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DE STÖRSTA STÄDERNA
Huvudstadsregionen består av fyra skilda städer. 

Ett stort antal mindre tätorter och samhällen 

ligger i närheten av huvudstadsregionen.

BOENDE OCH STÄDER
Befolkningen är starkt koncentrerad till södra 

Finland, där de största städerna är belägna. 

I befolkningstermer ligger Finlands mittpunkt 

omkring 10 mil norr om Helsingfors. Landets 

totala längd är drygt 100 mil.

Omkring 60 procent av den finländska be-

folkningen äger sina hem. Omkring 70 pro-

cent av finländarna bor i eller i närheten av 

städer och tätorter. Endast 6 procent av be-

folkningen bor på landsbygden, som utgör 70 

procent av Finlands hela yta.

Andra viktiga 
städer och tätorter

Tammerfors 223 000

Uleåborg 197 000

Åbo 184 000

Jyväskylä 136 000

Kuopio 111 000

Lahtis 104 000

Befolknings-
täthet

177 per km²

45 per km²

34 per km²

29 per km²

24 per km²

17 per km²

14 per km²

11 per km²

4 per km²

2 per km²

Tammerfors

Jyväskylä

Kuopio

Lahtis

Uleåborg

Åbo

Huvudstadsregionen

5 500 000 
invånare

Huvudstadsregionen 1 400 000 

Storstadsområden 1 110 000

Helsingfors 624 000

Esbo 266 000 

Vanda 211 000

Grankulla 9 000

Pendlingsorter 
290 000

Finland har en befolkning på cirka 5,5 miljoner. 

Det finns något fler kvinnor än män. 

De största åldersgrupperna är 50 år och uppåt. 

Genomsnittsåldern ligger kring 42 år. 

1 157 km

1,4 
miljoner ensamhushåll

1,1 
miljoner lägenheter

2 500 000 hushåll

Regionen Lappland 
täcker omkring 30 
procent av Finlands 
totala yta, men här 
finns endast 180 000 
invånare. 

Lappland

Helsingfors

50 % 
av befolkningen

3 % 
av befolkningen

FINLAND  OCH 
FINLÄNDARNA
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FAMILJER
Strax över 1 miljon finländare 

lever i ensamhushåll. Omkring 

1,8 miljoner finländare lever i 

tvåpersonershushåll, medan 0,8 

miljoner lever i hushåll med tre 

personer. Nästan 1,8 miljoner 

finländare lever i hushåll bestå-

ende av fyra eller fler personer.

RELIGION
Nästan 75 procent av finländarna är medlemmar i 

den finska evangelisk-lutherska kyrkan, och omkring 

1 procent tillhör Finlands ortodoxa kyrka. Omkring 

1,5 procent är medlemmar i andra trossamfund, och 

mer än 20 procent hör inte till något trossamfund 

alls. En liten andel av dem som inte är medlemmar i 

någon kyrka tillhör istället fristående religiösa sam-

manslutningar.

En betydande andel av medlemmarna i den evang-

elisk-lutherska kyrkan är så kallade kulturellt krist-

na, vilket betyder att de inte aktivt deltar i någon re-

ligiös trosutövning. 

EVANGELISK-
LUTHERSK

75 %

ORTODOX

1 %
INTE MEDLEMMAR 

I NÅGOT TROS-
SAMFUND

20 %
ANDRA TROS-
INRIKTNINGAR

1,5 %

SPRÅK
Nära 90 procent av alla finländare har finska som 

förstaspråk, medan drygt fem procent talar svens-

ka. Över 2 000 finnar har samiska som sitt första-

språk.

ANDRA SPRÅK SOM TALAS I FINLAND

Ungefär 70 000 talar ryska medan nästan 50 000 ta-

lar estniska. Cirka 17 000 talar engelska och unge-

fär lika många talar somaliska. Cirka 15 000 talar 

arabiska, cirka 10 000 talar kurdiska medan cirka 

10 000 har kinesiska som sitt förstaspråk.

Merparten av dem som har ryska som första-

språk har flyttat till Finland efter 1990, men lan-

det har också en liten ryskspråkig befolkning som 

stannat kvar i landet efter tiden under ryskt styre 

(1809–1917). De flesta ester som bor i Finland har 

flyttat hit efter Sovjetunionens fall.

1,1 
miljoner 
hushåll 0,9 

miljoner 
hushåll

0,29 
miljoner 
hushåll

[ZH]
10 000

[KU]
10 000

[AR]
15 000

[SO]
17 000

[EN]
17 000

[ET]
50 000

[RY]
70 000

[SV][FI]90% 
5% 
Svenska

   

Finska

5% 
Andra 
språk

Kampens kapell i centrala 
Helsingfors är en plats för 
stilla eftertanke. I förrummet 
finns en representant från 
socialtjänsten eller försam-
lingen för den som vill prata.
Arkitekt: 
Mikko Summanen, K2S0,36 

miljoner 
hushåll

HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
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Till ytan är Finland ett av de största länderna i Europa. 

Med sina 5,5 miljoner människor är det dock det mest 

glest befolkade landet i EU. Befolkningen är koncentre-

rad till de södra delarna av landet och till några få stä-

der. I vildmarken i norra Finland kan man ströva runt i 

dagar utan att behöva träffa en enda människa om man 

inte vill. Som en kontrast är städerna både moderna 

och kontinentala.

Landet är över 100 mil långt från norr till söder. Det 

är ett mångsidigt land: i början av sommaren när folk 

badar i havet i söder, kan du fortfarande åka skidor 

uppe i norr. Västerut kan du känna både Östersjöns och 

Atlantens närhet. Golfströmmen gör att klimatet i Fin-

land är mildare än i länder som Kanada och Ryssland 

som ligger på samma breddgrad. Nästan en tredjedel 

av alla människor som bor norr om den 60:e breddgra-

den är finländare. I östra Finland råder i många avse-

enden ett inlandsklimat som ett resultat av den eura-

siska landmassan. 

Hela landet har fyra årstider. Sommaren är en frodig 

årstid, som präglas av ljuset och relativt lite regn. Hös-

ten är ofta regnig, medan vintern är kall med mycket 

snö. I söder blir det vanligen ett heltäckande snötäcke 

i december. I norr sker detta en månad, ibland kanske 

två månader, tidigare. I söder smälter snön i april, men 

skidtävlingar kan faktiskt ordnas så sent som vid mid-

sommar i landets mest nordliga delar. 

