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Sanalista 

 

Suomi kiinnostaa ruotsalaisia – etenkin ruotsalaisia nuoria miehiä 

tuore 
kysely 
tutkimus 
suurlähetystö 
mielikuva 
käsitys 
luetella 
yhdistää 
hakemus 
puolustusliitto 
aiempi 
tasa-arvo  

ny, färsk 
enkät 
forskning 
ambassad 
bild, sinnebild 
uppfattning 
lista, uppräkna 
förknippa 
ansökan 
försvarsallians 
tidigare 
jämställdhet 

Sauna, luonto ja ruisleipä – kliseistä, mutta totta 

lähinnä 
maaseutu 
paikkakunta 
maalais- 
käydä järkeen 
piirit 
puhaltaa 
palella 
  

huvudsakligen 
landsbygd 
ort 
lantlig 
verka vettigt 
bekantskapskrets 
blåsa 
frysa 
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Kysymykset 

Suomi kiinnostaa ruotsalaisia – etenkin ruotsalaisia nuoria miehiä 

1. Mikä on Suomi-kuva? 

a. ulkomaalaisten käsitys Suomesta 

b. suomalaisten mielipide omasta maastaan 

c. taiteellinen näkemys Suomesta 
 

2. Ketkä ovat tehneet kyselytutkimuksen Suomesta? 

a. Anders Eriksson ja Suomen suurlähetystö 

b. Suomen instituutti ja suurlähetystö 

c. Tukholman kaupunki ja Suomen instituutti 
 

3. Mitä kyselyvastaukset kertovat ruotsalaisten Suomi-kuvasta? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4. Täydennä virkkeet: 
Suurin osa ajattelee Suomesta _________________. Ruotsalaisten kiinnostus 
Suomeen on ___________________ NATO -hakemusten myötä.  

a. positiivisesti – kasvanut  

b. negatiivisesti – lisääntynyt  

c. hyvin positiivisesti – vähentynyt  
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5. Kuinka moni ruotsalainen EI koe tietävänsä Suomesta paljoakaan? 

a. 80 % 

b. yksi kymmenestä 

c. 90 % 
 

6. Miten sodat ovat vaikuttaneet Suomi-kiinnostukseen? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

7. Mitä Suomesta ja tasa-arvosta kerrotaan? 

a. pääministeri Marinin mukaan tasa-arvo on laskussa 

b. moni ruotsalainen ei osaa sanoa, miten tasa-arvoinen maa Suomi on 

c. Suomessa vallitsee täydellinen tasa-arvo 

 

Pohdi, minkälaisia käsityksiä itselläsi ja tutuillasi on muista maista ja mistä käsitykset 
ovat tulleet. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Sauna, luonto ja ruisleipä – kliseistä, mutta totta 

1. Mikä näistä virkkeistä pitää paikkansa? 

a. Haastattelun nuoret käyvät usein Suomessa. 

b. Kaupungit ovat nuorten tyypillisin kohde Suomessa. 

c. Haastattelun nuoret ovat lukiolaisia Lundista. 
 

2. Miksi Suomesta tulee mieleen ”maalais-Ruotsi”? 

a. koska Suomessa suurin osa asuu maalla 

b. Suomen maaseutu muistuttaa Ruotsia 

c. Suomessa käydessä tulee oltua paljon maalla 
 

3. Mikä vuodenaika liittyy nuorten mielestä olennaisesti Suomeen? 

a. kesä 

b. talvi 

c. ei mikään, Suomessa voi käydä vuoden ympäri 
 

4. Mitä kaikkea nuoret kertovat ikätoveriensa Suomi-tuntemuksesta ja -kiinnostuksesta? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

5. Nuorten mukaan ruotsalaiset saunat… 

a. …eivät ole tarpeeksi lämpimiä. 

b. …ovat parempia kuin suomalaiset. 

c. …ovat liian kosteita. 
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Pohdi, mitä ”Suomi-kliseitä” on olemassa. Mitkä ovat mielestäsi totta, mitkä 
eivät? Entä mikä Suomi-klisee on oma suosikkisi ja miksi? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Suomi kiinnostaa ruotsalaisia – etenkin ruotsalaisia nuoria miehiä 

1. A 

2. B 

3. Suhtautuminen Suomeen on myönteistä, vaikka vastauksissa mainitaankin 
kliseisiä asioita, kuten järvet ja sauna.  

4. A 

5. C 

6. Sodat ovat kasvattaneet kiinnostusta Suomea kohtaan ja kiinnostus on 
lisääntynyt etenkin nuorten miesten keskuudessa, jossa maanpuolustus on 
suosittu aihe. 

7. B 

[omaa pohdiskelua …] 

 

Sauna, luonto ja ruisleipä – kliseistä, mutta totta 

1. C 

2. B ja/tai C 

3. A 

4. Sauna, muumit ja NATO ovat tiedossa, mutta muuten nuorten ruotsalaistutut 
eivät tiedä paljoa Suomesta. Ne, joilla itsellään on monikulttuurista taustaa, 
osoittavat enemmän mielenkiintoa Suomea kohtaan. 

5. A 

1. [omaa pohdiskelua…] 
 


