Lipponen, 
delegationsordförande 

• VD Gunvor Kronman, styrgruppsordförande 
• Mikael Hiltunen, projektchef 

• Knutit verksamheten närmare de 
nationella läroplanerna

• Genomfört rundabordssamtal  
om nätverkets lärarfortbildnings- 
verksamhet

• Använder mera kvantitativa mätare  
i utvärderingen av verksamheten

• Mera audiovisuella element i verk-
samheten

• Vårdstuderande inom yrkesskola och 
yrkeshögskola är en ny viktig målgrupp

• Styrgruppen bereds mera möjligheter  
till strategiska val

• Hanaholmen-kulturcentrum för Sverige och 
Finland

• Utbildningsstyrelsen
• Undervisnings- och kulturministeriet 
• Uleåborgs universitet 
• Svensklärarna i Finland r.f.
• Sveriges ambassad i Helsingfors
• Svenska institutet
• Svenska kulturfonden 
• Svenska Folkskolans Vänner
• Svenska Kulturfonden i Björneborg
• Kulturfonden för Sverige och Finland 
• Språklärarförbundet i Finland SUKOL r.f.   

De universitet som utbildar svensklärare i Fin-
land bildar ett nätverk som stöder Svenska nu 
med expertrådgivning. 

SVENSKA NU – ORGANISATION 

SVENSKA NU 2.0

SVENSKA NU-STYRGRUPP

Sveriges och Finlands ekonomier hör till de mest integre-
rade självständiga ekonomierna i världen och kunskaper i 
svenska ger därför ett övertag på arbetsmarknaden, berät-
tar Svenska nu -nätverkets projektchef Mikael Hiltunen. 

Översikt över 
läromaterialsidan

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Antal användare som  
gjorde minst ett  
besök på webbplatsen  
under året

10 452 6 289

Antal besök på  
webbplatsen

14 446 9 645

Antal sidvisningar  
under året

40 351 30 508

Svenska nu:s nya hemsida färdigställdes 2018. 
Sidan är enkel att ta till sig eftersom den 
anpassats för olika digitala plattformar. År 2018 
hade nätsidan närmare 7 000 användare som 
besökte sidan drygt 9 000 gånger. Samtidigt 
ökade antalet besökare till läromedelssidan 
plugganu.fi med närmare 50 % under året. 

LÄROMEDELSSIDAN PLUGGANU.FI
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”Allt annat har fungerat utmärkt. En del besökare kunde ändå mera 
aktivt försöka få med eleverna i presentationen, så att de inte bara lyssnar. 
Jag skulle också gärna se litet mera work-shop liknande verksamhet.” 
Lärare om Svenska nu

År 2017 beredde den finska regeringen ett språkförsök, 
som gick ut på att 2200 elever skulle få läsa något annat 
språk än svenska (Finlands andra, officiella inhemska 
språk) i grundskolan fr.o.m. hösten 2018. 

Försöket rann snabbt ut i sanden. Intresset var svalt och 
när de få kommuner som anmält sig till försöket (Nyslott, 
Rovaniemi, Pieksämäki, Ylöjärvi och Jämsä) bad om bin-
dande anmälningar från barnens föräldrar, fick de kalla 
handen. Därefter drog sig de fem kommunerna en efter 
en ur försöket. 

Svenska nu har bevakat regeringens språkförsök under 
hela processens gång. Nätverket skickade brev till kom-
muner och alla partidistrikt inför kommunalvalet år 2017 
och gjorde ett utlåtande om undervisnings- och kultur-
ministeriets förslag till proposition om språkförsöket.   

Dessutom deltog Svenska nu i kulturutskottets hörande 
i riksdagen med ett skriftligt utlåtande och ett muntligt 
anförande. 

Under implementeringsfasen av språkförsöket skickade 
Svenska nu en elektronisk och tryckt broschyr till föräldra- 
föreningar, rektorer och bildningsdirektörer i Kuopio, 
Björneborg, Imatra, Villmanstrand, Pirkkala, Nyslott,  
Jämsä, Kaustby, Rovaniemi, Pieksämäki, och Ylöjärvi. 

I broschyren ingick motiveringar varför det är bra att 
barnen läser svenska i skolan samt en påminnelse om 
att alla elever har rätt att få undervisning i det andra 
inhemska språket – oberoende av språkförsök. Det var 
viktigt att erbjuda föräldrarna, rektorerna, tjänstemännen 
och politikerna argument för svenskan när språkförsöket 
befann sig i ett kritiskt skede.

SVENSKA NU MOTAR SPRÅKFÖRSÖKET I GRIND

Hbl, 11.12.2018. ”Ann-Jolin Grüne från Luckan 
och Mikael Hiltunen från Svenska nu vill öka 
intresset för det svenska språket. Mer svenska 
för skolelever och invandrare är målet.”

Tack för att ni finns för vi får 
mycket inspiration från er! 
Lärare
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DREAM ACADEMY NORDEN – NÄTVERKANDE GENOM MUSIK 
Dream Academy Norden var ett framgångsrikt projekt 
som integrerade musikskapande med grannspråksun-
dervisning. 

Musikprojektet, som byggde på en idé av musikerna 
Jimmy Westerlund och Fredrik Furu, pågick under åren 
2015–2018 och finansierades med medel från Nordplus. 
Projektet koordinerades av nätverket Svenska nu.  

