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Jennifer Sandström – Från flygskam till alternativa resesätt 

(37:08–52:20) 
 

Marknadsföringskonsulten Jennifer Sandström talar om resandet och om miljövänliga resesätt. 

 

Käännä seuraavat sanat ja ilmaisut suomeksi: 

 

• flygskam 

• ett alternativ 

• tänka om 

• återgå till det gamla 

• vara medveten om 

• stötta 

 

 

Keskustele yhdessä parisi kanssa tai pienessä ryhmässä: 

• Tycker du om att resa? 

• Vart skulle du vilja resa i framtiden? Varför? 

• Vilka resesätt föredrar du? Åker du gärna tåg eller flyger du hellre? 

• Hurdant ansvar har individen när det gäller resandet? 

• Varför är resandet problematiskt? Vilka för- och nackdelar finns det? 

• Vilken påverkan kan resandet ha på miljön? 

 

 

Valitse yksi kotimaan matkakohde, jonka esittelet ruotsiksi. Kerro ainakin seuraavat asiat: 

 

➢ Var ligger resmålet? 

➢ Hur kommer man dit? Ska man åka med egen bil eller kan man ta tåget eller bussen? 

➢ Vad allt kan man göra där? Vad finns det att se där? 

➢ Hur ser naturen ut? 

➢ Vad ska man packa med sig när man reser dit? 

➢ Vad är kännetecknande för platsen du valt? Finns det t.ex. en lokal delikatess eller en 

speciell sevärdhet där? 

➢ Varför skulle du rekommendera resmålet? 

 Sverigepaket 2020 
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Ordlista 

 

ett alternativt resesätt = vaihtoehtoinen matkustustapa 

ett behov = tarve 

besöka = vierailla 

dela med sig = jakaa muille 

flygskam = lentohäpeä 

i stället = jonkun sijasta 

passa på = käyttää tilaisuutta hyväkseen  

en påfrestning = rasitus, koettelemus 

koppla av = rentoutua 

en kupé = vaunuosasto 

ett resesätt = matkustustapa 

att skamma = asettaa häpeään, häpäistä 

att stötta = tukea 

tvinga = pakottaa johonkin 

att tänka om = ajatella uudella tavalla 

att utmana sig själv = haastaa itsensä 

att uppnå = saavuttaa 

att upptäcka = löytää 

en upplevelse = kokemus 

uppmuntra = kannustaa 

utnyttja = hyödyntää 

vara beroende av ngt = olla riippuvainen jostakin 

vara medveten om ngt = olla tietoinen jostakin 

ett äventyr = seikkailu 
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Facit 

 

Käännä seuraavat sanat ja ilmaisut suomeksi: 

 

flygskam  lentohäpeä 

ett alternativ  vaihtoehtoa 

tänka om  ajatella uudella tavalla, harkita uudelleen 

återgå till det gamla palata vanhaan 

vara medveten om olla tietoinen 

stötta  tukea 

 

 

 

 

 

 


