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Moi! Kiva, kun kuuntelet UR:n ohjelmaa Ajankohtaista suomeksi, joka on suunnattu 
ruotsinsuomalaisille yläkoululaisille. Tämän ohjelman teemana on Suomi-kuva Ruotsissa.  
 
Ruotsalaisilla aiempaa myönteisempi kuva Suomesta 
Sauna ja ruisleipä tärkeitä asioita ruotsinsuomalaisille nuorille 
 
Minä olen Karoliina Kantola. Tervetuloa mukaan! 

 
Suomi kiinnostaa ruotsalaisia – etenkin ruotsalaisia nuoria miehiä 

 
Suomi-kuva viittaa siihen, mitä muualla maailmassa ajatellaan 
Suomesta. Tuoreessa kyselytutkimuksessa Suomen suurlähetystö ja 
Suomen Instituutti Tukholmassa ovat selvittäneet ruotsalaisten 
mielikuvia ja käsityksiä naapurimaastaan. Instituutin johtaja Anders 
Eriksson luettelee, mitkä asiat yhdistetään Suomeen useimmiten.   
 
Anders Eriksson, johtaja, Suomen instituutti 
Järvi, sauna, luonto… Myönteisiä käsityksiä, mutta semmosia 
kliseitä, jotka tulee aina silloin kuin kysytään ruotsalaisten Suomi-
kuvasta.  

Tutkimukseen osallistui yli tuhat Ruotsissa asuvaa täysi-ikäistä. 
Heistä 80 prosenttia ajattelee Suomesta myönteisesti tai erittäin 
myönteisesti.  

Kuitenkin vain noin joka kymmenes arvioi tietävänsä Suomesta 
paljon.  

Tutkijat arvioivat, että Suomen ja Ruotsin hakemus puolustusliitto 
Natoon on lisännyt ruotsalaisten kiinnostusta Suomeen.  

Anders Erikssonin mukaan Suomi mainittiin ruotsalaisessa mediassa 
vuonna 2022 useammin, kuin koskaan hänen vuosikymmenten 
mittaisen uransa aikana. 

Anders Eriksson, johtaja, Suomi-instituutti 
Varsinkin nuoret miehet ovat kiinnostuneita. Se voi, voi johtua tästä, 
puolustus ja turvallisuus ehkä kiinnostaa miehiä enemmän kuin 
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naisia. Ja siinä on tietysti tämä dramatiikka Suomen 
nykyhistoriassakin, sodat ja niin poispäin, joka kerää kiinnostusta.  
 
Aiempaa useammat ajattelevat, että Suomessa vallitsee sukupuolten 
välinen tasa-arvo. Puhutaan myös pääministeri Sanna Marinin 
tuomasta efektistä. Toisaalta – edelleen noin puolet ruotsalaisista ei 
osaa sanoa, onko Suomi tasa-arvoinen maa. 

jämställdhet 

 
Sauna, luonto ja ruisleipä – kliseistä mutta totta 

 
Lundissa lukiota käyvä ruotsinsuomalaisjoukko myöntää, että 
heilläkin on aika tyypillinen kuva Suomesta. Nuoret käyvät Suomessa 
lähinnä kesäisin ja maaseutupaikkakunnilla. Näin kertovat Topi ja 
Ella:  
 
Topi Kauppinen, Lund 
Kun mä ajattelen Suomea, niin se on vähän niin kuin maalais-Ruotsi. 
Kun mä käyn siellä joka vuosi, niin mun perheenjäsenet asuu niinku 
maalla. Mutta kun mä kaupungissa käyn, kuten Hämeenlinnassa tai 
Helsingistä, niin se on vaan niin kuin suomalainen Ruotsi.  
 
Ella Metsola, Lund 
Tää sanonta “suomalainen Ruotsi” on aika hyvä. Mä oon vaan ollut 
Suomessa kesäisin myös, että mä, mä ajattelen kesää, kun mä 
ajattelen Suomea.   
 
Tuoreen kyselytutkimuksen tulokset käyvät järkeen myös 
lukiolaisnuorille. Topin ja Emilin ruotsalaisystävät eivät tiedä 
kovinkaan paljoa Suomesta.  
 
Topi Kauppinen, Lund  
Saunaa, lunta ja Muumeja… Ne tietää tietenkin siitä Nato-asiasta 
myöskin. Mutta ei ne mitään eksperttejä ole.  
 
Emil Hedin, Lund 
Mun luokalla ja mun piireissä on paljon muitakin, jotka ei ole täysin 
ruotsalaisia, ja mä oon huomannut, että niitä kiinnostaa enemmän 
mun, just suomalaisuutta ja Suomea, kun mitä ruotsalaisia 
kiinnostaa.  
 
Entä mitä ruotsinsuomalaiset nuoret haluaisivat tuoda mukanaan 
Suomesta?  
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Ella Metsola, Lund  
Eka asia, joka tuli vaan mieleen, on että, no suomalaista ruisleipää. 
(joo!) Kun semmoista ei oikein oo täällä Ruotsissa.  
 
Topi Kauppinen, Lund  
Stereotyypin mukaan tietenkin saunat.  
 
Emil Hedin, Lund  
Ruotsalaiset saunat on just semmosia, että semmoinen kuiva lämpö, 
että sitten kun puhaltaa iholle, sitten se alkaa sattua… 
 
Topi Kauppinen, Lund  
Ruotsalaisessa saunassa ihan palelee.  

 
Musiikkia 

 
Lopuksi kuulemme kappaleen Maailman ympäri, jonka laulaa Costi. 
 
Mä voin viedä maailman ympäri sut 
Mun kaa sulla on aina synttärit boo 
Ja nää kaikki tunteet yllätit mut 
Mä voin viedä maailman ympäri sut 
Mä voin viedä maailman ympäri sut… 

 

 
 
Kiitos seurasta, seuraavaan kertaan! 

 

 
 