Under ledning av professionella musiker fick elever från 
Finland, Sverige och Norge skapa egna låttexter och lå-
tar, bearbeta sina låtidéer och framföra dem. Arbetssprå-
ket var svenska. Därmed erbjöds de finska eleverna ett 
autentiskt tillfälle att använda sig av sina språkkunskaper 
samt stärka sin språkliga självkänsla. Kontakten med de 
nordiska eleverna förbättrade finländarnas uppfattning 
om sig själva som språkanvändare. 

Dream Academy Norden avslutade varje läsår med slut-
konserter, i Mariehamn i maj 2016 och på Hanaholmen 

i maj 2017 och april 2018. Hela projektet avslutades med 
en lärarkonferens den 13 april 2018 på Hanaholmen. 

På avslutningskonferensen fick lärarna som medverkat i 
projektet sammanfatta sina pedagogiskt underbyggda 
slutsatser om projektets betydelse för elevernas språk-
kunskaper och för skolornas internationaliseringsfostran, 
verksamhetskultur och ämnesöverskridande under- 
visning. I programmet ingick också uppskattade  
expertföreläsningar om hur musik och språkinlärning 
hänger ihop.

”Dream Academy-projektet var underbart! Förutom 
att vi jobbade med musik handlade det om olika språk. 
Projektet ökade min motivation att läsa svenska...” 
Elev från Kaustby
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Lärarnas och elevernas intryck från projektet samman-
ställdes i skriften ”Dream Academy Norden 2015-2018 
- Erfarenheter och slutsatser om projektets betydelse för 
undervisning och internationaliseringsfostran”. 

Texterna ger en god inblick i hur lärarna upplevde 
projektet och hur det knöts samman med annan under-
visning. Ur lärarnas vittnesmål framgår att projektet ofta 
gett en nordisk prägel till hela skolans verksamhet och 
att de finskspråkiga eleverna verkade bli mera motivera-
de att läsa svenska. Ur elevkommentarerna kan man läsa 
att de medverkande eleverna fått minnen för livet.

Dream Academy Norden-projektet var föremål för en 
större teveproduktion i Finland, som visades som en  
dokumentärserie på webben och en timmeslång 
tevedokumentär på YLE hösten 2017. Svenska nu fick 
tillgång till dokumentärens videomaterial och produce-
rade med materialet egna marknadsföringsvideon för 
projektets websida danorden.fi. 

DREAM ACADEMY NORDEN 
– ERFARENHETER OCH SLUTSATSER

”Det lönade sig att delta i projektet. Verksamheten 
utvecklade hela skolan, och det nordiska på vårt gym-
nasium uppdaterades med hjälp av Dream Academy 
Norden. Återigen blev vi övertygade om att vi kan nå 
resultat med hjälp av Svenska nu:s verksamhet när vi 
vill aktivera svenskkunskaperna på gymnasiet.” 
Taina Lehtonen, skolråd, f.d. rektor,  
Kaustisen musiikkilukio, Kaustby

”Att få komma till Finland och spendera veckan på 
den skolan tillsammans med de nya vännerna från 
Finland var faktiskt något av det bästa och roligaste 
jag gjort. Gruppen vi hade var underbar! Skulle 
verkligen kunna göra detta igen.” 
Elev från Tingsryd

• Puolalanmäen lukio (Åbo)
• Vaskivuoren lukio (Vanda)
• Kaustisen musiikkilukio (Kaustby
• Ålands musikinstitut (Mariehamn) 

• Savonlinnan taidelukio (Nyslott)
• Nordahl Grieg videregående skole (Bergen)
• Academy of Music and Business AMB (Tingsryd) 
• Gymnasieskolan Spyken (Lund).

DREAM ACADEMY NORDEN – MEDVERKANDE SKOLOR
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HANAACADEMY
Hanaholmens och Kulturfonden för Sverige och Finlands 
gemensamma HanaAcademy har i snart tio år aktivt ar-
betat för att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan 
Finland och Sverige inom högre utbildning och forskning. 

Sedan starten 2010 har projektet skapat ett stort antal 
nya nätverk och stimulerat till ett flertal gränsöver- 
skridande forskningssamarbeten. 

Av de mera omfattande forskningsinitiativen som  
HanaAcademy drivit kan nämnas Demokratins driv-
krafter. Projektet, som förverkligades i samarbete med 
forskare från Uppsala universitet, Södertörns högskola, 
Stockholms universitet, Helsingfors universitet och  
Jyväskylä universitet, granskade demokratiutvecklingen  
i Sverige och Finland mellan 1890 och 2020. 

Resultaten från forskningsprojektet presenterades för 
första gången 2017, men framlades även i ett flertal 
sammanhang under 2018. Tack var TV-serien 12 ting som 
skapade Finland fick forskningsresultaten även stor sprid-
ning bland allmänheten. 

Demokratins drivkrafter har också stimulerat till ett helt 
nytt bilateralt forskningsprojekt med titeln Meritocracy, 
democracy or market? Governance of higher education 
in Finland and Sweden, 1965-2018, som leds av forskarna 
Janne Holmén och Johanna Ringarp. 

Under 2018 utvärderades HanaAcademys arbete 2016-
2018 av en oberoende, extern utvärderingsgrupp. 

