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Denna skrift är en sammanfattning av den 
verksamhet som Kulturfonden för Sverige 
och Finland bedrev under 2021. Den kan 
likställas med fondens årsberättelse som 
en redogörelse för användningen av fond-
kapitalets samlade avkastning.

För fondens aktiviteter och förvaltning i respek-
tive land hänvisas till utskottens egna årsberät-
telser. För verksamheten vid Hanaholmen – kul-
turcentrum för Sverige och Finland, som fonden 
är huvudman för, hänvisas till deras egen redo-
görelse.

Fondens verksamhet 2021 präglades precis som 
året innan av pandemin. Ländernas restriktio-
ner för mötes- och reseverksamhet gjorde det 
svårt för fondens bidragsmottagare och stipen-
diater att genomföra sina planer. Antalet bevil-
jade uppskov var därför stort under 2021. 

När nu väl pandemin har klingat av blir det in-
tressant att se vad som sker. Kommer inställda 
besök och bilaterala projekt att genomföras el-
ler har ländernas kulturliv fullt upp med att åter-
hämta sig i sin nationella verksamhet? 

Har tidigare uppbyggda kontakter och sam-
arbetsstrukturer mellan Sverige och Finland 
försvagats? Eller har digitala möten och semi-
narium kompenserat pandemins hinder? Det 
är frågor som har diskuterats i fondens styrelse 
under 2021 och som kommer fortsatt att analy-
seras under 2022. 

Trots pandemins konsekvenser har fondens ar-
bete inte gått på sparlåga. Tillsammans med 

ETT ÅR I VÄNTAN OCH 
MED NYA BILATERALA 
INITIATIV

Hanaholmen inleddes under 2021 ett nytt bila-
teralt krisbredskapsprogram, Hanaholmen-initi-
ativet. Det blev mycket lyckat och Hanaholmen 
har därför fått i uppdrag att administrera och 
genomföra det årligen framöver.

Ett annat program som genomfördes under 
2021 var Tandem Leadership. Det etablerades 
2013 på fondens initiativ och administreras nu 
av Hanaholmen. 

Inspirerad av framgångarna med Hanahol-
men-initiativet och Tandem Leadership har fon-
den under 2021 också initierat ett tredje bilate-
ralt program, som vänder sig till kulturchefer i 
mindre och medelstora kommuner i Sverige 
och Finland. 

Idén bygger på att fonden vill stimulera ett ökat 
kommunalt samarbete mellan länderna. Hana-
holmen har fått i uppdrag att förbereda ett ge-
nomförande som kan starta 2022.

Med ekonomiskt stöd från fonden har Bildmu-
seet i Umeå och Kiasma, Finlands nationalgal-
leri för samtidskonst i Helsingfors, förstärkt sitt 
samarbete under 2021. Fondens bidrag är en del 
av finansieringen av en unik utställning i två de-
lar, som tillsammans bildar en helhet. Den ena 
delen visas på Bildmuseet och den andra på Ki-
asma under 2022. 

Under 2021 har också Tandem Forest Values, 
fondens initiativ till ökad bilateral skogsforsk-
ning, fortsatt med en tredje utlysning av forsk-
ningsmedel. 
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Anneli Jäätteenmäki 
Vice häradshövding
Ordförande för fondens utskott i Finland

Chris Heister
F.d. landshövding
Ordförande för fondens utskott i Sverige                    

Till satsningen finns en kommitté där fonden 
är ordförande och som i övrigt består av olika 
finansiärer och intressenter. Administrationen 
av forskningsmedlen sker från och med 2021 av 
det svenska forskningsrådet Formas och Fin-
lands Akademi. 

Det är fondens förhoppning att detta bilatera-
la initiativ efter fem år kan utgöra ett naturligt 
återkommande inslag i ländernas prioriteringar 
inom befintliga forskningsanslag. 

Under 2021 har fondens medarbetare och Ha-
naholmens personal ställts inför många nya ut-
maningar. Vi vill framföra ett stort tack för deras 
engagemang och förmåga till att finna nya lös-
ningar under ett märkligt år. 
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KULTURFONDEN
FÖR SVERIGE
OCH FINLAND 

Kulturfonden för Sverige och Finland 
grundades 1960 efter ett gemensamt be-
slut av regeringarna i Finland och Sverige. 

I den mellanstatliga överenskommelsen kon-
staterades att fondens syfte och ändamål är 
”att främja de kulturella förbindelserna mellan 
dessa länder genom att i form av bidrag ur fond-
kapitalets avkastning understödja strävandena 
att öka kännedom om och kontakten mellan de 
båda ländernas kultur, näringsliv och folk.” 

Idag är Kulturfonden för Sverige och Finland 
den största bilaterala fonden i Norden med ett 
fondkapital på  50,5 miljoner euro år 2021.

Avkastningen på fondkapitalet används till att 
dela ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier 
samt till att initiera och driva egna projekt i både 
Sverige och Finland. 

Fonden är också huvudman för Hanaholmen – 
kulturcentrum för Sverige och Finland och stif-
tande medlem i Stiftelsen Finlands kulturinsti-
tut i Sverige, mera känt som Finlandsinstitutet.  

