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Förord 
Denna skrift är en sammanfattning av den verksamhet som Kulturfonden för Sverige och Finland bedrev under 
2019.  För särskilda aktiviteter som ägde rum i respektive land hänvisas till utskottens egna specifika årsberättelser. 

Kärnan i fondens arbete är bidragsverksamheten som har huvudfokus på kulturområdet i ett brett perspektiv. Vi 
kan konstatera att övergången under 2019 till en mer flexibel hantering av mindre vistelsestipendier har blivit ett 
bra stöd för enskilda personer, nätverk och organisationer. Försöksverksamheten med särskilda stipendier inom 
medieområdet har också blivit ett lyckat inslag i bidragsverksamheten. De stipendierna kommer att fortsätta 
framöver. Till den satsningen kan tillföras kurser på Hanaholmen för journaliststudenter i Sverige och Finland. 

Ett viktigt komplement till bidragsverksamheten är fondens stöd till olika projekt inom skiftande samhällsområ-
den. I den delen är Hanaholmen samt projektkontoret Tandem och Finlandsinstitutet i Stockholm viktiga aktörer 
och samarbetspartners. Tillsammans möjliggör vi samlat sett ett ökat samarbete mellan Sverige och Finland. 

Det är vår uppfattning att intresset har ökat för det bilaterala samarbetet under de senare åren. För att tillmö-
tesgå detta understödjer vi olika arenor där människor mellan länderna kan träffas för att diskutera skiftande 
teman. Det är exempelvis försvars- och utrikespolitiska frågor på Hanating och Hanalys, näringslivspolitik på 
Future Forum och samverkan inom högre utbildning och forskning inom satsningen HanaAcademy. Ett annat 
exempel är Tandem Cultural Dialogues som genomfördes första gången 2019. Det är tänkt att bli en återkom-
mande arena för tematisk kultur- och samhällsanalys i dialog mellan konst och vetenskap. När det gäller forsk-
ningsfältet kan också framhållas fondens initiativ Tandem Forest Values för ökad gemensam skogsforskning 
mellan Sverige och Finland. 

En central satsning i fondens verksamhet är att fokusera på den yngre generationen. Det sker bland annat 
genom ledarskapsprogrammet Tandem Leadership, Globsol med satsning på hållbarhetsfrågor, utbildnings-
programmet Det nya Norden samt nätverket Svenska nu. Satsningar som vi tror kommer bli viktiga för det 
framtida bilaterala samarbetet. 

För att åstadkomma den mångsidiga verksamhet som fonden drivit 2019 behövs många goda samarbetspro-
jekt och många fina initiativ. Vi vill därför varmt tacka alla som har ansökt om bidrag, deltagit i våra seminarier, 
evenemang och projekt samt alla samarbetspartners och medfinansiärer. 

När vi sammanställer denna skrift i mars jubileumsåret 2020 är det dock med blandade känslor. Å ena sidan när vi 
tittar tillbaka mot 2019 kan vi konstatera att det var ett fantastiskt år för fonden och Hanaholmen. Å andra sidan 
när vi blickar framåt på 2020 är osäkerheten stor vad gäller konsekvenserna av covid-19 för såväl vår egen verksam-
het som för våra samhällen i stort. Vi är dock övertygade om att betydelsen av ett bilateralt samarbete kommer 
vara än mer betydelsefullt efter den uppkomna globala krisen. Samtidigt som vi gör allt för att mildra effekterna av 
det som nu sker fortsätter arbetet med att i höst uppmärksamma fondens 60 år av bilateralt samarbete.
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Syfte

”

“

KULTURFONDEN
FÖR SVERIGE OCH FINLAND

har främjat kulturutbytet
mellan länderna

i 60 års tid.

Kulturfonden för Sverige och Finland har till ändamål att 
främja de kulturella förbindelserna mellan dessa länder 
genom att i form av bidrag ur fondkapitalets avkastning 

understödja strävanden att öka kännedom om och kontakten 
mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden och ger stöd till samarbete  
mellan dessa länder inom kultur-, samhälls- och näringsliv. Fonden tillkom 1960 efter beslut av den 
svenska och finländska regeringen. Då avsattes en del av de räntelikvider som Finland skulle erlägga 
på sin statsskuld sedan krigsåren till en fond för kultursamarbete mellan de båda länderna. Av fondens  
ursprungliga kapital placerades hälften i vartdera landet.

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar och driver fonden egen pro-
jektverksamhet.

Fonden är huvudman för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och stiftande medlem i 
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige.
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Styrelse  
Fondens arbete leds av en styrelse som består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Finland. Styrelsen 
utses av respektive lands regering. Ledamöterna väljs för en period om tre kalenderår och för varje ledamot väljs 
en personlig suppleant.

Regeringarna i Sverige och Finland utser också en av ledamöterna från vartdera landet att fungera vartannat år 
som ordförande och vartannat år som vice ordförande. Under år 2019 var Finland ordförandeland med minister 
Jan-Erik Enestam, och Sverige var vice ordförande med f.d. landshövding Chris Heister. 

Fonden arbetar med två utskott, ett i Finland och ett i Sverige.

SVERIGE
Chris Heister, f.d. landshövding, ordförande/Sverige  

(suppleant: Martin Hårdstedt, professor)

Jarmo Lainio, professor 

(suppleant: Pär Lager, CEO)

Nina Lundström, riksdagsledamot 

(suppleant: Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot)

Styrelse 2019

FINLAND 
Jan-Erik Enestam, minister, ordförande/Finland 

(suppleant: Juhana Vartiainen, riksdagsledamot)

Maarit Feldt-Ranta, riksdagsledamot

(suppleant: Heli Järvinen, riksdagsledamot)

Tytti Isohookana-Asunmaa, pol. dr 

(suppleant: Lauri Heikkilä, filosofie doktor)

Fondens verksamhet 
Fonden genomför sitt grunduppdrag genom två huvudspår:

Bidragsverksamhet

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, 
språk, media, forskning och utbildning. Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och för-
eningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan 
Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, 
forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.

