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Årets studiebesök till Stockholm med 17 studerande och två lärare  från Seinäjoki 

yrkeshögskola började en vacker måndagmorgon kl.8.00.  Målet var att besöka olika 

intressanta företag både i Finland och Stockholm, höra svenska språket och klara 

sig på svenska i olika situationer samt bekanta sig med affärsskultur och kultur i 

allmänhet. Så en mångsidig resa med höga förväntningar  var att se framemot. Jag 

som den ena av lärarna ska berätta om resan och om några företag som vi besökte 

under dagarna. 

Studerande hade jobbat mycket inför resan:skickat förfrågningar till företag,  kollat 

hemsidor på tiotals företag, gjort upp ordlistor och framföranden om företag som vi 

sedan besökte . 

Redan i Finland besökte vi Lennol  som ligger i Jalasjärvi och Stockmann i 

Helsingfors. På båda ställen fick vi presentationer på svenska. 

När vi på tisdagmorgon anlände till Stockholm besökte vi först Riksadagen. För 

studerandes skull var det trevligt att guiden talade väldigt tydligt och klart. Följande 

plats var Sveriges TV. Största delen av studerandena  tyckte att det var det bästa 

besöket under resan.Det var intressant att få titta in i olika tevestudior där man t.ex. 

bandar  kända program som Skavlan och Gomorron Sverige. En guidad rundtur i 

Stockholm är alltid lika trevligt.  Vädret var mulet och det regnade lite. Men när vi 

hade bussen med oss hela tiden gjorde en regnskvätt ingen skada. 

Företaget Björn Borg med färgstarka klädesplagg samt en entusiastisk productschef 

gjorde besöket  kul. På Fazer Amica berättade PR och online-specialisten om 

företaget och om Fazers reklamfilm. Till vägkost fick vi ta varsin godispåse. 

Redan under hemresan  från Åbo fick studerande ge skriftlig feedback. Trots det att 

resan hade varit så kort hade de lärt sig att förstå svenska mycket bättre, sade de. 

Många berättade att få mod att  tala svenska hade varit en av de bästa sakerna. 

Guidad rundtur i Gamla Stan hade varit en bra blandning av språkbad och kultur, 

ansåg studeranden.  Vi hade en ganska stram tidtabell som kritiserades men å 
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andra sidan förstod alla att få besöka intressanta företag i Stockholm var det 

viktigaste. 

För några år sedan träffade jag en f.d. studerande som berättade att studiebesöket  I 

Stockholm hör till de trevligaste minnen som hon har från studietiden.  Studerandens 

feedback visar att studiebesöken  är oerhört viktiga med tanke på kultur, företagsliv 

och språk. 

Nu är det bara att vänta på studerandes rapporter om resan. 
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