”Fonden genomför sitt
grunduppdrag genom två
huvudspår: bidragsverksamhet
och egna projekt”
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En av fondens största enskilda 
satsningar år 2021 var det svensk-finska 
krisberedskapsprogrammet Hanaholmen-
initiativet, som Finlands president Sauli 
Niinistö beskrev som ”...ett värdefullt steg 
i rätt riktning när det gäller att utveckla 
Sveriges och Finlands civila krisberedskap.” 
Bland deltagarna märktes ambassadörerna 
Nicola Clase och Maimo Henriksson. 
Diplomet är illustrerat av den finsk-svenska 
konstnären Raija Wallenius. 

Kulturfonden för
Sverige och Finland

i ett nötskal

• Grundades 1960 efter beslut av regeringarna i Sverige och i Finland. 
Den har säte i båda länderna. 

• Delar ut aktivitetsbidrag och olika stipendier.

• En av stiftarna till Finlandsinstitutet i Stockholm.
Representerad i Finlandsinstitutets styrelse. 

• Huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.  

• Utser nio av Hanaholmens tio direktionsmedlemmar.
Ordföranden utnämns av undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

• Driver ett stort antal evenemang genom Hanaholmen. 

• Initiativtagare till projekt och samarbetsprogram som:
Tandem Forest Values, Sveriges skogsforskningsgåva till Finland100

Tandem Leadership – ett program för yngre ledare i Sverige och Finland
Hanalys och Hanating – utrikes- och försvarspolitiska fora 

Globsol – forum för unga i åldern 18–22 
HanaAcademy – ett forsknings- och utbildningspolitiskt samarbetsprojekt 



STYRELSE, LEDNING
& ADMINISTRATION
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Fondens styrelse

Kulturfonden för Sverige och Finlands arbete leds av en styrelse 
med sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. 

De svenska ledamöterna utses av Kulturdepartementet, medan 
de finska utses av undervisnings- och kulturministeriet i Finland. 

Ordförandeposten är roterande, vilket innebär att fonden vart-
annat år har en svensk ordförande och vartannat år en finsk. År 
2021 verkade vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki som fon-
dens ordförande.

För utförande av fondens verksamhet har styrelsen inrättat särskil-
da nationella utskott, som kan verkställa beslut med eget ansvar.

Styrelse 2021

Finländska utskottet: Vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki 
(ordf.), seniorrådgivare Stefan Wallin, riksdagsledamot 
Johan Kvarnström. Suppleanter: riksdagsledamot Veronika 
Honkasalo, riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto, fil. dr Lauri 
Heikkilä. 

Svenska utskottet: tidigare landshövding Chris Heister (ordf.), 
professor Jarmo Lainio, riksdagsledamot Annika Hirvonen. 
Suppleanter: professor Martin Hårdstedt, direktör Ola Kellgren, 
riksdagsledamot Emilia Töyrä.

Fondens styrelse från vänster: Veronika Honkasalo, Lauri Heikkilä, Anneli Jäätteenmäki, Chris Heister,
Ola Kellgren, Jarmo Lainio, Mats Wallenius (fonddirektör, Sverige), Stefan Wallin, Johan Kvarnström,

Gunvor Kronman (fonddirektör, Finland), Martin Hårdstedt. På bilden saknas: Annika Hirvonen,
samt Outi Alanko-Kahiluoto och Emilia Töyrä.
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Ledning och administration

Fondens dagliga arbete och administration sköts av 
fem personer, tre från Finland och två från Sverige. 
Fonddirektörer är Mats Wallenius i Sverige och Gunvor 
Kronman i Finland. 

Fondens anställda ansvarar för kommunikationen 
kring fondens bidrag och stipendier och hanterar de 
inkomna ansökningarna. 

De arbetar också i tät samverkan med Hanaholmens 
kulturcentrum och initierar en del av de program som 
Hanaholmen verkställer. Dessutom genomförs helt 
egna projekt i samarbete med externa samarbetspart-
ners. 
  
 

Fondens dagliga arbete sköttes år 2021 av Satumari 
Hagelberg, administrativ direktör, Finland, 
Anni Heikka, fondkoordinator, Sverige, Gunvor 
Kronman, fonddirektör, Finland och Mats Wallenius, 
fonddirektör, Sverige. På bilden saknas Julia Sjöberg, 
som arbetar som fondassistent i Finland.
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Fondkapitalets värde
Vid utgången av år 2021 uppgick fondkapitalets bokföringsvärde till 50,5 milj. euro  (2020: 46,9 milj. euro). De mot 
fondkapitalet svarade tillgångarna hade ett marknadsvärde på 68,5 milj. euro (2020: 61,1 milj. euro). I Finland är en 
särskild placeringsnämnd ansvarig för kapitalets förvaltning. Nämnden består av de finländska ledamöterna i fon-
dens styrelse. I Sverige förvaltas kapitalet av Kammarkollegiet som är en myndighet under finansdepartementet.