Egna projekt

Fonden bedriver också i samarbete med andra aktörer egen verksamhet som t.ex. nätverket Svenska nu, Tan-
dem Leadership, Globsol och HanaAcademy. Utöver dessa bedriver fonden även andra projekt som till exempel 
lärarfortbildningar. Mer information om dessa finns att läsa på fondens hemsida.

www.kulturfonden.net

http://www.kulturfonden.net
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Styrelsen utser en sakkunnigdelegation med uppgift att ge utlåtanden över inkomna bidrags- och 
stipendieansökningar.

Delegationens medlemmar/Finland Delegationens medlemmar/Sverige 

• Riitta Heinämaa, ordförande  
(samhälle och demokrati)

• Nina Edgren-Henrichson  
(litteratur, media)

• Hanna Hemilä (scenkonst, film)

• Kaarlo Hildén (musik)

• Markku Löytönen (vetenskap)

• Kai Kartio (bildkonst) 

• Micaela Romantschuk-Pietilä  
(skola, utbildning)

• Birgitta Englin, ordförande  
(samhälle, scenkonst, film)

• Elnaz Baghlanian (litteratur)

• Päivi Juvonen (språk, skola och vetenskap) 

• Sara Sandström Nilsson (bildkonst, film)

• Martin Sundin  
(kulturpolitik, bilateralt mervärde)

• Victor Zeidner (musik, film)

Sakkunnigbehandling av ansökningarna

Mediestipendier
För att förnya och bredda Finlandsbilden i svensk media beviljar fondens svenska utskott särskilda mediesti-
pendier. De kan sökas av såväl professionella journalister som av bloggare och olika podcasts. Ett syfte med 
stipendierna är också att knyta kontakter mellan verksamma i svensk media med motsvarande i Finland. 

Stipendierna var från början också ett sätt att testa att behandla ansökningar löpande och reagera på omvärl-
dens behov. Sekretariatet lovar ett svar inom tre veckor från att ansökan har kommit in. 

De allra flesta beviljade stipendier har varit korta resestipendier och reportagen har under året handlat bland 
annat om förlossningsvården, finländsk skogspolitik, elektronisk musik och säkerhet inom byggindustrin. Jour-
nalister har även bevakat EU:s miljöministermöte samt skrivit om finländska textilkonstnärer. 

www.mediestipendier.com

http://www.mediestipendier.com
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Fondens förtjänstmedaljer
Fondens förtjänstmedalj är instiftad 2010 då Kulturfonden för Sverige och 

Finland firade sitt 50-årsjubileum. Medaljen är framtagen i samråd 
med Sveriges statsheraldiker Henrik Klackenberg och den är 

utformad av Riksarkivets heraldiske konstnär Vladimir 
A Sagerlund. Medaljens framsida består av ländernas 

riksvapen/statsemblem (tre kronor och lejonet) 
med en kringliggande björklövskrans. Färgerna på 

medaljens band har valts utgående från respektive 
lands heraldiska färger. Det svenska riksvapnet 

innehåller färgerna blått och guld och det finländska 
rött, guld och en smula silver/vitt. Medaljen är i oxiderat 

äkta silver. 

År 2019 delade fonden ut förtjänstmedaljer till följande personer:
Redaktören, författaren och läkaren Juhani Seppänen, 

advokat Carita Wallgren-Lindholm, 
kammarråd Henry Wiklund, kulturråd Armi Mikkola

Projektkontoret Tandem 
Tandem arbetar för att bredda, fördjupa, föryngra och förnya de bilaterala relationerna.

Projektkontoret startades av fondens svenska utskott år 2010 för att ta tillvara det bilaterala intresse som ska-
pades under Märkesåret 1809. 

Tandems projekt kompletterar fondens bidragsverksamhet och drivs till stor del med externa tillägg till finan-
siering. Tandem arbetar mer proaktivt och initierar projekt utifrån efterfrågan och behov. Från att ha startat 
i mindre skala, har Tandems projekt vuxit till ett betydande inslag av fondens verksamhet med projekt som 
Tandem Leadership och Tandem Forest Values. 

Projektkontoret är inte en egen juridisk person, utan utgör en del av fondens svenska utskott.

Tandem definieras bland annat som ”en helhet skapad av samverkande enheter som arbetar tillsammans mot 
ett gemensamt mål”.

Tandem syftar på det bilaterala arbetet mellan Sverige och Finland och de möjligheter som ett samarbete mot 
ett gemensamt mål skapar. Tandem och hela fondens verksamhet skapar hållbara relationer mellan Sverige 
och Finland på professionell och personlig nivå, både inom och mellan olika sektorer av samhället. 

www.projekttandem.se

http://www.projekttandem.se
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Hanaholmen 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland är en allmännyttig organisation, som är en del av Kultur-
fonden för Sverige och Finland.

Hanaholmens verksamhet består av tre delar: programverksamhet i Finland och i Sverige, konferenshotell och 
egen restaurang samt administration och skötsel av fyra nordiska fonder. Hanaholmen har i uppdrag att främja 
samarbetet mellan Finland och Sverige på samhällets alla områden. Det handlar om samhällspolitiska frågor, 
näringsliv, språk och utbildning, konst och kultur. 

