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Direktörens tankar kring 2021  

Utmaningar gav nya 

MÖJLIGHETER
”Att laga efter läge”, är kanske det uttryck i det svenska 
språket som bäst beskriver Finlandsinstitutets verksamhet 
under 2021, dvs. att konstant tvingas anpassa sig efter snab-
ba förändringar. Efter prövningarnas år 2020 hoppades vi 
inom kultursektorn att det mesta skulle återgå till det norma-
la, men få saker tycks vara så innovativt och motståndskraf-
tigt som en pandemi. Med undantag av några höstmånader 
blev 2021 det andra året som kom att präglas av Covid-19.

För institutet blev 2021 ett år då vår verksamhet tog yt-
terligare steg i riktning mot att bli mera digitalt och mera 
rikstäckande. Vårt uppdrag som nationellt resursbibliotek för 
finska språket tog under året form, i nära dialog med publiken 
och huvudmannen Kungliga biblioteket. Fokus ska ligga på 
barn och ungdom. Det handlar bland annat om att inspirera 

finsk- och tvåspråkiga familjer att läsa för sina barn och på 
det sättet föra språket vidare till nya generationer. I ett vidare 
perspektiv handlar det om att bevara och stärka den språkli-
ga och kulturella gemenskapen mellan länderna, det som gör 
relationen mellan Finland och Sverige så unik.  

Ett av de viktigaste verktygen i detta arbete är den barnlit-
teraturutställning ”En resa över Östersjön” som vi skapade 
under året.  Denna resa är vi många som gjort genom århund-
radena och många som nu kommer att göra, i sagornas och 
bildernas förtrollande värld. Intresset hos bibliotek och kom-
muner runt om i landet är jättestort. Den kreativa processen 
som ledde fram till utställningen är bland det roligaste, mest 
stimulerande och givande jag har varit med om under mina år 
på institutet. 

Efter en vår präglad av strikta koronarestriktioner tog vår 
filmverksamhet på allvar fart igen på hösten. Filmerna visades 
på över 50 orter och utgjorde därmed den största och mest 
spridda kulturformen för de nationella minoriteterna i Sverige.

Vi har också fortsatt vårt målmedvetna och långsiktiga arbete 
för att modernisera bilden av Finland i Sverige, en bild som 
i grund och botten är positiv, men tyvärr också ganska ytlig 
och delvis gammalmodig. I detta arbete ingår att presentera 
Finland som ett innovativt och spännande grannland, präglat 
av mångfald och inkludering. Detta gick som en röd tråd 
genom verksamheten 2021. 

Den ökade digitala förmedlingen av bl. a seminarier, författar- 
möten, festivaler och utställningar samt vår nya hemsida har 
bidragit till att vi under 2021 i än högre grad blivit ett kultur- 
institut för hela Sverige. Pandemin har varit ett hårt slag för 
oss, men har också fått oss att rusta för framtiden. 

Anders Eriksson 
Direktör
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Den tvåspråkiga utställningen ”En resa över Östersjön”  
presenterar tio finländska barnböcker och invigdes i september i 

anslutning till ett barnboksseminarium. Därefter åkte utställningen 
på turné och visades under hösten i Umeå, Kalix och Tierp.  

Bilder: Janne Riikonen
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Finlandsinstitutet utvecklas nu till ett kulturinstitut för hela 
Sverige. Vårt bibliotek fick under 2021 status som nationellt 
resursbibliotek för finska språket i Sverige. Finländska filmer 
visas numera på ett femtiotal orter runt om i landet. Många 
kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska beställer 
våra skräddarsydda fortbildningskurser i finska för personal 
inom barn- och äldreomsorg. 

Nationellt resursbibliotek 
Den svenska regeringen har beslutat att inrätta nationella re-
sursbibliotek för de nationella minoritetsspråken.  Uppdraget 
för finskan gick till Finlandsinstitutets bibliotek. Verksamheten 
har under 2021 tagit form, i nära dialog med uppdragsgivaren 
Kungliga biblioteket och med målgruppen, d.v.s. den sverige-
finska minoriteten. Syftet med reformen är att hjälpa folkbib-
lioteken i Sverige att förbättra tillgången på litteratur på mi-
noritetsspråken, samt att genomföra läsfrämjande aktiviteter. 

Särskilt fokus ska ligga på barn och ungdomar. Finlandsinsti-
tutet rekryterade därför i slutet av 2021 en barnbibliotekarie 
som bland annat ska inspirera finsk- och tvåspråkiga familjer 
att läsa för sina barn.

Biblioteket har redan under sitt första år som nationellt resurs-
bibliotek kunnat erbjuda rådgivning för kommuner, folkbiblio-
tek och privatpersoner. Även ett stort antal utbildningar har 
anordnats för olika målgrupper.

Utställningen ”En resa över Östersjön”
Som en del av uppdraget som nationellt resursbibliotek skapa-
de vi under 2021 den tvåspråkiga utställningen ”En resa över 

Östersjön”, som presenterar tio böcker ur de senaste årens 
spännande utgivning av finländsk barnlitteratur. Petter Ljung-
berg fungerade som scenograf och Janina Orlov som litterär 
rådgivare. Utställningen är skapad för att väcka fantasin hos 
barn och vuxna: de får uppleva en utställning bestående av 
koffertar fulla med bokskatter som ”rest över Östersjön”. Till 
utställningen skapade vi med hjälp av utställningspedagog 
Anna Ribbing även ett pedagogiskt material som finns på både 
svenska och finska.   

Utställningen invigdes av Sveriges kulturminister Amanda Lind 
i anslutning till ett svensk-finskt barnboksseminarium i sep-
tember. Därefter åkte den på turné och visades under hösten 
i Umeå, Kalix och Tierp. I samband med utställningen ordnade 
kommunerna bl.a. sagostunder på två språk, kreativa worksho-
par och föreläsningar.

