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Luckans ungdomsverksamhet
Luckans ungdomsverksamhet bestod under verksamhetsåret 2022, av följande delområden:

1) ungdomsinformation och -vägledning, primärt i form av digitalt lågtröskelstöd

2) verksamhet riktat till skolor i form av verkstäder och föreläsningspaket

3) informationsinsatser, nätverkskoordinering och fortbildningar för professionella

4) utvecklingsprojekt, som under året bestod av:

a) Servicehandledningstjänsten Hitta Rätt

b) “Ung i Åboland” / “Digitalt stöd och vägledning i Åbo”

c) “Digitalt stöd i Vasa”

Målgruppen för Luckans ungdomsverksamhet Unginfo är i första hand, i enlighet med
ungdomslagen, svenskspråkiga ungdomar i åldern 13–29 år. Till den sekundära målgruppen
hör professionella som arbetar inom den svenska ungdomssektorn, d.v.s. ungdoms-,
väglednings-, elevvårds- och skolpersonal samt föräldrar och andra vuxna som når unga i
vardagen.

Sammanfattning
Under året har det funnit en stor efterfrågan på Luckan UngInfos (UI) tjänster. Speciellt de
digitala lågtröskeltjänsterna och den fysiska närvaron i skolorna i form av interaktiva
workshoppar har varit efterfrågade. UI nådde ut till över 11 000 ungdomar och unga vuxna
via vägledningar, skolbesök och olika informationstillfällen. UngInfo och Ärligt Talats
webbsidor besöktes sammanlagt ca 30 000 gånger och de sociala medierna följs av över
4500 unga och professionella.

Den kraftiga ökningen (över 40% sedan 2021) av stödsamtal på chatten Ärligt talat och
uppgick till totalt 4633 vägledningssamtal under 2022. Pandemins efterverkningar och kriget
i Ukraina påverkade negativt på de ungas mående och redan tidigare har man kunnat
konstatera en stor ökning av psykisk ohälsa bland de unga. Fokus på chatten låg på
ärenden kring psykiskt illamående, sociala utmaningar, stress, ensamhet samt frågor kring
identitet och sexualitet. Öppethållningstiderna för chatten utökades till 30 timmar i veckan
och professionellt stöd erbjöds varje vardag kl. 9 - 12 och 19 - 22. Psykologen var
fortsättningsvis tillgänglig 12 timmar i veckan och handledarteamet förstärktes med en
sexualrådgivare på plats en dag i veckan. Ytterligare inleddes samarbete med
Brottsofferjouren som svarade på frågor kring brott och kriminalitet.

Under verksamhetsperioden kunde UngInfo erbjuda moduler i form av föreläsningar och
interaktiva workshoppar (inkluderat gruppdiskussioner och handledningar) vilka nådde ut till
närmare 3330 elever. Tematiken inom ramen för utbildningspaletten berörde vardags- och



sociala kompetenser (arbete och karriär, studier, mm.) samt antidiskriminering och
antimobbning (såsom modulen, nätrespekt, Fair sex). UngInfo har under verksamhetsåret
haft ett tätt och etablerat skolsamarbete på alla nivåer. Tillsammans med skolornas lärare,
studie- och elevvårdspersonal har man erbjudit föreläsningspaket som kompletterar
läroplanen och svarar på de olika behoven skolorna har.

Utvecklingsprojektet Ung i Åboland fick fortsatt finansiering med uppdraget att tillgängliggöra
lågtröskeltjänster för svenskspråkiga unga samt skapa en hållbar struktur för att svara på ett
likvärdigt och kvalitativt utbud av informations-, stöd- och nättjänster för unga i Åbo med
omnejd. Unginfo fortsatte också verkställande av projektet, Digitalt stöd i Vasa, för att främja
svenskspråkiga ungas psykiska hälsa i efterdyningarna av pandemin. Projektet innebar en
riktad insats i Österbotten och framförallt i Vasa.

En ny navigeringstjänst för unga på webben utvecklades också,
servicehandledningstjänsten, Hitta rätt. Dess syfte är att underlätta för unga att hitta rätt
svenskspråkiga serviceproducent beroende på tematik och region, hjälp till självhjälp. Hitta
rätt lanserades i oktober och finansierades huvudsakligen av specialbidrag från UKM.