För att förverkliga sitt uppdrag ordnar Hanaholmen konferenser, seminarier och samtal i Finland och i Sverige. 
Hanaholmen driver också mångåriga projekt samt visar konst, ordnar kurser och arrangerar utbildnings- och 
kulturevenemang, ofta i nära samarbete med fonden och med både privata och offentliga partners i Finland, 
Sverige och i övriga Norden. 

Hanaholmens direktion 2019
Ordförande: vicehäradshövding Kimmo Sasi

Sverige: VD John Brattmyhr, verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund, 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. 

7
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Fondens projektverksamhet

Svenska nu
Svenska nu-nätverket har under sin drygt tioåriga verksamhet skapat sig en central position som en idog före-
språkare för ett tvåspråkigt Finland. I sin verksamhet sprider Svenska nu svensk och finlandssvensk kultur till 
finska skolor genom skolbesök, teaterföreställningar och musikprogram.  

Svenska nu ordnar också program för lärare och andra centrala personer inom skolvärlden. 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 Norden.

Svenska nu 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 var den skolreform som innebar en tidigareläggning av den 
medellånga svenskan i finskspråkiga skolor till årskurs 6. Enligt Svenska nu är reformen i sig ett positivt steg i 
rätt riktning, eftersom det är viktigt att elever får bekanta sig med svenskan redan i lågstadiet. Men det finns 
utmaningar. 

”Problemet är att det man vann med tidigareläggningen förlorade man med avbruten språkstig i högstadiet. 
Det här eftersom årskurserna 7 till 9 i samband med reformen gick miste om två årsveckotimmar svenskunder-
visning”, berättar Svenska nu:s projektchef Mikael Hiltunen. 

Nätverket Svenska nu sprider svensk och finlandssvensk kultur till finska skolor genom skolbesök, teaterföreställningar och musikprogram.
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Nya program

28
Läromaterial

7
Nya läromaterial

30
Program

790
Workshops och lektioner

376
Medverkande skolor

294
Föreställningar

88 737
Kontakter totalt

72 331
Elevkontakter

6 467
Lärarkontakter

9 939
Övriga kontakter

Arbetet för att ge de finskspråkiga högstadieeleverna mera högstadieundervisning fick en viktig puff framåt i 
oktober. Efter ett språkseminarium som ordnades av Svenska nu i samarbete med Kansalliskielet r.f. bjöd un-
dervisningsminister Li Andersson in nätverket att delta i beredningen av regeringens program för att stärka 
inlärningen av det andra inhemska språket. 

”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”, konstaterar Mikael Hiltunen. 

www.svenskanu.fi
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Tandem Leadership  
Under året 2019 pausades programverksamheten och fokus lades på att utveckla alumniverksamheten.

Projektledningen har träffat och intervjuat alumner från olika årskullar för att höra deras visioner och åsikter 
om programmet. Alla är överens om att programmet har varit betydelsefullt och att det bidragit med många 
nya kontakter och insikter. Tandem Alumni-gruppen består för tillfället av 120 personer som alla har ledande 
positioner inom olika branscher. Över 90 % av dessa är fortfarande aktiva i alumni-nätverket. Alumni-gruppen 
är en väsentlig del av verksamheten, eftersom den visar på tandem-programmets aktiviteter genom åren.  

Visionen för alumni-gruppen är att deltagarna skall kunna använda den som ett slags rekryteringsbas (t.ex. 
talare) för sin egen dagliga verksamhet. Från och med 2019 erbjuds även barnvakt under föreläsningarna och 
middagarna för att alla, även småbarnsföräldrar, skall kunna delta. Deltagare med barn betalar själva för bar-
nens resor och uppehälle.

Under 2019 användes ingen extern finansiering för alumni-programmet utan fonden och Hanaholmen stod för 
kostnaderna. Under året arrangerades även två after work i samarbete med ambassaderna i Helsingfors och 
Stockholm och dessutom har alumnerna själva visat aktivitet i sociala medier och genom att inbjuda deltagar-
na till sina respektive arbetsplatser.

www.tandemleadership.com

Svenska nu:s verksamhet 2019 i siffror

http://www.svenskanu.fi
http://www.tandemleadership.com
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Tandem Forest Values
Som en del i Sveriges officiella markering av Finlands 100-årsjubileum 2017 utvecklade fondens projekt kontor 
Tandem ett bilateralt skogsforskningsprojekt bestående av tolv tvååriga postdoktorala tjänster motsvarande 
en summa på totalt 24 000 000 kr. Projektet heter Tandem Forest Values och syftet är att varaktigt stärka 
och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella 
området. Satsningen var ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer.

Under hösten 2018 tillsattes de tolv tjänsterna och forskarna tilldelades särskilda diplom av Kron prinsessan 
Victoria. Diplomutdelningen ägde rum i samband med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssam-
mankomst i Stock holms stadshus den 28 januari 2019.

Satsningen visade sig bli en succé och under 2019 fattades beslut om en uppföljning. I den andra omgången 
bidrog både Sverige och Finland med sammanlagt 40 000 000 kr till nio bilaterala forskningsprojekt, som pre-
senterades på finska ambassadörens residens i Stockholm den 17 december 2019. Totalt har Tandem därmed 
medverkat till att allokera 64 000 000 kr till svensk-finsk skogsforskning.