En del år är det lite snö i södra Finland, men andra 

år kan det snöa långt in på våren. 

Det nordliga läget påverkar också dagsljuset. Som-

martid stannar solen uppe ovanför horisonten i ungefär 

två månader längst uppe i norr. Vintertid går inte solen 

alls upp över horisonten under en lika lång tid.  Under 

den här tiden härskar istället ett magiskt blått ljus över 

vinterlandskapet några få timmar per dag.

I söder skiner solen upp till 19 timmar per dygn på 

sommaren. Kring jul är dagsljuset begränsat till unge-

fär sex timmar per dag.

SÅ SER FINLAND UT
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DET FINSKA LANDSKAPET
När man flyger över Finland möts man av en anslående 

syn. Omkring 75 procent av ytan täcks av skog och nära 

10 procent av sjöar och vattendrag. Det finns självklart 

också städer, tätorter, förorter, fält, byar, flygplatser, in-

dustriområden, motorvägar, järnvägar och sjöar, men 

mest av allt är det skog. 

Finland är ganska låglänt, med några få toppar i norr. 

Det omväxlande landskapet med låga kullar och da-

lar gör dock att det finska landskapet inte känns platt.

Skogarna växer tätt intill sjöarna, särskilt i östra 

Finland. Saimen-området består av hundratals sam-

manbundna sjöar. The Wall Street Journal listade Sai-

men bland världens fem vackraste sjöar 2014. När vi 

talar om insjöar står Finland i en klass för sig: här finns 

hundratals kilometer med vattenvägar med massor av 

utrymme och skyddade, undangömda vikar. I Finland 

finns det omkring 188 000 sjöar. 

Den vidsträckta skärgården i sydväst är med sina öar, 

kobbar och klippor en unik förening av berg och hav. 

Landhöjningen, som är ett resultat av istidens sam-

manpressning av berggrunden, är upp till en centime-

ter per år. Det leder till att Finlands yta varje år ökar 

med omkring sju kvadratkilometer.

Myren är ett typiskt inslag i den finska naturen, allti-

från träsk till hela våtmarker. Torven från myrarna ge-

nererar omkring fem procent av all energi som förbru-

kas i Finland.

Skogarna, sjöarna och skärgården skapar en unik 

natur med en egen flora och fauna. Finland har så 

många som 700 000 fritidsfiskare och 300 000 jägare. 

Lappland är en av de få vildmarker som återstår i Eu-

ropa. Det är också ett paradis för vandrare och fiskare, 

och även för skidåkare när vårsolen tittar fram. Det lilla 

samhället Kolari i Lappland har mindre än 4 000 invå-

nare, men kan ta emot 35 000 turister.

Naturen är tillgänglig för alla, och alla får röra sig 

fritt i skogen och plocka bär och svamp. 
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Finlands riksdag har 200 ledamöter som väljs vart fjärde 

år. Nästa riksdagsval hålls 2019. Alla finska medborgare 

som är minst 18 år har rätt att rösta. För närvarande är åtta 

partier representerade i riksdagen. Att antalet är så högt 

beror på valsystemet. Finland har en koalitionsregering, 

vilket betyder att de politiska partierna måste kunna sam-

arbeta trots sina ideologiska skiljaktigheter.

Finlands president väljs genom direkt folkval för en pe-

riod på sex år i taget och kan som mest sitta två på varan-

dra följande perioder. Den sittande presidenten heter Sauli 

Niinistö och han valdes 2012. Förutom sina övriga ansvars-

områden är det Niinistö som leder utrikespolitiken tillsam-

mans med den finska regeringen.

I Finland finns det omkring 300 kommuner. De har stor 

självständighet, vilket är ett sätt att försäkra sig om att be-

sluten fattas lokalt och nära medborgarna. Kommunerna 

har bland mycket annat beslutanderätt över markanvänd-

ningen och hur den grundläggande utbildningen och häl-

sovården organiseras. Kommunstyrelserna väljs vart fjär-

de år. Alla politiska partier deltar i beslutsfattandet i kom-

munstyrelserna.  

Finländska väljare röstar fram 13 medlemmar till Eu-

ropaparlamentet. 

DET FINSKA 
SAMHÄLLET

 Röstsedel     Sjuksköterskor

 Brandman    Skolbarn

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDRIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLAND

RIITTA SUPPERI / KEKSI / TEAM FINLANDJOHANNA VUONOKARI / LEHTIKUVA
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KUNSKAP ÄR MAKT
I Finland startar den obligatoriska skolgången vid sju års 

ålder och varar i nio år. Efter grundskolan fortsätter en del 

elever sin utbildning på yrkesskolor, medan andra går vi-

dare till gymnasier och därefter till universitet. Andra be-

ger sig direkt ut i arbetslivet efter grundskolan och stude-

rar vid sidan av arbetet. Alla kan fortsätta studera så länge 

de vill. Utbildningen är gratis i Finland för alla, även fors-

karutbildning. På grundskolor, gymnasier och yrkesskolor 

serveras ett mål mat om dagen kostnadsfritt. Finland har 

14 universitet, som finns utspridda över landet ända upp 

till Lappland. 

Det finska utbildningssystemet uppvisar utmärkta resul-

tat. 2015 uppskattade World Economic Forum att Finland 

hade världens bästa humankapital sett till utbildning, väl-

mående och sysselsättning. Enligt Universitas 21 har Fin-

land det sjätte bästa systemet för högre utbildning i värl-

den. Dessutom hamnar Finland upprepade gånger bland 

de bästa nationerna i världen i PISA-undersökningarna, 

där ungas kunskaper och färdigheter i matematik, läs-

förståelse och naturvetenskap mäts. Utbildning är aldrig 

bortkastat; enligt en ny PIAAC-undersökning från OECD 

rankas finländska vuxna som nummer två i världen när det 

gäller problemlösningsförmåga, matematik och läsning. 