Fondkapitalets avkastning
Fondens avkastning för år 2021 var totalt 2,4 milj. euro. Till fondens verksamhet riktades totalt 2,2 milj. euro år 
2021 enligt följande:

Aktivitetsbidrag och vistelsestipendier 269 749 euro

Bilateralt verksamhetsstöd 684 788 euro

Projektverksamhet 381 079 euro

Projektledning, informationsverksamhet,
administration och drift 815 586 euro

Antal ansökningar

2019  Aktivitetsbidrag 161 (Beviljade) 387 (inkomna)
 Vistelsestipendier 155 (Beviljade) 277 (inkomna)

2020 Aktivitetsbidrag 154 (Beviljade) 345 (inkomna)
 Vistelsestipendier och mediestipendier 95 (Beviljade) 206 (inkomna)

2021 Aktivitetsbidrag 117 (Beviljade) 245 (inkomna)
 Vistelsestipendier, mediestipendier och Kickstart 68 (Beviljade) 104 (inkomna)

Aktivitetsbidrag, mediestipendier, Kickstart samt
vistelsestipendier till Finland (euro):

Litteratur, media 29 057 euro

Musik 49 523 euro

Scenkonst, film 49 595 euro

Bildkonst 38 390 euro

Språk, skola, utbildning 13 950 euro

Vetenskap 16 210 euro

Samhälle och demokrati 39 542 euro

Mediestipendier 5 362 euro

Kickstart 4 140 euro

Sammanlagt 245 769 euro

Vistelsestipendier till Stockholm (dygn)

Litteratur, media 32

Musik 0

Scenkonst, film 58

Bildkonst 32

Språk, skola, utbildning 0

Vetenskap 116

Samhälle och demokrati 26

Sammanlagt 264

Antal ansökningar

2019
Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

2020
Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier och
mediestipendier

2021
Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier,
mediestipendier och
Kickstart

Beviljade Inkomna

161 387 

155 277

154 345

95 206

117 245

68 104
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FONDENS
PROGRAMVERKSAMHET 

Hanaholmens kulturcentrum är en 
allmännyttig organisation belägen i Esbo, 
strax utanför Helsingfors centrum. 

Hanaholmens uppdrag är att utveckla och stärka 
samarbetet mellan Sverige och Finland inom kultur, 
samhälls- och näringsliv. 

Fonden är Hanaholmens huvudman. Det innebär att 
fonden inte bara fastställer riktlinjerna för Hanahol-
mens arbete, utan också står för en viktig del av finan-
sieringen av programverksamheten.

Det som skiljer de båda åt är att Hanaholmen är aktö-
ren, den som i huvudsak planerar och verkställer olika 
projekt och program, medan fonden är uppdragsgiva-
ren, som utser alla Hanaholmens direktionsmedlem-
mar utom ordföranden och som även delar ut bidrag 
och stipendier i både Sverige och Finland. 

”På det praktiska planet är det disponeringen av kapi-
talavkastningen och utdelningen av bidrag och stipen-
dier som skiljer fondens arbete från Hanaholmens. I allt 
det övriga arbetar fonden och Hanaholmen i nära sam-
verkan med varandra med målet att stärka samarbetet 
mellan Finland och Sverige på så många samhällsområ-
den som möjligt”, berättar fonddirektör Mats Wallenius. 

Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland

Wallenius nämner krisberedskapsprogrammet Hana-
holmen-initiativet som ett bra exempel på hur fonden 
och Hanaholmen arbetar.  

”Här var fonden involverad i idéstadiet och i finansie-
ringen, medan Hanaholmen stod för den detaljerade 
planeringen och verkställandet av programmet. Det 
är nog en rätt typisk arbetsfördelning”, säger Walle-
nius.  

Hanaholmen-initiativet –
Fondens storsatsning 2021 

Det nya svensk-finska krisberedskapsprogrammet 
Hanaholmen-initiativet genomförde sin pilotkurs år 
2021. Kursen var en av fondens mest centrala sats-
ningar under året. 

Fondens satsning motiveras av att fonden själv var 
med och initierade och drev igenom initiativet. Inci-
tamentet att agera kom efter det sonderingsarbete 
bland finska och svenska tjänstemän och politiker 
som de tidigare ambassadörerna Peter Stenlund och 
Anders Ljunggren genomförde under det första pan-
demiåret 2020. 

Det visade sig snabbt att det fanns ett stort behov 
av ett utökat finsk-svenskt samarbete inom det civi-
la försvaret och att Hanaholmen-initiativet sågs som 
ett viktigt tillägg till redan existerande samarbeten. 
Försvarshögskolan i Sverige, som även utför civila be-
redskapskurser, samt Säkerhetskommittén i Finland 
fick till uppdrag att planera och utföra programmets 
utbildningsdelar.  

I utbildningarna, som på grund av pandemin ordna-
des digitalt från Försvarshögskolan i Stockholm i sep-
tember  och fysiskt på Hanaholmen i oktober, deltog 
20 ledande finska och svenska krisberedskapsexper-
ter från alla samhällssektorer. Tillsammans arbetade 
de fram idéer och rekommendationer för en stärkt 
krisberedskap i Sverige och Finland.  

Efter pilotkursen år 2021 är det tänkt att finansiering-
en skall spridas på flera källor. Målet är att program-
met skall fortsätta som en årligen återkommande 
svensk-finsk kurs, där krisberedskapsexperter kan 
mötas, öva och skapa viktiga kontakter med tanke på 
framtida kriser.    