Gruppen, som bestod av professor emerita Gunnel Gus-
tafsson och kansler emeritus Thomas Wilhelmsson samt 
utvärderingsassistenterna, doktoranderna Kirsi Pulkkinen 
och Isak Vento, studerade bland annat Hanaholmens 
verksamhetsberättelser, intervjuade representanter 
från det svenska utbildningsdepartementet, det finska 
utbildnings- och kulturministeriet och andra intressenter 
samt ombad personalen göra en självutvärdering av 
verksamheten. 

Enligt utvärderarna har HanaAcademy fått till stånd 
”förbluffande mycket verksamhet med en mycket be-
gränsad budget.” Väsentliga frågor har lyfts fram enligt 
ramavtalet och HanaAcademy har gjort vad som lovats. 
Forskningsprojektet Demokratins drivkrafter lyfts fram 
som ett lyckat exempel på ett samarbetsprojekt som 
lett till bestående resultat. Dessutom konstateras att 

HANAACADEMY – MED BERÖM GODKÄNT 

HanaAcademy sannolikt nått ut till tusentals människor 
med sin verksamhet. 

I korthet lyckades HanaAcademy enligt utvärderingen 
utnyttja sina begränsade resurser till att ”skapa menings-
fulla dialoger och projekt inom ramen för det svensk-fin-
ska (nordiska) högskolesamarbetet”. Eftersom finansiärer 
och andra aktörer också varit mycket nöjda med 
resultatet av HanaAcademys arbete, rekommenderar 
utvärderingsgruppen att HanaAcademy ges möjlighet 
att fortsätta sin verksamhet.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) artikel 
från Almedalen 4 juli 2018. På fotot HanaAcademys 

projektchef Janne Wikström. 
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Liksom inom alla projekt och arbeten finns det även 
inom det framgångsrika HanaAcademy ett visst utrym-
me för förbättring. Enligt utvärderingsgruppen bör Ha-
naAcademy även i framtiden komma ihåg sitt bilaterala 
uppdrag och kärna, även om stora delar av forskningen i 
våra länder riktar sig bortom horisonten Sverige-Finland. 

HanaAcademy bör också vara mera öppen och tydlig 
med sitt arbetssätt, med sina mål och metoder. Genom 
en ökad fokusering kan HanaAcademy undvika en alltför 
bred spridning och lättare förverkliga olika idéer. 

HanaAcademys styrka ligger i dess roll som facilitator 
och den rollen bör projektet satsa på även framöver. 

HANAACADEMY – UTVECKLINGSFÖRSLAG 

”Gruppen menar att det också i fortsättningen 
finns behov av, och t.o.m. en social beställning på, 
en aktiv facilitator som HanaAcademy...Gruppen 
rekommenderar därför att HanaAcademy ges 
möjlighet att fortsätta även efter den nuvarande 
periodens utgång.” 

”HanaAcademys styrka ligger inte huvudsakligen 
i substansen, utan i dess sätt att arbeta, i dess 
koordineringsförmåga och nätverksarbete. 
HanaAcademy uppskattas av samarbetspartners 
och stakeholders som en kunnig och pålitlig 
samarbetspartner. Dess särskilda nisch ligger i 
förmågan att föra samman aktörer som annars inte 
skulle mötas och dess skicklighet som facilitator.”

• Ett öppnare och tydligare arbetssätt 
• Facilitatorrollen kan ytterligare stärkas 
• Större aktivitet gällande kartläggningen av 

högskoleaktörernas behov  
• Bevara den bilaterala kärnan i arbetet även 

om blicken riktas bortom Sverige-Finland 
• Starkare profilering   

• Har fått till stånd ”förbluffande mycket 
verksamhet” 

• Har lyft fram väsentliga frågor 
• Har gjort vad som lovats  
• Har skapat lyckade projekt inom det svensk-

finska högskolesamarbetet som lett till 
bestående resultat

HANAACADEMY – FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
HANAACADEMY 2016-2018  
- UTVÄRDERINGSGRUPPENS BEDÖMNING

Samtidigt bör man komma ihåg flexibiliteten och förmå-
gan att reagera snabbt på olika händelser. Det gäller att 
vara ständigt öppen för nya initiativ. 

Slutligen konstaterar utvärderingsgruppen att Hana- 
Academy bör bli mera aktiv i kartläggningen av hög-
skoleaktörernas behov. Diskussionerna och mötena bör 
kunna utvecklas till en mera genomtänkt och systema-
tisk process där man strukturerat tar in feedback från 
olika aktörer. Samtidigt bör HanaAcademy noggrannare 
tänka igenom sitt varumärke, dvs. hur man i olika  
sammanhang vill profilera sig gentemot omvärlden  
och vem man vill nå.
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Hanaholmen erbjuder kurser och seminarier för stude-
rande, skollärare, universitetslektorer, forskare, journalister, 
tjänstemän och andra intresserade. 

Kurserna handlar om allt från allmän fortbildning eller 
fördjupning till kulturkunskap och språkundervisning på 
olika nivåer. Kursprogrammen varierar från kortare semi-
narier till flera dagars konferenser. 