Speciellt glada var Luckan UI för ett bidrag från STEA som gav verksamheten Ärligt talat
arbetsro för att kunna utöka sina tjänster. För övrigt fortsatte tyvärr trenden med minskade
statliga medel från Undervisnings- och kulturministeriet.

Nyckeltal:

- Digitala vägledningar: 4 528

- Ärligt talat: 4366

- Våga Fråga: 162

- Lokala vägledningar (60), evenemang (427), mässor (1260) och informationstillfällen
för unga (2140): 3827

- Skolsamarbete; föreläsningar och verkstäder: 3 430

- Sammanlagt har 11 785 unga aktivt deltagit i UngInfos verksamhet

- Hemsidor; arligttalat.fi (20 283) unginfo.fi (10 195: unga och professionella): 30 478
sessioner

- Fortbildningar och webinarier riktat till professionella: 3363

- Sociala medier (unga och professionella): ca 4 500 följare



Verksamheter
För att svara på de många utmaningar och komplexa behov i olika livssituationer den
heterogena målgruppen unga möter under processen in i vuxenlivet, och för att nå största
möjliga antalet unga oavsett region och problematik, erbjöds följande tjänster:

Informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster

Ärligt talat-chatten
Ärligt talat är en stödchatt för ungdomar och vuxna i åldern 13-29 år, där besökarna kan
fullständigt anonymt få stöd på sitt eget modersmål lättillgängligt och direkt.

Under 2022 kom vi upp i 4366 besökare på Ärligt talat stödchatten. Redan 2021 var ett klart
rekordår för oss med 2461 chattar, och vi har redan nu kraftigt överskridit det detta år. Unga
har nu kommit in med en stark oro för framtiden och känslor av maktlöshet. Vi möter dem i
frågor kring psykiskt illamående, sociala utmaningar, stress samt frågor kring identitet och
sexualitet.

Ärligt talat-chatten ökade öppettiderna även till
fredagskvällar från och med 1.9, vilket innebär att
vi nu erbjuder professionellt stöd varje vardag
kl. 9-12 och 19-22. Fredagskvällarna verkar vara
ungefär lika aktiva som resterande
vardagskvällar, med allt från 15-35 besökare per
dag. Utöver professionella handledare fanns
psykolog på plats fortsättningsvis 12 timmar i
veckan under måndagar och torsdagar samt
sexualrådgivare varje onsdagskväll. Från och
med den 3 oktober har Brottsofferjourens
experter och frivilliga även funnits tillgängliga på
chatten varje måndagskväll för att svara på frågor
som är brott- eller våldsrelaterade.

Fortsättningsvis ser vi en rätt så jämn fördelning mellan killar/män och tjejer/kvinnor som
vänder sig till oss samt en variation mellan allt från högstadieelever till studeranden och
unga vuxna som redan är i arbetslivet och utanför. I och med anonymiteten på vår digitala
plattform har vi inte klara siffror, men vi följer noga upp den information vi får av de unga
självmant. Både dags- och kvällschattarna är aktivt besökta och vi strävar till att kunna svara
och stöda kvalitativt vid varje enskild kontakt.

För att försäkra sig om kvaliteten på UI:s vägledningar har alla handledare utbildning inom
sociala eller pedagogiska området. Det ordnas arbetshandledning med psykolog månatligen,
individuell arbetshandledning vid behov samt fortbildningar inom aktuella teman minst två
gånger årligen. Under 2022 fokuserade fortbildingarna på bemötande av självmordstankar
och självskadebeteenden samt sexuella problemställningar. Sakkunniga inom specifika
teman som många unga frågar om bjuds in som föreläsare och gästexperter månatligen,
inom ämnen från sex och ätstörningar till vardagsekonomi.



