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Hanaholmen stärker och vidareutvecklar det svenska och finska civil-
samhället och skapar samverkan och dialog mellan beslutsfattare och 

myndigheter för att åstadkomma bättre samhällen. 

HANAHOLMENS UPPDRAG OCH VISION

I en ny världsordning kan Sverige och Finland stärka varandra i mötet 
med vår tids stora samhälls- och hållbarhetsutmaningar: demokratins 

och den nordiska modellens framtid, ekonomin, miljön samt den 
ökade polariseringen.

Sverige och Finland har en unik relation genom sin långa gemen-
samma historia och sina gemensamma samhällsformer.  



HANAHOLMENS 
UPPDRAG

 
Hanaholmens uppdrag är att 

utveckla och stärka samarbetet 
mellan Sverige och Finland 
inom kultur, samhälls- och 

näringsliv. 

HANAHOLMENS VISION
 

Hanaholmen är en internationell 
förebild för hur samarbete 
skapar värde för två länder.





HANAHOLMENS FOKUSOMRÅDEN

KULTUR, KUNSKAP  
OCH UTBILDNING  

Vi vill stärka kittet mellan 
Sverige och Finland 

genom kultur, kunskap 
och utbildning.

FRED,  
SÄKERHET, BEREDSKAP 

OCH INKLUDERING 
Vi vill stärka Sveriges och 

Finlands förmåga att agera 
i en snabbt förändrande 
geopolitisk omgivning.

HÅLLBAR VÄLFÄRD  
OCH INNOVATION 

Vi vill bidra till hållbar 
välfärd och innovation för 

att vidareutveckla den 
nordiska modellen  

i Sverige och Finland. 
 

På följande tre områden vill Hanaholmen vara  
en katalysator som skapar mervärde: 

 





Hanaholmen är ett attraktivt och unikt besöksmål: 

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet, vilket lockar nya  
gäster och kunder att besöka oss

•
Vårt hus är en bas och en resurs för vår verksamhet och  

vårt arbete i båda länderna 

•
Hanaholmens unika skärgårdsmiljö, konferenshotell, restaurang 

och konstpark stärker förutsättningarna för att vi skall lyckas  
i vårt uppdrag

•
Ett ökat antal besökare innebär också ett ökat kultur-  

och kunskapsutbyte med omvärlden

HANAHOLMEN SOM BESÖKSMÅL



HANAHOLMENS ARBETSSÄTT

Vi ser kultur som en gemensam bas, drivkraft och plattform för 
engagemang, insikt och förståelse

•
Vi identifierar frågor, organisationer och nyckelpersoner som är relevanta  

för Sverige och Finland och skapar fördjupad samverkan och dialog

•
Vi har en aktuell agenda och vågar också ta upp svåra och laddade teman

•
Vi ger företräde till samarbetsparter och målgrupper som relaterar  

till våra fokusområden

•
Vi värnar den unika relationen mellan Sverige och Finland

•
Vi främjar bruket av svenska och finska för att stärka umgänget  

och samarbetet mellan Sverige och Finland

•
Vi betonar hållbarhet, tillgänglighet och mångfald i vår verksamhet 

•
Vi satsar på fortsatt utveckling av våra digitala tjänster som  

ett komplement till de fysiska mötena



HANAHOLMENS ARBETSSÄTT





Vår verksamhet har skapat långsiktig nytta och flera nya 
nätverk mellan individer och organisationer 

•
Parterna i nätverken tar nästa steg i sitt samarbete  

•
Helheten skapar större effekt än de enskilda delarna 

•
Vår verksamhet har fungerat som förebild och 

inspirationskälla för andra  

•
Vi ökat medvetenheten om och intresset för vår 

verksamhet i Sverige

VI HAR LYCKATS MED VÅRT UPPDRAG NÄR: 



TILLIT  
Den unika tillit Finlands 

och Sveriges relation 
bygger på utgör 

grunden för allt det 
som vi är och gör.

HÅLLBARHET 
Vi strävar till att ett hållbart 

och långsiktigt tänkande 
ska genomsyra all vår 

verksamhet 

GLÄDJE 
Arbetsglädje och estetik 

skapar positiv energi som vi 
förmedlar till omvärlden.   

HANAHOLMENS VÄRDEN





Kulturfonden för Sverige och Finland 
är Hanaholmens huvudman.

Fonden har grundats genom ett 
avtal mellan Finlands och Sveriges 

regeringar.



FINLANDS REGERING SVERIGES REGERING

Kulturfonden för Finland och Norge
Bidragsverksamhet

Kulturfonden för Finland och Danmark
Bidragsverksamhet

Kulturfonden Island-Finland
Bidragsverksamhet

Finländska sekretariatet Svenska sekretariatet

KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND

Placeringsnämnden

Styrelse
Bidragsverksamhet

Kammarkollegiet

HANAHOLMEN

Programverksamhet

Direktion

Konferenshotell