HANAHOLMENS KURSER 
”Ett väl sammansatt program med duktiga förelä-
sare och pauser som gav tid till värdefulla samtal 
med andra lärare. Vi knöt flera nya kontakter. Vi 
fick också värdefulla tips för framtida samverkans-
projekt med våra grannländer. Otroligt hög klass 
på fortbildning!”
Kursdeltagare (Att knäcka koden)

• Bilaterala samarbets- och kulturcentrum i 
Finland, Sverige, Danmark och Norge  

• Hanaholmen (Finland-Sverige), Voksenåsen 
(Sverige-Norge), Lysebu och Schæffergården 
(Danmark-Norge) samt Nordens folkhögskola 
Biskops-Arnö (Sverige) 

• De nordiska pärlorna har i flera decennier 
samarbetat kring ett flertal projekt och program 
där det bilaterala blir nordiskt  

• Erbjuder språk- och kulturkurser med målet att 
öka intresset för Norden

• 13 enskilda evenemang/ kurser  

• 54 kursdagar  

• Över 400 deltagare 

• Över 300 övernattande deltagare  

• Ca 950 hotelldygn   

• Omsättning ca 185 000 euro  

DE NORDISKA PÄRLORNA HANAHOLMENS 
KURSVERKSAMHET 2018
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• Språkpilotkurs
• Nordspråks sommarkurs 2018 – från radioprat till 

litteraturappar 
• Nordens dag - lärarkonferens
• Nordliks – nätverksmöte för universitetslärare
• Kurs för journaliststuderande från Sverige och 

Finland
• Sverigefinska lärarförbundets fortbildningskurs 

• Att knäcka koden – en introduktion i nordiska 
grannspråk och kultur   

• Nordisk utbildningsdag för tjänstemän 
• 3 pärlekurser: Finlandsorientering för nordbor
• Sommarfinska: intensivkurs i finska och finsk 

kultur 
• Språk och kultur inom vård och omsorg

KURSER 2018

För blivande diplomater arrangerades det 2018 på 
uppdrag av finska utrikesministeriet en utbildningsdag 
om nordiskt samarbete med fokus på säkerhetspolitik, 
miljöfrågor och kultur kring Östersjön. Även svenska  
Utrikesdepartementet deltog i programmet. 

Blivande journalister fick ta del av en veckas intensivkurs 
under temat ”Uppdrag Ryssland”, som erbjöd expertföre-
läsningar, paneldiskussioner och redaktionellt arbete 
med dagliga deadlines. Kursen ordnades i samarbete 
med Social & Kommunalhögskolan vid Helsingfors 
universitet, Göteborgs universitet (JMG) och Tammerfors 
universitet. Materialet som producerades publicerades 
på kursbloggen https://utrikes.jmg.gu.se/omkursen/

För lärare i hela Norden anordnades ett flertal olika kur-
ser, som bestod av en fördjupning i grannspråksdidaktik 
och nätverksbyggande. De så kallade pärlekurserna går 

FRÅN DIPLOMATER TILL NORDISKA PÄRLEKURSER 

utöver Hanaholmens bilaterala uppdrag i och med att 
målgruppen med kurserna är lärarstuderande från  
Danmark och Norge. Tanken är att öka intresset för språk 
och kultur genom en kort vistelse i ett annat nordiskt 
land och genom att delta i en kurs på ett av grann-
språken. Dessutom erbjuds lärarna kunskapsunderlag 
för Norden-undervisning och hjälp med att etablera 
nordiska nätverk.

Som exempel kan nämnas de lärarstuderande från  
Aalborg i Danmark som besökte Hanaholmen i slutet  
av året. Under kursen förmedlades en inblick i Finlands 
historia, samhällsskick, språkförhållanden samt utbild-
ningssystemet och skolvärlden. Endast en av de  
tjugoåtta deltagarna hade besökt Finland tidigare.  
Besöket resulterade också i en tredelad artikelserie  
om den finska skolan.  
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NYA NÄTVERK 2018 – ETT URVAL  
Nordic Urban Laboratory var ett betydande 
nordiskt seminarium med fokus på kultur och 
konst i stadsplaneringen. Nätverk som utvecklades 
och stärktes var mellan Metropolis - Københavns 
Internationale Teater, Björneborg, Esbo, Helsingfors, 
Sibbo, Åbo universitet, Aalto-universitetet och  
Hanaholmen.  

Mera Konst var ett tvåårigt projekt som avslutades 
2018. Med stöd från undervisnings-och kulturminis-
teriet skapades nya nätverk mellan 10 kommuner 
i Sverige och Finland kring frågor gällande konst 
i offentlig miljö. Den dokumentation som har 
skapats tack vare Mera Konst-projektet har hjälpt 
kommuner i Finland att utveckla sina arbetssätt 
inom offentlig konst.

Språk och kultur inom vård och omsorg. Ett 
samarbetsprojekt med fokus på utveckling av 
arbetsmetoder och språk- och kulturkompetens 
hos personal och studerande inom vård och om-
sorg i Sverige. I samarbete med Finlandsinstitutet 
i Stockholm, Gävle kommun och Yrkeshögskolan 
Metropolia. 

Kurs för journaliststuderande från Sverige och 
Finland. I samarbete med Svenska social- & kom-
munalhögskolan vid Helsingfors universitet och 
Göteborgs universitet (JMG).

Nordiska pärlekurser – nya deltagare. Målgruppen 
för de nordiska pärlekurserna är lärarstuderande 
från Danmark och Norge och syftet med kurserna 
är att stimulera intresse för språk och kultur i Nor-
den. 