Språkkurser
Institutet skräddarsyr fortbildningskurser för finskspråkig per-
sonal i kommunsektorn, framför allt för personal inom barn- 
och äldreomsorg i det finska förvaltningsområdet. Inom denna 
verksamhet finns ofta personer med finska rötter, men som av 
olika anledningar inte vill eller vågar tala finska. Syftet med 
kurserna är att stimulera dem att göra det och därmed bidra 
till att kommunerna kan ge service på det egna språket, som 
minoritetslagen förutsätter. Under 2021 arrangerades det kur-
ser i Gävle, Kalix, Nykvarn och Örnsköldsvik. En betydande del 
av kurserna genomfördes digitalt.

Ett institut för hela landet

”Denna utställning är ett  
fantastiskt fint exempel på hur 
insatserna för det finska språket, 
litteraturen och kulturen kan  
utkristalliseras i praktik.

Kulturminister Amanda Lind vid invigningen 
av ”En resa över Östersjön.
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Filmer på ca 50 orter 
Vår filmverksamhet är nu väl etablerad i Sverige. Varje år dist-
ribuerar vi sex nya filmer som väljs ut för att på ett mångsidigt 
sätt presentera den numera rika finländska filmproduktionen. 
Dessutom erbjuder vi ett 50-tal andra filmer i vår filmkatalog 
– hit hör även barn- och ungdomsfilmer. Under våren kastade 
Coronapandemin sin skugga över verksamheten, men sedan 
restriktionerna lättats tog visningarna ordentligt fart igen och 
156 visningar genomfördes under hösten. Publiksiffrorna var 
dock lägre än före pandemin. 

Under 2021 satsade vi på att översätta och bearbeta pedago-
giska handledningar till två filmer. Vi utarbetade en ny filmka-
talog enligt vår förnyade grafiska profil och satsade på flera 
filmrelaterade kampanjer i sociala medier. I samband med fil-
men Sällskapsspelet i mars gjorde vi en digital intervju med 
svenska skådespelaren Christian Hillborg som fått över 700 
visningar.

I augusti ordnade vi en fysisk filmvisning av de sverigefinska 
GLÖD-kortfilmerna samt ett panelsamtal om sverigefinskhet 
på filmduken. I november hade vi ett fysiskt regissörsbesök av 
Hamy Ramezan i samband med premiären av Den första snön, 
i en utsåld biograf. Ramezan besökte även Eskilstuna. Under 
hösten deltog vi även i European Film Festival samt REX Ani-
mation Festival i Stockholm.  ■

Snyggt presenterat,  
paketerat och en intressant och 
givande kväll som gav mersmak. 
Eloge till samtliga bakom.

Besökare, Glöd 2021.

I augusti hölls en sverigefinsk filmkväll med visning av GLÖD- 
kortfilmer följd av en paneldiskussion. Från vänster moderatorn 
Thella Johnson, Lina Puranen, Julia Qvarnström och Dan Görgü.

Den internationellt prisbelönade Den första snön 
var en av de mest sedda filmerna under 2021. 
Foto: Aamu Film Company

”
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Visningsorter 2021

Angered
Borås
Bålsta
Degerfors
Enköping
Eskilstuna
Fagersta
Finspång
Göteborg
Gävle
Haninge
Huddinge
Järfälla
Kalix
Karlskoga
Kiruna 

Laxå
Lindesberg 
Luleå
Malmö
Malå
Motala
Norrköping
Norrtälje
Nykvarn
Oskarshamn
Skänninge 
Skövde
Smålandsstenar
Stockholm
Sundbyberg
Sundsvall

Surahammar 
Södertälje
Trollhättan
Trosa
Tumba
Tännäs
Uddevalla
Umeå
Upplands Bro
Uppsala
Västerås
Ystad
Örnsköldsvik
Östhammar

46 orter:

Sällskapsspelet (Seurapeli 2020) och Eden (2020) var två av filmerna som visades under vårens Ny Finsk Film-turné. 
Foto: Sällskapsspelet ©Vilja Harala, Eden ©Sami Kuokkanen.

Statistik 2021

Antalet visningar per år

Mest visade filmer 

Mest prisbelönta filmer

Antalet visade titlar per år 

207 visningar, varav          13 gratisvisningar

21 titlar         5 nya

Potatis (37 visningar/halvår) 

Den första snön  Sällskapsspelet 

Den första snön (28 visningar/halvår) 

Vann en Jussi-statyett och två priser på 
Pekings internationella filmfestival 

Nominerad till Nordiska Rådets Filmpris, 
Bästa film på Filmfestivalen i Berlin, sex 
Jussi-statyetter m.m.

Vann två Jussi-statyetter och två priser 
på Nordiska filmdagar i Lübeck 

Nominerad till åtta Jussi-statyetter 

Filmvisningar 2021
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På grund av Coronapandemin genomfördes en stor del av pro-
grammet digitalt. Till skillnad från året innan var vi 2021 bättre 
förberedda på att distribuera vårt program digitalt och utarbe-
tade nya, spännande virtuella koncept som vi kommer att ha 
nytta av i framtiden. Samtidigt som pandemin ledde till att vi inte 
kunde ta emot publik på många av våra evenemang, innebar 
den digitala förmedlingen också att vi nådde nya publikgrup-
per. Vi har även utvecklat formerna för kontakterna med våra 
viktigaste samarbetspartners, och genomfört regelbundna  
digitala möten med de kommunala minoritetssamordnarna 
och modersmålslärarna. Biblioteket har skapat nya digitala ak-
tiviteter under året: bl.a. en digital läsecirkel och digitala bok-
tipsevenemang både i egen regi och i samarbete med andra 
aktörer.

Finntastic Festival
Vårt största årliga evenemang, Finntastic Festival under 
Stockholms kulturnatt i april, fick 2021 genomföras digitalt och 
helt utan live-publik på plats. Festivalen inleddes med barn- 
teater och avslutades med en konsert av finska folkpunkgruppen 
Slack Bird. Däremellan fick publiken bl.a. ta del av en vernissage 
av konstutställningen Share the Fantasy av konstnärsgruppen 
Honkasalo-Niemi-Virtanen och njuta av singer-songwritern 
Mareys drömlika popkonsert. Under kvällen live-sändes 
även en talkshow där den finlandssvenske ståuppkomikern  
Albert Häggblom gästades av den sverigefinska skådespelaren  

Det digitala institutet

På vårens Finntastic Festival uppträdde bland annat ståuppkomikern Albert Häggblom som gästades av skådespelaren Bianca Kronlöf.

