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Träff med Ambassades människor 

Vi intervjuade två pojkar, 
Hampus Engdahl och Jonas 
Lilleberg-Eriksson, som är 
riksvenska men jobbar i  
Sveriges ambassad i Helsing-
fors.
   Jonas pratar svenska och  
finska som modersmål, därför  
att hans släkt från mammas  
sida kommer från Finland.  
Däremot Hampus pratar inte 
finska väldigt bra. ”Man kan 
 inte lära sig finska ens under  
ett år”. Jonas tycker att slang- 
ord är de svåraste. Hampus  
upplever att det är svårt att  
tala med finlandssvenskar när 
dom använder många finska  
ord bland svenska ord. Hampus 
vänner är finlandssvenska och Jonas har mest finskspråkiga vänner.
Efter långa arbetsdagar har pojkar inte mycket tid att idrotta eller

göra något annat. 
  Under julen börjar vi prata om jultraditioner. I båda länderna är

Vi åkte till Sveriges ambassad för att möta Riitta Kaipio-Liuhto. Hon berättade för oss om 
riksvenskar i Helsingfors. 

Många svenskar kommer efter jobb men också en del av dem för att studera. Det finns ingen 
                                    stor skillnad mellan Finland och Sverige. Svenskar önskar inget spe-

ciellt av livet i Finland, dom vill bara få jobb och vänner. Dom har 
inga speciella hobbyer utan dom deltar hellre i vanliga sysslor som 
finländare gör. Svenskar har inga problem med språket därför att man 
pratar svenska bra i Helsingfors. Ungdomarnas undervisningspråk 
beror på ungdomens  egna språkkunskaper eller på föräldrarna.

julen en familjfest med god 
mat. Pojkarna åker till Sveri-
ge för fira julen men kommer 
tillbaka för nyåret som dom 
tillbringar med sina vänner.
     Tiden tar slut och vi 
tackar och bockar för ett 
vänligt möte. Sammanfatt-
ningsvis kan vi konstatera 
att pojkarnas liv i Finland är 
ganska likadant som i Sveri-
ge.

Sveriges ambassad



 Liksom många andra, har Henrik Rådberg 
från Stockholm kommit till Finland för att stu-
dera. Meningen var att välja antingen en liten 
ort i Sverige eller en huvudstad i ett europeiskt  
land. Han kunde finska, som var det  
som underlättade 
beslutet. Således hamnade han till  
yrkeshögskola Arcada i Helsingfors.  
Där kan man studera antingen på  
svenska eller på engelska. Det står  
på Arcadas webbsida att  
undervisningen är arbetslivsanpassad, och Råd-
berg säger ju att man behöver folk som kan sin 
sak i praktiken, inte endast i teorin.  
         Man behöver inte nödvändigt kunna 
finska för att klara sig i Helsingfors. Staden är 
tvåspråkig och det står i lagen att man måste 
få service både på finska och på svenska. Här 
finns människor som vill använda sina språk-
kunskaper, men också människor, som är rädda 
för att göra så. Den stora delen kan engelska 
bra, så man kan väl klara sig med det.  
  – Ja, oftast går det inte att ta det på svenska, 
men det är klart att med hand- 
tecken och så kan man klara  
sig.
      Var kan man få den bästa  
servicen på svenska då?
      – Från Arcadas informa- 
tionsdisk.

     Det finns också andra dåliga saker i anslut-
ning till service som Rådberg har råkat ut för: 
han nämner busschaufförerna som anser att 
bussarna är deras privata egendom och tror att 
de får besluta om allt och över dem som åker 
med. Till chaufförernas försvar säger jag att det 
också finns individer som orkar vara vänliga 
trots passagerarnas likgiltighet.  
       – Det är positivt att det faktiskt finns öppna 
finländare som påbörjar en diskussion utan att 
bli tilltalade. Detta händer dock oftast i krogmil-
jö med möjligen alkohol inblandat.
       Rådberg har bott nu tre månader i Bocks-
backa i Helsingfors. Han tillbringar tid i cent-
rum och förstås i Arabiastranden där hans skola 
ligger. Förutom studier och jobb hinner han 
vara med vänner och försöka träna 3-4 gånger 
i veckan. För det mesta har han varit på gym i 
Järnvägsstationen och Arcada, men han har för-
sökt att löpa också: - men det är sååååå tråkigt, 
säger han. Han har köpt en cykel, som han har 
använt mycket. 
      Som skillnader mellan Helsingfors och 
Stockholm nämner Rådberg taxiköer, som inte 
finns i Stockholm, och närtåg som inte går hela 
nätterna i Helsingfors. Den tredje skillnaden är 
bastukulturen som är självklart utbredd i Hel-
singfors. 
     – Stockholm är mycket ytligare. Helsingfors 
är mer rock, medan Stockholm är r´n´b. 

Erfarenheter om Helsingfors

- En bil höll på att köra över mig 
vid ett övergångsställe och när jag 
stannade till för att förklara hur ett 
övergångsställe fungerar, skrek han 
”jävla invandrare” och gasade iväg. 
Jag kunde inte annat än skratta då 
han hade helt rätt, jag har ju invan-
drat.

Cyklar på Järnvägstationen



Stockmann

Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum är ett 
berömt landmärke och en kulturhistoriskt viktig 
byggnad. Stockmann i centrum är också det största 
varuhuset i Norden. Klockan som hänger över Stock-
manns huvudingång är en av Helsingfors populäraste 
mötesplatser Vi ses under klockan!
      Företaget Stockmann grundades av den tyska 
affarsmännen Georg Franz Heinrich Stockmann år 
1862. Sedan dess har företaget växt och sprit sig over 
Finland, Ryssland och de baltiska länderna.
      Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum är en 
plats där du säkert får service på svenska. Det gör 
centrums varuhuset till en popular shoppingplats 
bland Sverigesvenskar, FinlandsSvenskar och andra 
turister.

Café Esplanad

Café Esplanad ( Café Espa) är ett populärt kaf-
fehus & bistro som ligger på Norra Esplanaden 
i Helsingfors. Dess centraleuropeiska stil och 
atmosfär lockar både lokala och turister som 
kunder. Den största delen av cafes anställda 
pratar svenska som modersmål, så servicen är 
garanterad! Cafés eget bageri bakar också Fin-
lands största kanelbullar.

Café Engel

Café Engel är ett populärt cafe bland svenskar. 
Det ligger på Aleksandersgatan i ett av Hel-
singfors äldsta stenhus sr. Sunnis hus ( det blev 
byggt i 1765 och övre våningar och fasaden blev 
byggda i 1830-talet) Caféet har fått sitt namn 
efter den tyska arkitekten, Carl Ludvig Engel, 
som också har ritat domkyrkan i Helsingfors, 
Helsingfors universitets huvudbyggnad och bib-
lioteket, och regeringens slott.
      På veckosluten är caféet en populär plats 
för bruncher men även på vardagarna är cafet 
fullsatt.

Sverigesvenskarnas favoritplatser i Helsingfors     
                                                  och platser där du säkert

får service på svenska