KVINNOR OCH MÄN
Ett verkligt jämställt utbildningssystem ökar också jäm-

ställdheten i samhället som helhet. Jämställdhet mellan 

könen är en självklarhet. Faktum är att flickor och kvin-

nor ofta är högre utbildade än pojkar och män. 

Finland har haft en kvinna som republikens president 

och som president i Högsta domstolen. Att en professor 

eller VD är kvinna ses inte som något exceptionellt. Un-

der lång tid har nästan hälften eller fler av ministrarna i 

den finska regeringen varit kvinnor. 

Också den höga nivån på hälsovården och barnomsor-

gen har främjat jämställdheten. I listor som samman-

ställs av Rädda Barnen rankas Finland återkommande 

som ett av världens bästa länder för mödrar. Mödrar i 

Finland får mammaledigt i 105 dagar. Efter den perio-

den vidtar en föräldraledighet för familjen, då någon av 

föräldrarna kan stanna hemma med barnet. Välmående 

familjer ger välmående barn. Enligt UNICEF räknas Fin-

land bland världens fem ledande länder när det handlar 

barnens välmående. 

För dem som kommer från samhällen som är mer 

hierarkiska bjuder Finland på ovanliga upplevelser. På 

många företag använder man bara varandras förnamn, 

oavsett ställning. Denna informella attityd gäller inte 

bara på ytan. Hierarkierna i Finland är verkligen sam-

manpressade, och man framhäver inte gärna sin status 

förutom i en del officiella sammanhang. Ett av skälen till 

den starka känslan av jämlikhet i Finland är att landet 

aldrig haft några feodala strukturer och att finländare 

alltid har umgåtts direkt med varandra.

Det gör också att det finns mycket lite korruption i 

Finland. När det gäller det korruptionsindex som sam-

manställs av Transparency International hamnar Fin-

land återkommande bland de minst korrumperade län-

derna i världen. I den senaste mätningen placerades 

Finland på tredje plats, vilket närmast var en besvikelse.

Medierna arbetar fritt i Finland utan någon censur. 

Det finns ett starkt källskydd och detta får bara brytas 

vid lagföring av allvarliga brott. 1766 blev Sverige, där 

Finland då ingick, det första land i världen som gjorde 

offentlighetsprincipen inom myndighetsutövning till lag. 

I linje med denna stolta tradition är alla myndighetsdo-

kument åtkomliga för alla utan kostnad. Dessutom mås-

te myndigheter aktivt informera om utvecklingen inom 

sina respektive ansvarsområden. 

2
Näst bäst i världen 

på jämställdhet 
Global Gender Gap Report 2014

World Economic Forum

1
Bästa humankapitalet 

i världen
Human Capital Report 2015

World Economic Forum

3
Tredje minst korrupta 

landet i världen
Corruption Perceptions Index 2014

Transparency International
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Muminfamiljen som skapades av Tove Jansson är kanske 

världens lyckligaste och klokaste familj. Enligt många 

undersökningar är också finländarna lyckliga, kanske 

tack vare sina kulturella intressen. Litteratur är mäkta 

populärt. Finnar läser mycket, och i varje kommun och 

samhälle finns det ett bibliotek medan biblioteksbussen 

besöker mer avlägsna, glesbefolkade områden. 

Teater är också populärt och i vissa städer finns det 

flera teatrar, också svenskspråkiga, eftersom svenska 

är ett officiellt språk vid sidan om finskan. En särskild 

upplevelse är de lokala sommarteatrar som sätter upp 

pjäser av olika författare, från bygdens skollärare till Fin-

lands nationalförfattare Aleksis Kivi. 

Filmer produceras inom alla genrer i Finland, från 

komedier, skräckfilmer och kriminalberättelser till ani-

mationer. Inhemskt producerad film står vanligen för om-

kring 25 procent av de mest sedda filmerna i Finland. Fil-

mälskarna träffas på Sodankylä Film Festival och Love & 

Anarchy, som också är känd som Helsinki International 

Film Festival. 

Finland är rena himmelriket för musikälskare. De sto-

ra konsertscenerna finns i städerna, men sommartid når 

musiken alla delar av landet. Det finns festivaler för allt 

från klassisk musik till pop — från Savonlinna Opera Fes-

tival till Pori Jazz och från Helsinki Festival till Ruisrock.

Finland har ett omfattande nät av musikinstitut som 

inte bara producerar professionella musiker utan också 

många skickliga amatörer.

Det finns också en rad utmärkta konstmuseer, inte 

bara i Helsingfors utan också i andra delar av landet. 

Många av dessa grundades ursprungligen av privatper-

soner eller organisationer. Sådana museer finns bland 

annat i Tammerfors och Mänttä. 

Skönhet är viktigt överallt. Arkitektur och funktionell 

design är viktigt i Finland. Design handlar inte bara om 

att skapa vackra föremål, utan också om industri- och 

servicedesign.

ALLA GILLAR SPORT
Många finnar älskar sport passionerat, såväl proffsidrott 

som i rekreationssyfte. Många stora sportevenemang har 

arrangerats i Finland med start från de olympiska som-

marspelen 1952.

Ishockey är den mest populära sporten i Finland. 

Många lagsporter, som fotboll, basket, volleyboll, inne-

bandy och synkroniserad konståkning, är enormt populä-

ra som fritidssysselsättningar. Inom de traditionella en-

manssporterna är finländarna internationellt kända för 

sina framgångar inom längdskidåkning och spjutkast-

ning. 

Finnar är också mycket intresserade av motorsport, 

säkert delvis på grund av de betydande framgångar som 

uppnåtts. Finland som är ett land med bara fem miljo-

ner invånare har fostrat hela tre Formel 1-världsmästare. 

Rally är också populärt, med nya förare på väg i fotspåren 

efter en lång rad mästare.

ETT KULTURINTRESSERAT FOLK

Muminfamiljen av Tove Jansson

 Flow-festivalen

JUSSI HELLSTEN / FLOW FESTIVAL
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Träning är populärt bland finnar av alla åldrar. Barnen 

tränar i skolan, och löptävlingar och skidtävlingar öppna 

för allmänheten lockar hundratusentals deltagare. Fin-

land erbjuder ideala förhållanden för den som vill träna 

utomhus: promenader, cykling, skidåkning, skridskoåk-

ning, rodd och segling.