Antal besökare  
på olika evenemang:
(Både fysisk och digital publik)

Litteratur:
7700

*inkl. Sofie Oksanens  
egna kanaler
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Att ta min installation till Sverige 
lyckades över förväntan. I sam-
band med utställningen ordnades 
samtal kring antirasism och mode- 
utbildning som var de första i sitt 
slag i Norden. Genom dessa sam-
tal fick jag värdefulla kontakter i 
Sverige och inom branschen som 
jag har nytta av även i framtiden.

Ervin Latimer, modedesigner

Ervin Latimers modeinstallation inledde året i Finlands- 
institutets galleri. Foto: Janne Riikonen/ Finlandsinstitutet

Bianca Kronlöf. I talkshowen diskuterades frågor om identitet, 
kultur och tillhörighet, medan två improvisatörer iscensatte 
gästens livshistoria i realtid. 

Festivalen, som är ett samarbete med flera andra sverige- 
finländska aktörer, nådde ut till minst 1200 åskådare – nästan 
dubbelt så många som brukar besöka festivalen under ett van-
ligt år. 

Digitala författarmöten
Vår digitala publik fick under året möta några av Finlands mest 
lästa och uppskattade författare, Sofi Oksanen och Niina Mero. 
Intervjuerna bandades i förväg och textades till svenska, och 
nådde därmed en stor publik. Intervjun med Sofi Oksanen 
sågs av över 5200 personer. Den sverigefinska bokmässan fick 
2020 ställas in och genomfördes istället som en digital mässa 
i mars 2021. Även den textades till svenska och sändes av UR 
Samtiden i SVT2. 

Utställningar
Rese- och publikrestriktionerna satte sin prägel också på vår 
utställningsverksamhet. Årets samtliga fyra utställningar kun-
de ändå lyckligtvis genomföras på plats men de presentera-
des även digitalt. Vårens vernissager genomfördes endast 
digitalt, där vi med ett nytt grepp blandade intervjuer, videos 
och guidningar. I samband med Ervin Latimers modeinstalla-
tion, som inledde året i galleriet, genomfördes också ett par 
webbinarier. Vid det ena diskuterades mångfalden vid mode- 
och designhögskolorna i Finland och Sverige och i det andra 
samtalade företrädare för designbranschen om mångfald 
som affärsidé. De digitala evenemangen kring utställningen  
nådde en publik på över 800 personer. Trots pandemin lyckades  
Ervin Latimers utställning nå en medial räckvidd på cirka  
4 000 000 mottagare, enligt PR-byrån Grand Relations be-
räkningar.

Vi fortsatte att utveckla vårt digitala koncept med samtal och 
digitala guidningar på vår YouTube-kanal med utställningar-
nas konstnärer under hösten. Genom den digitala förmedling-
en nådde vi nya publikgrupper, som t ex studenter vid konst- 
och designutbildningarna i båda länderna. 

Ny hemsida 
I april 2021 lanserades vår nya hemsida. Via sidan får publiken 
tillgång till hela vårt digitala utbud, samt information om kom-
mande evenemang och institutets uppbyggnad. Därmed är 
hemsidan vår viktigaste informationskanal. Hemsidan, liksom 
vår nya grafiska profil togs fram i samarbete Åbofirman Å Com-
munications.  ■

”

Den digitala intervjun med författaren Sofi Oksanen  
sågs av över 5200 personer. Foto: Toni Härkönen 
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Svenskarnas attityd till Finland och finländsk kultur är över-
vägande positiv, men Finlandsbilden är tyvärr också ytlig och 
ganska gammalmodig. En av institutets viktigaste uppgifter 
är därför att uppdatera bilden och lansera nya begrepp och 
symboler. Denna ambition präglar en stor del av vårt program-
utbud som presenteras i vårt hus i centrala Stockholm. Institu-
tet ska också vara en viktig samlingspunkt för de ca 100 000 
personer med finländska rötter som bor i Stockholmsregionen. 
Denna uppgift har givetvis varit särskilt utmanande under 
pandemin. 

Utställningsverksamheten 
Finlandsinstitutets galleri visar finländsk samtidskonst och 
design och lyfter fram modiga och aktuella konstnärer. På det 
sättet skapar vi nya möjligheter för finländska konstnärer i ut-
landet. Under året genomfördes fyra utställningar. Vi fortsat-
te att visa modern finsk formgivning under Stockholm Design 
Week, den här gången med årets unga modedesigner 2020 
Ervin Latimer. Konstnärskollektivet Honkasalo-Niemi-Virtanen 
tog i sin utställning upp frågan om människans relation till luk-
ter och feromoner. Under hösten samlade konstnären Eero 
Yrjölä i sin utställning barndomens fotografier, föremål och 
möbler i en drömlik helhet och året avslutades med en poetisk 
utställning av fotokonstnärerna Karl Henrik Edlund och Øiste-
in Sæthren Dahle. Utställningen var ett värdefullt samarbete 
mellan Finlandsinstitutet, Centrum för fotografi (CFF) i Sverige 
och Fotokonstnärernas förbund i Finland.

Konstdeposition från Pro Artibus 
Den finländska konststiftelsen Pro Artibus har deponerat in-
stallationen ”Verkligheten är en outgrundlig plats” av konst-
nären Ylva Holländer till Finlandsinstitutet. Installationen 
sträcker sig över alla tre våningar i trappuppgången i konfe-
rensavdelningen på Snickarbacken 4 och består av inramade 
tuschmålningar på papper, keramik och assemblage. Hollän-
der är född i Sverige men lever och verkar i Borgå i Finland. 

