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Finland och Sverige – 
tillsammans
Hanaholmen invigdes år 1975 med uppgiften 
att främja samarbetet mellan Finland och Sve-
rige på samhällets alla områden.

45 år senare är vår verksamhet livligare än 
någonsin med ett större antal evenemang, 
programdeltagare och hotellgäster än någon 
gång tidigare i kulturcentrets historia. Totalt 
uppnådde vi drömgränsen 100 000 besökare 
för hela Hanaholmen år 2019.

Under året har den ena programhöjdpunkten 
avlösts av den andra. Både finska och svenska 
beslutsfattare och experter deltog i våra utri-
kes- och försvarspolitiska seminarier Hana-
ting och Hanalys. Affärsforumet Future Forum 
lockade högklassiga talare från både Sverige 
och Finland. Vårt galleri drog under året till 
sig kända namn och institutioner som Mikael 
Persbrandt, Lars Lerin, Matti Pikkujämsä och 
Liljevalchs konsthall.

Vi invigde också två helt nya skulpturer. Eva 
Langes TRO HOPP KÄRLEK avtäcktes på Skill-
naden i centrala Helsingfors och danska Jeppe 
Heins Fragmented Circle i vår egen konstpark. 
Dessutom bjöd vi på ministerdialoger, filmvis-
ningar, kurser, kulturfestivaler samt givande 
akademiska diskussioner och debatter.

Vårt konferenshotell lockade under året ett 

stort antal nya besökare från många olika län-
der. De höga betygen på ledande bokningssaj-
ter visar att både vårt hotell och vår restaurang 
är högt uppskattade bland såväl finländska 
som utländska gäster.

Effektrapportens mål
Hanaholmen ordnade ett hundratal dialoger, 
debatter, utställningar och evenemang under 
2019. I den här effektrapporten belyser vi ett 
urval av dessa och berättar vilka resultat vi nått 
med vårt arbete. För den som vill få en snabb 
överblick över alla våra evenemang under fjol-
året finns en programöversikt alldeles i slutet 
av rapporten.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla 
våra besökare, gästföreläsare, samarbets-
partners och finansiärer, inte minst då till vår 
huvudman Kulturfonden för Sverige och Fin-
land. Utan alla er vore Hanaholmens arbete 
omöjligt att genomföra.

Gunvor Kronman 
VD, Hanaholmen
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Hanaholmen  — 
uppdrag och 
värden
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Hanaholmens uppdrag
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och 
Finland är en allmännyttig organisation, som 
är en del av Kulturfonden för Sverige och Fin-
land. Hanaholmens uppdrag är att främja 
samarbetet mellan Finland och Sverige inom 
samhällets alla områden: politik, näringsliv, 
språk, utbildning, konst och kultur.

Hanaholmens verksamhet består av tre delar: 
programverksamhet i Finland och i Sverige, 
konferenshotell- och restaurangaktiviteter i 
kulturcentret i Esbo samt administration av 
fyra nordiska, bilaterala fonder.

Programverksamheten är kärnan i arbetet. 
Hanaholmen ordnar ett stort antal enskilda 
evenemang, utställningar och seminarier, 
men driver också mera långsiktiga processer 
och projekt. 

Bland de projekt som pågått under loppet av 
flera år kan nämnas nätverket Svenska nu, som 
framgångsrikt arbetar med att stärka svenska 
språkets ställning i Finland, det utbildnings-
politiska samarbetsprogrammet HanaAca-
demy, affärsseminariet Future Forum samt 
stadsplaneringskursen Sustainable Cities in 
the Nordic-Baltic Region.

I samarbete med huvudmannen Kulturfon-
den för Sverige och Finland driver Hanahol-
men också ledarskapsprogrammet Tandem 
Leadership, som riktar sig till yngre ledare 
inom olika sektorer i samhället, ungdomsfo-
rumet Globsol, som arbetar med att främja 
kontakterna mellan unga i Finland och Sve-
rige, samt de utrikes- och försvarspolitiska 
forumen Hanalys och Hanating.
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FRED, SÄKERHET  
OCH INKLUDERING

KULTUR, KUNSKAP 
OCH UTBILDNING

HÅLLBAR VÄLFÄRD

HANAHOLMENS 
fokusområden  

2017-2020
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HANAHOLMEN  
SOM AKTÖR

Är dagsaktuell och 
långsiktigt relevant, 
aktiv i debatten. En 

röst för den bilaterala 
agendan i medierna.

Lyfter fram det 
unika i mötet 

mellan Sverige 
och Finland.

Står för både 
tradition och 

förnyelse.

Erbjuder 
ett bredare 
perspektiv.

Drar till sig 
kompetens 

och resurser, 
inspirerar, 

utmanar och 
driver.

Vidareutvecklar 
det nordiska 

välfärdsamhället.

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.

Fungerar som 
kontaktverkstad 

för gemensamma 
framgångsfaktorer.



12



13

Hanaholmen i 
siffror 2019
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66
anställda

OMSÄTTNING:
• Hanaholmens programavdelning: 2,05 miljoner euro 
• Hanaholmens konferenshotell: 4,8 miljoner euro
• Total omsättning: 6,85 miljoner euro

Programfinansiering:
• Statliga medel (Finland, Sverige): 505 000 euro
• Nordiska medel: 76 000 euro
• Bidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland 

(Hanaholmens huvudman): 518 000 euro
• Deltagaravgifter: 95 000 euro
• Övriga externa bidrag: 852 000 euro

Totalt: 2,05 miljoner euro. 
Dessutom används överskottet från konferenshotellet till att 
utveckla och driva Hanaholmens verksamhet.

Antalet besökare och personer som nåtts*:
• Cirka 100 000 besökare på Hanaholmen (25 % ökning från 2018)
• Dryga 36 000 deltagare i Hanaholmens program 
• Dessutom nådde nätverket Svenska nu, som är en del av Hanaholmens programverksamhet, 

drygt 78 000 elever och lärare i hela landet
• Totala antalet personer som Hanaholmen nådde med sina aktiviteter (affärsverksamheten 

samt interna och externa evenemang): cirka 178 000

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

Drygt 50 % av programbudgeten används för 
att arrangera evenemang för unga under eller 
strax över 30 år.
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Hanaholmen administrerar FYRA nordiska fonder
Fondernas bokföringsvärde/marknadsvärde 2019

• Kulturfonden för Sverige och Finland (Huvudman):  
33,1 milj. euro/ 40,9 milj. euro (Finland)

• Kulturfonden för Finland och Danmark:  
4 milj. euro/ 4,9 milj. euro (Finland)

• Kulturfonden för Finland och Norge:  
5,1 milj. euro / 6,1 milj. euro (Finland)

• Kulturfonden Island-Finland:  
1 milj. euro / 1,2 milj. euro (Finland)

Egna projekt/bidragsutdelning 2019

• Kulturfonden för Sverige och Finland:  
ca 377 000 euro / ca 310 000 euro

• Kulturfonden för Finland och Danmark:  
ca 140 000 euro / ca 70 000 euro

• Kulturfonden för Finland och Norge:  
ca 10 000 euro / ca 86 000 euro

• Kulturfonden Island-Finland:  
ca 3 000 euro / 25 000 euro

BESÖKARE SOM DELTAGIT I HANAHOLMENS PROGRAM*
*baserat på besökarnas egen feedback

Finland

Sverige

Annat nordiskt land

Annat

Anställd/i tjänsten

Privatperson

15-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-

Helt av samma åsikt

Av samma åsikt

Av annan åsikt

Helt av annan åsikt

LAND BESÖKAREN  
KOMMER FRÅN:

BESÖKAREN  
DELTAGIT SOM:

ÅLDER: EVENEMANGET FRÄMJADE SAMARBETE 
OCH INFORMATIONSBYTE MELLAN 
AKTÖRER I SVERIGE OCH FINLAND:
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Medial synlighet i Sverige och 
i Finland
Under 2019 fick Hanaholmen omfattande 
synlighet i ett flertal olika medier, både på fin-
ska och svenska, såväl i Finland som i Sverige. 

I Finland dominerades de Hanaholmen-rela-
terade nyheterna av konstutställningar som 
Lux Hanaholmen, Lars Lerin och Liljevalchs 
samt invigningen av Eva Langes konstverk på 
Skillnaden i centrala Helsingfors. 

Även de politiskt och samhälleligt orienterade 
programmen fick god synlighet. Bland dem 
kan nämnas utrikesministrarna Margot Wall-
ströms och Timo Soinis besök i januari, ytt-
randefrihetsseminariet Speaking is Silver med 
amerikanska Rand Corporation i februari, frii-
drottslegenden Patrik Sjöbergs besök i mars 
och affärsseminariet Future Forum i april. 

I Sverige uppmärksammades Hanaholmen 
genom ett stort antal artiklar och ledare om 

Speaking is silver-seminariet och Östersjöfes-
tivalen. Även konstutställningarna med Lars 
Lerin och Liljevalchs fick medialt genomslag. 

Dessutom skrev Hanaholmen in sig i den 
svensk-finska försvarspolitiken genom en stort 
uppslagen artikel i Dagens Nyheter (juli 2019) 
under rubriken Maktkamp i regeringen spräckte 
försvarsberedningen. 

I artikeln hänvisades till Hanaholmens för-
svarspolitiska seminarium Hanating, där finska 
politiker bad Sverige satsa mera på sitt försvar: 
”På podiet kräver finska politiker nu besked: 
`Är Sverige berett att satsa mera – så att ni får 
ett trovärdigt försvar?´”, skrev försvarsanalyti-
kern och DN-journalisten Mikael Holmström.  

Även kvällstidningen Expressen hakade på 
nyheten och länkade till DN:s artikel på sin 
nätsida. 
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HANAHOLMEN TRENDAR PÅ TWITTER
Hanaholmens ökade aktivitet i olika sociala 
mediekanaler återspeglas genom ett större 
antal följare och en mera intensiv diskussion 
och större räckvidd på nätet.

Affärsforumet Future Forum trendade på Twit-
ter i Finland den första april. I maj och i decem-
ber fick Hanaholmens tweets flest visningar 
under året, närmare 50 000. Den drivande 
kraften på Twitter i maj var den populära 
utställningen med Lars Lerins akvareller, som 
lockade över 11 000 besökare till Galleriet.

I december var det årets andra yttrandefri-
hetsseminarium, Yttrandefriheten i ett Europa 
i förändring, som skapade debatt. Seminariet 
var en uppåtgående trend på Twitter i Fin-
land den 2 december och skriverierna fort-
satte med varierande styrka ända till årets slut. 

Ett av de mest populära enskilda Twitter-inläggen under året 
var en retweet med en kommentar om Hanaholmens fiskare. 
Den fick över 5 000 visningar.

AB Volvos Melker Jernberg, Jobbaticals Karoli Hindriks och Stora Ensos 
Malin Bendz deltog alla i Framtidsforum 2019.
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Högt marknadsföringsvärde
Marknadsföringsvärdet (AVE) för de tryckta 
artiklar som publicerades i Finland om Hana-
holmen (eller där Hanaholmen nämns) var 
drygt 1,1 miljoner euro under 2019. 

Till siffran räknas inte Hanaholmen-relate-
rade nyheter i TV och radio eller det stora antal 
artiklar som publicerades på nätet och i Sve-
rige.

I Sverige publicerades ca 80 
nyhetsartiklar där Hanaholmen 
nämns år 2019

Facebook, Hanaholmens kulturcentrum: 6 000

Facebook, Svenska nu: 2 300

Facebook, Restaurang Johannes: 819

Instagram, Hanaholmens kulturcentrum: 1 500

Instagram, Svenska nu: 1 015

Instagram, Restaurang Johannes: 133

Twitter, Hanaholmens kulturcentrum: 1 300

Twitter, Svenska nu: 560

Totalt antal följare i de sociala medierna: 13 600

(ökning med 23 % från 2018)

HANAHOLMEN I DE SOCIALA MEDIERNA 2019 (ANTAL FÖLJARE)
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HANAHOLMENS HEMSIDOR 2019
• Antal unika besök: 115 416
• Antal sidvisningar: 478 368
• En klar majoritet av besökarna kom från Finland, medan Sverige och USA låg 

på andra respektive tredje plats.
• Besökarna från Sverige ökade med 31 % under 2019 jämfört med 2018  

HANAHOLMENS NYHETSBREV
• Öppningsgrad (OR): 26,7 %
• Klickfrekvens (CTR): 4,05 %

HANAHOLMEN I SVENSKA MEDIER
• Cirka 80 artiklar 2019
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Hanaholmens 
fokusområden, 
del 1: Fred, 
säkerhet och 
inkludering
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I Hanaholmens strategi 2017 till 2020 lyfts 
Fred, säkerhet och inkludering fram som det 
första av sammanlagt tre fokusområden.

Under 2019 har Hanaholmen förverkligat den 
första delen av strategin genom att arrangera 
ett flertal olika utrikes- och säkerhetspolitiska 
seminarier samt möten, debatter och diskus-
sioner med fokus på tolerans, yttrandefrihet 
och inkludering.

HANALYS OCH HANATING
De utrikes- och försvarspolitiska seminarierna 
Hanalys och Hanating har under en kort tid 
intagit en betydande position i svensk-finsk 
utrikes- och försvarspolitisk diskussion och 
debatt.

Under Hanalys, som ägde rum redan i januari 
2019 i ett fullsatt auditorium, sammanstrålade 

Sveriges och Finlands dåvarande utrikesmi-
nistrar Timo Soini och Margot Wallström med 
en stor skara utrikespolitiska experter för att 
debattera Sveriges och Finlands förhållande 
till EU.

”Det är få som vill stå upp och försvara EU-med-
lemskapet. Då måste vi göra det. Men EU har 
också mycket kvar att göra för att öka förtroen-
det bland folk”, konstaterade Wallström.

Hanalys-seminariet fick stort medialt genom-
slag, vilket bidrog till att stärka effekten av 
ministermötet. Sveriges radio, Ilta-Sanomat, 
MTV3, Yle, Länsi-Suomi, Karjalainen, Aamu-
lehti och Demokraatti är bara några av de 
medier som bevakade och rapporterade om 
Hanalys.

Sveriges dåvarande utrikesminister Margot Wallström i samspråk med moderatorn Peter Nyman under Hanalys-seminariet den 
29 januari 2019.
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Yle, 29 januari 2019

Länsi-Suomi, 29 januari 2019
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Hanating skriver in sig i den finsk-
svenska försvarsdebatten

Hanating har liksom Hanalys under loppet av 
några få år etablerat sig som ett betydande 
svenskt-finskt debattforum.

Det finsk-svenska försvarssamarbetet fördju-
pas kontinuerligt, vilket skapar behov av den 
typ av mera informella möten på hög nivå, 
som Hanaholmen kan erbjuda.

Såväl ordföranden för det finska försvars-
utskottet Ilkka Kanerva som hans svenska kol-
lega Beatrice Ask anser att Hanating har en 
positiv inverkan på det finsk-svenska försvars-
samarbetet, inte minst genom de möjligheter 
till kontaktskapande som seminariet erbjuder.