Tre nya kulturpolitiska seminarier - Nya kulturpoli-
tiska riktlinjer i Sverige och Finland, Läsfrämjande in-
satser i Sverige och Finland samt Konstnärslön eller 
stipendium? - skapade nya nätverk mellan svenska 
och finländska sakkunniga och tjänstemän. 

Utställningskonceptet Kompis. Målsättningen 
var att föra samman en svensk och en finländsk 
konstnär för att skapa en gemensam utställning på 
Hanaholmen. Projektet var lyckat och väckte stort 
intresse bland konstnärer i bägge länder.

Branschmöte för teaterproffs. Skapade nya nät-
verk mellan fria och institutionella teatrar i Sverige 
och Finland. 

Intensivresidens för kuratorer. Skapade nya nät-
verk mellan svenska och finländska konstkuratorer.

Bergman 100. Hanaholmen synliggjorde Ingmar 
Bergmans hundraårsjubileum i Finland under hela 
2018 vilket skapade nya kontakter och nätverk mel-
lan Stiftelsen Ingmar Bergman, Hanaholmen, och 
andra aktörer i Finland. 

Nytt samarbete inom lärarutbildningen. Det 
bilaterala utbytet, som startats på initiativ av Hana-
holmens HanaAcademy, gäller Stockholms och Hel-
singfors universitet. Svenska studeranden får insikt 
i hur den finska handledningsprocessen fungerar 
medan finska studenter fördjupar sig i den svenska 
skolans kulturella mångfald.

Språklärare vid svenska gymnasieskolor som utför 
studieresor till finska skolor.  

Nytt nordiskt säkerhets- och utrikespolitiskt nät-
verk, som samlas på Hanaholmen  

Vetenskapligt samarbetsprojekt med Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin. Inom ramen för 
studien utförs komparativa analyser av lärandet i 
skolan i Sverige, Finland, Iran och Kina. 

Workshop om arktisk forskning. Skapade nätverk 
och nya kontakter mellan svenska, finska och inter-
nationella polarforskare.  

Utanförskapets mekanismer. Seminarium om 
ungas utanförskap i Sverige och Finland. Skapade 
nya nätverk mellan svenska och finska sakkunniga 
inom ungdomsforskning och brottsförebyggande 
verksamhet. 

Dream Academy Norden. Savonlinnan taidelukio 
(Nyslott) och Nordahl Grieg videregående skole 
fortsatte samarbetet efter att musikprogrammet 
DAN avslutats.
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HANAHOLMEN OCH HÅLLBAR VÄLFÄRD 

Inom området hållbar välfärd var Nordic City Challenge 
och Globsol Hanaholmens största programsatsningar år 
2018. 

Både Globsol och Nordic City Challenge är årligen åter-
kommande kurser som vänder sig till unga deltagare 
mellan 18 och 35 år. Medan Globsol är ett utbildnings-
program i global solidaritet, fokuserar Nordic City Chal-
lenge på urban stadsplanering. 

FRÅN HÅLLBAR STADSPLANERING TILL 
MILJÖVÄNLIGT MODE
  
Tanken med Nordic City Challenge är att deltagarna skall 
arbeta med konkreta projekt, som skall kunna bidra till 
utvecklingen av hållbara städer. Nordic City Challenge 
engagerar ett tjugotal studenter från samtliga nordiska 
länder och drygt 10 sakkunniga från universitetsvärlden, 
myndigheter, näringsliv och civilsamhället. 

Temat för Nordic City Challenge 2018 var urban konst och 
design. Under projektet delades studenterna in i grupper 
med deltagare från flera olika länder, som fick till uppgift 
att utveckla hållbara förslag för stadsdelen Kulbanekvar-
teret i Köpenhamn. Där pågår för tillfället omfattande 
byggprojekt där även konsten intar en betydande roll. 
  
Kulbanekvarterets egna projektmedarbetare Niels Wil-
ken Silkjær Pedersen är imponerad av resultaten från 

projektet. De mera konkreta förslagen kan enligt honom 
gott komma att införlivas i det framtida förnyelsearbetet.
 
”Rent generellt är det viktigt med en icke-politisk och 
faktamässigt välgrundad syn på stadsutveckling – oavsett 
var i världen man befinner sig. Nordic City Challenge 
bidrar med ett fint inspel i debatten kring stadsutveck-
ling samtidigt som projektet erbjuder en nyttig lärdom 
för studerande som i framtiden skall arbeta med dylika 
frågor”, konstaterar Silkjær Pedersen. 

Niels Wilken Silkjær Pedersen hoppas att Nordic City 
Challenge kommer tillbaka till Köpenhamn och föreslår 
att arbetet utvecklas ytterligare.

”Det vore spännande med liknande studieturer för  
färdigutbildade i Norden och Europa. Månne Hana- 
holmen kunde ta initiativ till något dylikt?”, undrar han. 

Liksom deltagarna i Nordic City Challenge bidrar de 
medverkande i Globsol med konkreta idéer och förslag 
som kan skapa effekt framöver. År 2018 träffades Glob-
sol-deltagarna på Biskops-Arnö i Sverige där de analyse-
rade hur människor kan äta, resa och konsumera på ett 
mera hållbart sätt. 