Sverigefinska biblioteket 
Det sverigefinska biblioteket på Finlandsinstitutet är ett av 
Stockholms äldsta nu fungerande bibliotek och det enda finsk-
språkiga specialbiblioteket i landet. Under våren tvingades 
biblioteket på grund av pandemin till begränsade öppettider 
och var helt stängt under vissa perioder. Detta satte självfallet 
också sina spår i statistiken över utlåning och antalet besök. 
Servicen till låntagarna upprätthölls istället via transporttjäns-
ten till de bibliotek som hölls öppna under pandemin, samt 
genom bokkassar som delades ut vid institutets huvudentré. 
Antalet böcker som skickades ut och lämnades tillbaka med 
transporttjänsten till biblioteken i Stockholmsregionen i det 
närmaste fördubblades under 2021. 

Samarbetet med sverigefinska aktörer är viktigt för biblioteket. 
Under hösten anordnades en fotoutställning i samarbete med 
Suomiart och i november arrangerades årets största littera-
turevenemang – den sverigefinska bok- och kulturmässan – i 
samarbete med föreningen Kulttuuri.se. 

Det mångsidiga 
kulturhuset 
i centrala Stockholm

BIBLIOTEKETS (CORONA)ÅR I SIFFROR

•  Biblioteket delade ut 145 förbeställda take away-bokkassar

•  Antal lån som skickats via det regionala transportsystemet  
 inom Stockholms län ökade 80% jämfört med året innan.

•  Antalet nya låntagare ökade med ca 25%. 

•  Användning av e-bibliotekets böcker ökade med 17%  
 jämfört med året innan. 

•  Antal fysiska lån: 7 062

•  Antal fysiska besök på biblioteket: 1 280
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Verk av Ylva Holländer.

Konserter 
Under året arrangerade vi tre konserter inför publik som alla 
genomfördes på hösten. Glesbygdsdivan från Tornedalen 
Carina Henriksson presenterade alltifrån opera till folkmusik 
på en konsert i samarbete med föreningen Tornedalingar i 
Stockholm och den sverigefinska jazzsångerskan Sanna Ruo-
honiemis konsert var en del av Stockholms Jazzfestival. Jazz-
konserten blev en succé på många olika sätt då vi till stor del 
gästades av en helt ny publik i olika åldrar och bakgrunder.    

Vi fortsatte också vår tradition med en klassisk konsert på Fin-
lands självständighetsdag. Konserten blev även en påminnel-
se om pandemin då det var det första evenemang som vi fick 
genomföra med kontroll av vaccinbevis.   

Teater
Vårens teatergästspel fick helt ställas in. Det enda som kun-
de genomföras var en digital läsning av Pipsa Lonkas nya pjäs 
Fyra dagar av närhet. Höstens gästspel, Teatteri Vandas Sju 
bröder och Teatteri Hevosenkenkäs barnteater Pettson och 
Findus, kunde dock genomföras som planerat och de förmed-
lades också vidare till andra orter i Mälardalen. Vi erbjöd också 
teaterpubliken att fira lillajulsfest i form av en fartfylld och hu-
moristisk improvisationsföreställning med Minttu Mustakallio 
och Ville Virtanen. Mustakallio och Virtanen bjöd även på en 
kurs i improvisationsteknik i vårt hus.  

Litteratur
I december kunde vi äntligen genomföra årets första och ef-
terlängtade live-författarträff med Finlands kandidat till Nord-
iska rådets litteraturpris 2021, Pajtim Statovci. Programledaren 
Pekka Heino intervjuade Statovci på finska om hans senaste 
roman Kungarnas land (2021). Intervjun spelades också in för 
senare publicering på våra digitala plattformar.  ■

Verk av Eero Yrjölä.

Antal besökare  
på olika evenemang:
(Både fysisk och digital publik)

Teater:
650Teater Vandas 

 föreställning Sju bröder.



12

ÅRSREDOVISNING STIFTELSEN FINLANDS KULTURINSTITUT I SVERIGE 2021



”Fin stämning mellan Sofi  
och intervjuaren.” 

 

”Jag fick mer förståelse för boken. 
Den är så komplicerad att det  
behövdes detta samtal för att  
kunna överblicka innehållet.” 

”Ett intressant boksamtal  
som verkligen gav mig lust  

att läsa boken.” 

Deltagarkommentarer, digitalt  
författarsamtal med Sofi Oksanen.

”
Antal besökare  

på olika evenemang:
(Både fysisk och digital publik)

Musik:
6990
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Sannas musik var en fin upp- 
levelse. Finlandsinstitutet är  
alltid trevligt att besöka. Bra  
arrangemang. Enkelt och fint.

Besökare, Sanna Ruohoniemis 
jazzkonsert.

”
Antal besökare  

på olika evenemang:
(Både fysisk och digital publik)

Konst & design:

1550
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2021 präglades, i likhet med det föregående året, av stora 
utmaningar. Reserestriktionerna gjorde det omöjligt att resa 
mellan länderna under långa perioder och nästan hela semi-
narieprogrammet genomfördes därför digitalt. Det så viktiga 
nätverkandet och kontaktskapandet, som är en väsentlig del 
av seminarierna, blev självfallet mycket lidande. Å andra sidan 
nådde vi ut till en bredare publik, också utanför Sverige. Mer-
parten av programmen finns tillgängliga på våra och/eller våra 
samarbetspartners digitala plattformar. 

Verksamheten har genomförts bland annat med stöd av ek dr 
Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik. Tre teman 
dominerade våra samhällsseminarier:

Hållbarhet i framtidens skola
Denna seminarserie, som arrangerades i samarbete med Fin-
lands ambassad i Stockholm och Hanaholmen-kulturcentrum 
för Sverige och Finland, inleddes 2020 och fortsatte under 
2021 med fyra webbinarier. Utbildningssektorn är en central 
aktör när det gäller arbetet för ett mer hållbart samhälle, men 
saknar ofta de verktyg som behövs för att kunna hantera de 
komplexa hållbarhetsfrågorna i undervisningen. Centrala 
målgrupper är därför lärarutbildare och lärarstudenter i båda 
länderna, och bland talarna återfanns forskare och represen-
tanter för skolsektorerna i båda länderna. Seminarierna foku-
serade bland annat på hur hållbarhetsfrågorna behandlas i 
läroplanerna, balansen mellan kompetens och engagemang, 

klimatångest och hur distansundervisningen under Corona-
pandemin har påverkat barn och ungas psykiska hälsa. Cirka 
550 personer deltog i webbinarierna.