Idrottsklubbar har en viktig roll. De flesta deltar i de-

ras aktiviteter under något skede av sitt liv, antingen 

som utövare eller frivilliga funktionärer. Idrottsklubbar-

na ordnar aktiviteter för barn och unga men också ar-

rangemang i olika format ända upp till de riktigt stora.

BORDET ÄR DUKAT!
Färsk inlagd fisk direkt från havet. Vildväxande bär 

plockade i skogen. Svamp, frukt, ost och kaffe – många 

koppar kaffe. 

Finnar äter mycket fisk, både från hav och sjö, och 

fisken utgör en viktig beståndsdel i det finska köket. 

Strömming tillagas på dussintals olika sätt. Kokt eller 

stekt renkött är en typisk finsk delikatess och en viktig 

del av den lappländska mathållningen. I Finland behö-

ver maten inte transporteras så långa sträckor från na-

turen eller gården till tallriken. Allra kortast blir det här 

avståndet när man plockar sin egen svamp eller egna 

bär i skogen och fångar sin egen fisk, vilket är tillåtet 

överallt i Finland. 

Restaurangerna föredrar finska råvaror, även om det 

inte finns så många restauranger som specialiserar sig 

på det finska köket. Det finns en levande restaurangkul-

tur i finska städer. Gourmetmat av hög klass blir allt po-

pulärare, och finska kockar är framgångsrika i interna-

tionella tävlingar.

Restaurangdagen är en matfestival som uppfanns i 

Finland, men som börjar sprida sig också till andra län-

der. Fyra dagar om året kan alla ordna en tillfällig res-

taurang hemma hos sig eller ute på gatan och sälja sina 

specialiteter till förbipasserande. 

Finländare är också kända för sin stora förkärlek för 

kaffe. Var hundrade kaffeböna i världen konsumeras i 

Finland, trots att finländarna bara motsvarar 0,7 promille 

av världens befolkning. Finländarna dricker 12 kilo kaffe 

per capita och år, vilket är dubbelt så mycket som exem-

pelvis italienarna.

Det finns gott om kräftor i finska sjöar och åar. Kräft-

säsongen pågår från slutet av juli till slutet av oktober, 

och det är en av årets höjdpunkter för många finländare. 

Kräftor får inte fångas under resten av året. 

Det finländska ölet, såväl från traditionella hembryg-

gerier som mer moderna, handgjorda sorter, är känt för 

sin goda smak. Förutom några få storskaliga industri-

bryggerier finns det dussintals mindre bryggerier i Fin-

land som ofta enbart säljer sina produkter i närområdet. 

Finländsk ishockeysupporterÅRLIG LIVSMEDELSKONSUMTION PER CAPITA

75 kg
Kött

15 kg
Fisk

15 kg
Bär

66 kg
Frukt och 

juice

80 kg
Spannmåls-

produkter

25 kg
Ost

178 kg
Flytande mejeri-

produkter

65 kg
Grönsaker

11 kg
Ägg

12 kg
Kaffe



- 10 -

FORNTIDEN
För över 10 000 år sedan var norra Europa täckt av is 

som tros ha bildats 110 000 år tidigare. 

När isen slutligen drog sig tillbaka började människan 

befolka det område som idag är Finland, i huvudsak sö-

derifrån. Vid den tiden var den största delen av Finlands 

yta täckt av vatten eftersom berggrunden pressats ned 

av isen. Landet började höjas när isen drog sig tillbaka 

och fortsätter göra det än än i dag. 

Bilden av forntidens Finland bygger på arkeologiska 

fynd. Det finns bara några få skriftliga omnämnanden om 

Finland som har bevarats fram till våra dagar, till exempel 

i de isländska sagorna. 

Det forntida Finland utvecklades på liknande sätt som 

andra europeiska områden dit Romarriket inte nådde. 

Styrelsesätt och administrativa strukturer var typiska för 

tidsperioden. Man levde främst på jakt och fiske, men be-

drev också handel, ibland även med mycket avlägsna län-

der.  

Kristendomen nådde Finland både öster- och västeri-

från. Möjligen började kristendomen spridas redan kring 

år 900 i stora delar av södra Finland, men inte under 

Roms inflytande utan från Konstantinopel. 

Vid början av 1100-talet avgjordes trosfrågan för fin-

narnas del genom korståg från Sverige. Med korsets och 

svärdets hjälp inlemmades Finland i det västliga, katolska 

Europa. Landet blev en del av det svenska riket och för-

blev det i mer än 600 år. Gränsen mellan västra och östra 

Finland, precis som den mellan kyrkorna, förblev oklar 

och rörlig i århundranden, liksom gränsen till Ryssland.

FINLAND SOM EN DEL AV STORMAKTEN
Av politiska och religiösa skäl tog reformationen sin bör-

jan i Sverige och Finland under första delen av 1500-ta-

let. Den följdes av 1600-talets religionskrig där Sverige 

och därmed även finnarna deltog. Gränsdragningen mel-

lan Sverige och Ryssland har varit en stridsfråga mellan 

länderna i århundranden. Krigen med Ryssland slutade 

inte förrän Sverige förlorade kriget år 1808–1809. Finland 

blev ett storhertigdöme under ryskt styre, men behöll sin 

tidigare lagstiftning och administration. 

Finland var en del av det ryska kejsardömet i över 100 

år. Det var en tid av stora framsteg, i synnerhet under de 

sista decennierna. Finland utvecklades från att vara ett 

östligt bihang till Sverige till att bli den mest autonoma 

HUR 
FINLAND 
BLEV FINLAND

Det första 
universitetet 
i Finland

1640

De stora religionskrigen, 
den lutheranska kyrkan

1600

De första bosättningarna 
i Finland. Stamsamhällen 
växer fram.

5000f. Kr.

180716601219

Det stora 
nordiska 
kriget

17005000f. Kr.

Järnåldern 
når Finland.

500f. Kr.

Korståg från 
väst till Finland, 
katolska kyrkan

1050
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Det nya storslagna 
Helsingfors byggdes 
efter ritningar gjorda 
av C.L. Engel.

och utvecklade delen av Ryssland. 

Finland inrättade en riksdag och införde en egen valuta 

under rysk överhöghet. Företagen och industrin utveck-

lades, särskilt inom träindustrin. 