Hanating har också skrivit in sig i den finsk-
svenska försvarspolitiska debatten. I en mycket 
brett upplagd artikel under rubriken Makt-
kamp i regeringen spräckte försvarsberedningen, 
skrev Dagens Nyheter den 27 juli 2019 föl-
jande med hänvisning till Hanating:

Finland är det land som Sverige har sitt tätaste 
säkerhetspolitiska samarbete med. Vi ska kunna 
strida tillsammans i krig. Men det finns ett väx-
ande gap mellan länderna. Sverige satsar minst i 
Östersjöområdet på sitt militära försvar, 1 procent 
av bnp. Finland når snart det dubbla: 2 procent. 

Det är samma nivå som ländernas Nato-grannar 
i Baltikum.

På podiet kräver finska politiker nu besked: ”Är Sve-
rige berett att satsa mera – så att ni får ett trovär-
digt försvar?”

Beatrice Ask, moderat ledamot i beredningen, sva-
rar: ”vi ska lägga oss på 1,5 procent.” Ordföranden 
i riksdagens försvarsutskott Niklas Karlsson (S) vill 
helst inte tala BNP-andelar, utan om förmåga. Men 
så gör Karlsson ett tillägg som låter som ett långt-
gående löfte:

– Om det sedan innebär att vi hamnar på 1,5 eller 
1,7 procent kan man naturligtvis resonera om. Men 
att det kommer att krävas mer resurser – där är vi 
helt överens.

De två smått sensationella beskeden från riksda-
gens två största partier går nästan spårlöst förbi 
i Stockholm. Där kretsar allt kring vem som ska 
bilda regering. Helt i skymundan arbetar bered-
ningen metodiskt med hel- och halvdagsmöten 
under hösten. Den är lugnet i stormens öga: vilket 
är logiskt. Hela ”affärsidén” med beredningen är ju 
att utforma en brett förankrad, långsiktig, politik 
som genomförs oavsett regering.

Hanating spelar en viktig roll i 
den bilaterala försvarsdebatten 
och bidrar till att skapa förtroende 
och nya nätverk. De förtroliga 
samtalen och tankeväckande 
föredragen väcker frågor som 
senare kan ställas till de egna 
myndigheterna. 
 
Röster om Hanating

HBL, 8 oktober 2019
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Hanating - bra kan bli ännu bättre
Den finländska journalisten och moderatorn 
Yrsa Grüne anser att Hanating bidrar till att 
utveckla debatten om det finsk-svenska för-
svarssamarbetet, men påpekar vikten av att 
förnya sig, för att inte förlora skärpan i diskus-
sionen.

”Det var givande att ännu en gång få höra 
hur annorlunda Tyskland och Frankrike ser på 
utvecklingen av EU jämfört med Finland och 
Sverige. Samtidigt kan Hanating ytterligare 
vässa konceptet och bli mera kritisk i diskus-
sionen”, anser Grüne.

Initiativtagaren till Hanating, Finlands tidigare 
försvarsminister och nuvarande ordförande i 
Kulturfonden för Sverige och Finland, Jan-Erik 
Enestam, är mycket nöjd med sitt skötebarn, 
men håller med Grüne om att konceptet kan 
utvecklas.

”Hanating motsvarar med råge mina för-
väntningar, men allting kan utvecklas. Det 
svensk-finska försvarssamarbetet leds av 
ländernas regeringar. Jag ville tillföra den 
parlamentariska dimensionen till försvarssam-
arbetet och det var den viktigaste drivkraften 
till Hanating”, berättar Enestam.

Hanating 2019 gick under rubriken Utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete och samlade förutom medlemmar ur 
de båda ländernas försvarsutskott (bilden) även akademiker och säkerhetspolitiska experter från Sverige, Finland, Tyskland och 
Frankrike.

Min tanke är att nästa 
Hanating skall handla om 
samhällssäkerhet och vara 
startskottet till motsvarande 
svensk-finsk samverkan där som 
på försvarsområdet. Allt detta kan 
sedan utvecklas mot ett nordiskt 
samarbete. 
 
Jan-Erik Enestam, minister

Enligt Enestam har både seminariet och det 
rundabordssamtal med ländernas försvars-
utskott som föregår seminariet utvecklats väl 
och funnit sina former.

”Det viktigaste är att parlamentarikerna verk-
ligen uppskattar samarbetet. Min tanke är att 
nästa Hanating skall handla om samhällssä-
kerhet och vara startskottet till motsvarande 
svensk-finsk samverkan där som på försvars-
området. Allt detta kan sedan utvecklas mot 
ett nordiskt samarbete”, konstaterar Enestam.
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Deltagare i Hanalys 2019
Utrikesminister Timo Soini, Finland
Utrikesminister Margot Wallström, Sverige
Ryan Heath, politisk redaktör, POLITICO Europe

Lars Adaktusson, (KD) ledamot av utrikesutskottet, Sveriges riksdag 
Karin Enström, (M) ledamot av EU-nämnden, Sveriges riksdag,  
tidigare försvarsminister
Pyry Niemi, (S) ledamot av utrikesutskottet, Sveriges riksdag
Katri Kulmuni, (C) finansminister (deltog i seminariet i egenskap 
av ledamot i Stora utskottet i Finlands riksdag)
Ville Niinistö, (Gröna) europarlamentariker (deltog i seminariet i 
egenskap av ledamot i Stora utskottet i Finlands riksdag)
Nils Torvalds, (SFP) europaparlamentariker, vice ordförande, 
ALDE-gruppen
Erkki Tuomioja, (SDP) ledamot av utrikesutskottet, Finlands riksdag, 
tidigare utrikesminister

Peter Nyman, journalist, moderator

Deltagare i HANATING 2019
Jan-Erik Enestam, tidigare försvarsminister, ordf. för Kultur-
fonden för Sverige och Finland 
Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande
Esa Pulkkinen, chef för EU:s militärstab
Johanna Sumuvuori, statssekreterare Utrikesministeriet
Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvarsberedningen
Serge Tomasi, Frankrikes ambassadör i Finland
Uwe Clemens, Tysklands försvarsattaché i Finland
Jana Puglierin, programchef, DGAP
Gunilla Herolf, associerad seniorforskare, UI
Björn Fägersten, programchef och seniorforskare, UI
Charly Salonius-Pasternak, äldre forskare, FIIA
Beatrice Ask, ordförande svenska försvarsutskottet
Niklas Karlsson, vice ordförande svenska försvarsutskottet
Ilkka Kanerva, ordförande finska försvarsutskottet
Jari Ronkainen, vice ordförande finska försvarsutskottet

Yrsa Grüne, journalist, moderator
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Speaking is silver – 
yttrandefrihet i fokus
Hanaholmens årligen återkommande yttran-
defrihetsseminarium Speaking is Silver väckte 
år 2019 bred medial och socialmedial upp-
märksamhet, både i Sverige och Finland.

Det första seminariet, som ordnades i bör-
jan av februari, tog avstamp i rapporten Truth 
Decay, som publicerats av tankesmedjan 
Rand Corporation. Truth Decay undersöker 
den minskade tilltron till fakta och analys i den 
offentliga diskussionen i USA.

I Sverige uppmärksammades seminariet av 
Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Nordväs-
tra Skånes tidningar och Landskrona Posten.

I Finland publicerades artiklar i Vasabladet, 
Österbottens tidning och Hufvudstadsbladet. 

Sydsvenskan den 15 februari 2019Vasabladet den 2 februari 2019 

HBL, ledare den 5 december 2019
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Yttrandefriheten i ett Europa i 
förändring

Årets andra yttrandefrihetsseminarium ord-
nades den 2 december 2019 under rubriken 
Yttrandefriheten i ett Europa i förändring.

På plats var de kända och prisbelönta fin-
ska journalisterna Jessikka Aro och Johanna 
Vehkoo, som båda skrivit uppmärksammade 
böcker om falska nyheter, propaganda och 
nättroll.

Seminariet gästades också av Europaminister 
Tytti Tuppurainen, Anders Chydenius-stiftel-
sens ordförande Erkki Liikanen och ordföran-
den för reportrar utan gränser i Sverige, Erik 
Halkjaer.

Evenemanget, som fyllde mötesrummet till 
brädden, skapade en mycket intensiv dis-
kussion i de sociala medierna, där yttran-
defriheten debatterades ur olika synvinklar. 
Seminariet var också en stigande trend på 
Twitter i Finland den dagen och diskussionen 
fortsatte med varierande intensitet året ut.

Felaktig information sprids snabbare än fakta på nätet. Det 
finns alldeles för många amerikaner som inte kan skilja på 
sann och falsk information, konstaterade VD:n för Rand Cor-
poration, Michael D. Rich, i sitt anförande på Hanaholmen 
den 1 februari 2019. Foto: Hanaholmen

Europaminister Tytti Tuppurainen deltog i årets andra Speaking is Silver-seminarium den 2 december 2019. Foto: Reportrar 
utan gränser, Finland
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Patrik Sjöberg är idag en 
barnrättskämpe som arbe-
tar för att sprida budskapet 
om allas rätt till en trygg och 
säker uppväxt. Själv säger 
han att han aldrig fick ett 
normalt liv på grund av de 
sexuella övergrepp han utsat-
tes för under barndomen. 
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Patrik Sjöberg – besök med 
svallvågor 

Den svenska friidrottslegenden och barnrätt-
skämpen Patrik Sjöberg drog fullt hus när han 
besökte Hanaholmen i mars 2019.

Sjöberg deltog i ett seminarium om hur man 
kan skydda barn och unga från sexualbrott. 
Han utsattes själv för sexuella övergrepp som 
barn och hjälper nu andra genom att resa runt 
och berätta om sitt eget liv.

”Patrik Sjöberg har haft modet att berätta 
om sina egna traumatiska upplevelser för att 
kunna hjälpa andra. Han är idag en av de dri-
vande krafterna bakom den ideella fören-
ingen ”treskablinoll”, som kämpar för att ge 
alla barn en trygg och lugn barndom”, kon-
staterar Hanaholmens projektchef Tina Räihä. 

Sjöbergs besök på Hanaholmen ordnades till-
sammans med Suomen DELFINS ry, en orga-
nisation som hjälper personer som utsatts för 
sexuella övergrepp i barndomen.

 ”Samarbetet med Hanaholmen fungerade 
väldigt bra. Seminariet var väl organiserat och 
all feedback från deltagarna har varit positiv”, 
berättar Liisa Kaukio-Rasilainen, som är verk-
samhetsledare på Suomen DELFINS.

Seminariet lämnade viktiga spår i Finland.

”Tillställningen fick bred synlighet i medierna, 
vilket var ett av våra huvudmål, eftersom vi den 
vägen ville uppmuntra framförallt män att 
våga ta kontakt. Samtalen ökade också efter 
seminariet och effekten är ofta väldigt långva-
rig, många funderar länge innan de slutligen 
vågar närma sig oss”, säger Kaukio-Rasilainen.
 
Efter seminariet har Suomen DELFINS också 
blivit inbjuden till olika diskussionsprogram, 
vilket i sin tur lett till ytterligare kontakter från 
utsatta personer. 

”Jag tror att också det här väldigt långt 
är seminariets förtjänst”, konstaterar Liisa 
Kaukio-Rasilainen.

Tillställningen fick bred synlighet 
i medierna, vilket var ett av våra 
huvudmål, eftersom vi den vägen 
ville uppmuntra framförallt män att 
våga ta kontakt. Samtalen ökade 
också efter seminariet och effekten 
är ofta väldigt långvarig... 
 
Liisa Kaukio-Rasilainen, 
verksamhetsledare, Suomen DELFINS ry

Patrik Sjöbergs besök på 
Hanaholmen i media
• MTV3
• Yle finska 
• Yle svenska 
• Efter nio – diskus-

sionsprogram, Yle 
• Helsingin Sano-

mat
• MSN 
• Etelä-Suomen 

Sanomat

• Kaleva
• Ilta-Sanomat
• Iltalehti
• Lapin Kansa
• Karjalainen 
• Savon Sanomat 
• Hufvudstadsbla-

det 
• Expressen
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Svensk-finska 
politikerdialoger
År 2019 infördes ett nytt koncept för samtal 
mellan Finland och Sverige på en hög poli-
tisk nivå.

I november möttes Finlands europaminister 
Tytti Tuppurainen och Sveriges EU-minister 
Hans Dahlgren på Hanaholmen för en diskus-
sion om dagsaktuella frågor som Brexit, hotet 
mot rättsstaten, gemensamma mål för EU 
samt den nya kommissionen och dess verk-
samhetsförutsättningar.

Målet med politikermötena är att ytterligare 
intensifiera den politiska dialogen mellan Sve-
rige och Finland.

Ministrarna enades under mötet om en kraft-
full gemensam insats för EU:s grundläggande 
värden.

Finlands och Sveriges 
EU-ministrar: Bara genom 
att värna de grundläggande 
värderingarna kan EU möta 
framtidens utmaningar 
 
Arbetarbladet den 8 oktober 2019 
om ministerdialogen på Hanaholmen

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren och Finlands europaminister Tytti Tuppurainen.
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Hanaholmens 
fokusområden, 
del 2: Kultur, 
kunskap och 
utbildning
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Kultur, kunskap och utbildning genomsyrar 
Hanaholmens verksamhet på alla nivåer. 

Svensk-finsk kultur är själva fundamentet som 
Hanaholmen står på medan kunskap förmed-
las genom seminarier och långvariga proces-
ser och projekt.

Utbildningen äger rum i form av olika kurser 
och forskningsorienterade svensk-finska och 
nordiska samarbeten.

Hanaholmen i Sverige
Under 2019 arrangerade och deltog Hanahol-
men och Kulturfonden för Sverige och Finland 
i ett flertal seminarier och evenemang i Sve-
rige.

De största arenorna var Folk & Kultur i Eskil-
stuna, Järvaveckan i Stockholm och bokmäs-
san i Göteborg.

Det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur 
ordnades år 2019 för andra gången och Hana-
holmen och fonden var med den 7 februari 
under rubrikerna Framtidens muséer och Har 
du en idé till ett nordiskt kultursamarbete?

Den likaså nystartade Järvaveckan ordnas 
årligen på Spånga idrottsplats i Stockholm. 
Järvaveckan samlar varje sommar politiker, 
intresseorganisationer och privata företag till 
möten och samtal om större och mindre sam-
hällsfrågor. År 2019 slog Järvaveckan publikre-
kord med närmare 53 000 besökare.

”Järvaveckan var ett helt nytt koncept för oss 
som kändes spännande att pröva på efter alla 
år i Almedalen. Idén med Järvaveckan är att 
minska avståendet mellan folk och folkvalda 
och våra programupplägg följde den princi-
pen”, berättar Hanaholmens projektchef Erik 
Lund.

Hanaholmens och fondens seminarier gick 
under rubriker som Europa och jag (med 
fokus på hur EU påverkar medborgarna), Poli-
tikersnacket och idéjakten Sverige/Finland 
(där besökarna fick kasta fram idéer hur Sve-
rige och Finland kunde komma ännu närmare 
varandra) samt Blindrekrytering för en inklu-
derande och hållbar arbetsmarknad.