Åland 100 år  
Ålands självstyrelse firar under 2021 och 2022 sitt 100-års-
jubileum, vilket vi uppmärksammade med tre webbinarier i 
samarbete med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning, 
ABF Stockholm och Ålands fredsinstitut. Seminarierna tog upp 
de historiska händelserna som ledde fram till självstyrelsen, 
Ålands demilitarisering och Åland som föredöme när det gäller 
hållbarhetsfrågor. Bland de medverkande återfanns Finlands 
fd. president Tarja Halonen, Sveriges tidigare stats- och utri-
kesminister Carl Bildt, samt Ålands lantråd Veronica Thörn-
roos. Webbinarierna sågs av ca 730 personer och de sändes 
också senare i Ålands TV. 

Säkerhetspolitik 
I februari undertecknade Sveriges och Finlands inrikesminist-
rar, Mikael Damberg och Maria Ohisalo, en avsiktsförklaring om 
fördjupat samarbete om krisberedskap, civilt försvar och rädd-
ningstjänst. Vi uppmärksammade avtalet vid ett webbinarium, 
som setts av närmare 650 personer och där vi bland annat 
lyfte fram vad det fördjupade samarbetet innebär i praktiken. 
Vi medverkade också på det Globala torget vid den digitala 
bokmässan i Göteborg med ett samtal mellan den finländska 

En arena för 
bilateral dialog 

Mycket intressant  
och lärorikt! Ovanligt väl 
spenderad zoom-tid.

Kenneth G Forslund,  
ordf i utrikesutskottet  
om Ålandswebbinariet.

”
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författaren och journalisten Jessikka Aro och den svenske 
journalisten Patrik Oksanen. Temat för diskussionen var hur 
den ryska propagandamaskinen hotar demokratin. 

Utbildningssamarbete
På grund av pandemin har arbetet fokuserat på att planera för 
framtida satsningar inom det bilatera utbildningssamarbetet. 
Som nämnts ovan kunde vi dock genomföra fyra webbinarier 
om hur hållbarhetsfrågorna hanteras inom skolsektorerna i 
Finland och Sverige. 

En av de satsningar som tog form under 2021 var det fleråri-
ga projektet ”Kultur som brobyggare inom vård och omsorg”, 
som ska genomföras under 2022 i samarbete med den finländ-
ska yrkeshögskolan Metropolia och som syftar till att fördjupa 
svensk vård- och omsorgspersonals kännedom om finländsk 
kultur och språk. Projektet finansieras av Nordplus.

Ett annat projekt handlar om att förankra de finska språkam-
bassadörernas arbete också i Sverige och vidga det till en 
satsning som stimulerar ungdomar i båda länderna att lära 
sig minoritetsspråket, bl. a via arbete och studier i det andra 
landet. Under 2021 planerades också flera Sverigebesök inom 
ramen för Luokkahuoneena Tukholma, som syftar till att upp-
muntra finska gymnasieelever att lära sig svenska. Besöken 
kommer att genomföras under 2022.

Genom våra digitala sändningar nådde vi ut till nya publikgrupper, 
även utanför Sverige.

 
Relevansen och det korta,  
effektiva formatet. Det är också 
väldigt bra att det kommer att gå 
att ta del av seminariet i inspelad 
form i efterhand.

Deltagare, webbinariet  
Hållbarhet i framtidens skola.

”

Antal besökare  
på olika evenemang:

Samhällswebbinarier:

2070

 
Antal besökare på olika evenemang:
(Både fysisk och digital publik)

Ut
bi

ld
ni

ng
ar

:

Finskakurser: 47 deltagare
Språkkurser för kommuner: 
7 kurser, ca 60 deltagare
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FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

 Offentliga bidrag Finland 

 Offentliga bidrag Sverige inkl. resursbibliotek

 Hyror

 Progamintäkter och fakturering

 Kulturfonden för Sverige och Finland

 Övriga bidrag & privata fonder
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i korthet
2021 

TUR-RETUR 
Under hösten 2021 startade Finlandsinstitutet ett projekt som 
handlar om flyttrörelsen och migrationen mellan Finland och 
Sverige. Projektet Tur-Retur har som fokus att vända på flytt-
vågen från Finland till Sverige och med olika metoder under-
lätta för en flytt tillbaka till Finland. Detta ska göras genom 
att lyfta fram arbets- och boendemöjligheter i Finland, digi-
tala finskakurser för dem som vill fräscha upp sin finska samt 
kulturella evenemang som fokuserar på finlandssvensk kultur. 
Projektet lyfter också upp distansarbete och tvåplatsboende, 
något som pandemin har visat att är fullt möjligt beroende på 
vilket jobb man har. Vi kommer också att lyfta fram möjlighe-
terna att studera på svenska i Finland. Svenska kulturfonden 
finansierar projektet under 20 månader, till april 2023.

FASTIGHETEN
Under 2021 omförhandlades hyresavtalen med våra två störs-
ta hyresgäster; Compass Group, som hyr konferensavdelning-
en, och Awardit AB, som hyr den största av våra kontorslokaler. 
En av de mindre kontorslokalerna renoverades under året och 
fick en ny hyresgäst. Därmed var alla lokaler i fastigheten ut-
hyrda vid utgången av 2021. 

Flera kostsamma renoveringar genomfördes under året.  Bland 
annat renoverades och uppgraderades lamparmaturerna och 
styrutrustningen till taklamporna. Under året genomfördes 
också en genomgång och ett underhåll av ventilationssyste-
met i fastigheten.  

FINANSIERING
Det finska Undervisnings- och kulturministeriet är alltjämt in-
stitutets största bidragsgivare med ca 7 miljoner kronor. I och 
med uppdraget som nationellt resursbibliotek ökade den of-
fentliga finansieringen från Sverige till sammanlagt ca 5 mil-
joner kronor. Våra affärsintäkter, framför allt hyror, ersättningar 
för filmvisningar och streaming samt fortbildningskurser upp-
gick till 5,5 miljoner, medan privata fonder och företag stod 
för 2,8 miljoner. En del av bidragen, 1,7 miljoner, är avsedda för 
verksamhet 2022 och 2023. Coronapandemin innebar att vi 
inte kunde utveckla våra partnerskap med näringslivet på det 
sätt vi hade önskat. 