I slutet av oktober startade även en Sekasin på svenska inom ramen för Sekasinkollektivet
med hjälp av frivilliga. Många möten arrangerades i detta ärende eftersom Luckan upplevde
oro att 2 chattjänster riktat till samma målgrupp ledde till onödig konkurrens med trots allt
små volymer på svenska. Dessutom kan dubbletter äventyra aktörernas finansiering på sikt.
Beslutet var att sekasin inte skulle hålla öppet då Ärligt talat höll öppet.

Utvecklingen av stödsessioner på Ärligt talat-chatten 2020 - 2022.

Våga fråga
Våga fråga-tjänsten (i samarbete med Decibel) ger unga möjlighet att ställa en anonym
fråga och få svar av en expert inom fem arbetsdagar.

163 frågor har kommit in under år 2022 och blivit besvarade inom fem arbetsdagar av
UngInfos experter. De som vänt sig till Våga fråga har fortsättningsvis varit främst den yngre
målgruppen i åldern 15-22, vilket är intressant eftersom vi når den äldre målgruppen (över
18) via Ärligt talat-chatten. De vanligaste teman på frågorna som kommit in under året är
psykisk hälsa, fysisk hälsa och sexuell hälsa. Idén med Våga fråga är att alla frågor ska
besvaras av en expert i det specifika temat och därför har många av frågorna som kommit in
under året besvarats av psykolog, läkarstuderanden och sexualrådgivare.

I och med att syftet med tjänsten är att kunna erbjuda expertsvar inom senast fem
arbetsdagar är det ett viktigt komplement när det kommer till att erbjuda unga tillförlitlig,
faktabaserad information. Frågor har kommit in från olika regioner i hela svenskfinland.



Hitta rätt
Under 2021-22 utvecklades tjänsten Hitta Rätt,
uppdaterad gällande såväl teknik som innehåll från
en tidigare app-version och fungerar nu som en
webbtjänst tillgänglig via UngInfos webbsida.
Servicehandledningstjänsten Hitta Rätt har samlat
stödtjänster på nationell och kommunal nivå med
syfte att underlätta för unga att hitta rätt
svenskspråkiga serviceproducent beroende på
tematik och region, hjälp till självhjälp.

Luckan UngInfos hemsida
UIs hemsida fungerade både som en plattform för våra egna tjänster och en samlande
informationskanal för andra stödtjänster på svenska. På informationsportalen unginfo.fi kan
unga hitta information om studier, arbete, boende, fritid, sociala tjänster samt om att arbeta,
studera, leva utomlands. Syftet med den kunskapsbank som UngInfo erbjuder på sin
webbplats är att unga samt professionella inom ungdomsfältet skall kunna hitta information
om ämnen som är aktuella och viktiga för dem. Denna information finns tillgänglig på deras
modersmål: svenska. UngInfos hemsida samlar också information om andra aktörers
stödtjänster på svenska, både för unga och professionella. UIs hemsida 2022 hade ca 11
000 sessioner. Som komplement till hemsidan spred UngInfo information om svenskspråkig
ungdomsverksamhet till unga och professionella via nyhetsbrev och sociala medier.



Chatt- och telefonkalendern
Luckan Unginfo upprätthåller fortsättningsvis Chatt- och
telefonkalendern i samarbete med andra aktörer inom Nätverket för
samtalsstöd för barn och unga. Chatt- och telefonkalendern samlar alla
svenskspråkiga, nationella stödtjänster i Finland för barn och unga på
ett och samma ställe. Tjänsterna kan på olika sätt stödja och hjälpa i
olika livssituationer eller kriser. Kalendern ska underlätta för målgruppen
att hitta fram till rätt tjänst och när de håller öppet.

Nyhetsbrev till professionella inom ungdomssektorn
UngInfos nyhetsbrev skickas ut med jämna
mellanrum under året och samlar samt
delger information om fortbildningar,
satsningar, kompetenscentrens verksamhet,
aktuell information rörande ungdomsfältet
m.m. Under året sändes fem nyhetsbrev ut
och nådde ca 700 prenumeranter. UngInfo
samarbetar med Folkhälsan, som
koordinerar det svenskspråkiga arbetet
inom kompetenscentren, där UngInfos
nyhetsbrev fungerar som kanal för att nå ut
med den svenskspråkiga verksamheten.