Finansiärer, Tandem Forest Values 2. Finland: Finlands Akademi, jord- och skogsbruksministeriet och miljö-
ministeriet. Sverige: Formas, Kempestiftelserna och Wallenbergstiftelserna. Administratör: Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien i samarbete med en rådgivande kommitté bestående av ett antal finansiärer. Kommit-
téns ordförande är sedan starten Chris Heister.

www.tandemforestvalues.com 

H.K.H Kronprinsessan Victoria delade ut diplom till Tandem Forest Values stipendiaterna.

http://www.tandemforestvalues.com  
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Tandem Cultural Dialogues
Tandem Cultural Dialogues är en del av fondens satsning för att försöka hitta nya samarbetspartners inom 
aktuella och intressanta ämnesområden.  

Den första TCD-konferensen arrangerades den 12 juni 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm om temat Climate 
Culture. Programmet  dokumenterades av storytellern Merci Olsson.

Konferensen skall enligt planerna bestå av en årligen återkommande halvdagskonferens och ett rundabords-
samtal. Syftet med konferensen är att ge nyck elpersoner och andra intressenter tillgång till en återkommande 
bilateral samhälls- och framtidsanalys genom en öppen dialog mellan kultur, vetenskap och politik.

Under dagen hördes bland annat en presentation av författaren Emmi Itäranta om ” Literature of the Anthropo- 
cene”, framtidstänkandet under klimatkrisen, mediernas roll i klimatarbetet, samt flera andra inlägg.

På kvällen efter seminariet hölls ett rundabordsamtal med dagens talare samt inbjudna särskilda gäster. Diskus-
sionerna var livliga och är en del av sammanfattningen som skrevs av skribenten och storytellern Merci Olsson.

Talare vid första TCD konferensen var konstnärsduon Bigert & Bergström, riksdagsledamoten Lawen Redar, 
Dagens Nyheters kulturredaktör Björn Wiman, forskaren Nina Wombs från KTH, fotograf Riitta Päivärinta,  
foresight expert Jenna Lähdemäki-Pekkinen, professor Staffan Laestadius från KTH samt Kulturrådets direktör 
Staffan Forssel. Dagens modererades lyckad av Hanna Zetterberg.

Mer information och en summary finns på 
www.tandemculturaldialogues.com

Det nya Norden
Utbildningsprogrammet Det nya Norden fokuserade år 2019 på relationen mellan Norden och övriga Europa, 
särskilt då Norden i förhållande till EU. 

I programmet medverkade 18 deltagare från de nordiska länderna, alla med en bakgrund som aktiva och enga-
gerade i frågor rörande demokrati, utbildning, identitet och ekonomi. 

Bland uppdragsgivarna märktes Europaforskningsnätverket och centret för Norden-forskning vid Helsingfors 
universitet (CENS) samt Utrikespolitiska institutet.



12 

Deltagarna år 2019 i Helsingfors.

  
Globsol

Globsol, som står för global solidaritet, är ett utbildnings- och hållbarhetsprogram för ungdomar från Sverige 
och Finland. Programmet ger deltagarna möjlighet att påverka och arbeta med aktuella frågor i engagerande 
workshops, i samband med föreläsningar och i diskussioner. Under 2018 och 2019 kunde en deltagargrupp för 
första gången delta i Globsol två gånger under samma läsår. Den första träffen för Globsol 2018-2019 arrange-
rades på Biskops Arnö utanför Stockholm och den andra på Hanaholmen. 

Temat var en hållbar livsstil med fokus på mat-, mode- och klädkonsumtion. Under kursen fick deltagarna 
talarträning med skådespelaren Elisabeth Öhman och journalisten och verksamhetsledaren Ted Urho. De pre-
senterade också sina egna arbeten, som de producerat på uppdrag av Svenska turistföreningen, Pro Ethical 
Trade Finland och Viking Line. De medverkande fick även lyssna på ett föredrag av Riina Pursiainen, medlem av 
de ungas Agenda 2030-grupp och projektkoordinator vid statsministerns kontor i Finland. Pursiainen berättade 
om hur man kan kombinera arbetet som administratör med klimataktivism.

Efter Globsol erbjöds fyra deltagare, två från Sverige och två från Finland, att delta i stormötet ReGeneration 
2030 på Åland i augusti 2019. ReGeneration 2030 är ett ungdomslett klimat- och miljönätverk med samarbets-
partners från Norden och Östersjöområdet. Tanken med nätverket är att uppmuntra ungdomarna att fortsätta 
arbeta med klimat- och miljöfrågor samt påverka beslutsfattarna.  En av deltagarna i Globsol och Regeneration 
2030, deltog också i den svenskspråkiga Alandica Debatt och deras diskussion om unga och hållbarhet, som 
modererades av Globsols finländska projektledare Jonna Similä. 

www.globsol.se/fi

http://www.globsol.se/fi


HanaAcademy: 
– inspirerar till svensk-finsk forskning och lärarutbyte 

Fondens och Hanaholmens HanaAcademy strävar efter att utveckla nya samarbeten mellan Sverige och Fin-
land inom forskning och högre utbildning. 

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

Under 2018 utvärderades HanaAcademys arbete av en extern utvärderingsgrupp bestående 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. 

13

Den svenska historikern och På Spåret-vinnaren Gunnar Wetterberg höll huvudtalet under HanaAcademys Annual Lecture 2019. 



14

HanaAcademys program 2019

• The Annual Hanaholmen Lecture 2019. Den svenska historikern och På Spåret-vinnaren Gunnar  
 Wetterberg höll huvudtalet under seminariet, 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 populära programpunkter under  
 bokmässan 2019. 

• Professionsutveckling för mångfald inom lärarutbildningen i samarbete 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 storstadsområde.  
 Seminariet utmynnade i en mera djuplodande skrift under rubriken Futuric – the Multicultural  
 Helsinki Region, där forskare och andra experter ger råd om hur regionen borde utvecklas. 