EKONOMI
Stiftelsen redovisar en förlust för 2021 på 1,6 miljoner. En stor 
del av det underhåll som genomfördes i fastigheten under 
perioden belastar resultatet för året. Dessutom blev hyres- 
intäkterna från konferensavdelningen lägre än vanligt efter-
som vinstdelningen uteblev på grund av Coronapandemin och 
de dåliga konferenskonjunkturerna som den förde med sig.
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KONST OCH DESIGN
Ervin Latimer – Possibilities of Potential Selves, digital vernissage
Ervin Latimer – Possibilities of Potential Selves, utställning
Webbinarium: Mångfald på design- och modehögskolorna  
i Sverige och Finland. Medarrangör: Swedish Fashion Council
Webbinarium: Vem är design till för? Medarrangör:  
Finlands ambassad, Business Finland och Ornamo
Konstnärskollektivet Honkasalo-Niemi-Virtanen:  
Share The Fantasy, utställning
Digital intervju med konstnären Sinna Virtanen
Eero Yrjölä: Heaven Opens A Magic Lane, vernissage och utställning
Digital intervju med konstnären Eero Yrjölä
Karl Henrik Edlund & Øistein Sæthren Dahle: Annotations,  
vernissage och utställning
Digital intervju med konstnären Øistein Sæthren Dahle
Invigning av Ylva Holländers installation
Fotoutställning När & fjärran. Medarrangör: Suomiart

FILM
Film på Zita och på turné: Sånger om kärlek (Lauluja rakkaudesta)
Film på Zita och på turné: Sällskapsspelet (Seurapeli)
Digital intervju med skådespelaren Christian Hillborg, Sällskapsspelet
Film på Zita och på turné: Eden
Glöd - Afterwork med kortfilmer och samtal
Film på Zita och på turné: Potatis (Peruna)
Film på Zita: Skogsjätten (Metsäjätti)

European Film Festival, samarbetsprojekt med EUNIC
REX animationsfestival, samarbetsprojekt med EUNIC
Film på Zita och på turné: Den första snön (Ensilumi)
Hamy Ramzans regissörbesök på Zita och i Eskilstuna, 
diskussion Den första snön

MUSIK
Finntastic Festival 2021, digitalt, Stockholm Kulturnatt 
2021
Glesbygdsdivan Carina Henriksson och Rajaton- 
Gränslöst. Medarrangör: Tornedalingar i Stockholm
Sanna Ruohoniemi live Stockholm Jazz Festival
Självständighetsdagens konsert 

TEATER
Fyra dagar av närhet. Medarrangör: Riksteatern
Teatteri Hevosenkenkä: Pettson och Findus
Teatteri Vantaa: Sju bröder
Minttu och Ville: Lillajulshow
Minttu och Ville: Improvisationskurs

LITTERATUR 
Digital författarintervju: Sofi Oksanen Digitala  
sverigefinska bokmässan. Medarrangör: Kulttuuri.se
Digital författarintervju: Niina Mero 
Invigning av barnlitteraturutställning  
En resa över Östersjön
Seminarium om barnlitteratur  

Finlandsinstitutets     program 2021
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Digital högläsning ”Read Hour”
Bokmässan i Göteborg: Jessika Aro
Sverigefinska bok- och kulturmässan.  
Medarrangör: Kulttuuri.se
Litteraturkväll med Samfundet för Sverige och Finland
Författarträff med Pajtim Statovci
Digital författarintervju: Carl-Gustaf Lindén 
Boktipsevenemang
Digital läsecirkel
Bokrådet
Bibliotekets användardialog.  
Medarrangör: Kungliga biblioteket

SAMHÄLLSWEBBINARIER
Svensk-finskt samarbete inom civil försvar och kris- 
beredskap. Medarrangör: Folk och försvar
Hållbarhet i framtidens skola del II: Fallstudier i läro- 
planen och lärarutbildningen. Medarrangör: Hana- 
holmen och Finlands ambassad i Stockholm
Hållbarhet i framtidens skola del III: Konkret hållbarhets- 
arbete i skolorna i Finland och Sverige. Medarrangör: 
Hanaholmen och Finlands ambassad i Stockholm 
Åland 100 år – Ålands historia & självstyre 
Medarrangör: Föreningen Norden Stockholmsavdel-
ningen, ABF Stockholm och Ålands Fredsinstitut
Åland 100 år – Fredens öar, Ålands demilitarisering 
och säkerhet på Östersjön. Medarrangör: Förening-

en Norden Stockholmsavdelningen, ABF Stockholm och Ålands 
Fredsinstitut
Åland 100 år – Åland som hållbart föredöme. Med- 
arrangör: Föreningen Norden Stockholmsavdelningen
Östersjödagen: Blå ekonomi
Hållbarhet i framtidens skola del IV: Klimatångest och miljöhopp 
Medarrangör: Hanaholmen och Finlands ambassad i Stockholm
Hållbarhet i framtidens skola del V: Psykisk ohälsa och utanför-
skap i skolan. Medarrangör: Hanaholmen och Finlands ambassad 
i Stockholm
Alla påverkar! Om hållbarhetsfrågor i lärarutbildningen.  
Med Finlands Utbildnings- och kulturministerium, Hanaholmen

ÖVRIGA EVENEMANG
Finntastic Junior 2021
Föredrag om Finlandsinstitutets bibliotek
Digitala möten med minoritetskoordinatorer
Digitala möten med modersmålslärare
Studiebesök

UTBILDNINGAR
Allmänna språkkurser i finska
Skräddarsydda språkkurser för kommuner och olika yrkesgrupper
”Kultur som brobyggare inom vård och omsorg” i samarbete med 
yrkeshögskolan Metropolia

Finlandsinstitutets     program 2021
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Finlandsinstitutets styrelse 2021. Styrelsen består av ledamöter som representerar stiftarna och ledamöter, invalda som sakkunniga. 
Från vänster Peter Sidlund Ponkala, Saara Ludvigsen, Lennart Rohdin, Tuula Teeri, Mika Metso (vice ordf.), Janne Virkkunen,  
Kari Heinistö (ordf.), Tytti Isohookana-Asunmaa, Anders Eriksson (direktör), Birgitta Englin, Inger Nyblom Hermansson,  
Irma Aalto (adm. chef), Auli Sydfors (personalrepresentant). Foto: Kai Kangassalo. 