De olika grupparbetena, som genomfördes på uppdrag 
av Svenska turistföreningen, Pro Ethical Trade Finland 
samt rederiet Viking Line, vidareutvecklas och presen-
teras i samband med en ny kurs som arrangeras i april 
2019.

Nordic City Challenge 2018. Foto: Marie Røthing Hørlyck
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HÅLLBAR VÄLFÄRD PÅ HANAHOLMENS 
KONFERENSHOTELL
Hanaholmens hotellverksamhet upplevde ett kraftigt 
uppsving efter nyöppningen i maj 2017. Under 2018 har 
kundströmmarna ytterligare ökat och både restaurangen 
och konferenshotellet har haft en hög bokningsgrad.  

”Under sommarmånaderna var våra hotellrum bokade till  
cirka 80 %, vilket är en imponerande nivå. Vi har gjort 
mycket för att försöka locka nya besökare till kulturcentret 
och det har nu börjat ge resultat”, konstaterar Hanaholmens 
hotelldirektör Kai Mattsson. 

Enligt Mattsson ställer det ökade besökarantalet stora 
krav på Hanaholmen även ur miljösynpunkt. 

”Därför har vi satsat på en effektivare användning av energi, 
vatten och kemikalier samtidigt som vi ser till att allt avfall 
hanteras på ett miljövänligt sätt”, berättar Mattsson. 

Som bevis på sitt arbete har Hanaholmen beviljats ett 
Ekokompass-certifikat, som intygar ett trovärdigt miljö- 
engagemang. 

”Vår miljömedvetenhet omfattar all verksamhet i huset. 
Vi har dimmad belysning och led-ljus utomhus och 
inomhus. I många rum släcks och tänds ljusen automa-
tiskt. Vi har också minskat pappersanvändningen, använ-
der svanen-märkta putsmedel och satsar på ekologiska 
matvaror”, konstaterar Kai Mattsson. 

Hanaholmens kökschef Lukas Hemnell mottog i oktober 2018 ett 
Ekokompassen-certifikat. Certifikatet är ett bevis på att Hanahol-
men satsar på en effektivare användning av energi, material, vatten, 
kemikalier och avfallshantering i sin verksamhet. 

Hanaholmens fjärrvärme är producerad med 100 %  
förnybara bränslen eller spillvärme, konstaterar hotelldirektör 
Kai Mattsson.

• Alla våra rengöringsmedel är svanen-märkta
• Alla städredskap, även städvagnarna, är 

inhemska och tillverkade av hållbart material 
• Vårt tvätteri använder sig av miljövänliga 

tvättmedel
• Skräphantering: vi sorterar allt papper, glas, 

metall, kartong och paff, bioavfall, batterier 
och elektronikavfall

• Vi sorterar täcken, dynor, filtar, möbler, porslin 
och apparater som tagits ur bruk

HANAHOLMENS EKO-ARBETE I PRAKTIKEN. 
HOTELLVÄRDINNAN PIA KORHONEN BERÄTTAR:
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JOHANNES – EN AV HELSINGFORSREGIONENS 
BÄSTA RESTAURANGER 

Lukas Hemnell har jobbat på Hanaholmen i knappt två  
år. Under den tiden har maten i restaurang Johannes 
prisats av såväl gäster som kritiker. Helsingin Sanomats 
matskribent gav restaurangen hela fyra av fem stjärnor  
i en recension och även den största svenskspråkiga dags- 
tidningen, Hufvudstadsbladet, har uppmärksammat 
Lukas kokkonst med en helsidesartikel. 

”Allt handlar om teamarbete. Du kan ha hur fina rätter 
som helst på menyn, men om du inte har ett bra team  
i köket blir det till ingenting. Men visst ligger det också  
ett noggrant planeringsarbete bakom och inte minst  
fina råvaror”, berättar Lukas.

Flera av kockarna i Lukas kök har jobbat tillsammans i 
flera år, men även nya krafter välkomnas. 

”Nya personer kommer in med fräscha idéer och det är 
viktigt med tanke på utvecklingen”, betonar Lukas. 

En bra kock kännetecknas enligt Lukas Hemnell främst av 
nyfikenhet, en vilja att utforska och lära sig nytt.  

”Om man inte har ett brinnande intresse för det man 
gör utan alltid väljer den enklaste vägen blir det inte bra”, 
säger Lukas. 

Samtidigt måste man inte skapa nytt hela tiden. 

Kökschefen Lukas Hemnell förvandlade på kort tid Hanaholmens restaurang 
Johannes till en av Helsingforsregionens mest populära restauranger

Hanaholmens eminenta köksteam. Från vänster Harri Martikainen, 
Otso Hellevuo, Niko Raitala och Henrik Österberg.

1. Finland  44 %
2. Sverige  9 %  
3. Ryssland  6 %
4. Danmark  5 %
5. Tyskland  4 %
6. Norge  3 %
7. USA 3 %
8. Storbritannien 3 %
9. Estland  2 %
10. Kina 1 % 

• Booking.com (1-10) 9.1
• Tableonline (1-5)  5
• Tripadvisor (1-5)  4.5 
• Hotels.com (1-10)  9.2
• Facebook (1-5)  5

FRÅN VILKA LÄNDER KOM VÅRA 
HOTELLGÄSTER 2018?

