
Svenska kulturfondens idédagar 2020 
 
DIGITALT på Zoom

Tisdag 25 augusti 

10:50 Kontrollera din nätuppkoppling, logga in i det digitala mötets väntrum

11.00 Välkommen!
 Mikaela Nylander, styrelseordförande, Svenska kulturfonden

11.15  Omvärldsanalys 
 Mats Lindgren, vd och Christian Wennerström, analytiker
 Kairos Future (Sve)

12:15 Hur mår ungdomen på svenska i Finland idag? 
 Matilda Wrede-Jäntti, lektor, Helsingfors Universitet

12:30 Paus

13:15 Riktlinjer för nästa strategiska program 
 Inledning  
 Sören Lillkung, vd, och Anna Wilhelmson, ombudsman 

 Gruppdiskussioner - se närmare beskrivning på sista sidan 

 1. Språköarna och fortsättningen på arbetet inom det strategiska 
 programmet Hallå!
 2. Konstämnen inom grundläggande konstundervisning, grundläggande   
 utbildning och fri bildning
 3. Kulturfonden och den nordiska dimensionen
 4. Den fria bildningen

14:45 Paus

15:00 Ekonomi – förvaltning och utdelning
 Britt-Marie Forsell-Stenström, ekonomichef, Svenska kulturfonden
 Dag Wallgren, vd, Svenska litteratursällskapet vd och Kristian
 Gerkman, placeringschef 

16:15 Åbohälsning (skulle ha framförts på middagen i Åbo)
 Moira von Wright, rektor, ÅA 

16:30 Avslutning



Onsdag 26 augusti 

9:20 Kontrollera din nätuppkoppling, logga in i det digitala mötets väntrum

9.30 God morgon!
 Mikael Svarvar, delegationsordförande, Svenska kulturfonden

9:45 Det nya normala – vägen ut ur en kris
 Esko Aho, tidigare statsminister, politiker och företagsledare

10:45 Gruppdiskussionerna om riktlinjer för nästa strategiska program 
 fortsätter

12:30 Paus

13:30 Mot gemensamt mål - diskussionsgrupperna presenterar sina förslag

14:30 Aktuellt

 Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
 Johan Johansson, direktör

 Stiftelsen Pro Artibus
 Nina Toppila, vd

 Kansliet för Svenska kulturfonden

15:30 Avslutningsord
 Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden



Grupparbete
Idédagarnas deltagare delas in i fyra arbetsgrupper som dryftar olika för Svens-
ka kulturfonden viktiga teman. Många frågor har kommit fram i diskussionerna på 
idédagarna de två senaste åren. En del finns i vår verksamhetsplan eller har väckts i 
tidigare projekt eller kommit fram i utredningar som vi låtit göra. 

Arbetsgrupp 1

Språköarna och fortsättningen på arbetet inom det strategiska 
programmet Hallå!

Tankesmedjan Kairos Futures utredning visar att det avgörande för det svenska i Fin-
land är hur bra man kan påvisa nyttan av det svenska i Finland för majoritetsbefolknin-
gen. Här har verksamheten på språköarna och satsningar som Hallå! en stor betydelse. 

Hur kan Kulturfonden utveckla den svenskspråkiga verksamheten på språköarna och 
hur kunde det strategiska programmet leva vidare i en annan form? 

Arbetsgrupp 2

Konstämnen inom grundläggande konstundervisning, 
grundläggande utbildning och fri bildning

Att syssla med konst och kultur har många positiva effekter på barns och ungas 
välmående. Aktuell hjärnforskning stöder detta. Samtidigt vet vi, genom Lasse Garoffs 
undersökning av den grundläggande konstundervisningen Mer än en hobby!, att vi har 
en ojämn tillgång till undervisning i olika konstämnen i Svenskfinland. 

Hur kan Kulturfonden bidra till att tillgängligheten och kvaliteten på den svenskspråkiga 
undervisningen i konstämnen inom grundläggande konstundervisning, grundläggande 
utbildning och fri bildning förbättras?

Arbetsgrupp 3

Kulturfonden och den nordiska dimensionen

Tack vare vår gemensamma historia och i och med svenska språket har vi har en 
grundförståelse för våra nordiska grannländer. Samtidigt har vi också 
mycket att lära oss av varandra då det gäller konst, kultur och utbildning.

Vad kunde Kulturfonden göra för att fungera som en brobyggare mellan Norden och 
Finland (både det svenska, det finska och det mångkulturella Finland)? Hur kunde vi 
vara med och skapa möten mellan Finland och Norden? Kunde vi komplettera och 
stärka det arbete som redan görs av nordiska aktörer, till exempel Nordisk kulturfond 
och Nordisk kulturkontakt?

Arbetsgrupp 4 

Den fria bildningen

Färska undersökningar, t.ex. Magmas Ungdomsbarometer, visar att våra ungdomar mår 
dåligt.  Många unga, speciellt finlandssvenskar, väljer att flytta utomlands. Samtidigt 
sjunker nativiteten i landet.  Kairos Futures utredning fastslår att en lyckad integration 
av nyfinländare är något av en överlevnadsfråga, i synnerhet för det svenska i Finland. 

Den fria bildningen och våra folkhögskolor är i dag en delvis outnyttjad resurs och 
många av dem har  redan aktiverat sig i de här frågorna. Kunde de stimuleras till att ta 
och ha en tydligare roll i utbildningskedjan?