Personal
Under 2021 har institutets  
personal bestått av följande  
personer:

Anders Eriksson, direktör
Irma Aalto, administrativ chef
Raija Airaksinen-Björklund,  
utbildningsansvarig
Linda Granback, projekt.
medarbetare Tur-Retur
Anni Heikka, programansvarig  
samhälle
Milka Jafri, programansvarig  
film, musik
Karin Karlsson, programkoordi- 
nator film, barnboksutställning
Eija-Liisa Knuutinen, biblioteks-
assistent
Osmo Pesonen, vaktmästare,  
it-ansvarig
Auli Sydfors, kommunikations- 
ansvarig
Hanna Tapio, programansvarig  
konst, design, litteratur
Päivi Vesanto, biblioteksassistent
Jaana Vikman, programchef
Stefan Öhblom, teknik
Eeva Östberg, bibliotekschef

Praktikanter
Våren: 
Mirka Laakso, Edufi, Utbildningsstyrelsen 
Patricia Lauri, Sälj och Marknadshögskolan 
Hösten: 
Pavel Petrov, Svenska kulturfonden 
Vilja Salo, Edufi, Utbildningsstyrelsen

Revisor
Hanna Rexhammar / Deskjockeys

Styrelsen
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Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige  1(9)
802004-5848

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige, 802004-5848, får härmed avge årsredovisning
 för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige ska huvudsakligen sprida kännedom om Finlands kultur- och
 samhällsliv, främja den sverigefinländska kulturen samt arbeta för kulturell växelverkan mellan Sverige
 och Finland. 

 För ytterligare information om stiftelsen och händelserna 2021-01-01-2021-12-31, hänvisas till
 verksamhetsberättelsen. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.    

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Stiftelsen redovisar en förlust för 2021 på 1,6 miljoner kronor. 0.9 miljoner utgörs av planerat underhåll
 i fastigheten. Dessa åtgärder finansierades under 2019 med ökad belåning. Som en följd av
 coronapandemin uteblev den rörliga delen av hyran i konferensdelen helt. Institutets bibliotek blev
 under året nationellt resursbibliotek för den sverigefinska minoriteten, vilket innebär årliga statliga,
 svenska anslag för denna del av verksamheten. För att skapa tydligare arbetsledning och minska
 sårbarheten i organisationen genomfördes under 2021 en omorganisation som innebar att
 verksamheten indelades i tre avdelningar: program, bibliotek och administration och fastighet.

Främjande av ändamålet
 Under året genomfördes hundratals evenemang, i Stockholm och på andra håll i Sverige. En
 betydande del av evenemangen distribuerades också digitalt. 

Flerårsöversikt (Tkr) Belopp i kr
 2021 2020 2019 2018
Bidrag och verksamhetsintäkter 14 123 13 217 13 476 13 789
Resultat efter finansiella poster -1 625 -2 613 116 -734
Eget kapital 6 395 8 020 10 633 10 516
Soliditet, % 15 20 24 26

Förändringar i eget kapital
  Ändamåls-   
 Balanserat bestämda Årets  
 resultat medel resultat Totalt
Vid årets början 10 632 731 - -2 612 805 8 019 926
Omföring årets resultat -2 612 805 2 612 805 -
Årets resultat -1 624 998 -1 624 999
Vid årets slut 8 019 926 - -1 624 998 6 394 927

https://sign.visma.net/sv/document-check/7a4b2476-a6d9-45da-845a-d551d144f56d
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
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Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige  2(9)
802004-5848

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Stiftelsens intäkter
Bidrag 2 12 996 521 12 253 468
Nettoomsättning 3 3 552 973 2 849 649
Övriga rörelseintäkter 4 50 980 47 694
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 16 600 474 15 150 811

Stiftelsens kostnader
Programkostnader -2 251 305 -1 587 577
Övriga externa kostnader 5 -4 582 349 -6 269 513
Personalkostnader 6 -10 217 707 -8 659 429
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -746 568 -827 266
Övriga rörelsekostnader -14 457 -10 079
Summa rörelsekostnader -17 812 386 -17 353 864

Rörelseresultat -1 211 912 -2 203 053

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 9 174 -
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 45 1 194
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och 
kortfristiga placeringar -1 234 13 499
Räntekostnader och liknande resultatposter -421 071 -424 445
Summa finansiella poster -413 086 -409 752

Resultat efter finansiella poster -1 624 998 -2 612 805

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt -1 624 998 -2 612 805

Skatter

Årets resultat -1 624 998 -2 612 805
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Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige  3(9)
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 32 157 920 32 511 320
Inventarier, verktyg och installationer 8 2 142 836 1 516 386
Övriga materiella anläggningstillgångar 34 950 34 950
Summa materiella anläggningstillgångar 34 335 706 34 062 656

Finansiella anläggningstillgångar 9
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 551 872 3 553 106
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 551 872 3 553 106

Summa anläggningstillgångar 37 887 578 37 615 762

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 461 083 331 643
Övriga fordringar 16 624 112 391
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 744 040 822 397
Summa kortfristiga fordringar 1 221 747 1 266 431

Kassa och bank
Kassa och bank 2 293 410 2 067 989
Summa kassa och bank 2 293 410 2 067 989

Summa omsättningstillgångar 3 515 157 3 334 420

SUMMA TILLGÅNGAR 41 402 735 40 950 182
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Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige  4(9)
802004-5848

Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 8 019 927 10 632 732
Årets resultat -1 624 998 -2 612 805
Summa fritt eget kapital 6 394 929 8 019 927