En av talarna under krisberedskapsprogrammets 
högnivåforum på Hanaholmen i november 2021 var 
Sveriges tidigare försvarsminister Björn von Sydow. 
Det nya med Hanaholmen-initiativet är att det 
omfattar alla samhällssektorer i både Sverige och 
Finland. 
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Hanaholmen-initiativets mest centrala 
samarbetspartners är finska Säkerhetskommittén 
och svenska Försvarshögskolan, som ansvarar för 
utbildningsdelen. Från vänster: projektledare Pär 
Lager, Säkerhetskommitténs generalsekreterare 
Petri Toivonen, Hanaholmens VD Gunvor Kronman, 
Försvarshögskolans rektor Robert Egnell och chefen 
för uppdragsutbildning Jan Eldeblad. 
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Projekt som fonden driver i nära
samarbete med Hanaholmen
 
• Hanaholmen-initiativet 

• Globsol – forum för svenska och finska unga 

• Tandem Leadership
  – ledarskapsprogram för unga professionella   

• HanaAcademy – forsknings- och
  utbildningspolitiskt samarbetsprojekt

• Nätverket Svenska nu 

• Skolutveckling och lärarfortbildning 

• Hanating – försvarskonferens  

• Hanalys – utrikespolitiskt forum

• Folk & Kultur – kulturpolitiskt konvent 

• Bokmässan i Göteborg och Helsingfors 

• Almedalsveckan 

Globsol 2021 fokuserade på biodiversitet, vad det 
innebär och hur den biologiska mångfalden hänger 

ihop med klimatförändringen. Foto: Anna Cokorilo.
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Den 29 oktober 2021 sammanstrålade författaren 
Olof Ehrenkrona, forskaren Siv Sandberg och 
programledaren Pekka Heino på bokmässan i 
Helsingfors för ett samtal om fondens jubileums-
antologi Partiernas vägskäl. Diskussionen 
streamades live av svenska Yle. Den finskspråkiga 
diskussionen, som lockade cirka 200 åhörare, fördes 
mellan riksdagsledamoten Matti Vanhanen och 
chefen för europeiska hybridhotcentret,
Teija Tiilikainen.

Försvarskonferensen Hanating 2021 samlade forskare, tjänstemän och politiker från Sverige och Finland. 
Diskussionen fångades upp på ledarplats i ett fyrtiotal svenska dagstidningar.

Samtalet modererades av fondens styrelseledamot, Stefan Wallin. Foto: Oliver Bjon.
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Hanaholmens kökschef Lukas Hemnell kockade live med Alexandra Zazzi på bokmässan i Göteborg i 
september 2021. Svenska Måltidsakademien utnämnde Lukas och Hanaholmens första kokbok till Årets bästa 

måltidslitteratur i kategorin ”Nordisk måltidslitteratur”. Kommittén för Finlands bokkonst prisade i sin tur 
kokboken som en av Finlands vackraste böcker. Boken är också nominerad till en av världens bästa kokböcker 

i Gourmand World Cookbook Awards 2022. Foto: Jenny Blad. 
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Tandem Forest Values var ursprungligen en gåva 
från Sverige till Finland i samband med hundraårsfi-
randet 2017. Fonden tog initiativet till gåvan, som då 
bestod av 24 miljoner kronor. Pengarna delades ut för 
gemensam skogsforskning och innebar tolv tvååriga 
tjänster för svenska och finska forskare. 

Efter den första rundan har programmet vuxit och 
fortsatt med ytterligare två bidragsomgångar till ett 
sammanlagt värde av 94 miljoner kronor, som avsatts 
för bilateral skogsforskning. Finansieringen är nume-
ra jämnt fördelad mellan forskningsrådet Formas i 
Sverige och Finlands Akademi, som tillsammans med 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien adminis-
trerar projektet.

Extern utvärdering   

I mars 2021 offentliggjordes en extern utvärdering av 
skogsforskningsprojektet. Enligt Analysys Mason, som 
utförde granskningen, framgår det tydligt att alla in-
blandade varit mycket nöjda med programmet, som 
levererat enligt förväntningarna. 

Tandem Forest Values –
fondens idé blir bestående 
samarbete 

Utvärderingen visar också att det bilaterala upplägget 
har klara fördelar och att det finns ett stort värde i fort-
satt forskningssamarbete mellan Sverige och Finland 
inom skogsforskning. 

”Sammanfattningsvis kan man konstatera att Tandem 
Forest Values bidragit med något nytt och betydande 
inom svenskt-finskt samarbete. För trots att skogen 
förenar oss har det inte tidigare funnits så mycket 
samarbete inom skogsforskningen som man kanske 
skulle tro”, konstaterar fondens svenska ordförande 
Chris Heister, som också är kommittéordförande för 
programmet.   

Sommaren 2022 kommer kommittén att avvecklas. 

”Då har det gått fem år sedan vi startade Tandem Fo-
rest Values och tanken var från början att ländernas 
forskningsorgan efter en tid skulle ta över ansvaret för 
programmet. Det är vår förhoppning att så kommer 
att ske”, säger Chris Heister. 

Förutom de projekt som Fonden förverkligar i samverkan med Hanaholmen finns det 
också program som Fonden driver på egen hand. Ett sådant projekt är det bilaterala 
skogsforskningsprogrammet Tandem Forest Values.  