Bland de medverkande märktes bland andra 
Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talon-
poika, utrikespolitiska institutets forskare Nik-
las Bremberg och Åbos HR-direktör Sinikka 
Valtonen.

HS, 12 oktober 2019. Järvaveckans grundare och Tandem leadership-alumnen Ahmed Abdirahman 
besökte Hanaholmen i samband med stadsfestivalen Lähiöfest
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Seminarier och podcasts på 
bokmässan i Göteborg 

Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige 
och Finland ordnade sammanlagt 13 olika 
program på Göteborgs bokmässa 2019. Det 
sammanlagda publikantalet uppgick till när-
mare 700 personer, vilket ger ett snitt på över 
50 personer per programpunkt.

Fyra av programmen arrangerades på sam-
arbetspartnern Forskartorgets scen, bland 
annat de populära diskussionerna om allmän 
och lika rösträtt med professorerna Dick Harri-
son och Nils Erik Villstrand samt debatten om 
litteratur som samhällskraft med debattörer 
som Björn Ranelid, Sirpa Kähkönen och Phi-
lip Teir.

”Samarbetet med Hanaholmen under årets 
och fjolårets Bokmässa var mycket lyckat och 
Hanaholmen var en relevant samarbetspart-
ner”, konstaterar Forskartorgets projektchef 
Mona Holmfors.

Enligt Holmfors var det framförallt inom områ-
det svensk-finska utbildningsfrågor som Hana-
holmen kunde bidra med sin kunskap och 
sina kontakter.

”Hanaholmen ordnade intressanta program 
på scenen och i utställningsdelen där nord-
iska forskningsfrågor och resultat lyftes fram”, 
säger Holmfors.

Under bokmässan producerade Hanaholmens 
representanter också ett stort antal podcasts 
med intervjuer och diskussioner, som spreds 
via Hanaholmens sociala mediekanaler.

Hanaholmen tog också i bruk en helt ny mon-
ter under mässan, som lockade till ett större 
antal spontana besök och diskussioner med 
nuvarande och blivande samarbetspartner.

Tina Räihä, Henrik Huldén och Janne Wikström ledde Hanaholmens program på bokmässan i Göteborg i september 2019.
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Hanaholmens program på Göteborgs bokmässa
Vi vet för lite och tycker för mycket
Per Svensson, Mikko Majander, Margareta Melin, Sirpa Kähkönen  
och Henrik Huldén
En diskussion om för- och nackdelar med yttrandefriheten på nätet. 

En vers för dagen x 2 
Catharina Grünbaum och Henrik Huldén 
Om finsk och svensk dagsverskultur. 

Regeringsbildning, blockpolitik och vallöften
Erja Yläjärvi, Marie Demker och Henrik Huldén.
Dialog om historiska och aktuella skillnader i svenskt och finskt  
valsystem

Litteratur som en samhällskraft x 2 
Aleksander Motturi, Björn Ranelid, Tiia Strandén, Agneta Rahikainen  
och Philip Teir

Regeringsbildning, blockpolitik och vallöften
Åsa Lindestam, Mikko Majander och Henrik Huldén
Diskussion om skillnader i svenskt och finskt valsystem och om 
populismens vinningar på bekostnad av sakliga valkampanjer.

Allmän och lika rösträtt x 2 
Dick Harrison, Nils Erik Villstrand och Tina Räihä 

Med samtalet som vapen
Mina Dennert, Björn Ranelid, Erja Yläjärvi, Karin Olsson och Henrik 
Huldén
Diskussionen blev ett samtal om balansgången mellan personlig 
insats och personlig utsatthet.

Jämställdhet och kunskap – Nordens trumf i Europa
Charlotte Silander, Liisa Husu och Janne Wikström
Bäste broder. Kära syster. Nätverkens betydelse för karriären
Liisa Husu och Janne Wikström

Kunskap som en väg till global jämställdhet
Liisa Laakso, Pär Lager, Annelie Börjesson, Ragnhild Therese Nordvik  
och Janne Wikström
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Diskussionen om allmän och lika rösträtt med professorerna Dick Harrison och Nils Erik Villstrand lockade stor 
publik på bokmässan i Göteborg. Hanaholmens Tina Räihä modererade samtalet.
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Nordiska Nätter med svenska 
artister 
Hanaholmens egen kulturfestival Nordiska 
Nätter ordnades år 2019 för tredje gången i 
följd.

Festivalen, som gick av stapeln den 4 till 5 
oktober, samlade omtyckta musiker, förfat-
tare, konstnärer och forskare till uppträdan-
den, föreläsningar, stillsamma samtal och 
litterära möten.

Nordiska Nätter har vuxit för varje år som gått 
och nu uppnåddes ett totalt besökarantal på 
drygt 600 personer. I samband med Nordiska 
Nätter-festivalen ordnades också en barn-
boksdag, som lockade ett stort antal littera-
turintresserade barnfamiljer till Hanaholmen. 

Bland årets mera kända artister märktes de 
svenska musikerna Timo Räisänen och Pernilla 

Andersson. Dessutom deltog LEGO-koncer-
nens chefsdesigner Zina Kranck, Svenskt 
Tenns intendent Per Ahldén, bildkonstnären 
Kaarina Kaikkonen samt kökscheferna Viktor 
Eriksson och Lukas Hemnell.

Sveriges ambassadör Anders Ahnlid, national-
ekonomen Sixten Korkman, Norges ambassa-
dör Dag Stangnes och Kemiindustrin r.f: s VD 
Mika Aalto bidrog med mera samhällsorien-
terade programpunkter om Brexit respektive 
norsk och internationell ekonomi och politik. 

Pernilla Andersson. Foto: Magnus ”Mao” LindholmTimo Räisänen. Foto: Jakke Nikkarinen
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Jag skulle gärna se att 
Hanaholmen fortsätter med 
Nordiska Nätter-festivalen 
 
Jenni Sainio, utvärderare

Nordiska Nätter – en utvärdering
2019 års upplaga av Nordiska Nätter-festivalen 
granskades också av en utomstående utvär-
derare. Även om det finns rum för förbättring 
på ett flertal områden, var granskarens slutsats 
att Hanaholmen bör fortsätta med festivalen. 

Enligt utvärderaren ser man tydligt, inte bara 
ekonomiskt, att festivalen utvecklats år för år. 
Programmet är omfattande och varierat. Det 
är en styrka att Nordiska Nätter skiljer sig från 
övrigt motsvarande utbud på marknaden. 
Hanaholmens läge och programmets sam-
mansättning gör Nordiska Nätter-festivalen 
unik. 

Samtidigt finns det rum för 
förbättring. Även om Nord-
iska Nätter-festivalens besö-
karsiffror ökat i jämn takt, 
kan såväl festivalkonceptet 
som publikarbetet utveck-
las för att nå en bredare publik. Borde festi-
valen satsa på minst en riktigt känd artist för 
att locka större skaror? Eller är det just bred-
den utan tydliga fixstjärnor som även i fortsätt-
ningen bör vara festivalens credo? 

En utmaning är enligt granskaren Hanahol-
mens profil. Festivalen kunde gagnas av att 
ännu flera blir medvetna om att kulturcentret 

är öppet för alla och envar. Här kan nya, ovän-
tade samarbetspartners bidra till att Hanahol-
men får en mera öppen prägel. 

Enligt utvärderaren jobbar Hanaholmen 
redan nu med publikarbetet på ett medvetet 
och strategiskt sätt och Nordiska Nätter-festi-
valen kunde integreras i detta arbete. Hana-
holmen kan analysera vilken typ av långsiktiga 
insatser som krävs och framförallt vilka mål-
grupper man borde vända sig till för att nå en 
möjligast bred festivalpublik. 

Hanaholmen kan också foku-
sera mera på paketeringen 
av festivalens innehåll, t.ex. 
genom att skapa färdiga rutter 
genom programmet för speci-
fika målgrupper. Artister och 
föreläsare kunde också enga-
geras för att tillfälligt ta över 

någon av Hanaholmens sociala mediekonton, 
för att publicera innehåll om festivalen ur sitt 
eget, personliga perspektiv. 

Viktigt är också att personalen är ordentligt 
briefade inför festivalkvällen och att de enga-
gerar sig i programmet, arrangemangen, kun-
der och besökare fullt ut.

Hanaholmen kan analysera vilken 
typ av långsiktiga insatser som krävs 
och framförallt vilka målgrupper man 
borde vända sig till för att nå en möj-
ligast bred festivalpublik 
 
Jenni Sainio, utvärderare

Nordiska Nätter 2019
• 600 besökare 
• Närmare 40 programpunkter
• Över 30 medverkande artister från 

alla nordiska länder 
• Mediesynlighet: Helsingin Sanomat,  

Hufvudstadsbladet (3 artiklar), Yle 
Radio Suomi (intervju med LEGO:s 
Zina Kranck), Yle svenska, Länsiväylä 

• Annonsering: Länsiväylä (tryckt 
annons) och Helsingfors Metro 
(längre kampanj i tunnelbanevag-
narna)
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HanaAcademy – inspirerar 
till svensk-finsk forskning

Hanaholmens HanaAcademy strävar efter att 
utveckla nya samarbeten mellan Sverige och 
Finland inom forskning och högre utbildning. 

Sedan starten 2010 har projektet skapat ett 
stort antal nya nätverk och stimulerat till ett 
flertal gränsöverskridande forskningssamar-
beten. 

Under 2018 utvärderades HanaAcademys 
arbete av en extern utvärderingsgrupp, bestå-
ende av bland andra professor emerita Gunnel 

Gustafsson och kansler emeritus Thomas 
Wilhelmsson. I rapporten konstaterades 
att HanaAcademy nått ut till ett stort antal 
människor och fått till stånd överraskande 
mycket med en begränsad budget. Därför 
rekommenderades att HanaAcademy skulle 
fortsätta sin verksamhet enligt nuvarande 
modell.

HanaAcademy – program 2019
• Bilateral lärarutbildarträff. Två dagar lång konferens om lärarutbild-

ning i Sverige och Finland. Syftet med träffen var att främja en kvalita-
tiv utveckling av lärarutbildningen i de båda länderna. 

• The Annual Hanaholmen Lecture 2019. Den svenska historikern och 
På Spåret-vinnaren Gunnar Wetterberg höll huvudtalet under semi-
nariet, där skogen granskades ur olika synvinklar: biologi, ekonomi och 
historia. 

• Exkursion till finländska skolor 2019. Svenska gymnasielärare besökte 
tre finländska gymnasieskolor för idéutbyte och inspiration. Lärarna 
hade inspirerats av HanaAcademys diskussion om flerspråkighet på 
bokmässan i Göteborg och ville nu undersöka det finska skolsystemet 
på plats. 

• Bokmässan i Göteborg. HanaAcademy deltog med ett flertal popu-
lära programpunkter under bokmässan 2019. 

• Professionsutveckling för mångfald inom lärarutbildningen i samar-
bete med Nordplus och Uppsala universitet. 

• Seminarium om utrikes- och säkerhetspolitisk forskning i Norden
• Hållbarhet och mat i Sverige och Finland 
• Stig in – Come In – Astu sisään i två omgångar. Rundabordssamtal 

och workshops om utvecklingen av ett multikulturellt storstadsom-
råde. Seminariet utmynnade i en mera djuplodande skrift under rub-
riken Futuric – the Multicultural Helsinki Region, där forskare och 
andra experter ger råd om hur regionen borde utvecklas.
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Historikern och På spåret-vinnaren Gunnar Wetterstrand besökte Hanaholmen den 27 november 2019. Foto: Christine Olsson. 

Ett av de projekt HanaAcademy var 
med och arrangerade utmynnade i skrif-
ten Futuric – the Multicultural Helsinki 
Region, där forskare och experter ger sin 
syn på den framtida stadsutvecklingen
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HanaAcademy skapar mervärde i Göteborg – en berättelse från Schillerska 
gymnasiet

Lina Aamot Carlsson och hennes kollega Kata-
rina Andersson arbetar som lärare i svenska 
som andraspråk på Schillerska gymnasiet i 
Göteborg.

Tillsammans driver de ett utvecklingsarbete 
på sin arbetsplats, som innebär att de har fått 
tid avsatt för att utveckla formerna runt ämnet 
på sin skola. Deras långsiktiga mål är att höja 
statusen för ämnet, öka måluppfyllelsen för 
eleverna, samt sprida kunskap om vad ämnet 
innebär.

Vi frågade Lina Aamot Carlsson vilken bety-
delse Hanaholmens insatser haft för deras 
arbete.

Hur kom ni i kontakt med Hanaholmen?

Under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 
2018 fanns flera intressanta programpunk-
ter på Finlandsarenans scen. Ett var med två 
unga författare som talade om språk och iden-
titet och om svenska språkets ställning i Fin-
land idag. (HanaAcademys projektchef) Janne 
Wikström var moderator vid detta tillfälle och 
vi såg hur våra tankar med projektet passade 
in i det förda resonemanget och presenterade 
vår projektidé. Janne Wikström besökte sedan 
vår skola och vi hade fortsatt mejlkontakt, vil-
ket resulterade i att vi gjorde en studieresa till 
Helsingfors hösten 2019. 

Vilken betydelse hade Hanaholmen för ert 
arbete?

Under vårt besök i Helsingfors bodde vi en 
del av tiden på Hanaholmens konferenshotell 
och fick sedan lotsning till och från våra stu-
diebesök av Janne Wikström. Vi besökte Mei-
lahden yläasteen koulu, språkbadsskolan på 
högstadienivå. Vi kunde samtala med rektor, 
lärare och två elever. Vidare gjorde vi studiebe-
sök på Helsingin Kielilukio, en gymnasieskola 
med språklig inriktning, i Östra Centrum. Man 
undervisade bland annat i svenska och finska 
som andraspråk. Här fick vi göra auskultationer 

och hade ett mycket långt samtal med lärare, 
specialpedagog och rektor. Slutligen gjorde 
vi ett studiebesök på Mattlidens gymnasium, 
där vi fick en inblick i den svenskspråkiga gym-
nasieskolan i Finland. Rektorn informerade 
om det finska skolsystemet och om den egna 
gymnasieskolan. Därefter fick vi även där följa 
med på olika lektioner. Vi har genom Hana-
holmen fått en intressant inblick i det finska 
skolsystemet. 

Kan du kort beskriva era erfarenheter av att 
samarbete med Hanaholmen?

Våra erfarenheter kan summeras som mycket 
goda. Vi har fortsatt kontakt med Janne Wik-
ström och lärarna på gymnasieskolorna i Hel-
singfors.

Hur kan Hanaholmen bli ännu bättre på att 
hjälpa personer i din ställning?