Lokal Vägledning på Luckan
I Helsingfors, Västnyland och Åbo erbjöds under verksamhetsåret
vägledning för unga gällande studier, arbete, fritidsaktiviteter samt
gällande det psykiska välmåendet. Vägledningarna skedde igen
lokalt på Luckan eller som Pop-Up vägledning vid Åbo Akademi i
Åbo. Vägledningar berörde främst sysselsättning, studier, ekonomi,
internationalisering, fritid, psykisk välmående och bostadssökning.

Sammanlagt erbjöds ca 60 privata handledningar. Antalet
face-to-face vägledningar har sjunkit genom åren, delvis på grund
av den ökade digitaliseringen och delvis otillräckliga resurser.

Evenemang för unga och unga vuxna
Med våra evenemang strävar vi till att möta det behov och de trender vi ser som aktuella i
ungas liv. Under året förverkligades 20 evenemang med UngInfo som arrangör eller
medarrangör, i samarbete med nätverk och samarbetspartners.

https://unginfo.fi/chattkalender/
https://unginfo.fi/chattkalender/


Evenemangen 2022 har betonat psykiskt välmående och kroppslig hälsa, både i form av
paneldiskussion kring sexuell hälsa samt föreläsning om relationen till kroppen och mat i
samarbete med Ätstörningscentrum. UI har också erbjudit evenemang kring sommarjobb
och rättigheter på arbetsplatsen som ung. Eventen har i ungefär lika utsträckning varit
digitala som fysiskt närvarande. Förutöver dessa har det ordnats Gästchattar månatligen
med olika experter inom relevanta teman på Ärligt talat-chatten.

Sammanlagt deltog under året ca 430 personer i UngInfos evenemang för unga och unga
vuxna.

Fortbildningsevenemang för professionella
Under året arrangerades 16 fortbildningar och informationstillfällen sammanlagt för
professionella inom ungdomsfältet.

Eftersom dagarna för Finlandssvenskt Ungdomsarbete inte ordnades detta år medverkade
UI i NUORI-UNG 2022 i Jyväskylä, vars huvudarrangör Allianssi. Vi deltog både i
arrangemanget samt som föreläsare kring självskadebeteenden och digitala stöd
representerades det svenska.

UI medverkade även som föreläsare och medarrangör vid Våga Mera -
skolsamarbetsnätverkets seminarie och vid Forum för Välbefinnande i skola och
läroinrättningar. Utöver dessa har vi deltagit vid ett par tillfällen kring tredje sektorn och våra
digitala stödtjänster samt flera tillfällen öppnat upp kring psykiskt välbefinnande hos unga.

I och med Luckan UIs tillgänglighet på flera punkter i landet och de digitala satsningarna har
vi haft möjligheten nå ut nationellt och därmed nått långt fler än tidigare år. Sammanlagt
deltog under året ca 3360 personer i UngInfos evenemang för professionella.

Skolbesök
Föreläsningarna och workshoparna berörde allt från interaktiva övningar kring säkerhet på
webben (Nätrespekt), Fair Sex och socialt ansvar (Åskådarens roll) till karriär- och
livsplanering, studie- och arbetsliv. Material och manualer finns även att tillgå som
komplement och för en hållbar utveckling.

Under verksamhetsåret har Luckan UngInfo fortsättningsvis arbetat med att främja de ungas
sociala färdigheter, självkänsla och interaktionsförmågor, dvs. ge färdigheter och kunskaper i
att handskas med utmaningar som livet för med sig när man är ung med hjälp av olika
verktyg vi har utvecklat – underlätta för unga att reflektera kring sig själva, sina styrkor och
sin omgivning. Våra verkstadspaket till skolor har under året haft stor efterfrågan runtom i
hela Svenskfinland. Utöver workshoppar har även informationstillfällen om våra digitala
stödtjänster som Ärligt talat och hur navigera i tjänsten Hitta Rätt erbjudits skolelever.
Aktiviteterna erbjuder hjälp och stöd i den ungas vardag, vid kris och personlig livshantering.
Den huvudsakliga målgruppen var elever i högstadiet och andra stadiet.