Tandem Forest Values 
• Gåva av Sverige när Finland firade 100 år av självständighet 2017

• Ett bilateralt skogsforskningsprojekt, som initierats av Kulturfonden för Sverige och Finland
• Tre bidragsomgångar med forskningsstipendier på totalt 94 miljoner kronor 

• Administreras av forskningsrådet Formas i Sverige och Finlands Akademi 
• Arbetskommittén leds av ordföranden för Kulturfonden för Sverige och Finland, Chris Heister

• Tandem Forest Values avslutas den 1 juni 2022 

Tandem Forest Values
– rådgivande kommitté 

• Chris Heister, Kulturfonden för Sverige och Finland (ordförande)
• Ulrika Jakobsson, Finlands Akademi

• Alice Kempe, Kempestiftelserna
• Karin Perhans, forskningsrådet Formas

• Anders Portin, Special Advisor, Justitieministeriet /Nordiskt samarbete  
• Liisa Saarenmaa, Jord- och skogsbruksministeriet

• Niklas von Weymarn, Metsä Spring

Adjungerade  

• Eva Pettersson, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

• Mats Wallenius, Kulturfonden för Sverige och Finland 
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H.M. Kung Carl XVI Gustaf 
inledningstalade vid Tandem 
Forest Values startseminarium 
i oktober 2017. ©Kungl. Skogs- 
och Lantbruksakademien. 
Foto: Erik Cronberg.

Under våren 2021 redovisade företaget Analysys Mason sin utvär-
dering av Tandem Forest Values programperiod 1 och 2. Enligt 
rapporten levererar Tandem Forest Values väl i förhållande till 
förväntade resultat och identifierad målbild.

Den externa utvärderingen av Tandem Forest Values visar att det bilate-
rala upplägget har klara fördelar och att det finns ett stort värde i fortsatt 
samarbete mellan Sverige och Finland inom skogsforskning.
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”2021 var utmanande, men pandemin 
förde också något gott med sig”, 
konstaterar institutets direktör Anders 
Eriksson

Finlandsinstitutet välkomnar sina gäster till en ståtlig 
byggnad på snickarbacken i centrala Stockholm. 

I det drygt hundratjugofem år gamla huset på sex vå-
ningar kan besökaren uppleva allt från aktuella, sam-
hällsorienterade seminarier till författarsamtal och 
konstutställningar. 

En av institutets huvuduppgifter är enligt chefen An-
ders Eriksson att försöka modernisera bilden av Fin-
land i Sverige. 

”Svenskarnas bild av Finland och finländarna är myck-
et positiv och den har defintivt blivit mera positiv, 
framförallt om man jämför med läget för tjugo år 
sedan. Men svenskarnas Finlandsbild är tyvärr också 
ganska ytlig och litet gammalmodig”, berättar Eriks-
son.

Det här försöker Finlandsinstitutet råda bot på genom 
att distribuera aktuella finska filmer och genom att 
visa fram nya artister som Ervin Latimer, som valdes 
till årets designer 2020. 

”I våra seminarier lyfter vi också fram Finland som ett 
modernt och innovativt grannland, som har mycket 
att lära svenskarna”, berättar Anders Eriksson.   

Finlandsinstitutet i Stockholm visar 
fram ett modernt och mångsidigt 
Finland

Liksom andra kulturinstitutioner kände även Fin-
landsinstitutet av coronapandemins effekter genom 
publikrestriktioner och uteblivna artistbesök. Samti-
digt upptäckte man nya möjligheter att utveckla verk-
samheten i positiv riktning. 

”Under de senaste två åren har vi utvecklat vår digitala 
kunskap i huset och lärt oss förmedla våra program 
via nätet. Dessutom har vi förnyat vårt sätt att kom-
municera med våra viktigaste samarbetspartners och 
genomför numera mycket av detta digitalt”, säger An-
ders Eriksson. 

2021 var också året då Finlandsinstitutets bibliotek 
blev ett nationellt resursbibliotek för den sverigefin-
ska minoriteten, med uppgift att förbättra tillgången 
på finskspråkig litteratur i biblioteken i Sverige. 

”Detta är den första nationella kulturinstitutionen för 
den sverigefinska minoriteten”, konstaterar Eriksson 
stolt.

Nyhetsrapporteringen bättre, men 
onödigt smal

Svenska massmedier har under pandemin visat ett 
större intresse för Finland än vad som varit fallet under 
de senaste åren. 

Det märks inte minst gällande frågor som koronahan-
tering, försvarssamarbetet och den civila krisbered-
skapen. 

Under 2021 producerade Finlandsinstitutet utställningen En resa över Östersjön, med modern 
finländsk barnlitteratur, som en del av uppdraget som nationellt resursbibliotek för den sverigefinska 
minoriteten. Utställningen, som skall turnera till bibliotek och kulturhus de närmaste åren, invigdes av 
Sveriges dåvarande kulturminister Amanda Lind. På bilden också institutets direktör Anders Eriksson, 
utställningsscenograf Petter Ljungberg och litteraturvetaren Janina Orlov.
Foto: Janne Riikonen.
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Men det är också där problemet ligger, tycker Eriks-
son, som vill se en ännu bredare bevakning av Finland 
och det finska i Sverige. 

”Ofta är rapporterna från Finland knutna till dagsak-
tuella frågor där man letar efter goda exempel. Gene-
rellt sett tycker jag att bevakningen är för smal och att 
det rapporteras för litet. Samtidigt måste man också 
konstatera att det nog blivit bättre. Förutom nyhets-
rapporteringen skrivs det numera ganska mycket om 
finländsk litteratur, oavsett om den är finlandssvensk 
eller översatt från finskan”, säger han.  

Hurdant är då intresset för Finlandsinstitutet överlag i 
Sverige - för filmerna och de olika programmen? 

”Biografer runtom i landet beställer filmer av oss. Un-
der våren var det lugnare, men på hösten tog det fart 
igen med 150 visningar av finska filmer i Sverige”, sä-
ger Eriksson.