Utgivningen av Kalevala 1849 är troligen den 

enskilt viktigaste händelsen när det gäller 

att skapa en nationell identitet. Kalevala 

är en lång episk hjältedikt som bygger 

på folkdiktning. Nu fick Finland en 

egen historia. Väinämöinen, som är 

en av huvudpersonerna, hämtar sin 

styrka ur visdom och runosång.

Kalevala har varit en inspirationskäl-

la för konstnärer, kompositörer och för-

fattare. Kompositören Jean Sibelius, poeten 

Eino Leino och målarna Akseli Gallen-Kallela och Al-

bert Edelfelt är bara några av alla dem som skapade den 

finska konstens guldålder, som också räknas som lan-

dets kulturella kärna, under senare hälften av 1800-talet. 

Kalevala-eposet gav också inspiration till självständig-

hetssträvandena. Finnarna bjöd motstånd när Ryssland 

godtyckligt började ändra lagarna i Finland och på annat 

sätt undertrycka landet under det sena 1800-ta-

let och början av 1900-talet.

Under första världskriget förvandla-

des oppositionen till väpnat motstånd 

när unga män, i första hand från med-

el- och överklassen, anslöt sig till jä-

garrörelsen och reste till Tyskland för 

militär utbildning. I norra Europa slu-

tade det första världskriget med att det 

ryska kejsardömet bröt samman och Fin-

land blev självständigt 1917.

 

DET SJÄLVSTÄNDIGA FINLAND
Det finska inbördeskriget bröt ut i början av 1918. De röda 

ville ha kvar täta band till Sovjetryssland. De vita strävade 

efter ett självständigt Finland av nationalistiska och po-

litiska skäl. Carl Gustaf Emil Mannerheim var en finsk 

general som hade tjänstgjort i den ryska armén och som 

Väinämöinen 
avbildad som 
Sampos försvarare. 
Av Akseli Gallen-
Kallela, 1895

National-
sången 
Vårt land

1848

Kalevala 
ges ut.

1849

Finland inför 
den egna valutan 
marken.

1860

De första 
grundskolorna

1866

Enkammarriksdagen, Finland blir det 
första landet i världen att ge kvinnor 
samma politiska rättigheter som män.

1906

Den dubbelhövdade ryska örnen angriper 
Finlands jungfru. Av Eetu Isto, 1899

Finland blir 
en del av 
Ryssland.

1809

Stora branden 
i Åbo, Helsingfors 
blir huvudstad.

18201700
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Nordiska pass-
unionen, Finland 
går med i FN.

1955

Mödraskaps-
vård

1938

Finland blir 
självständigt. 

1917

De första barna-
vårdsklinikerna 
inrättas.

1920

Det finska 
inbördeskriget

1918

Vinterkriget 
bryter ut.

1939

Sommar-
olympiaden i 
Helsingfors

1952

Fotbolls-
spelaren Jari 
Litmanen föds.

1971

Jari Litmanen, den mest 
framgångsrika finska fot-
bollsspelaren någonsin, 
vann Champions League 
medan han spelade för 
Ajax. Under sin karriär 
spelade han dessutom 
för Liverpool och 
FC Barcelona.
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blev en krigshjälte. Han utsågs till ledare för en armé 

som var snabbt hopkommen. De unga män som hade 

anslutit sig till jägarrörelsen spelade också en viktig roll. 

Kriget delade Finland i två läger i decennier. 

De första åren av självständighet var i huvudsak en tid 

av utveckling och tillväxt. Bland de betydande reformerna 

märks inrättandet av barnavårdsklinikerna på 1920-talet. 

Gravida och nyblivna mödrar omfattades nu av en offent-

lig hälsovård, och barnadödligheten föll snabbt i Finland. 

Vid samma tid nådde folkskolan ända ut till de mest av-

lägsna delarna av landet och skolgången blev obligato-

risk. Under den stora landreformen delades bruknings-

bar mark ut till landsbygdsbor som saknade egen mark 

i ett försök att motverka klassklyftorna. 

De två krigen mellan 1939 och 1944 avbröt den gynn-

samma utvecklingen. Vinterkriget (1939–1940) bröt ut ef-

ter att Sovjetunionen anföll Finland. Trots sin överlägsna 

fiende förblev Finland självständigt. Fortsättningskriget 

bröt ut 1941 efter Tysklands anfall mot Sovjetunionen. 

Finland slöt fred med Sovjetunionen under hösten 1944 

och drev ut de tyska trupperna från sitt territorium.

Som ett resultat av de två krigen förlorade Finland en 

betydande del av sin totala yta, inklusive Viborg som var 

landets näststörsta stad. Befolkningen i de områden som 

övergick till Sovjetunionen förflyttades till Finland, vilket 

innebar att landet måste ordna bostäder för över 400 000 

människor. Det var en mycket stor utmaning. 

DET MODERNA FINLAND
Efter kriget började Finland utvecklas till ett industriland. 

Landet förblev en demokrati. Det stora krigsskadestån-

det som måste betalas åt Sovjetunionen blev en slags 

omvänd välsignelse: Finland måste bygga upp många in-

dustrier, särskilt metallindustrin, i stort sett från grun-

den. 

Samtidigt flyttade stora delar av befolkningen gradvis 

från landet in till städerna för att arbeta i industrin istäl-

let för i jordbruket eftersom lönen var bättre. Befolkning-

en började växa efter kriget, och finländare födda 1947 

är fortfarande landets största åldersgrupp. Med befolk-

ningsökningen och urbaniseringen följde också migra-

tion. Omkring 200 000 människor lämnade Finland under 

1960-talet, i synnerhet för Sverige, där industrin behövde 

ny arbetskraft. 

Sverige, Norge, Danmark och Island skapade Nordiska 

rådet 1952 för att underlätta det ömsesidiga samarbetet. 

Finland gick med i Nordiska rådet 1955, då de interna-

tionella spänningarna hade minskat. Länderna avtalade 

19451920

SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITON ARKISTO
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Angry Birds

2009

Operativsystemet Linux
Det första GSM-samtalet

1991

Keke Rosberg blir 
Finlands första Formel 
1-världsmästare.