Summa eget kapital 6 394 929 8 019 927

Långfristiga skulder 11
Övriga skulder till kreditinstitut 29 400 000 29 700 000
Övriga skulder 99 804 45 000
Summa långfristiga skulder 29 499 804 29 745 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 300 000 300 000
Leverantörsskulder 828 937 934 753
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 1 747 504 -
Övriga skulder 503 829 498 819
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 127 732 1 451 683
Summa kortfristiga skulder 5 508 002 3 185 255

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 402 735 40 950 182
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 100
-Fastighetsinventarier 10
-Ombyggnad bostadsrätt 3-10
-Inventarier, verktyg och installationer 3-5

Definition av nyckeltal
Huvudintäkter
Verksamhetsbidrag, projektbidrag och verksamhetsintäkter (se not 2 och 3)

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Not 2  Bidrag
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

5 842 140 6 266 979
205 440 194 580
618 174 609 798
397 120 609 364

7 062 874 7 680 721

1 200 000 1 200 000
350 000 350 000
320 000 160 000
110 000 90 000
40 000 35 000

- 100 000
200 000 200 000
500 000 500 000

2 720 000 2 635 000

1 240 299 1 289 407
272 904 155 120
400 991 398 781

1 299 453 94 439
3 213 647 1 937 747

12 996 521 12 253 468

Offentliga bidrag från Finland
Undervisnings- och kulturministeriet: statsunderstöd 
Undervisnings- och kulturministeriet: biblioteksverksamhet 
Undervisnings- och kulturministeriet: utbildning (inkl. seminarier) 
Undervisnings- och kulturministeriet: kulturförmedling

Offentliga bidrag från Sverige
Statens kulturråd: Bibliotek
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Stad bibliotek
Svenska Filminstitutet
Statens kulturråd: Litteraturfrämjande
Statens kulturråd: Kulturförmedling
Stockholms stad: Finskspråkigt program
Regeringskansliet: Kulturförmedling

Övriga bidrag
Kulturfonden för Sverige och Finland (inkl. avkastning) 
Svenska Kulturfonden i Finland
Privata fonder
Övriga bidrag

Summa bidrag

Not 3  Nettoomsättning
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Hyresintäkter 2 426 774 1 886 308
Verksamhetsintäkter 1 126 199 963 341
Summa 3 552 973 2 849 649

Not 4  Övriga rörelseintäkter
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 17 027 -
Försäkringsersättningar 33 953 -
Erhållna offentliga stöd - 47 694
Summa 50 980 47 694

Not 5  Fastighetsskatt
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Kostnadsförd fastighetsskatt 662 000 818 000

 Föregående års fastighetsskatt innehåller även en bokföringsmässig justering av fastighetsskatten
 avseende inkomstår 2019. Fastighetsskatten har under både 2021 och 2020 varit 662 000 kr.
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Not 6   Anställda och personalkostnader

 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda
Kvinnor 11 10
Män 3 3
Summa 14 13

Direktör och styrelse
Löner och ersättning 993 125 990 236

Övriga löner och ersättningar:
Löner och ersättningar 5 722 130 4 939 391
Sociala kostnader 2 711 407 2 187 939
(Varav pensionskostnader) 553 383 554 622
Summa 9 426 662 8 117 566

Not 7  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 39 876 465 39 876 465

39 876 465 39 876 465

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -7 365 145 -7 011 745
-Årets avskrivning enligt plan -353 400 -353 400

-7 718 545 -7 365 145

Redovisat värde vid årets slut 32 157 920 32 511 320

Taxeringsvärden byggnader 18 200 000 18 200 000
Taxeringsvärden mark 48 000 000 48 000 000

66 200 000 66 200 000

Not 8  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 13 722 306 13 306 753
-Nyanskaffningar 1 016 620 415 553
-Avyttringar och utrangeringar -9 270 971
Vid årets slut 5 467 955 13 722 306

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -12 205 920 -11 732 054
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 9 273 969
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -393 168 -473 866
Vid årets slut -3 325 119 -12 205 920
Redovisat värde vid årets slut 2 142 836 1 516 386
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Not 9  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början värdepapper 2 100 677 2 100 677
-Vid årets början andel i bostadsrättsförening 1 450 000 1 450 000
-Vid årets början ombyggnad bostadsrätt 474 581 474 581
Vid årets slut 4 025 258 4 025 258

Ackumulerade nedskrivningar/avskrvningar
-Vid årets början, nedskrivningar värdepapper 2 429 -11 070
-Vid årets början, avskrivning ombyggnad i bostadsrätt -474 581 -474 581
-Under året återförda nedskrivningar 13 499
-Årets nedskrivningar värdepapepr -1 234 -
Vid årets slut -473 386 -472 152
Redovisat värde vid årets slut 3 551 872 3 553 106

Not 10  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 2021-12-31 2020-12-31
Resursbibliotek 710 576 -
Språkbroar 104 600 -
Projekt Hjärnflykt 932 328 -

1 747 504 -

Not 11  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Skulder som förfaller mellan ett och fem år från balansdagen 29 499 804 29 745 000
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen - -

29 499 804 29 745 000

 Villkorsperioden på lånet är 2019-10-16- 2024 10 16. Amortering med 300 tkr/år påbörjas per 31 mars
 2021. Lånets villkorsändringsdag och slutförfallodag är 2024-10-16.

 I beloppet ovan ingår även inbetalda depositioner för hyra.

Not 12  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckning 34 000 000 34 000 000
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige, org.nr 802004-5848 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige för räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31. 
Denna årsredovisning ingår i stiftelsens övriga verksamhetsberättelse inom sidorna 19-34.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sveriges finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av utökad verksamhetsberättelse med 
detaljerad beskrivning om 2021  års verksamhet (sid 1-18). 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

̶ identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 

väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

̶ skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

̶ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

̶ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
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årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

̶ utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i 
Sverige för 2021-01-01-2021-12-31. Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

̶ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

̶ på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för mitt uttalande. 

 

 

 

 

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift  
 

Hanna Rexhammar 
Auktoriserad revisor 
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