Filmvisningarna är numera den största enskilda akti-
viteten på Finlandsinstitutet, något som Anders Eriks-
son och hans kollegor hoppas skall permanentas med 
statlig svensk finansiering 2022. 

”Filmvisningarna och resursbiblioteket är de första 
stegen mot att Finlandsinstitutet skall bli en kulturin-
stitution för hela Sverige och vi hoppas förstås att ste-
gen skall bli flera. De som är intresserade av Finland 
och de som tillhör den sverigefinska minoriteten bor 
ju inte bara i Stockholm, utan i hela Sverige, så vårt mål 
är att nå ut så brett som möjligt”, konstaterar Eriksson. 

Foto: Finlandsinstitutet

Fonden och Finlandsinstitutet 

• Fonden är en av stiftarna 

till Finlandsinstitutet

• Representerad i

Finlandsinstitutets styrelse 

• Fonden ger årligen bidrag

till Finlandsinstitutets verksamhet  
Fotograf:  © Janne Riikonen



Foto: Finlandsinstitutet
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Fondens bidragsverksamhet är noggrant reglerad. 

Fonden har ett tydligt uppdrag att främja kännedom 
och kontakt mellan Finland och Sverige och bidrags-
verksamheten utgör en viktig del av det uppdraget. 

Själva ansökningsprocessen består av 5 olika steg: 
fastslagning och utlysning av ansökningsperioden, 
behandling av inkomna ansökningar, sakkunnigutlå-
tanden och styrelsens bidragsbeslut, utbetalning och 
slutligen redovisning av bidragen. 

Utvärderingen av bidragsansökningarna sköts av fon-
dens sakkunnigdelegation som granskar, bedömer 
och prioriterar de inkomna ansökningarna utifrån fon-
dens syfte och kriterier. De sakkunnigas rekommen-
dationer ligger sedan till grund för de svenska och fin-
ländska fondutskottens beslut. 

”I sakkunnigdelegationen talar vi ofta om det bila-
terala syftet, det vill säga hur projektet främjar ökad 
kännedom om och kontakt mellan Finland och Sveri-
ge och hur det belyser ländernas samhällsutveckling. 
Vi prioriterar särskilt insatser som förnyar och breddar 
samarbeten samt som förmedlar ny kunskap och nya 
uttrycksformer”, berättar den finländska sakkunnig-
delegationens ordförande, Kaarlo Hildén. 

Bland ansökningarna prioriteras även sådana som 
kan presentera en trovärdig budget och implemen-
teringsplan samt personer och grupper som verkar 
sakkunniga inom sina områden. Man ser också på ifall 
personen eller organisationen fått stöd tidigare och 

om bidragsmottagarna representerar olika områden 
i landet. 

”Eftersom projekten man ansöker för ofta innebär re-
sor har pandemin naturligtvis haft en negativ inver-
kan på antalet ansökningar. Vi hoppas att isoleringen 
innebär att man lägger större värde på de bilaterala 
kontakterna framöver”, säger Hildén.

Den svenska sakkunnigdelegationens ordförande, 
Birgitta Englin, betonar kontakten mellan de finska 
och svenska sakkunniga, som hon beskriver som 
mycket värdefull. 

”Vi har nu en löpande hantering med några korta peri-
oder som är stängda för ansökningar. Det har vi klarat 
genom att kunna ha korta, digitala möten och en ge-
mensam utvärdering av återrapporteringen”, berättar 
hon. 

Enligt Englin var det extra roligt att läsa återrapporte-
ringen från pandemiåren, eftersom den visar på stor 
kreativitet bland mottagarna.  

”Vi såg att våra stöd har spelat en stor roll och att de 
bilaterala nätverk som utvecklats inom såväl utbild-
nings- och kulturinstitutioner som bland fria konstnä-
rer och forskare till och med blivit större än man hopp-
ats. Nu väntar vi med spänning på vad vi kan lära oss 
av det fondstödda konstsamarbetet mellan Kiasma 
i Helsingfors och Bildmuseet i Umeå, som äger rum 
2022”, säger hon.  

Sakkunnigdelegationen styr fondens bidragsverksamhet Renässans för det svensk-finska 
samarbetet

Kaarlo Hildén ser positivt på den framtida bidrags-
verksamheten och fondens roll i det bilaterala samar-
betet. 

”Sverige och Finland har historiskt en mycket stark 
koppling, vars värde ser ut att stiga i dagens osäkra 
och polariserade värld. Fonden har en tydlig roll i att 
främja det finsk-svenska samarbetet, som ingen an-
nan har. Vi kan mycket väl stå inför en renässans vad 
gäller nordiskt och framförallt finskt-svenskt samar-
bete”, konstaterar Hildén. 

Även Birgitta Englin lyfter fram Fondens arbete och 
betonar hur det bilaterala sprider ringar på de interna-
tionella vattnen. 

”Vi har sett hur det bilaterala ofta tjänade som start-
punkt för ett nordiskt eller europeiskt multilate-
ralt samarbete. Det är för mig ett tecken på att det 
finsk-svenska samarbetet bidrar till en betydligt större 
samverkan över gränser än vad vi ger det erkännande 
för”, säger hon. 