1982

Nobels 
fredspris 

2008

Europeiska säkerhets- 
och samarbetskonferen-
sen (ESSK) i Helsingfors

1975

Fotbolls-
spelaren Jari 
Litmanen föds.

ROVIO

Ett populärt förslag om 
samkönade äktenskap 
godkänns.

2014

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

om den nordiska passunionen och en gemensam arbets-

marknad. Medborgare i alla nordiska länder kan resa fritt 

utan pass och bosätta sig i ett annat nordiskt land, och de 

har också rätt att arbeta där. 

FRÅN REKONSTRUKTION TILL VÄLFÄRD
1952 blev ett år av stora förändringar — en nystart. Det 

stora krigsskadeståndet var återbetalat, sommar-OS i 

Helsingfors lockade besökare från hela världen och Armi 

Kuusela utsågs till Miss Universum.

Sovjetunionen försökte fortfarande då och då påverka 

Finlands inre angelägenheter och internationella ställ-

ning. Frånsett detta medförde inte de närmaste decen-

nierna efter kriget några politiska problem för Finland. 

Handeln med Sovjetunionen gav betydande ekonomis-

ka fördelar. Finland importerade råvaror, särskilt olja, 

och exporterade industriprodukter. 

Banden till väst stärktes systematiskt. Finland gick 

med i FN 1955 och blev en associerad medlem i den eu-

ropeiska frihandelsorganisationen EFTA 1961 och full-

värdig medlem 1986. Finland slöt ett frihandelsavtal med 

Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) 1973. Den-

na trend kulminerade i att Finland blev medlem i Euro-

peiska unionen i början av 1995. 

Finland har utvecklats till en nordisk välfärdsstat präg-

lad av jämlikhet, lika möjligheter för alla, social trygghet 

och en privat sektor. Idag invandrar fler till Finland än vad 

som emigrerar från Finland.

I många avseenden har Finland blivit ett europeiskt 

modelland. Samarbete mellan privata företag och den 

offentliga sektorn är mycket vanligt förekommande i Fin-

land, liksom ett stort inflytande från den tredje sektorn. 

Organisationer spelar en viktig roll, särskilt när det gäl-

ler hälsovård och rekreation, och många viktiga stiftelser 

är verksamma inom vetenskap och kultur. Finlands eko-

nomi har gagnats av den fredliga tonen inom industrin: 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har kunnat 

komma överens i svåra frågor.

FINLAND I VÄRLDEN
Finland är ett nordiskt land med starka politiska och kul-

turella band till de övriga nordiska länderna. Finland är 

en europeisk demokrati, medlem i Europeiska unionen 

och en aktiv medlem i FN. I decennier har finländare del-

tagit i fredsbevarande insatser och konfliktlösning över 

hela världen. Martti Ahtisaari, tidigare finsk president, 

fick Nobels fredspris för sina insatser inom konfliktlös-

ning. 1988 fick FN:s fredsbevarande styrkor, däribland 

omkring 20 000 finnar, Nobels fredspris. 

Martti Ahtisaari,
tidigare president av 

Finland, vinnare av 
Nobels fredspris

JOHANNES JANSSON / NORDEN

EU -medlemskap

1995
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Finland är ett välmående nordiskt land och medlem i Eu-

ropeiska unionen. Bruttonationalprodukten per capita är 

cirka 37 500 euro (2014). Bara tre EU-medlemmar är ri-

kare än Finland: Sverige, Danmark och Luxemburg. Ne-

derländerna, Belgien, Irland, Österrike och Tyskland är 

på samma nivå som Finland. Priserna i Finland är relativt 

höga, delvis beroende på de långa transportvägarna. Jus-

terat för köpkraft är Finlands bruttonationalprodukt un-

gefär densamma som Frankrikes eller Storbritanniens. 

Finland har en jämnare inkomstfördelning, som i mycket 

liknar den som gäller för övriga nordiska länder. Finland 

införde euron 2002.

Tjänstesektorn är den klart största arbetsgivaren. Till 

tjänster räknas sådant som installation och underhåll 

av pappersmaskiner, hissar och andra kapitalvaror som 

tillverkats i Finland, och de exporteras i betydande grad.

Finland är en förhållandevis öppen ekonomi, där ex-

porten spelar en avgörande roll. Den förnybara skogs-

industrin är fortfarande den viktigaste sektorn i Finland, 

även om det håller på att ändras. Förutom papper fram-

ställer skogsindustrin också nya typer av produkter, så-

som träbaserat bränsle som ersättning för fossila bräns-

leslag.

Annan industri, däribland den mekaniska tillverk-

ningsindustrin, har utvecklats vid sidan av skogsindu-

strin under decennier. Finland är ledande inom varvs-

industrin och inom tillverkningen av stora dieselmoto-

rer, hissar och pappersmaskiner. Finland har också nått 

framgångar inom den kemiska industrin, särskilt vatten-

reningsprodukter, och inom elektronik och programvara. 

Operativsystemet Linux konstruerades av  Linus Torvalds 

och världens första GSM-samtal ringdes i ett finskt mo-

EKONOMI
bilnät. De största framgångarna för den finska spelindu-

strin är spelet Angry Birds från Rovio och Clash of Clans 

från Supercell.

Innovationen frodas i Finland. Nya företag tillkommer 

ständigt såväl inom spelbranschen som inom elektronik 

och programvarutillverkning eller miljöteknik, där Fin-

land står för 1 procent av den globala marknaden. Den 

årliga startup-mässan Slush i Helsingfors är bland de 

största i sitt slag i världen.  

Energiförbrukningen är hög i Finland eftersom vint-

rarna är kalla och det finns många industrier. Trä som 

energikälla är viktigt som tillskott till importerad energi 

som olja och gas. Kärnkraft och vattenkraft är de huvud-

sakliga elektricitetskällorna. Trä är den viktigaste förny-

bara energikällan. Vind och solkraft spelar än så länge en 

biroll, men deras betydelse ökar.