Lärare har ganska fulla scheman och det var 
mycket uppskattat från vår sida att få hjälp 
med planeringen av vårt studiebesök. Kan-
ske kan Hanaholmen ordna föreläsningsserier 
eller seminarier som kretsar kring språk- och 
identitetsfrågor och svenska språkets ställning, 
riktat till lärare i de båda länderna? Litteratur-
perspektivet är också intressant, med fokus 
på urvalet av skönlitterära texter att använda 
i klassrummet. Lärare kan utbyta erfaren-
heter om kursernas centrala innehåll, hur vi 
organiserar undervisningen och de metoder 
vi använder. Kanske kan Hanaholmen dess-
utom bistå i logistiken runt framtida elevut-
byten? Det krävs alltid extra energi för att orka 
driva igenom utbyten och det är gott om man 
kan få hjälp att uppbåda denna energi.
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Lina Aamot Carlsson (till vänster i bild) och Katarina Andersson är lärare i svenska och svenska som andra-
språk vid Schillerska gymnasiet i Göteborg. I mitten Hanaholmens projektchef Janne Wikström.

Vi har genom 
Hanaholmen fått en 
intressant inblick i det 
finska skolsystemet 
 
Lina Aamot Carlsson, 
Schillerska gymnasiet i 
Göteborg
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Bibliotekspolitik i Sverige och 
Finland – ömsesidig lärdom 
I oktober ordnade Hanaholmen ett brett upp-
lagt seminarium om Sveriges och Finlands 
bibliotekspolitik.

Tanken med seminariet var att skapa ömsesi-
dig förståelse för varandras målsättningar och 
visioner och att dra lärdom av olika erfaren-
heter.

Sverige står i beråd att ta i bruk en ny bibli-
oteksstrategi med fokus på nationella digi-
tala bibliotekstjänster, en process man redan 
länge jobbat med i Finland.

Chefen för den publika verksamheten på 
Kungliga biblioteket i Stockholm, Christina 
Jönsson Adrial, betonar Hanaholmens roll som 
kontaktskapande instans i sammanhanget.

”Om det inte vore för Hanaholmen så hade 
seminariet inte kommit till stånd. Jag tycker 
också att miljön och inramningen bidrog 

till goda samtal”, berättar Christina Jönsson 
Adrial.

Enligt Jönsson Adrial har Sverige och Finland 
mycket att lära av varandra när det gäller bib-
liotekspolitik.

”Det finns både likheter och skillnader. Efter-
som jag var en av presentatörerna så var det 
intressant att få ta emot synpunkter på för-
slaget till nationell biblioteksstrategi. Jag är 
väldigt imponerad av hur man arbetar med 
det digitala biblioteket i Finland”, konstaterar 
Jönsson Adrial.

Utan Hanaholmen hade 
seminariet inte kommit till stånd 
 
Christina Jönsson Adrial, chef, 
Avdelningen för publik verksamhet, 
Kungliga biblioteket, Stockholm

Foto: Ville Vaarne, Suomen Kirjastoseura 
– Finlands biblioteksförening
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Framtidsforum 2019 lockar 
den svenska och finska 
affärseliten
Hanaholmens årligen återkommande affärs-
seminarium, Future Forum, ägde år 2019 rum 
under rubriken Upskilling the workforce – new 
opportunities for people and organizations. 

Under seminariet analyserades den fjärde 
industriella revolutionen (4IR) ur ett fort-
bildningsperspektiv. Hur skall det skriande 
behovet av fortbildning inom företag och 
organisationer i Finland och Sverige hanteras 
och tacklas? Huvudtalet hölls av AB Volvos sty-
relseordförande Carl-Henric Svanberg. 

”Hanaholmen besöks utan tvekan av väldigt 
intressanta personer som har mycket att bidra 
med. Vi behöver den här typen av platser för 
att kunna samlas och nätverka”, konstaterar 
Svanberg. 

Enligt Svanberg är Hanaholmens affärssemi-
narium både relevant och intressant. 

”Det var fint att se att den här frågan är vik-
tig för så många. Förändringen kommer att 
skapa nya jobb, men ett livslångt lärande är 
centralt och alla måste inkluderas. Det är ett 
stort ansvar som vilar på företagens och de 
politiska ledarnas axlar”, påpekar Svanberg. 

Bland övriga representanter från näringsliv, 
ministerier och universitet märktes styrelse-
ordförande Anna Nilsson-Ehle från Vinnova, 
VD Pekka Lundmark från Fortum, VD Karoli 
Hindriks från Jobbatical, styrelseordförande 
Risto Siilasmaa från Nokia och F-Secure och 
rektor Ilkka Niemelä från Aalto-universitetet. 

Bland åhörarna i det fullsatta auditoriet satt 
företagsledare, direktörer, unga ledare och 
akademiker. Miltton Networks Noora Löfström 
är en av Kulturfonden för Sverige och Finlands 
och Hanaholmens Tandem Leadership-alum-
ner. 

”Jag gillade Risto Siilasmas idé om ett bäst 
före-datum för utbildning. I framtiden måste 
arbete och utbildning flyta in i varandra bättre 
och smidigare”, konstaterar Löfström. 

Sveriges Ambassadör i Helsingfors, Anders 
Ahnlid, satt också i publiken. 

”Hanaholmen är en kronjuvel och en viktig 
pådrivande kraft för förhållandet mellan Sve-
rige och Finland. Det här var ett av de bästa 
seminarier jag deltagit i på Hanaholmen. Pro-
blemen har tydliggjorts och det står klart vad 
som nu bör hända. Vi kan se att vi har tydliga 
styrkor inom det nordiska utbildningsväsen-
det och i arbetslivet, men nu måste vi under-
söka vad allt detta innebär i form av konkret 
samarbete mellan regeringarna och universi-
teten”, konstaterar Ahnlid.

Problemen har tydliggjorts och 
det står klart vad som nu bör 
hända. 
 
Anders Ahnlid, Ambassadör 

Hanaholmen besöks utan tvekan av 
väldigt intressanta personer som har 
mycket att bidra med. Vi behöver den 
här typen av platser för att kunna 
samlas och nätverka 
 
Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande AB 
Volvo 
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FUTURE FORUM 2019 — TALARE OCH PANELISTER
Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande AB Volvo, 
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA och  
European Round Table of Industrialists, ERT
Timo Ahopelto, Partner, Lifeline Ventures 
Pekka Lundmark, VD, Fortum 
Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande, Vinnova 
Anne Brunila, ordförande, Utbildnings- och  
kulturministeriets framtidspanel 
Kerstin Jacobsson, chef, utbildningsdepartementets  
universitets- och högskoleenhet 
Petri Haltia, seniorrådgivare, Utbildnings- och  
kulturministeriet
Ilkka Niemelä, rektor, Aalto-universitetet
Göran Sandberg, professor, Umeå universitet
Pär Lager, styrelsemedlem, rådgivare och författare 
Susanne Ackum, tidigare statssekretetare
Malin Bendz, Executive VP, HR, Stora Enso 
Karoli Hindriks, VD och grundare, Jobbatical 
Melker Jernberg, Executive VP Volvo Group, President, 
Volvo Construction Equipment 
Risto Siilasmaa, styrelseordförande, Nokia och F-Secure 
Vesa Vihriälä, statssekreterare, statsrådets kansli, tidigare 
chef för ETLA

Moderatorer: Kaius Niemi, chefredaktör, Helsingin  
Sanomat och Helena Stålnert, seniorrådgivare, Stålnert 
Kommunikation AB
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År 2019 lät Hanaholmen i samarbete med 
Kulturfonden för Sverige och Finland, Sveriges 
ambassad i Helsingfors och Business Sweden 
utföra en rapport om det svenska näringslivet 
i Finland.

Studien, som utfördes av en grupp studenter 
vid Hanken Svenska handelshögskolan i Hel-
singfors, visar att även om handelsrelationerna 
mellan Finland och Sverige på många plan är 
väldigt goda, finns det många mindre företag 
i Sverige som ännu inte fått upp ögonen för 
Finland: 

”Officiella och inofficiella nätverk och stöd är 
viktiga för att svenska företag ska etablera sig i 
Finland. De företag som inte har nätverk i Fin-
land förbiser ofta den finska marknaden när 
de överväger internationalisering. Problemet 
är inte att det skulle saknas stöd för svenska 
företag som är intresserade av att etablera sig 
på den finska marknaden, utan snarare att de 
rätta aktörerna inte hittar varandra”.

För att åtgärda kunskapsbristen föreslår studiegruppen 
följande: 
• Sammanfatta tillgänglig marknadsinformation och information om stödorga-

nisationer. 
• Sökmotoroptimering av Team Swedens webbsidor så att företag som söker 

efter marknadsinformation lättare kan hitta den. 
• Erbjuda möjligheter för företag och privatpersoner att bygga nätverk och få 

tillgång till marknadsinformation genom evenemang och utbildningar.
• Rikta marknadsföring till och öka samarbetet med företagsinkubatorer som 

arbetar med mindre företag.
• Stödja en eventuell handelsförening som arbetar för att skapa ett nätverk för 

svenska företag som är verksamma i Finland eller intresserade av att starta 
verksamhet i Finland

Källa: Svenska näringslivet i Finland – en sammanfattning, 2019

HBL, 13 september 2019

Svenska näringslivet i Finland – rapport visar på tydliga 
utvecklingsbehov 
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Konst och 
konstutställningar

Hanaholmens konstverksamhet 2019 inled-
des med skådespelaren och konstnären 
Mikael Persbrandt och avslutades med Lilje-
valchs konsthall.

Däremellan gästades galleriet av konstnärer 
som Lars Lerin och Diana Agunbiade-Kolawole 
från Sverige samt av Felipe de Ávila Franco och 
Matti Pikkujämsä från Finland.

Hanaholmens utställningsverksamhet har 
överlag fått sig ett markant lyft under de 
senaste två åren med tusentals besökare till 
de olika utställningarna. Endast Lerin och 
Persbrandt, som båda ställde ut för första 
gången i Finland, drog närmare 23 000 perso-
ner till Galleriet. Utställningarna väckte också 
stor medial uppmärksamhet, framförallt i Fin-
land, men lokalt även i Sverige.

”Allt fungerade mycket bra och smidigt och 
konstnärerna själva var båda mycket nöjda 
med arrangemangen. Jag vill gärna samar-
beta med Hanaholmen framöver”, konstaterar 
Carina Deschamps, som är konstnärlig repre-
sentant för Mikael Persbrandt och konstnärlig 
och litterär agent för Lars Lerin.

Medan Lars Lerin är en etablerad konstnär med 
närmast ikonstatus i Sverige, är Persbrandt 

fortfarande främst känd som en framstående 
skådespelare.

”För Mikael var det nog en stor fjäder i hat-
ten att kunna ställa ut på Hanaholmen. Jag 
hoppas att båda utställningarna bidrog till att 
öka kunskapen om modern svensk konst i Fin-
land”, säger Deschamps.

Kuratorn Veera Pekkinen från föreningen Illus-
tratörerna i Finland ser också positivt på sam-
arbetet kring Matti Pikkujämsä-utställningen. 

”Vi är väldigt nöjda med utställningen och 
besökarantalet på Hanaholmen. Utrymmet, 
mediesamarbetet – allt löpte fint”, säger Pek-
kinen.

Det här var första gången det ordnades en 
utställning med verk av årets illustratör i Fin-
land. Veera och hennes kollegor fick därför 
nya, användbara idéer för hur projektet kan 
utvecklas framöver.

”Även konstnären var mycket nöjd, inte minst 
för att han erbjöds en möjlighet att delta i 
andra evenemang vid sidan om utställningen, 
som Nordiska Nätter-festivalen”, konstaterar 
Pekkinen.

YLE, 24 maj 2019Östra Småland, 13 november 2019
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Kulturfonden för Finland och Danmarks ordförande Juha Rantanen i samspråk med konstparkens kura-
tor Maaretta Jaukkuri och Hanaholmens tidigare direktör Anna-Maija Marttinen vid invigningen av 
konstverket Fragmented Circle i oktober 2019.
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Konsten utanför – Hanaholmens 
konstpark 

Hanaholmens konstgalleri vid havet, konstpar-
ken, fortsatte att utvecklas under 2019.

I början av oktober installerades ett nytt konst-
verk av den omtalade, internationellt erkända 
danska konstnären Jeppe Hein. Verket, Frag-
mented Circle, är en donation av Kulturfon-
den för Finland och Danmark, som arbetar för 
att främja samarbetet och kulturutbytet mel-
lan länderna.

”En central beståndsdel i Jeppe Heins verk är 
åskådarens, betraktarens upplevelse. Därför 
använder sig Hein ofta av spegeln och speg-
lande element i sina arbeten. Hein är överlag 
fascinerad av mänskligt välmående och före-
språkar miljömedvetenhet, yoga och en känsla 
av ”just här och just nu”, konstaterar kuratorn 

för Hanaholmens konstpark Maaretta Jauk-
kuri. 

Under året fick konstparken också nya infor-
mativa skyltar, som vägleder konstintresse-
rade besökare. Tanken med hela parken är att 
skapa en välkomnande konstmiljö, som ökar 
intresset för finsk, svensk och nordisk konst.

Skyltarna är en del av det mera omfattande 
publikarbete som Hanaholmen satsat på 
under 2019. Arbetet inbegriper ett stort antal 
nya skyltar som placerats både i konstparken 
och runtom hela kulturcentret. Dessutom har 
det producerats en ny konstbroschyr samti-
digt som hemsidorna uppdaterats och gjorts 
ännu mera besökarvänliga.

Under 2019 satsade Hanaholmen på sitt publikarbete, bland annat genom att förbättra skyltningen på hela området. Foto: 
Hanaholmen.
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Sverige och Finland möts på 
Skillnaden i centrala Helsingfors 

Den 13 september 2019 invigdes den svenska 
konstnären Eva Langes konstverk TRO HOPP 
KÄRLEK på Skillnaden utanför Svenska Tea-
tern i Helsingfors.

Verket har skapats inom ramen för konst-
projektet Två länder – en framtid, som 
administrerats av Hanaholmen och som upp-
märksammar den månghundraåriga gemen-
skapen mellan Sverige och Finland.

Tack vare projektet har två offentliga konstverk 
skapats, ett i Stockholm och ett i Helsingfors. 
Den finländska konstnären Marja Kanervos 
ÅR TAL invigdes redan i augusti 2017 på Eng-
elbrektsplan i Stockholm medan Eva Langes 
skulpturer överläts till Helsingfors stad i sep-
tember 2019. Verket ingår nu i Helsingfors 
konstmuseums (HAM) samlingar.

Under invigningsprogrammet, som modere-
rades av konferencier Maria Sid, hördes offi-
ciella hälsningar från Sveriges utrikesminister 
Ann Linde, Finlands minister för nordiskt sam-
arbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, 
Helsingfors stadsfullmäktiges ordförande Otso 
Kivekäs och Stockholms kommunfullmäkti-
ges ordförande Cecilia Brinck.

Enligt minister Thomas Blomqvist symbolis-
erar Eva Langes konstverk på ett utmärkt sätt 
de fina vänskapsbanden mellan Finland och 
Sverige. Utrikesminister Ann Linde konstate-
rade i sin tur att Sverige älskar Finland.

”Konstverket kommer att symbolisera Sveri-
ges och Finlands särskilda band till varandra”, 
sade Linde.

Konstnären Eva Lange betonade konstens 
betydelse i samhället och gav en förklaring till 
namnet på sitt verk.