Den finländska sakkunnigdelegationens ordförande, 
Kaarlo Hildén, ser positivt på den framtida bidrags- 
verksamheten och fondens roll i det bilaterala 
samarbetet. Han får medhåll av sin svenska kollega 
Birgitta Englin.
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FINLAND 

Ordförande
Kaarlo Hildén, rektor

Musik

Nina Edgren-Henrichson, projektchef
Litteratur och media

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare
Skola och utbildning

Tuomas Heikkilä, professor
Vetenskap

Joachim Thibblin, teaterchef
Scenkonst, film

Kai Jaskari, journalist
Samhälle och demokrati

Kai Kartio, museichef
Bildkonst

Sakkunnigdelegationen 2021  

SVERIGE

Ordförande
Birgitta Englin, senior rådgivare 
Scenkonst, film och samhälle

Katrin Holmqvist Sten, prefekt
Bildkonst

Viktor Zeidner, musiker och producent
Musik

Päivi Juvonen, professor 
Vetenskap, skola och språk 

Elnaz Baghlanian, litterär chef 
Litteratur 

Martin Sundin, direktör
Bilateralt mervärde

Birgitta Englin.
Foto: Ewa Malmsten Nordell
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”Carl Knif sätter upp ett slående, sorgligt, roligt, pom-
pöst och innerligt Drömspel på Svenska Teatern”. 

Så rubricerar finska public service-bolaget YLE Carl 
Knif Companys uppsättning av August Strindbergs 
klassiska teaterpjäs Ett drömspel. 

Pjäsen hade premiär den 8 september 2021 på Svens-
ka Teatern, under en period när coronaviruset tillfälligt 
tillät större samlingar.  

”Pjäsen är ett samarbete mellan Carl Knif Company, 
Svenska Teatern och Riksteatern och tanken var från 
första början att få synlighet både i Sverige och i Fin-
land. Därför kändes det naturligt att söka bidrag från 
fonden för projektet”, berättar Carl Knif Companys 
verksamhetsledare Marjo Pyykönen. 

Pjäsen går på svenska med sammanlagt sex skåde-
spelare, två från varje teater. Textning erbjuds på fin-
ska och engelska. 

”Det var aningen utmanande med tanke på alla res-
triktioner att öva tillsammans inför premiären, men 
det lyckades utmärkt väl och vi hann med 23 av 25 
planerade föreställningar på Svenska Teatern innan 
restriktionerna återinfördes”, konstaterar Pyykönen. 

Ursprungligen var det tänkt att spela pjäsen i tio olika 
städer i Sverige med start i mars 2022, men på grund 
av pandemin blev det ändrade planer.  

”Efter det mycket positiva mottagandet i Finland har 
efterfrågan i Sverige bara ökat. Nu ser vi fram emot en 
utvidgad turné i Sverige och datum för föreställning-
arna offentliggörs inom kort. Samtidigt förhandlar vi 
som bäst om ytterligare spelningar i Finland”, berättar 
Marjo Pyykönen. 

Den förlängda turnén leder till ökade kostnader, men 
synligheten i Sverige är mycket viktig och tack vare de 
extra föreställningarna kan frilans-skådespelarna er-
bjudas längre arbetsförhållanden.    

”Aktivitetsbidraget från Kulturfonden för Sverige och 
Finland gav oss arbetsro och tillät oss planera för fle-
ra föreställningar. Samarbetet med fonden löpte frik-
tionsfritt och jag kan varmt rekommendera även an-
dra att söka bidrag”, konstaterar Marjo Pyykönen.   

Ett drömspel för finsk och svensk publik  

Fotograf: Cata Portin

”Carl Knif sätter upp ett 
slående, sorgligt, roligt, 
pompöst och innerligt 
Drömspel på Svenska 

Teatern”.
- Fondens aktivitetsbidrag möjliggjorde uppsättning av 
Strindbergs klassiska drama 
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Gränsöverskridande
jazzmusik
Helsinki Jazz är en förening som ordnar jazzkonserter 
och -evenemang i huvudstadsregionen i samarbete 
med högklassiga finska och utländska musiker.

Föreningen har en lång tradition av internationell 
samverkan, men under senare år har det nordiska per-
spektivet blivit allt viktigare, inte minst då samarbetet 
med svenska musiker. 

”Det är överraskande hur litet finska jazzmusiker kän-
ner till om sina svenska kollegor och svensk jazzmusik 
och vice versa. Finska jazzband uppträder rätt sällan i 
Sverige. Vi på Helsinki Jazz vill presentera nordisk jazz-
musik för en finsk publik och samtidigt skapa kontak-
ter mellan nordiska musiker”, berättar föreningens 
ordförande Sakari Puhakka. 

Med ekonomiskt stöd av bland andra fonden kunde 
Helsinki Jazz i november 2021 ordna en två dagar lång 
improvisationskonsert där sammanlagt 7 svenska och 
finska musiker uppträdde. 

”De här musikerna hade aldrig tidigare spelat tillsam-
mans, så vi hoppas att vi genom konserten skapade 
nya nätverk och kontakter som upprätthålls framö-
ver”, berättar Sakari Puhakka. 

Samarbetet med fonden beskriver han som bra och 
uppmanar även andra att se sig om vilka stipendier 
som de bilaterala nordiska fonderna har att erbjuda. 

”I höst skall vi ordna en finsk-dansk samkonsert och 
då tänkte jag vända mig till Kulturfonden för Finland 
och Danmark för stöd”, konstaterar Sakari Puhakka.  