INDUSTRISTRUKTUR

Jordbruk

3% 
Industri

27% 
Tjänstesektorn

70% 

ENERGIFÖRBRUKNINGTJÄNSTESEKTORN

26%

Fastighets- 
och verksam-
hetstjänster 18%

21%

Logistik och 
kommunikation

Handel

Hälsovård 
och sociala 

tjänster

Utbildning

Övriga

7% 17%

11%

23%
Olja

7%

18%
Kärn-
energi

Nettoimport av el

Naturgas

Vattenkraft

25% Träbaserat 
bränsle 

5% Torv

3% Övrigt

5% 

4% 

10%Kol
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AFFÄRSLIVET
Finland är ett av världens minst korrupta länder, och det 

återspeglas i affärslivet. Finland rankas ständigt som 

ett av världens minst korrupta länder i undersökningar 

och studier utförda av Transparency International. Avtal 

respekteras och finländare är kända för att hålla ord. 

Rättssystemet är oberoende och opartiskt: i Finland kan 

du förvänta dig att ditt fall behandlas rättvist och enligt 

lagens bokstav. The Economist rangordnar Finland som 

ett av de tio bästa länderna för företag i hela världen.

Från Finland kommer också innovationer och hög-

kvalitativa produkter. Enligt en ny EU-undersökning pro-

ducerar Finland de mest högkvalitativa exportproduk-

terna i EU. Enligt Global Innovation Index är Finland 

det fjärde mest innovativa landet i världen och nummer 

två när det gäller ren teknik och eko-innovation. Wired 

ser Finland som bland de bästa länderna i världen för 

startup-företag.  

Finland har en välfungerande infrastruktur, inte 

minst när det gäller data- och telenät. Enligt en OECD-

rapport har Finland världens bästa bredbandsanslut-

ningar.   

Utbildningen håller hög standard. Finland är bland de 

tio bästa OECD-länderna när det gäller antalet utexa-

minerade från högskoleutbildningar. Enligt en OECD-

rapport är finska vuxna bland världens främsta när det 

gäller läsning, matematik och problemlösningsförmå-

ga.

Finland är också ett säkert land med få brott jämfört 

med andra länder. Inte att undra på att Helsingfors räk-

nas bland de tio bästa städerna i världen. 

Allt detta leder fram till ännu en prestation: enligt 

World Economic Forum är Finland det fjärde mest kon-

kurrenskraftiga landet i världen (2014).  
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EXPORT EFTER PRODUKTGRUPP 
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AV LÄNDER (2014)

34% 23% 15%

14%
Asien

6%
Resten av

världen



- 16 -

NATIONAL-
SYMBOLER

Lejonet är en mycket gammal symbol som exempelvis finns med i två svens-

ka landskapsvapen. Den första versionen av Finlands riksvapen kan ses på den 

svenske kungen  Gustav Vasas (1496–1560) gravsten. Vapnet blev en symbol för 

den östra riksdelen. Det blev Finlands vapen när landet blev en autonom del av 

det ryska kejsardömet. Det antogs officiellt 1917.

De heraldiska rosorna i riksvapnet representerar landets nio historiska land-

skap. Riksvapnet används flitigt i olika sammanhang, inte minst kommersiella. 

Landets hockeylag har fått smeknamnet ”Lejonen” efter lejonet på deras tröjor.

AL CHAREST / AFP / LEHTIKUVA

FINLANDS FLAGGA

Officiellt erkännande 1918. 

FINLANDS RIKSVAPEN

NATIONALFÅGEL
Sångsvan 

(Cygnus cygnus)

NATIONALDJUR
Brunbjörn 

(Ursus arctos arctos)

NATIONALFISK Abborre (Perca fluviatilis)

NATIONALTRÄD
Silverbjörk 

(Betula pendula)

NATIONALBLOMMA
Liljekonvalj 

(Convallaria majalis)

NATIONALINSEKT
Sjuprickig nyckelpiga 

(Coccinella septempunctata)

Teemu Selänne med smeknamnet The Finnish 

Flash” (den finska blixten) spelade 21 säsonger 

i NHL för Winnipeg Jets, Anaheim Ducks, San 

Jose Sharks och Colorado Avalanche. Selänne är 

den finska spelare som samlat mest poäng i NHL:s 

historia med 684 mål. 
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NATIONALSÅNG
”Vårt land” är Finlands nationalsång och musiken komponerades av 

Fredrik Pacius 1848. Texten skrevs ursprungligen av Johan Ludvig 

Runeberg för Fänrik Ståls sägner, som är ett diktverk om Finska kri-

get 1808–1809.

Björneborgarnas marsch används som hyllningsmarsch till republi-

kens president och det finska försvaret. Kompositören är okänd men 

marschen är troligen komponerad under 1700-talet. Den spelas också 

som hyllning vid särskilda tillfällen, till exempel vid finska olympiska 

segrar.

Finlandia är en symfonisk dikt komponerad av Jean Sibelius 1899. 

Denna hymn var inte avsedd att sjungas från början. I ett arrangemang 

för kör fungerar den dock som en informell nationalsång som framförs 

vid högtidliga tillfällen. 

SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN
Finland firar sin självständighet den 6 

december, som också är allmän helg-

dag. Finlands riksdag antog den offici-

ella självständighetsförklaringen den 6 

december 1917. Dagen firas på många 

sätt. Två tända ljus ställs i fönstret efter 

mörkrets fall.

NATIONELL IDENTIFIKATION
Landskod +358

Landskod för internet .fi

Bilar och fartyg FIN

Flygplan OH

”Vårt land” framfördes första gången 1848.

ÅLANDS FLAGGA
Det självstyrande land-
skapet Åland har rätt 
att använda egen flag-
ga sedan 1954.

SAMEFLAGGAN
Sameflaggan är 
en symbol för he-
la Sameland.  Den 
används förutom i 
norra Finland även i 
Sverige, Norge och 
nordvästra Ryss-
land.

Åland är ett finskt landskap be-
stående av tusentals öar. Det 
har ett långtgående självstyre. 
Befolkningen på Åland är nä-
ra 30 000. Åland är främst känt 
för sina sjöfartstraditioner — 
för mindre än hundra år se-
dan kom en betydande del av 
de stora segelskepp som frak-
tade säd från Australien till Eu-
ropa just från Åland. Sjöfarten 
är fortfarande viktig; den sys-
selsätter cirka 10 procent av 
Ålands befolkning och 40 pro-
cent av de finska fartyg som 
går på utlandet kommer från 
Åland. 