”Det handlar om tro på det som vi vill för-
verkliga. Det handlar om hopp för att kunna 
genomföra förverkligandet av en bättre värld. 
Kärlek är nödvändigt, ingenting blir utan kär-
lek”, konstaterade Lange.

Onekligen är det så att verken 
för våra länder samman. Det har 
varit många resor kors och tvärs 
av tjänstemän och konstnärer 
från Sverige och Finland under 
dessa år, så man kan säga att 
konstprojektet lett till fördjupad 
dialog mellan våra länder 
 
Mårten Castenfors, Chef, Liljevalchs 
konsthall

”Det är ingen överdrift att säga att Sverige älskar Finland...
Konstverket kommer att symbolisera Sveriges och Finlands 
särskilda band till varandra.”
Sveriges utrikesminister Ann Linde
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Eva Langes TRO HOPP KÄRLEK på Skillnaden utanför 
Svenska Teatern i Helsingfors

Invigningsceremonin lockade åskådare trots ett ihärdigt höst-
regn. 

Under invigningen bjöds det på underhållning och show med svenska och finska artister som Patrik Isaksson och Jore  
Marjaranta. 
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Mera Konst! – arbetet får ny 
spridning

Hanaholmens Mera Konst! -projekt samman-
förde kommuner från Sverige och Finland för 
att utveckla nya sätt att upphandla offentlig 
konst.

Projektet pågick mellan åren 2016 till 2018 
med stöd av undervisnings- och kulturminis-
teriet.

Under projektets gång bekantade sig delta-
garna med aktuella konstprojekt i olika städer 
i Finland och i Sverige: Björneborg, Karleby, 
Riihimäki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, 
Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala.
I Uppsala fick en finsk konstnär ett gestalt-
ningsuppdrag för Uppsala kommuns centrum 
med utgångspunkt i Finlands firande av 100 
år av självständighet.

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

År 2019 träffades 25 yrkesverksamma perso-
ner inom det offentliga konstarbetet i Sverige 
och Finland ännu en gång på Hanaholmen för 
att analysera Mera Konst!-projektet och följa 
upp det arbete som redan gjorts.

Under seminariet lanserades en ny, sam-
manfattande broschyr med erfarenheter och 
rekommendationer för det fortsatta arbetet. 
Publikationen erbjuder råd och rön till kom-
muner i Sverige och Finland som vill utveckla 
sin sakkunskap som konstbeställare.

Hanaholmen gör ett 
fantastiskt arbete; dels 
med Mera Konst-projektet 
och att sprida kunskap om 
offentlig konst mellan och 
inom nationerna och dels 
genom samarbetsprojektet. 
I Hanaholmens regi har det 
givits möjlighet att utbyta 
erfarenheter och kunskap 
om hur man kan arbeta med 
offentlig konst 
 
Stefan Hagdahl, chef, Stockholm 
Konst
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Konsten och kulturen för Sverige 
och Finland närmare varandra

Hanaholmens konstutställningar, de kulturpo-
litiska seminarierna och andra kulturella och 
politiska evenemang har alla något gemen-
samt.

De bidrar till att stärka samarbetet mellan Fin-
land och Sverige samtidigt som de erbjuder 
en plattform för olika aktörer att visa upp och 
berätta om sina arbeten, skapa nya nätverk 
och utbyta fruktbara tankar och idéer.

Inom konsten bidrog konstnärer som Mikael 
Persbrandt, Lars Lerin, Matti Pikkujämsä och 
Liljevalchs till att nya besökarskaror fick upp 
ögonen för Hanaholmen som aktör och desti-
nationsort. Samtidigt stärktes Hanaholmens 
varumärke i Sverige, eftersom såväl Lars Lerins 
akvareller som Liljevalchs vårsalong på Hana-
holmen intresserade svenska medier.

Lerin var en jämförelsevis okänd konstnär i Fin-
land innan utställningen på Hanaholmen. Lil-
jevalchs hade aldrig tidigare begett sig utanför 
Sveriges gränser med sin vårsalong. Genom 
att föra fram dessa konstnärer och institu-
tioner i Finland hjälpte Hanaholmen till att 
öka kännedomen om såväl konstnärerna och 
institutionerna själva, som om Sverige som 
ett dynamiskt konstcentrum i Norden och i 
Europa.

Ett av de många konstseminarier som Hana-
holmen arrangerade, Opening the Nordic Art 
Sector, bidrog till att skapa en viktig diskus-
sion om utlandsfödda konstnärers och kultur-
arbetares inkludering i Sveriges och Finlands 
konst- och kultursektor. Samtidigt skapades 
nya kontakter parterna emellan.

”Vi är glada över att Hanaholmen vill lyfta 
fram frågor om hur vi i Finland, Sverige och 
det övriga Norden tillvaratar det kunnande, de 
internationella nätverk och det multikulturella 
kapital som invandrare bidrar med. Seminariet 
bidrog dessutom med nya kontakter och syn-
vinklar”, konstaterar Tomi Purovaara, tidigare 

verksamhetschef för Globe Art Point, en orga-
nisation som arbetar för inkludering och jäm-
likhet inom den finska konstsektorn.

Galleriet - utställningar 2019
• Mikael Persbrandt – Into the Woods
• Felipe de Ávila Franco – Insolit Solids
• Diana Agunbiade-Kolawole – Morning 

after breakfast
• Lars Lerin – akvareller
• Matti Pikkujämsä – årets illustratör i Fin-

land
• Liljevalchs konsthall – Vårsalongen 2019 i 

urval
• Förutom utställningarna i galleriet ord-

nade Hanaholmen också en utställning 
med ljuskonst, Lux Hanaholmen, i sam-
arbete med Lux Helsinki. Det var första 
gången Lux Helsinki tog sig utanför Hel-
singfors gränser. Ljuskonstverken place-
rades runtom i huset och även utomhus. I 
samband med utställningen ordnades en 
publikvänlig konstnärsträff mellan finska 
och svenska ljuskonstnärer.

Konst och Kultur 2019
• 16 evenemang 
• Över 20 konstrundvandringar 
• Ca 18 000 deltagare 
• 60 samarbetspartners 

Oväntade samarbeten är alltid kul. 
Och den lilla aptitretaren vi gjort om 
Vårsalongen är i all sin anspråkslöshet 
något som piggar upp – och vem 
vet...kan leda till andra samarbeten i 
framtiden 
 
Mårten Castenfors, chef, Liljevalchs konsthall
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Hanaholmens filmer 2019
Hanaholmen visar årligen ett flertal nordiska 
filmer helt gratis. Tanken är att ge spridning 
åt välgjorda filmer, som i normala fall inte 

14.1.2019
11.2.2019 
11.3.2019

8.4.2019
6.5.2019

Svanurinn
Amatörer
Gräns
Euphoria
Aniara

2.9.2019
7.10.2019
4.11.2019 
2.12.2019

Woman at War
Britt-Marie var här
Amundsen
Happy Ending

VÅRENS FILMER HÖSTENS FILMER

kommer upp på biografer i Finland. Filmvis-
ningarna är mycket populära och drar i regel 
fulla hus.
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Hanaholmens kurser 2019
Hanaholmen ordnar årligen ett stort antal kur-
ser och utbildande seminarier för studerande, 
skollärare, universitetslektorer, forskare, jour-
nalister, tjänstemän och andra intresserade. 

Kurserna handlar om allt från allmän fortbild-
ning eller fördjupning till kulturkunskap och 
språkundervisning på olika nivåer. 

Kursprogrammen varierar från kortare semi-
narier till flera dagars konferenser.

Hanaholmen bidrar till förbättrad 
vård för finsktalande i Sverige
Ett av de kompetensfrämjande fortbildnings-
projekt som Hanaholmen ordnade 2019 
– Språk och kultur inom vård och omsorg – 
genomfördes i nära samarbete med Fin-
landsinstitutet i Stockholm, yrkeshögskolan 
Metropolia i Helsingfors samt med ett flertal 
kommuner i Sverige. 

Målet med det två-åriga projektet var att öka 
språk- och kulturkunskaperna bland såväl stu-
derande som personal inom den svenska och 
finska vården och omsorgen. 

I projektet, som fick stöd av Nordplus nord-
iska språk-programmet, ingick tre konferen-
ser med studiebesök och olika workshops. 
Experter höll föredrag om aktuella forsknings-
resultat medan anställda inom social- och 
hälsovården genomförde var sitt utvecklings-
projekt. Deltagarna presenterade de olika pro-
jekten för varandra vilket ökade förståelsen för 
behovet av kulturkompetens inom äldreom-
sorg och anhörigstöd.

Enligt SVT, som rapporterade om utveck-
lingsprojektet i Gävle, är behovet av finsk-
språkig äldrevård redan nu stort i Sverige och 
det kommer att växa framöver. Förutom från 
Gävle deltog representanter från Luleå, Upp-
lands-Väsby och Tierp i projektet. De är alla 
förvaltningsområden som fått i uppdrag att 
erbjuda finskspråkig service i Sverige.

Språk och kultur inom 
vård och omsorg
• Projekt för ökad språk- och kul-

turkompetens bland stude-
rande och personal inom vård 
och omsorg i Sverige och Fin-
land

• Omfattar 4 svenska kommuner 
• Förbättrar kunskapen om vård 

av äldre med finskspråkig bak-
grund

• Främjar språk och kulturkun-
skaper i båda länderna 

• Skapar nya nätverk 
• Ökar studerandes intresse i Fin-

land att lära sig svenska 
SVT, 15 februari 2019
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Hanaholmens kurser 2019
• Finlandsorientering: språk- och kulturkurs för 

studerande och lärare från VIA Århus 
• Fortbildningsdagar för Sverigefinska lärare 
• Kurs för journaliststuderande från Sverige och 

Finland. Kursen ordnades i samarbete med Kul-
turfonden för Sverige och Finland 

• Konferens: språk och kultur inom vård och 
omsorg 

• Sommarfinska: intensivkurs på tre olika nivåer 
• Finlandsorientering för nordbor: språk- och kul-

turkurs för studerande och lärare vid Universite-
tet i Sørøst-Norge

• Finlandsorientering för nordbor: språk- och kul-
turkurs för studerande och lärare från UCN, Aal-
borg 

• Konferens: språk och kultur inom vård och 
omsorg

Kursverksamheten i siffror 2019
• 10 enskilda evenemang/ kurser 
• 32 kursdagar
• Närmare 200 deltagare
• 186 övernattande deltagare 
• 668 hotelldygn
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Humanistisk-samhällsvetenskap-
lig skogsforskning i Sverige och Fin-
land. Har engagerat nya forskare och 
nya institutioner i båda länderna.

Forskning kring offentliga måltider 
i Sverige och Finland.

Göteborg 400. Nytt nätverk för pla-
nering av Finlands andel i Göteborgs 
400-årsjubileum 2021.

Språklärare i Göteborg och Hel-
singfors har träffats och skapat 
nya former av samarbete tack vara 
Hanaholmen.

Sustainable Cities in the Nordic-Bal-
tic Region. Ett nätverk bestående 
av personer från universitet i Nor-
den och Baltikum. Nätverket upp-
stod i samband med projektet kring 
hållbar stadsplanering med samma 
namn.

Politiska medarbetare. Nytt nätverk 
bestående av politiska medarbetare 
i Sverige och Finland.

Hanaholmens nya nätverk 2019 - ett urval

Ambassadsamarbete. Tätare sam-
verkan med Finlands ambassad i 
Stockholm.

Nordiska popband. Fyra skolor från 
Finland, Sverige och Norge skapade 
nya kontakter genom det språk- 
och musikprojekt för nordiska gym-
nasiestuderande som ordnades av 
Svenska nu.

Språkbadselever. En ny målgrupp 
för Hanaholmen.

Östersjöfestivalen. Nytt samarbete 
och nya kontakter mellan Hana-
holmen, Sveriges Radio och Ber-
waldhallen kring Östersjöfestivalen. 
Samarbetet 2019 resulterade i en 
diskussion mellan president Tarja 
Halonen och världsviolinisten Pekka 
Kuusisto, som Berwaldhallen strea-
made live på nätet för en interna-
tionell publik. Den efterföljande 
konserten sändes direkt från Ber-
waldhallen till Hanaholmens publik 
i Esbo.
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Offentlig konst. Hanaholmen förde 
samman ett stort antal experter 
inom offentlig konst i Sverige och 
Finland.

Opening the Nordic Art Sector. 
Bidrog till att skapa nya kontakter 
mellan parter i Sveriges och Finlands 
konst- och kultursektor.

Bibliotekspolitik i Sverige och Fin-
land. Sverige står i beråd att ta i bruk 
en ny biblioteksstrategi med fokus 
på nationella, digitala biblioteks-
tjänster, en process man redan job-
bat länge med i Finland. Seminariet 
förde samman aktörer från båda 
länderna för utbyte av tankar och 
idéer.

Museiutbyte. Hanaholmen skapade 
nya kontakter mellan Designmuséet 
i Finland, ArkDes (Sveriges nationella 
centrum för arkitektur och design) 
och SvenskForm.

Living heritage in the Nordic 
countries. Nytt nätverk mellan aktö-
rer som arbetar med nordens imma-
teriella kulturarv.

Europeana. Under Finlands EU-ord-
förandeskap 2019 samlades 
EU-tjänstemän på Hanaholmen för 
ett möte om det europeiska kul-
turarvet. Utgångspunkten för dis-
kussionen var flerspråkighet och 
digitalisering inom ramen för Euro-
peana-tjänsten, som gör Europas 
kulturarv tillgängligt på nätet.

Litteraturexport i Sverige och Fin-
land. Hanaholmen ordnade i samar-
bete med centret för litteraturexport 
i Finland (FILI) och Kulturrådet i Sve-
rige ett seminarium om litteratur-
politik i Norden, som sammanförde 
många nya aktörer inom området.

Mentorskap inom dans och koreo-
grafi. Arts Management Helsinki, 
Hanaholmen, SITE Sweden, Perfor-
ming Arts Hub Norway, Dansehal-
lerne i Danmark och Dance Atelier i 
Island förde samman nordiska aktö-
rer för att diskutera mentorskap och 
skapa nya kontakter.
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Hanaholmens 
fokusområden, 
del 3: Hållbar 
välfärd
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Hållbarhet och ett hållbart tänkande genom-
syrar all verksamhet på Hanaholmen. Det 
handlar om såväl miljömässig, som social och 
ekonomisk hållbarhet.

Konferenshotellet satsar på en möjligast effek-
tiv användning av energi, vatten och kemika-
lier medan avfallet hanteras på ett miljövänligt 
sätt.

Hanaholmens restaurang Johannes undvi-
ker likaså att slösa med energi och vatten och 
fokuserar på högkvalitativa, ekologiska råvaror 
och minsta möjliga matsvinn.

”Det är viktigt för oss här på Hanaholmen att 
vi tar vårt ansvar gällande hållbarhet på alla 
områden. Vi försöker vara ekonomiskt och mil-
jömässigt hållbara med vettiga, långsiktiga 
satsningar och med minsta möjliga resurss-
löseri. Socialt arbetar vi för en välmående och 
väl omhändertagen personal, som utgör grun-
den för allt vårt arbete”, konstaterar Hanahol-
mens VD Gunvor Kronman.