KUNDNÖJDHET, HANAHOLMENS  
KONFERENSHOTELL OCH RESTAURANG 

”Lika mycket handlar det om jämnhet, att kunna hålla en 
konstant hög nivå på de rätter som redan finns och om 
möjligt göra dom litet bättre. I grunden handlar allt om 
att tillverka mat som ser vacker ut på tallriken och som 
smakar gott”, säger Lukas. 

I sitt arbete i Hanaholmens kök betonar Lukas vikten av 
högkvalitativa, mestadels ekologiska produkter och ett 
miljövänligt tankesätt. 

”Vi gör allt för att försöka vara så effektiva som möjligt, 
både vad gäller vatten- och energiförbrukningen och vid 
användandet av råvaror”, konstaterar Hemnell.   
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HANAHOLMENS LEDNING
Hanaholmens och de bilaterala fondernas dagliga arbete leds av verkställande direktören Gunvor 
Kronman. För hotell-, konferens- och restaurangsidan ansvarar hotelldirektör Kai Mattsson. 

Gunvor Kronman, VD Kai Mattsson, hotelldirektör

Hanaholmens direktion har det övergripande ansvaret 
för Hanaholmens verksamhet. Direktionen består av 
fem medlemmar från Finland och fem från Sverige  
och ordföranden utses av undervisnings- och kultur- 
ministeriet i Finland. Nuvarande ordförande (från 2009) 
är vicehäradshövding Kimmo Sasi. 

• Ordförande: vicehäradshövding Kimmo Sasi
• Sverige: VD John Brattmyhr, verksamhetschef  

Ida Karlberg Gidlund, f.d. finansminister Pär  
Nuder, landshövding Elisabeth Nilsson och  
riksdagsledamot Hans Wallmark.   

• Finland: partner Kari Heinistö, avdelningschef  
Maimo Henriksson, professor Jari Niemelä,  
advokat Carita Wallgren-Lindholm. 

HANAHOLMENS DIREKTION 2018
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HANAHOLMENS LEDNINGSGRUPP

Hanaholmens ledningsgrupp. Från vänster: kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, ekonomidirektör Agneta Roine, administrativa direktören 
Satumari Hagelberg, hotelldirektör Kai Mattsson, VD Gunvor Kronman och programdirektör Maria Romantschuk.    

Hanaholmens ledningsgrupp består förutom av Gunvor Kronman och Kai Mattsson även av  
Hanaholmens program-, administrations-, ekonomi- och kommunikationsdirektörer.  
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HANAHOLMENS PROGRAMHELHETER – EN ÖVERBLICK 
Hanaholmen har ett flertal programhelheter som pågår under en längre tidsperiod, 
i en del fall under loppet av flera år. 

• Framtidsforum
• Globsol
• Hanating
• Tandem leadership

• Det Nya Norden
• Hanalys
• Hanaforum

• Nordiska Nätter 
• Bergman 100 (2018)
• Mera Konst (2016-2018)  
• Bildparken – en park med framstående 

nordisk nutidskonst

SAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV KONST OCH KULTUR  
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• Svenska nu
• Nordiska Pärlekurser
• Lärarfortbildning 

• HanaAcademy
• Addeto
• Nordic City Challenge  

SPRÅK OCH UTBILDNING HÖGSKOLOR OCH FORSKNING 
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HANAHOLMENS EVENEMANG 2018  

• Kapitalbeskattningens framtid i Sverige 
• Gustav Vasas betydelse för Helsingfors och Finland 
• Hanaforum - Diplomacy in a changing global 

environment
• Tandem leadership I – ledarskapsprogram för unga 
• Nordens dag i Stockholm
• The Stopped – Spaces, Meanings and Practices of 

Ethnic Profiling  
• Bilateral skogskonferens mellan Finland och Sverige 
• Hanaforum – liv till varje pris? 
• Kina, Sverige och Finland – samarbete och dialog
• Expertmöte – ensamkommande flyktingbarn
• Hanaforum - barnskyddsfrågor i Finland och Sverige 
• Det svenska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet 
• Tandem leadership II  
• Det Nya Norden – nätverksprogram för unga 

sakkunniga 
• Nordisk företagsmarknad – seminarium 

SAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV
• Alandica debatt om kärnvapen 
• Hanaholmen på politikerveckan i Almedalen 
• Tandem leadership III
• Kinaseminarium - stadens roll som plattform för  

hållbar utveckling 
• Finskt-svenskt historikersamtal om det finska  

inbördeskriget  
• Stolt minoritet
• Tandem leadership alumniträff 
• Rethinking business: Estonia, Finland and Sweden in  

the age of Artificial Intelligence
• Etikseminarium om fosterdiagnostik
• Nordic City Challenge 2018 
• Hanating 2018 – försvars- och säkerhetspolitiskt forum
• Globsol 2018 - Hållbara livsstilar
• Alternativ Norden

• Bergman 100 – stor finlandslansering på Hanaholmen 
• Månadens nordiska film: trespassing Bergman 
• Barn och natur – utställning med verk av von Wright, 

Simberg och Halonen 
• Månadens nordiska film: Borg/McEnroe  
• Månadens nordiska film: jordgubbslandet 
• The Guardian Angel – filmvisning och seminarium 
• Mera Konst! i Stockholm 
• Nordic Urban Laboratory  
• Månadens nordiska film: Mästaren 
• Jussi Niva och Juri Markkula – konstutställning 
• Dialog om nya kulturpolitiska riktlinjer i Sverige och 

