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De tvåspråkiga kommunerna i Finland

• Finska som större språk (svenskspråkiga färre än 40%)
• Stora eller mellanstora kommuner (20.000 ->)

• Helsingfors, Borgå, Esbo, Karleby, Kyrkslätt, Lojo, Vanda, Vasa, Åbo, (Sibbo 19.922 inv.)

• Små kommuner, under 10.000 inv.  
• Grankulla, Kaskö, Lappträsk, Mörskom, Pyttis, Sjundeå 

• Svenska som större språk  (60% ->)
• En mellanstor kommun, Raseborg (27.851), en ”nästan” mellanstor kommun, Korsholm (19.380), 
• Små kommuner, färre än 10.000 inv.

• Kimitoön,  Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre (11.084), Vörå

• Språkgrupper nästan jämnstora (40% - 60%)
• Små kommuner (under 10.000 inv.), eller relativt små kommuner (10.000 – 20.000)
• Hangö (43%), Ingå (53%), Jakobstad (19.379, 56,2%), Kristinestad (55%), Lovisa (15.084, 41%) , Pargas (15.285, 55%)

• Svenska som majoritetsspråk
• I allmänhet små kommuner (< 10.000 inv.) i Nyland, i Egentliga Finland och i Österbotten ( + Raseborg och Korsholm)

• Svenska som minoritetsspråk
• Stora och mellanstora kommuner (-> 20.000)  i Huvudstadsregion, Åbo, Österbotten
• Några små kommuner i Nyland (och Kaskö i Österbotten)

• Språkgrupper nästan jämnstora (40% - 60%)
• Små eller relativt små kommuner i Nyland, i Egentliga Finland och i Österbotten
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Större kommuner, mindre kommuner – olika 
utmaningar?
• Små kommuner (< 10.000 inv.)

• Vanligen inga specialiserade idrottsinstruktörer för anpassad motion

• Flexibelt, ”improviserat”. Många organisationer (idrottstjänster, 
medborgarinstitut etc.)

• Stora skillnader mellan kommuner

• Mellanstora och stora kommuner
• Mer organiserat 

• Specialiserad idrottsinstruktör för anpassad motion

• Kommunala idrottstjänster har huvudansvaret



Språkpolitik och idrottspolitik, gemensamma 
eller olika intressen?
• Språkrelationer – språkpolitik

• Jämställdhet mellan språkgrupper
• Rätt till service på eget modersmål

• Anpassad motion – idrottspolitik
• Tillräckligt med tjänster för alla målgrupper

• Hur möter språkpolitik och idrottspolitik varandra?
• Språkmiljö

• Finns det behov att särskilt upprätthålla en svensk språkmiljö (språkpolitik)?
• Vilket är det bästa (eller optimala) sättet att organisera utbudet på tjänster när man bara har 

begränsade resurser?
• Information (webbsidor på två språk)
• Motionsrådgivning (tvåspråkiga instruktörer?)
• Grupper – en- eller tvåspråkiga eller enligt behov?
• Finns det befolkningsgrupper som absolut behöver instruktion på sitt modersmål (av praktiska skäl)?

- barn, personer med brister i kognitiva funktioner, enspråkiga



Anpassad motion på svenska i de största 
städerna (> 100.00 inv.)
• Helsingfors

• Serviceenhet för idrott: Några svenskspråkiga grupper för seniorer, anpassad vattengymnastik
• Arbetarinstitut: Flera kurser för seniorer

• Esbo
• Idrottsservice: inga svenskspråkiga grupper (?)
• Esbo Arbis: flera kurser för seniorer 

• Vanda 
• Idrottsservice: inga svenskspråkiga grupper
• Medborgarinstitut: inga svenskspråkiga grupper

• Åbo
• Idrottsservice: inga svenskspråkiga grupper
• Åbo Arbetarinstitut: Hälsomotion, 7 grupper

• Sammanfattning:
• Idrottsservice erbjuder svenskspråkiga grupper bara i Helsingfors
• Arbetarinstitut tar större ansvar med grupper för seniorer och hälsomotion
• Svenskspråkiga barn?



Anpassad motion på svenska i mellanstora
kommuner (ca. 20.000 – 99.999 inv.)
• Finska som första språk: Kyrkslätt, Lojo, Vasa

• Idrottsservice: Kyrkslätt (?), Vasa
• Medborgarinstitut: Kyrkslätt (?), Vasa
• Webbsidor på två språk: Kyrkslätt, Vasa

• Svenska som första språk: Raseborg, Korsholm
• Idrottsservice: Raseborg (tvåspråkiga), Korsholm (tvåspråkiga)
• Medborgarinstitut: Raseborg, Korsholm (tvåspråkiga)

• Språkgrupper 40-60%:
• Jakobstad: Idrottsservice (tvåspråkiga), Arbis.  

• Sammanfattning: Utbud på båda språken (undantaget är Lojo, som 
har en relativt liten andel svensktalande)



Anpassad motion på svenska i små eller
relativt små kommuner (< 10.000 inv.)
• Finska som majoritetsspråk  (Grankulla, Kaskö, Lappträsk, Mörskom, Pyttis, Sjundeå)

• Idrottsservice: -
• Medborgarinstitut: Grankulla (tvåspråkigt), Sjundeå (i samarbete med Kyrkslätt)

• Svenska som majoritetsspråk (Kimitoön,  Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, 
Pedersöre (11.084 inv.), Vörå)
• Idrottsservice: Kimitoön (finska, svenska och tvåspråkiga grupper)
• Medborgarinstitut: Kimitoön, Larsmo (i samarbete med Jakobstads Arbis), Korsnäs och Malax i samarbete 

(svensk- och tvåspråkiga), Nykarleby, Pedersöre (svensk- och tvåspråkiga)

• Språkgrupper 40% - 60% (Hangö, Ingå, Kristinestad, Lovisa (15.084 inv.), Pargas (15.285 inv.)
• Idrottsservice: Hangö (tvåspråkiga), Lovisa (tvåspråkiga?)
• Medborgarinstitut: Hangö (tvåspråkiga), Ingå (tvåspråkiga), Kristinestad (tvåspråkiga), Lovisa (tvåspråkiga)

• Sammanfattning: Medborgarinstituten spelar en större roll än idrottsservice. Kommunerna med 
andelen svensktalande mellan 40% och 60% har vanligtvis tvåspråkiga grupper eller kurser. Små 
kommuner med finska som majoritetsspråk har sällan svensk- eller tvåspråkiga grupper. 



Sammanfattning

• Medborgarinstituten tycks spela en större roll än serviceenheterna för 
motion
• Hälsomotion för seniorer, men inte grupper i mer utmanande specialmotion

• Kommuner med jämnstora språkgrupper går ofta in för tvåspråkighet 
i motionsgrupper

• Kommuner med en liten svensktalande minoritet tycks stå inför 
samma utmaningar som små kommuner generellt 
• Möjligt att erbjuda grupper i hälsomotion, men svårt att skapa grupper för 

människor med speciella krav -> risken att människor som behöver fokuserat 
stöd på svenska lämnas utan tjänster