Skolutveckling och lärarfortbildning
Under temat ”Uppdatera dina Sverigekunskaper” arrangerar fonden årligen fortbildning för lärare från olika 
undervisningsstadier och olika orter i Finland. Syftet med fortbildningen är att uppdatera och fördjupa delta-
garnas kunskaper om Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället.

I november 2019 arrangerade fonden i samarbete med nätverket Svenska nu lärarfortbildning i Tammerfors 
och Vasa. 

Under seminarierna, som gick under titeln ”Uppdatera dina Sverigekunskaper! Aktuellt från Sverige”, disku-
terades digitalisering och undervisning samt aktuella frågor och händelser i Sverige. Bland de medverkande 
märktes docent Catarina Player-Koro, Göteborgs universitet.

Inom ramen för vistelsestipendierna arrangerade fonden också en specialvistelse för svensklärare i juni i Stock-
holm. Huvudtemat för programmet var ”Digitalisering och språk”. Specialvistelsen bestod av föreläsningar och 
studiebesök samt lärarnas egna program. Bland talarna märktes ordförande Johanna Jaara Åstrand, Lärarnas 
riksförbund och språkvårdare Maria Bylin, Språkrådet. 

I samarbete med HanaAcademy ordnades en bilateral lärarutbildarträff, som pågick i två dagar och vars syfte 
var att främja en kvalitativ utveckling av lärarutbildningen i de båda länderna. 
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Hanalys 
Det utrikespolitiska seminariet Hanalys har en betydande position i svensk-finsk utrikespolitisk diskussion och 
debatt. 

I januari 2019 sammanstrålade Sveriges och Finlands dåvarande utrikesministrar Timo Soini och Margot Wall-
ström med en skara utrikespolitiska experter på Hanaholmen för att debattera Sveriges och Finlands förhål-
lande till EU. 

Seminariet, som modererades av tv-journalisten Peter Nyman, fick stort medialt genomslag i Finland och även 
internationellt genom politiksajten Politico. Sajten uppmärksammade speciellt Margot Wallströms skarpa in-
lägg mot Storbritannien och Brexit, en nyhet som även plockades upp av ett flertal svenska medier som Dagens 
Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet.   

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

Seminarieverksamhet

Sveriges dåvarande utrikesminister Margot Wallström deltog i Hanalys 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 fördjupas kontinuerligt, vilket skapar behov av den typ av mera informel-
la möten på hög nivå, som Hanalys erbjuder.  

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

Hanating skrev år 2019 också in sig i den finsk-svenska försvarspolitiska debatten. I en mycket brett upplagd 
artikel under rubriken Maktkamp i regeringen spräckte försvarsberedningen, hänvisade Dagens Nyheter den 27 
juli 2019 till diskussionerna på Hanating. 

Initiativtagaren till Hanating, Finlands tidigare försvarsminister, ordföranden för Kulturfonden för Sverige och 
Finland, Jan-Erik Enestam, är mycket nöjd med sitt skötebarn.  

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

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

”Det viktigaste är att parlamentarikerna verkligen uppskattar samarbetet. 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”, konstaterar Enestam.
 

Hanating 2019 gick under rubriken Utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. 
Bland seminariedeltagarna märktes medlemmarna i Finlands och Sveriges försvarsutskott.
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Fonden i Sverige 
– Folk & Kultur, Järvaveckan och Göteborgs bokmässa 

Under 2019 arrangerade och deltog Kulturfonden för Sverige och Finland i samarbete med Hanaholmen i ett 
flertal seminarier och evenemang i Sverige. 

De största arenorna var Folk & Kultur i Eskilstuna, Järvaveckan i Stockholm och bokmässan i Göteborg. 

Det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur ordnades år 2019 för andra gången. 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 publikrekord med närmare 53 000 besökare. 

Fondens och Hanaholmens seminarier gick under rubriker som Europa och jag (med fokus på hur EU påver-
kar medborgarna), Politikersnacket och idéjakten Sverige/Finland (där besökarna fick kasta fram idéer hur  
Sverige och Finland kunde komma ännu närmare varandra) samt Blindrekrytering för en inkluderande och 
hållbar arbetsmarknad. 

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

Göteborgs bokmässa 
På Göteborgs bokmässa ordnade fonden i samarbete med Hanaholmen sammanlagt 13 olika program år 2019. 
Det sammanlagda publikantalet uppgick till närmare 700 personer, vilket ger ett snitt på över 50 personer per 
programpunkt. 

Fyra av programmen arrangerades på samarbetspartnern Forskartorgets scen, bland annat de populära diskus-
sionerna om allmän och lika rösträtt med professorerna Dick Harrison och Nils Erik Villstrand samt debatten om 
litteratur som samhällskraft med debattörer som Björn Ranelid, Sirpa Kähkönen och Philip Teir. 

Under bokmässan producerade fonden i samarbete med Hanaholmen också ett stort antal podcasts med in-
tervjuer och diskussioner, som spreds via de sociala medierna.



18

AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg höll huvudtalet på Framtidsforum 2019. 

Framtidsforum 2019 
lockar den svenska och finska affärseliten

Fondens och Hanaholmens årligen återkommande affärsseminarium, 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 fortbildningsperspektiv. Hur skall 
det skriande behovet av fortbildning inom företag och organisationer i Finland och Sverige hanteras och tacklas? 
Huvudtalet hölls av AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg. 

”Det var fint att se att den här frågan är viktig 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”, påpekade Svanberg. 