Samarbetet mellan samerna 
har utvecklats mycket under 
de senaste årtiondena. Sam-
arbetet är huvudsakligen kul-
turellt och inriktat på att be-
vara det samiska språket och 
de egna traditionerna. Fin-
lands samiska befolkning upp-
går till 10 000. De flesta sam-
erna i Finland lever utanför 
Sameland, som ligger i norra 
Lappland. Nästan 2 000 finnar 
har samiska som förstaspråk. 
Samerna är det enda urfolket 
i Europa. De är utspridda över 
Finland, Sverige, Norge och 
Ryssland. 

TRADITIONELLT SAMISKA OMRÅDEN

FINLAND
RYSSLANDSVERIGENORGE
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RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

JUSSI TIAINENKAAPO KAMU / HARRISONPARROTT

KUVATOIMISTO RODEO / LEHTIKUVAKONE

SOILI JUSSILA / LEHTIKUVA

UTBILDNING PÅ HÖG NIVÅ

Utbildningen är gratis i Finland, ända 

från grundskolan upp till den högre 

utbildningen. Finländska ungdomar 

rankas regelbundet bland de mest 

framstående i världen i PISA-tester-

na, medan oberoende granskare gör 

bedömningen att Finland har ett av 

världens bästa högskolesystem.

TEKNOLOGISKT KUNNANDE

Teknologi är ryggraden i den finska 

ekonomin: rena dieselmotorer, hissar 

som klarar upp till 1 000 meter, ope-

rativsystem för datorer, rent vatten, 

lyxiga kryssningsfartyg, Angry Birds 

och mycket annat. 

EN HYLLNING TILL ARKITEKTUREN

Finnar älskar arkitektur som inspi-

reras av naturens former. Det gäller 

inte bara verk av berömda arkitek-

ter som Eliel Saarinen, Alvar Aalto 

och Reima Pietilä, utan även byggna-

ders skönhet och funktionalitet i all-

mänhet.

ETT ÖPPET SAMHÄLLE 

År efter år hamnar Finland i topp när 

det gäller världens minst korrupta 

länder. Det finska samhället är öppet, 

och tjänstemännen är ärliga och lo-

jala. Finländarna kan lita på att deras 

ärenden hanteras rättvist såväl admi-

nistrativt som rättsligt.

DIRIGENTERNAS LAND

I Finland värdesätter man utbildning, 

inte minst på kulturens område. Mu-

sikinstituten utgör en plattform för 

skickliga musiker i alla delar av lan-

det. Från Finland kommer några av 

världens bästa dirigenter, sångare 

och musiker inom olika genrer som 

opera eller barockmusik. 

 ETT BRA LAND FÖR MÖDRAR

Ett nätverk av barnavårdskliniker in-

rättades i Finland på 1920-talet och 

barnens välbefinnande har systema-

tiskt stått i centrum ända sedan dess. 

Idag har alla föräldrar rätt att ta för-

äldraledigt, och alla barn har rätt till 

en förskoleplats.
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NATUREN ÄR TILL FÖR ALLA

Alla har rätt att vistas i den finska na-

turen. Alla får ströva omkring och 

plocka bär, svamp och annat som na-

turen ger, utom av privata trädgårdar 

eller odlingar. 

PASSIONERADE SPORTÄLSKARE

Finnar älskar sport, både professio-

nell idrott och som fritidssyssla. De 

vill att deras hjältar ska lyckas i is-

hockey, spjutkastning, motorsport och 

många andra grenar. 

UNIKA NATURMILJÖER

Det finska territoriet sträcker sig mer 

än 100 mil från skärgården i söder 

till vildmarken och fjällen i norr. Fyra 

distinkta årstider ser till att den fin-

ska naturen ständigt skiftar. Omkring 

75 procent av Finlands yta är täckt av 

skog, en skog som också är hem för 

tusentals olika djurarter.

SJÖARNAS LAND

I Finland finns det omkring 188 000 

sjöar, från charmiga skogsgölar till 

stora sammanhängande sjösystem. 

Tack vare alla sjöar finns det också 

pålitliga vattenreservoarer för städer, 

samhällen och tätorter. Sjöarna vår-

das omsorgsfullt så att också framti-

da generationer kan njuta av dem.

DISTINKTA ÅRSTIDER

Sommaren är frodig medan hösten är 

en förberedelse inför vintern. Från ett 

vintrigt sagolandskap vaknar naturen 

upp igen under våren. Om du frågar 

finnar vilken årstid de tycker bäst om 

får du fyra olika svar.

PLATS FÖR ALLT OCH ALLA

Finland är det mest glesbefolkade 

landet i EU. Här finns gott om plats 

för den som vill vandra, åka skidor, 

cykla, fiska, utforska sjöarna eller 

helt enkelt koppla av. Till och med i 

de största städerna är det lätt att hit-

ta naturens lugn och ro på cykelav-

stånd.
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TOPPBETYG FÖR FINLAND 

Världens mest stabila land
The Fragile States Index 2014, Fund for Peace

Finland rangordnas som det mest stabila och minst sårbara landet av 

de 178 länder i detta index som mäter riskfaktorer.

Finland använder sitt humankapital bäst
Human Capital Report 2015, World Economic Forum

Finland rankas som nummer ett när det gäller hur humankapitalet hanteras 

utifrån indikatorer som utbildning, välbefinnande och sysselsättning.

Finland – gör gott i världen
The Good Country Index

Indexet mäter hur mycket olika länder bidrar till eller hämmar arbetet för 

mänsklighetens fromma. Finland rangordnas som näst bäst efter Irland.

Renaste luften i Europa
Environmental Performance Index 2014

Finland har den renaste luften i Europa i konkurrens med Irland och Island, 

och ses också som ett av de främsta länderna i världen sett till luftens renhet.

Näst bäst på jämställdhet mellan könen
Global Gender Gap Report 2014, World Economic Forum

Finland kom på andra plats i World Economic Forums årliga rapport om jämställdheten.

Bäst livskvalitet i EU
Eurostat 2015

Enligt Eurostat erbjuder Finland den bästa livskvaliteten i EU.

En bra plats för mödrar
State of the World’s Mothers 2015, Save the Children

Finland kommer på andra plats i den årliga rapporten om mödrars hälsa.