Ordförande Sakari Puhakka är eldsjälen 
bakom föreningen Helsinki Jazz r.y. 
”Vi vill skapa nya kontakter mellan 

nordiska jazzmusiker”, berättar han. 
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Den 13–14 november uppträdde 7 finska och svenska jazzmusiker tillsammans under en så kallad JaZZanti 
-helg. Lisen Rylander Löve, saxofon, Sten Sandell, piano, Mats Äleklint, trombon, Torbjörn Zetterberg, 
kontrabas, Verneri Pohjola, trumpet, Aino Juutilainen, cello och Mika Kallio, trummor.

 Fondens bidrag i Finland

• Cirka 190 ansökningar 
• Cirka 110 beviljade bidrag   

• Bidragssumma i Finland totalt: 163 000 euro



FONDENS BIDRAG
I SVERIGE
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Knitting peace: Karolina Henke
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Under senare år har ändå intresset för närområdet 
ökat och speciellt Finland har verkat lockande. 
 
När de såg fondens annons i tidningen Journalisten 
beslöt de sig för att göra slag i saken. 
 
”Inför varje resa kontaktar vi tidningar med förslag på 
olika artiklar och fotoreportage. Biljetterna brukar vi 
boka först när vi samlat på oss tillräckligt många upp-
dragsgivare, eftersom vi då vet att resan kommer gå 
runt ekonomiskt. Resestipendiet passade oss perfekt 
eftersom vi tidigt kunde satsa på att åka, även om vi 
inte visste hur många uppdragsgivare vi skulle få i 
slutändan”, berättar Anna Liljemalm. 
 
Stipendiet bidrog till en lyckad och produktiv repor-
tageresa.  
 
”Sammanlagt resulterade resan i fyra olika reportage 
som publicerades i fem tidningar, varav fyra svenska 
och en dansk tidning”, konstaterar Linn Bergbrant. 
 
En av artiklarna publicerades i tidskriften Modern Psy-
kologi under rubriken Lyckolandet. I artikeln ställer 
Bergbrant och Liljemalm frågan varför just Finland 
valts till världens lyckligaste land fyra år i rad.
 

Journalisterna Anna Liljemalm och Linn Bergbrant
besökte ”Lyckolandet” Finland

Artikeln belyser fenomenet lycka ur olika perspektiv 
och avslutas med ett träffande citat av den finska 
lyckoforskaren Markku Ojanen. 
 
”Det är svårt att säga vilken faktor som är avgörande, 
om det ens finns någon. Men det finns egentligen 
ingen kulturell tradition av att visa hur lycklig man är i 
Finland. Vi har inget behov av att skryta och hävda oss. 
Det tror jag också hjälper till. Inte ens en lyckoprofes-
sor som jag behöver vara lycklig jämnt”, konstaterar 
Ojanen. 
 
Smidig ansökningsprocess
 
För den som är intresserad av att söka stipendium är 
det enklast att besöka fondens hemsida. Där finns all 
nödvändig information gällande de olika bidragen, 
vem som kan söka, när och hur. 
 
Anna Liljemalm och Linn Bergbrant är själva nöjda 
med ansökningsförfarandet, som de beskriver som 
hyfsat enkelt.  
 
”Vi fick vänta lite på utbetalningen, men i övrigt fung-
erade processen smidigt.” 

Som frilansande journalister hade skribenten Anna Liljemalm och fotografen Linn 
Bergbrant för vana att besöka mera fjärran belägna länder som Tyskland, USA och Sri 
Lanka. 

Anna Liljemalm och Linn Bergbrant på besök i Finland.
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Cirkus Cirkör – underhåll-
ning med ett djupare syfte 
Cirkus Cirkör vill förändra världen med 
nycirkus. 

Det uppger organisationen på sin hemsida och beto-
nar vikten av att inspirera och inspireras, att ständigt 
utveckla sin verksamhet och att verka för engage-
mang, galenskap och individualism, med solidariska 
och kvalitativa förtecken. 

Förutom att skapa egna föreställningar är Cirkus Cir-
kör också aktiva pedagoger, med ett omfattande ut-
bildningsprogram för unga artister. 

”För att ytterligare utveckla vår verksamhet vill vi 
bredda vårt samarbete i Finland och bygga ett resi-
dens- och utbytesprogram i samarbete med våra fin-
ska kollegor. Programmet vänder sig till unga, profes-
sionella utövare inom samtida cirkus”, berättar Cirkus 
Cirkörs VD Elin Norquist.  

Det är här som fondens bidragsverksamhet kommer 
in i bilden.

”Kulturfondens bidrag möjliggjorde för oss att träffas 
fysiskt och tillsammans formulera texten för en större 
ansökan. Dessutom fick vi träffa ett nätverk av kolle-
gor och organisationer på Hanaholmen och i Helsing-
fors centrum”, konstaterar Norquist.  

Ansökningsprocessen beskriver Elin Norquist som 
mycket enkel. 

”Men själva rekvireringen kunde underlättas med di-
gital signering”, säger hon. 

Cirkus Cirkörs VD Elin Norquist vill utveckla 
samarbetet mellan finska och svenska 

cirkusartister. Foto: Mats Bäcker. 

Cirkus Cirkör drivs av ledorden uppkäftigt 
engagemang, kvalitativ galenskap och 

solidarisk individualism.
Foto: Karolina Henke 

Fondens bidrag i Sverige 

• 160 Ansökningar 
• 79 beviljade bidrag 

• Bidragssumma i Sverige totalt: 1 176 000 kr 
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