Bland övriga representanter från näringsliv, ministerier och universitet märktes styrelseordförande Anna Nilsson- 
Ehle från Vinnova, VD Pekka Lundmark från Fortum, VD Karoli Hindriks från Jobbatical, styrelseordförande Risto 
Siilasmaa från Nokia och F-Secure samt 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 Tandem Leadership-alumner. 

”Jag gillade Risto Siilasmaas 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. 

”Det här var ett av de bästa seminarier jag deltagit i på Hanaholmen. Problemen har tydliggjorts och det står 
klart vad som nu bör hända. Vi kan se att vi har tydliga styrkor inom det nordiska utbildningsväsendet och i 
arbetslivet, men nu måste vi undersöka vad allt detta innebär i form av konkret samarbete mellan regeringarna 
och universiteten”, konstaterar Ahnlid.     
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Svenska näringslivet i Finland 
– rapport visar på tydliga utvecklingsbehov 

År 2019 lät fonden i samarbete med Hanaholmen, Sveriges ambassad i Helsingfors och Business Sweden pub- 
licera en rapport om det svenska näringslivet i Finland.

Studien, som utfördes av en grupp studenter vid Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, visar att 
även om handelsrelationerna mellan Finland och Sverige på många plan är väldigt goda, finns det många min-
dre 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 Finland förbiser ofta den finska marknaden när de överväger internationalisering. Proble-
met 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 åtgärder: 

• Sammanfatta tillgänglig marknadsinformation och information om stödorganisationer. 

• 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
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Fondens bidragsverksamhet

Aktivitetsbidrag/Finland

Glädjemännens rymdfärd 
– fonden hjälpte finskt konstteam ställa ut i Stockholm

Glädjemännen, Ilomiehet, är ett intressant fenomen i finskt konstliv.

Det manliga konstnärskollektivet grundades för att skapa glädje 
och motarbeta mindre trevliga samhällsfenomen som avundsju-
ka, illvilja och förtal.

”Alla de tolv medlemmarna i gruppen är etablerade konstnärer, 
som vill sprida munterhet och tillit med sin konst. Vi tar inte allt 
på så stort allvar, gemenskapen är viktig”, konstaterar glädje-
männens Primus Motor, Petri Hytönen.

I augusti ifjol begav sig åtta medlemmar ur gruppen till Kummel-
holmen i Vårberg i Stockholm för att skapa konstinstallationen 
och performansen Joymen go Space. Kummelholmen ägs av 
konstnären Torbjörn Johansson och konstsamlaren Jan Watteus, 
vars samling idag omfattar cirka 10 000 verk. 

”Watteus har länge varit ett stort fan av vår konst och bjöd därför in oss till Kummelholmen”, berättar Hytönen.

Joymen go Space var inget litet projekt. De finska konstnärerna intog stora delar av den enorma konsthallen, 
som utsmyckades såväl inomhus som på utsidan. En del av verken hade konstnärsgruppen med sig, andra ska-
pades på plats. 

”Vi gör saker tillsammans, även själva konstverken. Det innebär att flera personer kan arbeta med ett och sam-
ma verk. Performansen, skapandet av konst i realtid med tillhörande diskussioner och musik, är en viktig del av 
våra utställningar. I Stockholm blev hela evenemanget en slags filosofisk betraktelse över vad en utställning 
kan vara”, säger Hytönen. 

Fondens medel var enligt Hytönen viktigt, eftersom det bidrog till att en så pass stor grupp konstnärer kunde 
delta utan att behöva tänja på den egna kassan.

”Hela ansökningsprocessen förlöpte också väldigt smidigt. Ansökningsblanketten är lätt att fylla i och hemsidorna 
är tydliga och enkla att hantera. Jag kan varmt rekommendera andra att söka bidrag från fonden”, säger Hytönen.

Det konstnärliga samarbetet mellan Finland och Sverige fick också en puff framåt.

”Vi fick chansen att presentera ett finskt konstprojekt för en svensk publik och skapade nya kontakter med svenska 
aktörer. Vi planerar nu också någon form av samarbete med Jan Watteus under Borgåtriennalen”, berättar Hytönen.

Utställningen skapade även större ringar på vattnet. 

”Den spanska konstnären Marcos Vidal Font bjöd in oss att delta i en videofestival på Mallorca”, konstaterar 
Petri Hytönen.



Aktivitetsbidrag/Sverige

Utbyte mellan kulturskolor 
År 2019 ville kulturskolan i Jönköping skapa ett danskunskapsutbyte för att bekanta 
sig med hur andra skolor jobbar med yr kesutbildningar i dans.

Under ledning av Izabella Simonsbacka, danspedagog och konstnärlig ledare, be-
sökte skolans repertoargrupp Jönköpings vänort Kuopio i östra Finland. Där fördju-
pade sig gruppen i ämnet dans, dess historia samt olika tekniker och scenerier.

Resan arrangerades i samarbete med Linda Kukko, som är kultursekreterare i dans 
vid Jönköpings kommun. Frågor man ville lyfta fram under besöket var bland annat 
hur skolorna förbereder sina elever inför en framtida yrkesutbildning samt vilka ge-
mensamma beröringspunkter och arbetsmetoder man har.  

Kuopio har ett konservatorium som erbjuder en förberedande dansutbildning. Efter konservatoriet kan eleverna 
vidareutbilda sig i danspedagogik på Savonia yrkeshögskola. Det här konceptet är intressant för de svenska 
eleverna, eftersom Jönköping inte har någon yrkesutbildning inom ämnet dans.