Hanaholmens programavdelning lyfte fram 
hållbarhetstänkandet genom att ordna ett 
flertal evenemang som tangerade ämnet. Här 
kan nämnas de fleråriga projekten Sustaina-
ble Cities in the Nordic-Baltic Region och Globsol, 
som behandlar hållbarhet ur olika synvinklar.

Globsol – global solidaritet
Globsol, global solidaritet, är ett utbildnings-
program för unga från Sverige och Finland. 
Programmet ger deltagarna möjlighet att 
påverka och arbeta med aktuella frågor i enga-
gerande workshops, i samband med föreläs-
ningar och i diskussioner.

I april 2019 träffades Globsol-deltagarna 
återigen på Hanaholmen. Det var det andra 
mötet i en tvådelad kurs som inleddes 2018 
med fokus på mat-, mode- och klädkonsum-
tion. Hur kan vi äta, resa och konsumera på ett 
mera hållbart och etiskt sätt?

Under kursen fick deltagarna talarträning 
med skådespelaren Elisabeth Öhman och 

journalisten och verksamhetsledaren Ted 
Urho. De presenterade också sina egna arbe-
ten, som de producerat på uppdrag av Svenska 
turistföre ningen, Pro Ethical Trade och Viking 
Line.

De medverkande fick även höra ett föredrag av 
Riina Pursiainen, medlem av de ungas Agenda 
2030-grupp och projektkoordinator vid stats-
ministerns kontor i Finland. Pursiainen berät-
tade om hur man kan kombinera arbetet som 
tjänsteman med klimataktivism.

Riina Pursiainen, medlem av de ungas 2030-grupp i Fin-
land samt projektkoordinator vid Statsrådets kansli talade 
om klimatarbete samt vårens riksdagsval i Finland på Glob-
sol 2019.
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Globsol och Regeneration 2030 
skapar gemenskap – och nya idéer 

Efter Globsol-mötet på Hanaholmen erbjöds 
fyra ungdomar, två från Sverige och två från 
Finland, möjlighet att delta i stormötet ReGe-
neration 2030 på Åland i augusti.

ReGeneration 2030 är en ungdomsledd mil-
jöorganisation med samarbetspartners från 
Norden och Östersjöområdet och tanken är 
att uppmuntra ungdomarna att fortsätta 
arbeta med klimat- och miljöfrågor.

En av deltagarna i Globsol och Regeneration 
2030, Minea Julin, deltog också i Alandica 
Debatts diskussion om unga och hållbarhet, 
som modererades av Hanaholmens projekt-
ledare Jonna Similä.

Hanaholmen såg också till att Minea kunde 
delta i tankesmedjan Magmas diskussion på 
Alandica-arenan om det ökade användandet 
av engelska i våra samhällen.

Även sverigefinnen Kalle Kinnunen deltog i 
både Globsol och Regeneration 2030. Enligt 
Kinnunen påminner de båda evenemangen 
om varandra, med den främsta skillnaden att 
Regeneration 2030 var större till formatet.

”Det som Globsol lyckas med varje år är att 
skapa en sorts gemenskap mellan deltagarna, 
trots att man bara träffas några få dagar”, 
berättar Kinnunen.

Regeneration 2030 var enligt Kinnunen en 
annan variant av Globsol.

”Det var väldigt mycket människor och väldigt 
intensivt vilket var kul, men ibland lite överväl-
digande. Utöver att jag fick många nya intryck 
och bekanta upplevde jag också Åland för för-
sta gången. Kanske också nästa Globsol kunde 
ordnas där?”, undrar Kinnunen.

Kalle Kinnunen har tidigare utmärkt sig som 
en uppfinningsrik och påhittig person. 2019 
nominerades han till priset som årets unga 
sverigefinne för att han uppmuntrar unga 

sverigefinländare att lära sig finska. Det gör 
Kinnunen med hjälp av en digital språkkurs, 
Kuusi palaa, som han startat på Instagram.

Även Globsol och Regeneration 2030 gnug-
gade igång Kinnunens geniknölar.

”Under Regeneration2030 utvecklade jag ett 
proof-of-concept som jag än idag jobbar med. 
Det är ett verktyg som skall hjälpa konsumen-
ter att granska företags hållbarhetsarbete 
samt de egna konsumtionsvanorna”, berättar 
Kinnunen.

Kalle Kinnunen hoppas hitta en organisation 
som vill ta över och vidareutveckla konceptet 
nästa år.

”Alla de bilaterala aktiviteter jag varit på till-
sammans med Kulturfonden för Sverige och 
Finland och Hanaholmen har varit väldigt 
betydelsefulla för mig och min karriär. Ju 
mera man satsar på den här typen av utbyten 
för ungdomar desto bättre effekt och större 
ringar på vattnet kan det ge i framtiden. Man 
blir nyfiken och hungrig efter mer”, konstate-
rar Kinnunen.
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Globsol-deltagare 2019. Kalle Kinnunen är fjärde från höger.

Alla de bilaterala aktiviteter jag varit på tillsammans med 
Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen 
har varit väldigt betydelsefulla för mig och min karriär. Ju 
mera man satsar på den här typen av utbyten för ungdomar 
desto bättre effekt och större ringar på vattnet kan det ge i 
framtiden. Man blir nyfiken och hungrig efter mer  
Kalle Kinnunen
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Sustainable Cities in the 
Nordic-Baltic Region
Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region 
är ett nytt Nordplus Horizontal-finansierat 
projekt, som är en fortsättning på Nordic City 
Challenge, som pågick mellan åren 2016 till 
2018.

Tanken med Sustainable Cities är att delta-
garna skall arbeta med konkreta projekt, som 
bidrar till utvecklingen av hållbara städer i 
Norden och Baltikum. Projektet engagerar 
ett tjugotal studenter från de nordisk-baltiska 
länderna och drygt 10 sakkunniga från uni-
versitetsvärlden, myndigheter, näringsliv och 
civilsamhället.

I oktober 2019 arrangerades programmet i 
Estlands huvudstad Tallinn där deltagarna 
fick bekanta sig med stadsdelen Mustamäe. 
Uppgiften gick ut på att skapa en modell för 
hur den postsovjetiska betongförorten kunde 
utvecklas till ett mera människonära, hållbart 
och naturvänligt område.

”När man ser på arbetet ur ett lokalpolitiskt 
perspektiv kan man konstatera att projektet 
skapade nya kontakter mellan olika aktörer. 
Ungdomarna tog fram fräscha, nya idéer som 
reflekterade det arbete vi redan inlett. Vi kom-
mer att integrera förslagen i det fortsatta arbe-
tet med Mustamäe och framtiden får utvisa 
vad som slutligen förverkligas”, berättar lokal-
direktören i Mustamäe Tarmo Richard Klamp.
 
Vinnarna i den tvärvetenskapliga tävlingen 
korades den 3 november på Tallinns univer-
sitet. Juryn premierade konceptet ”Piece of 
cake” som utarbetats av Dace Butenaite (Lett-
lands universitet), Tatiana Surdu (universitet 
i Tartu), Greta Skripkauskaitė (universitetet 
i Klaipeda), Sofia Leijonberg (Chalmers tek-
niska högskola i Göteborg) samt Eelis Hem-
berg (Aalto universitet). 

Från postsovjetisk betong till hållbart förortsparadis. De nordisk-baltiska studenternas utvecklingsplaner för Mustamäe inklude-
rade förslag på ny offentlig konst, gemensamma utrymmen under ett berg samt parkeringsplatser under marken.
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De intensiva studiedagarna hölls från den 31 oktober till den 3 november där studenterna bekantade sig närmare med området 
Mustamäe i Tallinn.

Vi kommer att integrera 
förslagen i det fortsatta 
arbetet med Mustamäe  
Tarmo Richard Klamp, 
lokaldirektör, Mustamäe, 
Tallinn

Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region lockade ett tjugotal studenter och sak-
kunniga från de nordisk-baltiska länderna.
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Östersjöfestivalen knöt år 2019 samman 
Östersjöländerna på ett helt nytt sätt och 
Hanaholmen var för första gången med som 
ny partner.

Tanken med festivalen är att kombinera klas-
sisk musik med diskussion om ledarskap, kul-
tur och miljöfrågor och 2019 ordnades sju 
personliga samtal i olika städer runt Östersjön.
 
På Hanaholmen ordnades ett samtal mellan 
President Tarja Halonen och violinisten Pekka 
Kuusisto, som modererades av den svenska 
journalisten Erik Blix. Diskussionen nådde ut 
till en bred, internationell publik eftersom Ber-
waldhallen streamade samtalet live till sina 
egna gäster och på sin hemsida. Även den 
efterföljande konserten sändes direkt online 
och visades på storskärm i Hanaholmens audi-
torium.

”Vi tror starkt på musikens kraft - och hur musi-
ken kan engagera och samla människor. Vi vill
att Östersjöfestivalen ska vara en årlig musik-
festival där möten mellan personer framhäver
olika aspekter av hållbarhet inom vår egen 
region”, konstaterar Svein Arne Østevik, biträ-
dande konserthuschef på Berwaldhallen.

Östersjöfestivalen – President Tarja Halonen och Pekka 
Kuusisto i diskussion om hållbarhet
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Brilliant genomfört! 
Jättebra samtal. Väldigt 
intressant. Och snyggt att 
se på. Fem stjärnor!!   
Helena ”Nenne” Zetterberg-
Sundqvist, produktionsplanerare 
på Sveriges Radio P2 om 
samarbetet med Hanaholmen 
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Jesse P uppträdde på Svenska nu-dagarna på Hanaholmen. 
Foto: Lars Kastilan
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Svenska nu

Hanaholmens Svenska nu-nätverk arbetar 
inom ramen för Hanaholmens programavdel-
ning, men med helt egen budget, styrgrupp 
och agenda.

Nätverket har under sin drygt tioåriga verk-
samhet skapat sig en central position som en 
idog förespråkare för ett tolerant och tvåsprå-
kigt Finland. Svenska nu sprider svensk och 
finlandssvensk kultur till finska skolor genom 
skolbesök, teaterföreställningar och musikpro-
gram.

Svenska nu ordnar också program för lärare 
och andra centrala personer inom skolvärl-
den. Tanken är att de, genom sitt eget arbete, 
kan påverka inställningen till svenskan och 
den svenska kulturen i en positiv riktning. Det 
centrala budskapet är att kunskaper i svenska 
bygger en bro till Sverige och det övriga Nor-
den.

Svenska nu:s arbete ger effekt – 
deltar i beredningen av regeringens 
program
Under 2019 ordnade Svenska nu ett stort 
antal program runtom i Finland. Responsen 
från såväl lärare, elever som relevanta politiker, 
såväl lokalt som nationellt, visar att nätverkets 
arbete bär frukt.

Ett av Svenska nu:s mest centrala teman 
under året har varit den skolreform som inne-
bar en tidigareläggning av den medellånga 
svenskan i finskspråkiga skolor till årskurs 6. 
Enligt Svenska nu är reformen i sig ett posi-
tivt steg i rätt riktning, eftersom det är viktigt 
att elever får bekanta sig med svenskan redan 
i lågstadiet.

”Problemet är att det man vann med tidi-
gareläggningen förlorade man med avbru-
ten språkstig i högstadiet. Det här eftersom 
årskurserna 7 till 9 i samband med refor-
men gick miste om två årsveckotimmar 

svenskundervisning”, berättar Svenska nu:s 
projektchef Mikael Hiltunen.

Arbetet för att ge de finskspråkiga högstadie-
eleverna mera högstadieundervisning fick en 
viktig puff framåt i oktober. Efter ett språk-
seminarium som ordnades av Svenska nu i 
samarbete med Kansalliskielet r.f. bjöd under-
visningsminister Li Andersson in nätverket att 
delta i beredningen av regeringens program 
för att stärka inlärningen av det andra inhem-
ska språket.

”Det är en stor framgång för oss när undervis-
ningsministern bjuder in Svenska nu att delta 
i beredningen av en för nätverket central poli-
tisk process. Här kunde vi direkt påverka den 
politiska beredningen i en fördelaktig rikt-
ning”, konstaterar Mikael Hiltunen.

Det är en stor framgång för oss när 
undervisningsministern bjuder in 
Svenska nu att delta i beredningen 
av en för nätverket central politisk 
process. Här kunde vi direkt påverka 
den politiska beredningen i en 
fördelaktig riktning  
Mikael Hiltunen, projektchef, Svenska nu
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Svenska nu:s seminarieprogram 
2019 

Sverigedagar i Björneborg 

De traditionella Sverigedagarna ordnades 
den 11 till 12 april 2019 i Björneborg. Medar-
rangörer var Sveriges ambassad i Helsingfors 
och Björneborgs stad. Programmet omfat-
tade naturskoldagar för lågstadieelever, rock-
musikföreställningar och föreläsningar för 
högstadie- och gymnasieelever, lärarträffar, 
författarkvällar, barnvernissage och seminarier. 

Suomiareena – politikerarenan i Björneborg 

Svenska nu deltog i SuomiAreena tillsammans 
med Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf 
och det nationella utvecklingsprojektet för 
gymnasiets språkundervisning LUKKI. Under 
arenan medverkade Svenska nu med program 
i den nordiska paviljongen och ordnade en dis-
kussion på stadshusets innergård under rubri-
ken Vad är problemet med språkundervisningen?

Program för politiska medarbetare i Finland 
och Sverige

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för 
att föra samman politiska medarbetare i Fin-
land och i Sverige. Verksamheten inleddes 
på Hanaholmen i januari där deltagarna fick 
samtala om den nordiska modellen, Finlands 
tvåspråkighet och Sveriges regeringsförhand-
lingar.

Den 16 september fortsatte projektet med en 
mötesdag som ordnades i samarbete med 
Finlands ambassad i Stockholm. Målgrup-
pen var de svenska och finska regeringarnas 
ministermedarbetare och oppositionspartier-
nas centrala medhjälpare. Syftet var att stärka 
deltagarnas förståelse för den nordiska refe-
rensramen och skapa kontakter mellan poli-
tiska medarbetare i Finland och Sverige.

Under lärarträffen och författarkvällen på Mikaelsgården i 
Björneborg intervjuade journalisten Jasmin Lindberg förfat-
taren Victoria Rixer. Foto: Lars Kastilan

Europeiska språkdagen på Hanaholmen

Svenska nu uppmärksammade Europeiska 
språkdagen med ett barnevenemang tors-
dagen den 26 september 2019 på Hanahol-
men. De finskspråkiga elevernas (årskus 5 och 
6) program bestod av två helheter: en upp-
giftsbana och en workshop. Workshopen led-
des av Petra Bergström och Henrik Skarevik. 
Sammanlagt deltog 198 elever och 10 lärare 
från sju olika skolor i evenemanget. Syftet med 
dagen var att presentera olika språk och upp-
muntra eleverna att studera språk i skolan.
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Program för nationalspråken

Seminariet ordnades i Lilla parlamentets med-
borgarinfo den 25 oktober i samarbete med 
Kansalliskielet rf.. Som talare märktes Hana-
holmens VD Gunvor Kronman, ordförande för 
Kansalliskielet rf Janne Virkkunen, ambassa-
dör Anders Ahnlid, undervisningsminister Li 
Andersson, svensklärare Katja Kurki och ordfö-
rande för Itä-Suomen ruotsinopiskelijat Godis 
rf Iiris Näkki. Efter seminariet bjöd undervis-
ningsminister Li Andersson in Svenska nu 
att delta i beredningen av regeringens pro-
gram för att stärka inlärningen av det andra 
inhems ka språket.