Finland 
• Månadens nordiska film: Bergman 100
• Mera Konst! i Tammerfors  
• Svenskt Tenn på Hanaholmen 
• Månaden nordiska film – Tårtgeneralen

KONST OCH KULTUR 
• Nordiska samproduktioner och gästspel 
• Författarseminarium med Islands presidentfru Eliza  

Jean Reid
• Scensamtal om Lars Norén 
• Bokmässan i Göteborg
• Hur främja barns och ungas läsande? Exempel från  

Sverige och Finland
• Månadens nordiska film – Krig
• Avslutningsseminarium för Mera konst! 
• Nordiska nätter – kulturfestival 
• Månaden nordiska film - Fanny och Alexander
• Ingmar Bergman som författare – seminarium 
• In Waves – ett intensivresidens för kuratorer inom  

området samtidskonst
• Månadens nordiska film – Hva vil folk si
• Månadens Bergman 
• U – July 22 – filmvisning 
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• Metropolforum om svenska språket 
• Kurs för nordiska språkpiloter 
• Fortbildning i Eklasstandem 
• Finlandsorientering för nordbor 
• Dream Academy Norden – lärarkonferens 
• Dream Academy Norden – popkonsert 
• Fortbildningsdagar för sverigefinska lärare 
• Hanaholmens språkvårdsdag 
• Speaking is Silver – medierna kring Östersjön 
• Svensklärarna i Finland – 70 års jubileumsseminarium 
• Uppdrag: Ryssland – kurs i grävande journalistik 
• Specialkurs för svensklärare i Stockholm 
• Nordspråks sommarkurs 2018: från radioprat till  

litteraturappar 
• Svenska nu på SuomiAreena 2018: två sidor av  

skolsvenskan 
• Sommarfinska 

SPRÅK OCH UTBILDNING
• SRO:s sommarkurs – förbättra språkkompetensen 
• Nordens dag 2018 – lärarkonferens
• Fortbildning för lärare – digitalisering, deltagande och  

globaliseringsfostran 
• Språk och kultur inom vård och omsorg 
• Det svenska i Finland och finska i Sverige 
• Språkdagsmarknad till skolklasser 
• Uppdatera dina Sverigekunskaper -  

fortbildningsseminarium för lärare
• Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad
• Finlandsorientering för nordbor 
• Att knäcka koden – en introduktion i nordiska  

grannspråk och kultur  
• SRO:s höstfortbildning: Lär er språk - Let’s learn  

languages
• #Sverigepaket2018
• Finlandsorientering för nordbor 

• Skolans och bildningens betydelse för det nordiska 
samhällsbygget igår, idag och i morgon

• The Annual Hanaholmen Lecture
• Sjö i nöd – Meri hädässä! Östersjöforskning i Sverige 

och Finland 
• Universitetens betydelse för nationsbygget i Sverige, 

Finland och Estland

HÖGSKOLOR OCH FORSKNING 
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SLUTORD

Hanaholmens intensiva arbete under 2018 har burit frukt 
på många plan. Det visar såväl siffror, externa utvärde-
ringsrapporter som deltagarkommentarer. 

Rapporten visar också att Hanaholmen når ut brett till 
människor av olika kön, ålder, nationalitet och moders-
mål. Av Hanaholmens program ordnades år 2018 3 % 
på finska och 16 % på svenska medan 68 % var två- eller 
flerspråkiga. 

Drygt hälften av Hanaholmens programbudget använ-
des för att arrangera evenemang för unga under eller 
strax över 30 år. Det handlar om långvariga, årligen åter-
kommande projekt som Svenska nu, Globsol, Tandem 
Leadership och Nordic City Challenge, för att nämna 
några exempel.

Samtidigt visar konferenshotellets siffror att allt flera nya 
besökare hittar till Hanaholmen. Det här är viktigt efter-

som restaurangens och hotellets intäkter i slutändan 
kommer hela Hanaholmens verksamhet till godo.

Hanaholmens uppdrag är att främja samarbetet mellan 
Finland och Sverige på samhällets alla områden. Det 
handlar om konst, kultur, politik och vetenskap, samhälle 
och näringsliv. En klar majoritet av programdeltagarna 
är nöjda med Hanaholmens seminarier, kurser, utställ-
ningar och filmer. Samtidigt noteras ett ökat intresse för 
och kunskap om Hanaholmens verksamhet, framförallt i 
Finland men också i Sverige och i övriga Norden. 

Naturligtvis finns det rum för förbättring. Hanaholmen 
försöker hela tiden utveckla sitt programutbud, nå ut till 
olika befolkningsgrupper och skapa nya och bestående, 
bilaterala nätverk. Ledstjärnorna i all verksamhet är 
tolerans, öppenhet och acceptans och målet är att upp-
rätthålla och ständigt förbättra de redan nu utmärkta 
relationerna mellan Finland och Sverige. 





Hanaholmsstranden 5
FI-02100 Esbo
+358 (0)9 435 020 
info@hanaholmen.fi

RECEPTION
+ 358 (0)9 435 020
reception@hanaholmen.fi

FÖRSÄLJNING
+358 (0)9 4350 2411 
bokning@hanaholmen.fi