Enligt projektledaren Izabella Simonsbacka kommer utbytet av kunskap och erfarenhet att ytterligare stärka 
banden mellan Sverige och Finland. Besöket breddade relationerna inom såväl danskonsten som mellan dan-
seleverna och pedagogerna både i såväl Kuopio som Jönköping.

”Genom att ta del av varandras vardag och arbetet med utvecklingen inom dansen i de båda länderna, för att 
inte tala om den livslånga vänskap som ett sådant här samarbete skapar, stärks och utvecklas relationerna 
mellan länderna och parterna”, säger Simonsbacka.

Tanken är att i framtiden bibehålla en kontinu erlig kontakt mellan vänorterna och personal från Kuopio konser-
vatorium har redan bjudits in  till Jönköping.   

”Eleverna själva var imponerade av varandra och upptäckte att dansen enar över språkgränserna. Finländarna 
är väldigt duktiga på dans och vågar även satsa på att utveckla de bästa dansarna på ett annat sätt än man 
gör i Sverige”, konstaterar Izabella.  

Varifrån kom idéen till projektet?

Hela projektet har sin grund i Izabellas passion för dans och hon utvecklade danslinjen när hon började på 
Kulturskolan 1990. Hon ville att mera erfarna dansare har en möjlighet att fördjupa sig inom kärnäm nen 
som klassisk balett, jazzdans och modern nutida dans. Hon har alltid närt en dröm om att utveckla sam-
arbeten över gränserna, det ser Izabella som grunden till fredliga samhällen. Utbytet med Kuopio startade 
hon för att visa eleverna att man även kan söka sig till Finland.

På vilket sätt har fondens bidrag hjälp er i arbetet?

Utan fondens bidrag hade det inte varit ekonomiskt möjligt att utföra resan. Eleverna bekostade ändå själ-
va sin mat. Samarbetet fortsätter och under 2021 reser en grupp lärare och elev er från Kuopio till Sverige. 
Under tiden upprätthåller parterna kontakten på sociala medier.
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Vistelsestipendium/Finland 

Forskningsarbete gav mersmak 
– fondens vistelsestipendium öppnade dörrarna till Stockholms 
    fascinerande flageolettvärld 

Doktorn i musik, Jari Puhakka, har ett spännande och litet annorlunda 
forskningsområde. Han undersöker olika flöjter, inte minst då flageolet-
ten, som är systerflöjt till den klassiska blockflöjten.  

”Flageoletten var väldigt populär under 1700- och 1800-talen och den 
verkar ha haft ett starkt fotfäste i Norden”, berättar Puhakka. 

I Stockholm finns det framförallt två museer med omfattande instru-
mentsamlingar från 1800-talet: Stiftelsen Musikkulturens Främjande 
(The Nydahl Collection) och Scenkonstmuseet. Puhakka ansökte om 
vistelsestipendium för att i museernas arkiv kunna samla material till en 
forskningsartikel. 

”Vid Stiftelsen Musikkulturens Främjande skapade jag en lista på alla 
museets 14 flageoletter, 11 franska och 3 engelska. Det som främst skiljer 
dem åt är antalet fingerhål, som påverkar instrumentens teknik och spel- 
egenskaper”, säger Jari Puhakka. 

I arkivet gjorde Puhakka också en intressant upptäckt.   

”Officiellt finns det 15 flageoletter i samlingen, men den ena visade sig 
vara en Csakan, vilket är en slags biedermeier-blockflöjt från 1800-talet”, 
konstaterar han. 

Scenkonstmuseets flageolettsamling är mera omfattande, så där krävs mera tid innan forskningen är klar. 

”Vistelsestipendiet möjliggjorde forskningsresan till Stockholm och mitt uppehälle där i fyra dagar. Det här räckte 
till för mitt behov just nu, men det vore fint om jag kunde fortsätta forskningen i de här museerna och eventuellt 
också i andra samlingar litet senare”, säger Puhakka. 

Även om Jari Puhakka är mycket tacksam för stipendiet, önskar han att summorna kunde ses över. Nu blev det 
litet svårt att få pengarna att räcka till. 

”Samarbetet med fonden löpte ändå väldigt smidigt och jag kan varmt rekommendera andra att söka bidrag”, 
säger Puhakka.

Han är också tacksam för det fina mottagande han fick i de båda museerna. 

”I Stiftelsen Musikkulturens Främjande erbjöds jag gott om tid för min forskning, medan Scenkonstmuseets arkiv 
öppnade dörrarna till nya, intressanta forskningsobjekt. Jag fick tillgång till deras Galoubet-flöjter, som är en 
slags underart till flageoletten. Nu fick jag lust att bredda mitt forskningsområde till att gälla även dessa flöjter”, 
avslutar Jari Puhakka.
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Vistelsestipendium/Sverige

Omfattande samarbete mellan svenska 
och finska museer på 1930- och 40-talet
Mattias Legnér, professor i kulturvård och docent i historia vid Uppsala universitet - Campus Gotland, fick ett 
vis telsestipendium under 2019 för arkivstudier i Finland.

Mattias, kan du berätta om projektet?

Föreställningen att nästa storkrig skulle involvera civilsamhället och bli förödande var utbredd på 1930-ta-
let. Det skulle inte bara bli en konflikt mellan krigsmakter utan mellan kulturer, där den civila befolkningen 
skulle utsättas för hårda prövningar. Om ett samhälle alls skulle överleva nästa krig behövde det utveckla 
sätt att skydda sin kultur och sitt kulturarv. Boken undersöker hur detta gick till och hur strategierna hängde 
samman med bredare föreställningar om nordisk och nationell historia.