Ett varmt tack till arrangörerna för utmärkta Svenska nu-dagar. Svenska 
nu är utan tvekan det bästa som hänt främjandet av utbildningen av 
svenska i Finland!  
Deltagare i svenska nu-dagarna 2019

Svenska nu-dagarna på Hanaholmen 

De populära Svenska nu-dagarna ordnades 
för andra gången den 8 till 9 november 2019 
på Hanaholmen. Syftet med evenemanget 
är att presentera Svenska nu:s program för 
svensklärare och studerande samtidigt som 
deltagarna ges en möjlighet att utvärdera 
verksamheten. Programmet bestod av sam-
manlagt 12 workshops, en musikföreställning, 
en teaterföreställning två paneldiskussioner 
och en kvällsfest.

Foto: Lars Kastilan
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Svenska nu – organisation

• Tidigare statsminister Paavo Lipponen, 
delegationsordförande

• VD Gunvor Kronman, styrgruppsordförande
• Mikael Hiltunen, projektchef

Svenska nu – styrgrupp

• 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
• Saga r.f. – ämnesförening för nordiska språk 

och svensk översättning vid HU
• Språklärarförbundet i Finland SUKOL r.f.

De universitet som utbildar svensklä-
rare i Finland bildar ett nätverk som stöder 
Svenska nu med expertrådgivning.

Svenska nu 2019 i ett nötskal
• Nådde ca 78 000 elever och lärare i hela 

landet.
• Genomförde 790 workshoppar och lektio-

ner samt 294 föreställningar som 376 sko-
lor medverkade i

• Över 6 000 lärare deltog i fortbildningar 
och program samt besökte Svenska nu:s 
bord under mässor. Svenska nu följer upp 
skolbesöken och ser till att de uppfyller de 
pedagogiska kriterier som den nationella 
läroplanen ställer.

• Svenska nu har en delegation som består 
av ordföranden, två viceordföranden och 
60 medlemmar. Finlands tidigare stats-
minister Paavo Lipponen är delegations-
ordförande och nätverkets beskyddare. 
Delegationsmedlemmarna är engage-
rade inom näringslivet, samhällsfrågor och 
utbildningsvärlden i Finland och i Sverige.

Foto: Svenska nu

Foto: Lars Kastilan

Foto: Lars Kastilan
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Finlands tidigare statsminister Paavo Lipponen är delegationsordförande i Svenska nu och en ivrig förespråkare för det svenska i 
Finland.
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Svenska nu:s arbete i finska skolor 
– insatserna ger resultat

I slutet av verksamhetsåret 2019 skickade 
Svenska nu en enkät till alla de lärare i finsk-
språkiga skolor som hade erbjudits något av 
Svenska nu:s skolprogram under året.

Av de som svarade på enkäten hade 90 % del-
tagit i skolprogrammen. Så här bedömde de 
deltagande lärarna Svenska nu:s verksamhet: 

• 73 % var helt eller delvis av samma åsikt 
gällande påståendet att ”Svenska nus 
besök har ökat intresset för svenska språket 
och kulturen bland mina elever” 

Petra Bergströms serieteckningsworkshop i samband med Europeiska språkdagen på Hanaholmen. Foto: Lars Kastilan

• 69 % av lärarna var helt eller delvis av 
samma åsikt gällande kommentaren 
”Besöket hade en positiv inverkan på elev-
ernas studiemotivation”

• 57 % av lärarna var helt eller delvis av 
samma åsikt gällande påståendet att 
”Svenska nus besök har inspirerat mig att 
utveckla mina arbetsmetoder”
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Svenska nu på nätet
• Paradsidan svenskanu.fi hade 16 181 användare och  

läromaterialssidan 9 115 användare 
• Antalet sessioner på svenskanu.fi uppgick till 23 947, medan läromaterials-

sidan hade 12 661 besök under året 
• På hemsidan registrerades 57 306 sidladdningar och på läromaterialssidan 

38 020 sidladdningar

Lärarnas röster om Svenska nu

Om Svenska nu:s inverkan på eleverna

I serieteckningens tecken blandade vi finskspråkiga 
och svenskspråkiga elever med 
varandra (skolan är så liten så vi tog 
svenska eleverna med). Det var lyckat!

Eleverna vågar oftare säga något på svenska i olika 
situationer

De förstår hur mycket svenska de egentligen kan.

Eleverna väntar ivrigt på Jesse Ps låtar 
i boken.

Om Svenska nu:s inverkan på lärarna

Jag fick mycket goda idéer och inspiration

Det är så inspirerande att få stöd till sitt arbete!

Jag älskar besöken och tycker att de berikar under-
visningen markant

Hur kan Svenska nu:s verksamhet utvecklas?

Tydliga faktavideon med därtill hörande uppgifter som inspirerar eleverna

Mera diskussion med eleverna så de fick prata, lättare koncept

Det är fint att besöken sker runtom i Finland och inte endast i huvudstadsregionen. 
Mera sådant.

Flera besök i skolorna, de brukar vara populära.
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Hanaholmens konferenshotell – med hållbarhet som 
ledstjärna

Hanaholmens hotelldirektör Kai Mattsson är nöjd med året som gick och berömmer sina medarbetare. De gör ett fantas-
tiskt jobb, säger han.

Den positiva trenden för Hanaholmens kon-
ferenshotell fortsatte under 2019. Boknings-
graden var tidvis exceptionellt hög, under 
sommarmånaderna kring 80 % och såväl 
hotellet som restaurangen välkomnade 
många nya besökare under året.

”Konferenserna och mötesgästerna är pul-
sen i vår verksamhet. Samtidigt välkomnar vi 
också hotellgäster som endast vill övernatta 
och njuta av den vackra skärgårdsmiljön. Våra 
besökare uppskattar den exceptionella omgiv-
ningen och närheten till Helsingfors centrum. 
Vi får också positiv respons för vår restaurang 
Johannes och husets vackra inredning med 
konst och design från Sverige och Finland”, 

berättar Hanaholmens hotelldirektör Kai 
Mattsson.

För Kai och resten av de anställda på konfe-
renshotellet är social och ekonomisk håll-
barhet en självklar utgångspunkt för all 
verksamhet. Miljömedvetenheten genomsy-
rar också allt som görs.

”Vi har beviljats ett Ekokompassen-certifi-
kat som bevis på att vi är effektiva vad gäller 
användning av energi, material, vatten, kemi-
kalier och avfallshantering. Hanaholmens fjärr-
värme är producerad med 100% förnybara 
bränslen eller spillvärme”, berättar Mattsson.
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Konferenshotellets miljöarbete i 
praktiken
• Alla rengöringsmedel är svanen-märkta
• Alla städredskap, även städvagnarna, är 

inhemska och tillverkade av hållbart mate-
rial 

• Täcken, dynor och gardiner är tillverkade av 
hållbar kvalitet. Städarna tvättar, putsar och 
utför små reparationer, så att allt skall hålla 
möjligast länge. 

• Hotellets tvätteri använder sig av miljövän-
liga tvättmedel 

• Allt papper, glas, metall, kartong och paff, 
bioavfall, batterier och elektronikavfall sor-
teras. Detsamma gäller täcken, dynor, filtar, 
möbler, porslin och apparater som tagits ur 
bruk 

• Restaurangen hushåller med energi och vat-
ten och undviker matsvinn

1. Finland 42 %

2. Sverige 8,3 %

3. Ryssland 8 %

4. Tyskland 5 %

5. Norge 4,5 %

6. Danmark 4 %

7. Storbritannien 3 %

8. Frankrike 2,2 %

9. Estland 2 %

10. USA 1,7 %

Från vilka länder kom våra 
hotellgäster 2019?

Booking.com (1-10) 9,2

Hotels.com (1-10) 9,2

Tableonline (1-5) 4,5

Tripadvisor (1-5) 4,5

Facebook (1–5) 5,0

Google My Business (1–5) 4,5

Kundnöjdhet, Hanaholmens 
konferenshotell och restaurang 
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Christer Hackman fiskar – 
restaurang Johannes serverar

År 2019 beslöt Hanaholmens restaurang 
Johannes ta frågan om närproducerade och 
lokala råvaror ett steg vidare.

Eftersom Hanaholmen har fiskerätt i närvatt-
nen runt halvön föddes idén att skaffa en 
”egen” fiskare, som kunde förse restaurangen 
med färsk fisk året om.

När musikern och fiskaren Christer Hackman 
fick frågan tvekade han inte att tacka ja.

”Jag behöver litet extra inkomster och även 
om man inte förtjänar speciellt mycket är 
det ändå roligt. Jag får vara ute i naturen och 
behöver inte sitta inomhus. Det är en fin hobby 
vid sidan av mitt egentliga yrke som musiker. 
Mitt huvudinstrument är darbuka-trumman”, 
berättar Hackman.

Vi träffar Christer Hackman en kylig höstdag i 
oktober när han sitter på en av Hanaholmens 
bryggor och reparerar sina nät. Christer berät-
tar att han gärna lagar sina nät även om ett 
nytt nät endast skulle kosta ett par tior.

”Det här är ju inte speciellt lönsamt för det går 
åt massor med tid, men ekologiskt är det. Jag 
vill inte kasta bort nät utan använda dom så 
länge det bara går”, konstaterar Hackman.

En närmare titt på näten avslöjar hårt 
åtgångna maskor.

”När vattnet blir kallt kommer sälarna in i 
vikarna och river sönder näten. Sälarna har 
ökat och det är ett hot mot yrkesfiskandet i 
Finska viken”, säger Hackman.

Vilken typ av fisk är det då som simmar i Hana-
holmens vatten?

”På sommaren är det mest abborre och 
braxen som gäller och dessutom fångar jag en 
och annan gös. Det finns också sik och öring”, 
säger Christer.

När Christer får upp sin fångst tar han först ut 
blodet och därefter kyls fångsten ned.

”Om det är sik eller öring rensas fisken direkt 
medan abborren, gösen och braxen rensas 
hos en närliggande fiskförädlare som filear fis-
ken och sänder den tillbaka till Hanaholmens 
restaurang”, förklarar Christer.

På Hanaholmen har Christer Hackman blivit 
något av en lokal kändis, populär såväl i soci-
ala medier som bland besökarna.

”När jag sitter här och reparerar nät kommer 
folk och tittar och frågar en hel del. Jag tycker 
om när människor är intresserade av vad jag 
håller på med”, säger Christer.

Har då Christer Hackman själv smakat på sin 
fångst i restaurangen?

”Jag vet inte om jag serverats min egen fisk, 
men jag har ätit här och uppskattar maten väl-
digt mycket. Den är hälsosam och det finns 
rejält med vegetariska alternativ vid sidan om 
fisken och köttet”, konstaterar Hackman.

Christer Hackman får ibland hjälp med fisket av sin 
släkting Fredrik Palmén
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Christer Hackman är musiker till 
yrket och fiskar på sin fritid

...och läckra efterrätter 

Förutom fisk och kött serverar restaurang Johannes 
vegetariska rätter...
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Ledning 
och Fonder
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De nordiska fonderna
Hanaholmen administrerar fyra nordiska fon-
der. Kulturfonden för Sverige och Finland är 
den största av de fyra fonderna och samtidigt 
Hanaholmens huvudman.

De tre andra fonderna är Kulturfonden för Fin-
land och Danmark, Kulturfonden för Finland 
och Norge samt Kulturfonden Island-Finland.

Kulturfonden för Sverige och Finland sätter skogsforskning 
på agendan
Det svensk-finska skogsforskningsprojektet 
Tandem Forest Values inleddes år 2017.

På initiativ av Kulturfonden för Sverige och 
Finland gav Sverige 12 tvååriga skogsforskar-
tjänster som gåva till det hundraårsjubile-
rande Finland. Tanken med forskartjänsterna 
var att Finland och Sverige tillsammans skall ta 
tillvara skogens värde 
genom gemensam 
forskning och kunskap.

I april 2018 fick forsk-
ningsinitiativet en fort-
sättning när Finlands 
jord- och skogsbruks-
minister Jari Leppä och 
Sveriges landsbygds-
minister Sven-Erik 
Bucht möttes på Hanaholmen för att disku-
tera skogspolitik och aktuella skogsforsknings- 
och innovationsprojekt.

”Att skapa nya innovationer blir betydligt effek-
tivare när vi för samman båda ländernas bästa 
experter och ger dem ambitiösa utmaningar. 
Detta kräver tillräckliga finansiella satsningar 
av båda länderna och den privata sektorn”, 
underströk minister Leppä.

År 2019 blev Leppäs ord verklighet. Då utlys-
tes en andra satsning på skogsforskning med 
såväl finska som svenska medel inblandade. 
Denna Tandem Forest Values 2 omfattar sam-
manlagt 9 forskningsprojekt.

”Det är fantastiskt roligt att Tandem Forest 
Values återigen har kunnat utlysa medel till 

skogsforskning och att 
båda länderna bidra-
git med medel denna 
gång. I och med detta 
har samarbetet mellan 
Sverige och Finland bli-
vit ännu mer etablerat 
och vi ser fram emot 
ytterligare utlysningar 
framöver”, säger Chris 
Heister, ordförande i 

Kulturfonden för Sverige och Finland.

Totalt har Tandem Forest Values sedan 2017 
genererat 64 milj. SEK till gemensam bilateral 
skogsforskning.

Det är fantastiskt roligt att Tandem 
Forest Values återigen har kunnat utlysa 
medel till skogsforskning och att båda 
länderna bidragit med medel denna gång. 
 
Chris Heister, ordförande i Kulturfonden för 
Sverige och Finland

Alla de nordiska fonderna har till uppgift att 
stimulera det bilaterala samarbetet och främja 
samhälleliga och kulturella förbindelser. Fon-
derna delar ut aktivitetsbidrag och vistelsesti-
pendier för att öka det allmänna intresset för 
respektive länder.
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Kulturfonden för Sverige och 
Finland i ett nötskal
• Grundades 1960 efter beslut av 

regeringarna i Sverige och i Finland
• Hanaholmens huvudman och 

uppdragsgivare
• Driver projektkontoret Tandem i Sverige 
• Delar ut aktivitetsbidrag och stipendier
• Driver egna projekt, allt från 

ungdomsprojekt till lärarfortbildningar
• Genomför det årliga 

ledarskapsprogrammet Tandem 
Leadership

• Initiativtagare till Tandem Forest Values, 
bilateralt skogsforskningsprogram

• Startat Tandem Cultural Dialogues – årlig 
finsk-svensk kultur- och klimatkonferens

• En av stiftarna till Finlandsinstitutet 
i Stockholm - representerat i 
Finlandsinstitutets styrelse

Kulturfonden för Sverige och 
Finland – styrelse 2019
Kulturfonden för Sverige och Finlands 
styrelse utses för en treårsperiod av Sveriges 
och Finlands regeringar. Fonden består 
av tre representanter för varje land och 
ordförandeskapet roterar mellan Finland och 
Sverige. Ordförande 2019 var minister Jan-
Erik Enestam.