Sammanlagt hölls under verksamhetsåret 171 workshoppar i skolor runt om i Svenskfinland.
Via dem har vi nått ca 3300 studerande. Utöver verkstäderna besökte UngInfo även
skolorna för att presentera sin verksamhet under 21 informationstillfällen. Sammanlagt
nådde vi 2 140 unga via informationstillfällen i skolan.

Skolbesöken hölls åter på plats i skolorna under året. Foto: Vera Örså

Kompetenscentret Nuoska

Luckan UI medverkar i kompetenscentret Nuoska, som startade våren 2021 och pågår till
mars år 2024, under rubriken ungdomsarbete i skolor och läroanstalter. Inom ramen för
Nuoska arbetar UI med att utveckla samt erbjuda diskriminerings- och
mobbningsförebyggande verkstäder för högstadiet och andra stadiet. Övriga svenskspråkiga
organisationer som medverkar är Folkhälsan och Åbo Akademi. Huvudman är
yrkeshögskolan Juvelia. UngInfo deltar även i det svenskspråkiga nätverket för samtliga
kompetenscenter inom ungdomsarbete.

UngInfo arbetar även med att nå ut med kompetenscentrens svenskspråkiga verksamhet till
professionella inom ungdomssektorn genom UngInfos nyhetsbrev, i tätt samarbete med
Folkhälsans koordinator för det svenskspråkiga kompetenscenterarbetet.

Marknadsföring, trycksaker och synlighet
Luckan UngInfo satsade under 2022 i hög grad på digital marknadsföring och närvaro på
sociala medier, via följande konton:



- Instagramkontot @luckanunginfo fungerar som en förlängning av vägledningen, och
profilerar både UngInfos och andras tjänster som kan vara intressanta för unga,
såsom tips angående jobbsökning, ekonomi, studier och utlandspraktik.

- Facebooksidan Luckan UngInfo och Instagramkontot @luckanunginfo_fortbildning:
samlar information om fortbildningar, projekt, material och satsningar som riktar sig
till professionella inom ungdomssektorn.

- Ärligt talats Instagramkonto @arligttalatchatten marknadsför UI:s digitala stödtjänster
Ärligt talat och Våga fråga.

Tjänsterna och evenemangen marknadsfördes även genom utskick till målgruppen, medfört
material vid skolbesök och mässor samt annonsering och pressutskick.

Vi har även fått synlighet i media där vi talat om finlandssvenska ungas psykiska hälsa,
tillgången till vård på modersmålet, det nya samarbetet med Brottsofferjouren samt
sommarjobbsfrågor:

- Svenska Yles artikel om sommarjobb
- HBL:s artikel om sommarjobb
- Läs Svenska Yles artikel “Unga mår allt

sämre – nu utökar stödtjänsten Ärligt talat med fler
timmar öppet”

- Vasabladets artikel “Ångest och
självmordstankar plågar unga efter pandemin – "Vi
har redan slagit rekord"

- HBL:s artikel “Fler unga söker hjälp för
ångest och självmordstankar: De är många, varje
dag”

- Vasabladets artikel “Brottsofferjouren och
Ärligt talat-chatten inleder samarbete – "Det
kommer allt fler frågor kring våld"

- Yles artikel “Åbos ungdomsarbete på
svenska är sårbart”:

- Radioinslag på Svenska Yle 1.9 kl. 8:30 om
Ärligt talats utökade öppettider

- Radioinslag 5.10 kl. 8:30 tillsammans med Brottsofferjouren på Yle Österbotten där vi
diskuterade vårt nya samarbete och tematiker som unga kommer med till Ärligt
talat-chatten.