Historien användes mycket livligt i offentliga tal, kyrkor och monument byggdes in i olika skydd, museifö-
remål evakuerades till skyddsrum, museipersonal instruerades om hur de skulle skydda samlingarna vid 
bombanfall. Kulturarv användes också för att stärka försvarsmoralen och för att peka ut fiender. De nord-
iska länderna kunde inte enas kring en gemensam utrikes politik. I stället blev kulturellt utbyte som beto-
nade solidariteten och de historiska banden mellan folken viktigt för kontakten mellan länderna. I Norge 
och Danmark användes kulturarv i ideologiska syften av ockupations makten efter 1940, och i Finland togs 
det i bruk för att beskriva fienden Ryssland som barbariskt. De nordiska länderna representerar på så sätt 
olika förhållningssätt till krig och kulturarv. I samtliga fall användes dock kulturarv aktivt av museer för att 
konstruera visioner om framtiden, då samhället kunde återgå till det normala. Undersökningen bygger på 
arkivmaterial och litteratur från tiden, och ska mynna ut i en bok som ges ut i Sverige på Makadam förlag 
hösten 2020 eller våren 2021.

Sedan tidigare har jag undersökt hur finska museer förberedde sig på Vinterkriget och Fortsättningskriget, 
hur opinionen för Finlands sak såg ut i Sverige, och brev från finsk museipersonal till svenska kollegor. Svensk 
per sonal tog emot barn till de finska kollegornas familjer, och museer i Sverige samlade ihop pengar och 
skickade till Finland. En svensk delegation besökte Finland sommaren 1940. Det finns många brev kring 
detta i de finska arkiven, och även andra relevanta dokument.

På vilket sätt har fondens bidrag hjälpt dig i arbetet?

Vistelsen gällde besök vid Nationalmuseets och Museiverkets arkiv för att finna korrespondens och andra 
arkivhandlingar som kan berätta om utbytet mellan svenska och finska museer 1938-46. Åbo besöktes 
under en dag.

Vilka kontakter skapade du?

Kontakter med museologer i Helsingfors och Åbo togs, framför allt med Nationalmuseum, men också med 
en pensionerad museitjänsteman från Åbo stadsmuseum. Just inom detta projekt fortsätter samarbetet 
förmodligen inte, men jag har hittat andra kontakter vid Hel singfors universitet som jag skulle vilja knyta 
och utveckla vidare.

Fick du några nya insikter eller lärde du dig något nytt om Finland?

Jag lärde mig om de omfattande kontakter som fanns mellan svensk och finlandssvensk museipersonal i 
Helsingfors och Åbo på 1930 och 40-talen. De kommunicerade på svenska och det gjordes också besök i 
Stockholm och Helsingfors. Det var intressant att se omfattningen på samarbetena och hur den historia 
som varit gemensam för Finland och Sverige underlättade relationerna.
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Fondkapitalets värde
Vid utgången av år 2019 uppgick fondkapitalets bokföringsvärde till 47,2 milj. euro 
(2018: 47,0 milj. euro). Det mot fondkapitalets svarade tillgångarna hade ett mark-
nadsvärde på 59,6 milj. euro (2018: 54,6 milj. euro).

Fondkapitalets avkastning
Fondens avkastning för år 2019 var totalt 1.897.753 euro.
Till fondens verksamhet riktades totalt 2.437.958 euro år 2019 enligt följande:

Aktivitetsbidrag och vistelsestipendier

Bilateralt verksamhetsstöd

Projektverksamhet

Projektledning, informationsverksamhet,
administration och drift   

439 330 € 

994 892 € 

429 572 €  

574 164 € 

  

Kulturfonden för Sverige och Finland

18 %

41  %

18  %

23  %



Vistelsestipendier till Stockholm (dygn)

Litteratur, media

Musik

Scenkonst, Film

Bildkonst

Språk, skola och utbildning

Vetenskap

Samhälle och demokrati 

Sammanlagt 531

Beviljade
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Fondens bidragsverksamhet

Aktivitetsbidrag, mediestipendier samt vistelsestipendier till Finland (euro):

Litteratur, media

Musik

Scenkonst, film

Bildkonst

Språk, skola och utbildning

Vetenskap

Samhälle och demokrati

Mediestipendier

39 477

63 510  

56 154

43 427

48 755

19 436

64 201  

23 965

Beviljade

Sammanlagt 358 925

Antal ansökningar

Inkomna Beviljade

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

Aktivitetsbidrag

Vistelsestipendier

2017

2018

2019

  605

  242

  188

  133

    97   232

  175   467

40

57

85

65

132

106

46  

    155

  387

  277

    161



SEKRETARIATET I FINLAND 

Kulturfonden för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo, Finland
+358 (0)9 435 020
fonderna@hanaholmen.fi

Fonddirektör
Gunvor Kronman
+358 (0)40  745  1738
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

Administrativ direktör
Satumari Hagelberg
+358 (0)50 305 0854
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Fondassistent
Susanna Siljander
+358 (0)400 466 440 
susanna.siljander@hanaholmen.fi

Kontakt

SEKRETARIATET I SVERIGE

Kulturfonden för Sverige och Finland
Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm, Sverige
sverige@kulturfonden.net

Fonddirektör
Mats Wallenius
+46 (0)70 961 1408
mats@kulturfonden.net

Fondkoordinator/projektledare
Anni Heikka
+46 (0) 73 544 7919 
anni@kulturfonden.net

Information om bidrag och ansökningstider

www.kulturfonden.net

www.mediestipendier.com

http://www.kulturfonden.net
http://www.mediestipendier.com