Finländska utskottet: minister Jan-Erik 
Enestam (ordf.), 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.
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Kulturfonden för Finland och Danmark främjar modern 
dansk konst
Kulturfonden för Finland och Danmark arbe-
tar på många olika plan för att stimulera de 
finsk-danska relationerna.

Stipendieutdelningen är en central del av 
verksamheten, men fonden främjar också 
dansk kultur i Finland och finsk kultur i Dan-
mark på andra sätt.

Ett talande exempel är fondens donation av 
den danska konstnären Jeppe Heins verk Frag-
mented Circle till Hanaholmens konstpark i 
oktober 2019. Hein är en av Danmarks främ-
sta nulevande konstnärer som ofta använder 
sig av spegeln och speglande element i sina 
arbeten.

Under invigningsceremonin på Hanaholmen 
den 7 oktober hölls tal av ordföranden för Kul-
turfonden för Finland och Danmarks fins ka 
styrelse, bergsrådet Juha Rantanen, Finlands 
honorära generalkonsul i Danmark, kammar-
herren och ordföranden för fondens danska 
styrelse Fritz Schur samt den danska filosofen 
och konstkännaren Finn Janning.

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

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

Kulturfonden för Finland och Danmark – styrelse 2019

Danmark: Finlands honorära generalkonsul 
i Danmark, kammarherre, Fritz Schur (ordf.), 
medlem i Föreningen Nordens landsstyrelse 
Birte Fangel, författaren Martin Glaz Serup 
och lektor Jakob Steensig.

Suppleanter: medlem av Europaparlamentet 
Morten Løkkegaard, medlem i Föreningen 
Nordens landsstyrelse Bent Jensen, professor 
Pirkko Raudaskoski och författaren Steen 
Svanholm.

Finn Janning
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Kulturfonden för Finland och Norge startar nytt 
ledarskapsprogram
Kulturfonden för Finland och Norge firade sitt 
40-årsjubileum 2019. För att uppmärksamma 
jubileumsåret startade fonden ett nytt finskt-
norskt ledarskapsprogram, Arctic Lead, för 
unga professionella från Norge och Finland. 
Programmet svarar på behovet av ett utökat 
norskt-finskt samarbete.

”Norge och Finland har väldigt mycket 
gemensamt. Vi delar en över 700 kilome-
ter lång gräns, vi är befolkningsmässigt och 
till ytan ungefär lika stora och vi står inför lik-
nande utmaningar och möjligheter vad gäl-
ler välfärdsstatens framtid. Vi tror att ett nytt 
ledarskapsprogram kan skapa nya nätverk och 
kontakter samt bidra till kreativa tankar och 
idéer gällande hur vi tillsammans kan tackla 
framtida utmaningar”, säger Kulturfonden för 
Finland och Norges finska styrelseordförande 
Eero Hokkanen.

Målet med det nya ledarskapsprogrammet är 
att ge 10 unga ledare från Norge och 10 från 
Finland insyn i norskt och finskt samhälls- och 
näringsliv. Tanken är att låta dom lära sig av 
varandra och av de föreläsare som gästar pro-
grammet.

”Vi tror att ett smart, bilateralt samarbete mel-
lan Finland och Norge på olika plan kan bidra 
till att stärka båda länderna framöver. Unga 

ledare och samhällspåverkare spelar en cen-
tral roll när det gäller att skapa nya nätverk 
och öka den ömsesidiga kännedomen och 
kunskapen om varandra”, konstaterar Kultur-
fonden för Finland och Norges norska styrel-
seordförande Christian Bjelland.

Programmet Arctic Lead drivs av Hanaholmen 
i samarbete med Kulturfonden för Finland och 
Norge, Norges ambassad i Helsingfors och Fin-
lands ambassad i Oslo.

Kulturfonden för Finland och Norges finska styrelseordfö-
rande Eero Hokkanen är övertygad om att både Finland och 
Norge kan dra nytta av det nya ledarskapsprogrammet Arc-
tic Lead

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

Suppleanter: företagskonsult Torfinn Slåen,
kommunikationschef Anniina Korpela och
direktör Jan Förster.

Kulturfonden för Finland och Norge – styrelse 2019

Norge: vd Christian Bjelland (ordf.),
generalsekreterare Espen Stedje och vd
Trude Gomnæs Ugelstad.

Suppleanter: sektionsledare Brit Holtebekk,
försäljningsdirektör Anna-Maija Isachsen och
konstnärlig ledare Lise Nordal.

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



93

Kulturfonden Island-
Finlands stipendium
Liksom de andra nordiska fonderna delar Kul-
turfonden Island-Finland årligen ut bidrag till 
enskilda personer, organisationer och fören-
ingar för projekt som främjar kontakterna och 
kulturutbytet länderna emellan.

Vid styrelsemötet i maj 2019 beviljade fon-
den sammanlagt 25 000 euro i bidrag för det 
senare halvåret 2019 och det första halvåret 
2020.

Bland bidragstagarna märks bland andra 
Sodankylän elokuvafestivaali som beviljades 
ett resebidrag på 500 euro för att bjuda in 
isländska skådespelaren och regissören Bene-
dikt Erlingsson till filmfestivalen Sodankylän 
elokuvajuhlat.

Konstnären Anssi Pulkkinen är ett annat 
exempel - han fick 1000 euro för att delta i 
50-årsutställningen av MHR – Reykjavik Sculp-
tors´ Society sommaren 2019.

Finland: stadsdirektör Pekka Timonen (ordf.) 
och fil.mag. Riitta Heinämaa.

Suppleant: kapellmästare Petri Sakari.

Kulturfonden ISLAND-FINLAND – styrelse 2019

Island: konsthistoriker Eiríkur Þorláksson 
och arkitekt Málfríður Kristjánsdóttir.

Suppleant: konsulent Áslaug Dóra 
Eyjolfsdóttir.

Foto: Hanaholmen
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Hanaholmens ledning
Hanaholmens och de bilaterala fondernas 
dagliga arbete leds av VD Gunvor Kronman 
och hotelldirektören Kai Mattsson är chef för 
hotell-, konferens- och restaurangverksam-
heten.

HANAHOLMENS DIREKTION
Hanaholmens direktion har det övergripande 
ansvaret för Hanaholmens verksamhet. Direk-
tionen består av fem medlemmar från Finland 
och fem från Sverige och ordföranden utses av 
undervisnings- och kulturministeriet i Finland. 
Som direktionsordförande verkar vicehärads-
hövding Kimmo Sasi, som suttit på sin post 
sedan 2009.

Ordförande: vicehäradshövding Kimmo 
Sasi

Sverige: verksamhetschef Ida Karlberg 
Gidlund, vd John Brattmyhr, tidigare 
landshövding Elisabeth Nilsson, tidigare 
finansminister Pär Nuder (fram till 
mars 2019) och riksdagsledamot Hans 
Wallmark.

Finland: partner Kari Heinistö, 
avdelningschef Maimo Henriksson, 
universitetsrektor Jari Niemelä och 
partner Hanna-Mari Manninen.

HANAHOLMENS DIREKTION 2019
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Hanaholmens ledningsgrupp 2019. Från vänster: kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hotelldirektör Kai Mattsson, eko-
nomidirektör Agneta Roine, administrativ direktör Satumari Hagelberg, vd Gunvor Kronman och programdirektör Maria 
Romantschuk. I november tillträdde Victor Andersson som ny programdirektör och medlem i ledningsgruppen istället för 
Romantschuk, som för en tid övergick till andra uppgifter inför sin pensionering efter årsskiftet.

HANAHOLMENS LEDNINGSGRUPP
Hanaholmens ledningsgrupp består förutom 
av Kronman och Mattsson även av Hanahol-
mens program-, administrations-, ekonomi- 
och kommunikationsdirektörer.



96

Programverksamhet 
2019



97



98

Hanaholmens fleråriga 
programhelheter

Samhälle och näringsliv
• Framtidsforum
• Globsol
• Hanating
• Hanalys
• Tandem leadership
• Arctic Lead (nytt finskt-norskt 

ledarskapsprogram 2019)

Språk och utbildning
• Svenska nu
• Nordiska Pärlekurser
• Lärarfortbildning

Högskolor och forskning
• HanaAcademy
• Sustainable Cities in the Nordic-Baltic 

Region

Konst och kultur
• Nordiska Nätter
• Mera Konst!
• Konstparken – en park med framstående 

nordisk nutidskonst
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Hanaholmens evenemang 2019

SAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV
• Norden-samtal på Hanaholmen
• Hanalys 2019, utrikespolitiskt seminarium
• Speaking is Silver – Truth Decay, yttrandefrihetsseminarium
• Fred så in i Norden, finsk-svensk säkerhetspolitisk konferens
• Hanaforum – Sveriges insats i säkerhetsrådet
• Barnrättskämpen och friidrottslegenden Patrik Sjöberg på 

Hanaholmen
• Hanaforum: Nordens dag
• Spring afternoon, forum för utländska diplomater
• Framtidsforum 2019, affärsforum om livslångt lärande
• Tandem Leadership, ledarskapsprogram för unga
• Globsol 2018 – del II
• En nordisk förbundsstat – borde Norden föras närmare ett förbund? 
• Svenska nu på SuomiAreena i Björneborg
• Östersjöfestivalen – President Tarja Halonen och violinisten Pekka 

Kuusisto i samtal om hållbarhet
• Presentation av näringslivsrapport
• Innovationsfrukost med svensk-finska näringslivstoppar
• Politisk nätverksdag om svenskt-finskt samarbete
• Bokmässan i Göteborg
• Mid-autumn mingle – Moon festival på Hanaholmen 
• Hanating 2019, försvarspolitiskt seminarium
• Hur tackla barndomens trauman?
• Barnskyddsdag på Hanaholmen
• Celebrating our diversity forum 2019
• Tandem Leadership alumndag
• Speaking is Silver - yttrandefriheten i ett Europa i förändring

Högskolor och forskning
• Utrikes- och säkerhetspolitisk forskning i Norden
• Synliga och osynliga gränser
• Lärarutbildarträff på Hanaholmen
• Måltidsforskning och matkultur i Sverige och i Finland
• Engagerande dialog – nyckeln till ett mera jämställt samhälle?
• Östersjön – för ett hållbarare fiske
• Vision and strategy: a multicultural Helsinki region 2040
• The annual Hanaholmen lecture
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Språk och utbildning
• Mobbning och skoltrivsel
• Flerspråkighet ger mervärde
• Filmfika för lärare: mat och välbefinnande
• Finlandsorientering för nordbor
• Bilateral lärarutbildarträff på Hanaholmen
• Sverigedagar i Björneborg
• Må bra-lördag för lärare, föreläsningar och workshops
• Fortbildning för sverigefinska lärare 2019
• Det nya Norden 2019, unga sakkunniga diskuterar nordens relation 

till EU
• Språkvårdsdag 2019 – tema: klarspråk
• Kurs för journaliststuderande
• Svenska nu – delegationsmöte
• Fortbildning för svensklärare
• Språk och kultur inom vård och omsorg
• Vad är problemet med språkundervisningen?
• Sommarfinska för nordbor
• Lär dig finska och finsk kultur
• Språk och kultur i vård och omsorg
• Må bra-lördag för svensklärare
• Europeiska språkdagens barnevenemang
• Flerspråkighet som resurs
• Forum för modersmål och litteratur
• Finlandsorientering för nordbor
• Filmfika för lärare
• Lärkraft till svensklärare
• Bilda ett nordiskt popband
• Svenska nu-dagarna på Hanaholmen
• Sverigepaket 2019
• Finlandsorientering för nordbor
• Sustainable cities in the Nordic-Baltic region
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Konst, film och kultur
• Mikael Persbrandt – Into the Woods
• Månadens nordiska film – Svanurinn
• Folk och kultur – kulturpolitisk debatt i Eskilstuna
• Felipe de Ávila Franco – konstutställning
• Månadens nordiska film – Amatörer
• Månadens nordiska film – Gräns
• Diana Agunbiade Kolawole – Morning after breakfast
• Månadens nordiska film – Euphoria 
• Månadens nordiska film i samarbete med filmfestivalen Esbo Ciné
• Inkludering och integration på det svenska och finska konst- och 

kulturfältet
• Lars Lerin och den stora akvarellsommaren
• Akvarellstafett – ord inspirerar till måleri
• Prisutdelning – årets illustratör
• Måla på Hanaholmen – akvarell-workshop x 3
• Månadens nordiska film – Woman at War
• Mentorskap inom konsten
• Matti Pikkujämsä – årets illustratör i Finland
• Offentlig konst i Finland och Sverige – trender, möjligheter och 

utmaningar
• TRO HOPP KÄRLEK på Skillnaden i Helsingfors, avtäckning av Eva 

Langes konstverk
• Kulturfestivalen Nordiska Nätter
• Barnboksdag med Pelle Svanslös och Alfons Åberg
• Jeppe Hein – Fragmented Circle, invigning av danskt konstverk i 

konstparken
• Månadens nordiska film – Britt-Marie var här
• Bibliotekspolitik i Sverige och Finland
• EU2019.fi - Multilingualism in digital cultural heritage
• Living heritage in the nordic countries
• Månadens nordiska film – Amundsen
• Litteraturutbyte som samhällelig kraft
• Liljevalchs vårsalong 2019 @Hanaholmen
• Månadens nordiska film – Happy Ending 
• Kultur- och vetenskapsinstitutens digitaliseringsprojekt
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Utan Hanaholmen hade den svensk-finska 
dialogen inte kommit till stånd, konstaterar 
Kungliga bibliotekets Christina Jönsson Adrial 
i en kommentar om Hanaholmens arbete.

Uttalandet beskriver väl Hanaholmens funk-
tion som pådrivande och samlande kraft för 
samarbetet mellan Finland och Sverige. Utan 
Hanaholmens idoga arbete är det många kon-
takter som inte knutits, många analyser som 
inte gjorts och många ämnen som inte debat-
terats.

Mycket har hänt på Hanaholmen under de 
senaste tre åren. Efter grundrenoveringen 
har huset sjudit av liv, besökarskarorna har 
ökat dramatiskt och programutbudet har 
varit större och mera mångsidigt än någonsin 

tidigare. Konferenshotellet och restaurangen 
har på ett betydande sätt bidragit till den 
ökade livligheten genom att locka många nya 
finländska och internationella kunder till kul-
turcentret.

Sveriges och Finlands unika relation skapar 
trygghet och styrka i en föränderlig värld. Den 
styrkan vill Hanaholmen värna och förvalta 
genom att locka till öppen diskussion och 
debatt och genom att inspirera deltagarna att 
ta dialogen vidare till konkret handling.

Ledorden i all verksamhet på Hanaholmen är 
öppenhet och tolerans och skapandet av en 
atmosfär som välkomnar kulturell diversitet 
och intellektuell och språklig mångfald.

Slutord



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