Deltagande på mässor och evenemang
Under höstterminen har Luckan Unginfo funnits på plats på olika mässor runt om i landet  för
att marknadsföra chatten. Vi har funnits med på olika mässor i Helsingfors, Vasa och Åbo
under gulisintagningarna på Åbo akademi,  Novia och Arcada där speciellt Ärligt
talats-halarmärken har varit populära bland studeranden. Vi har också varit med på större
evenemang såsom Helsingfors bokmässa den 28 oktober där vi bland annat hade en vägg

https://svenska.yle.fi/a/7-10016609?fbclid=IwAR205AXC_QuyX0avGRDs5TrKzeajaUHlWQ9Nu2x0s6Muj2AFk8PytvP0HRc
https://www.hbl.fi/artikel/ec18205c-cae8-44a3-ad08-404b9e65cdf4
https://svenska.yle.fi/a/7-10020198
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/614170
https://www.hbl.fi/artikel/b67c5e4f-a89a-45d6-8950-05bebb44d533?
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/622883
https://svenska.yle.fi/a/7-10021650


där unga i målgruppen fick skriva hur de mår. Vi deltog också på Kulturkarnevalen den
11.11, som i år ordnades i Borgå. I december 7.12 deltog Luckan Unginfo i Nylands brigads
rekryteringsmässa för att nå ut till främst unga män om stödtjänster och information om
psykisk hälsa, speciellt med tanke på Svenska Yles artikel om att allt fler beväringar avbryter
sin militärtjänst.

Beväringar på Nylands brigads rekryteringsmässa.

Uppföljning, statistik och utvärdering
All UngInfos verksamhet statistikförs och följs upp internt och sparas på våra
satistikdokument. Statistiken dokumenterades även i NUTI-programmet som ingår i
nationella Nuorisotilastot. Förutom att följa att vi når våra kvantitativa mål hjälper statistiken
oss att följa våra kvalitativa mål, såsom hur våra tjänster används, vilka teman som är
aktuella m.m. Genom att kontinuerligt följa med och utvärdera tjänsterna kan vi anpassa
dem efter målgruppens behov, t ex genom att ha fler handledare på plats de tider flest unga
vill chatta och beakta vilken expertis som efterfrågas i när vi rekryterar ny personal och
organiserar gästchattare, evenemang och fortbildningar.

De unga som använder våra tjänster har möjlighet att ge feedback anonymt via digitala
formulär. Via utvärderingarna kan vi följa upp att våra skolbesök och vägledningar håller en
jämn, hög kvalitet. Under skolbesöken reserveras några minuter i slutet av lektionen för
utvärdering, medan det i den digitala vägledningen kommer upp en ruta efter avslutad
session var det finns möjlighet att ge ett betyg. Det finns även öppna formulär för feedback
på vår hemsida samt möjlighet att ta kontakt med ansvarsperson.

https://svenska.yle.fi/a/7-10022009


Mycket respons på våra tjänster kommer också direkt i samtal med målgruppen. Under den
individuella vägledningen kommer t ex feedback på hur väl tjänsterna fungerar, om samtalen
är till hjälp samt förslag på gästexperter.

Personalens analys av tjänsterna på UI är också en nyckel för den kvalitativa utvärderingen,
vilket samlas in via arbetshandledning, teammöten, enkäter och utvecklingsdagar.

Vi följer även med nationell (och internationell) forskning och undersökningar som
Ungdomsbarometern och Hälsa i skolan kring våra tematiker. Vi följer t.ex. trender kring
ungas välbefinnande, vilka sociala medier målgruppen använder, vilka problem eller
temaområden som är aktuella och vilka grupper som är extra sårbara.

Samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
Under 2022 samarbetade UngInfo aktivt med ett stort antal föreningar, organisationer,
kommuner och myndigheter, dels genom lokala och regionala nätverks- och referensgrupper
inom ungdomsverksamhet. Dels genom bilaterala möten och samarbeten med
organisationer i specifika frågor och gemensamma projekt.

UngInfo har upprätthållit ett kontinuerligt samarbete i anknytning till de digitala tjänsterna och
skolsamarbetet samt fortbildning med myndigheter och organisationer. UngInfo samarbetade
framförallt med aktörerna som medverkade i Nuoska (Yrkeshögskolan Juvenia, Folkhälsan,
Åbo Akademi m.fl.) samt svenskspråkiga organisationer såsom Förbundsarenan,
Barnavårdsföreningen, Krisjouren för unga, Ätstörningscentrum, Decibel m.fl. Bland annat
genom att använda sig av statistikprogrammet Nutitilastot, ville man göra den svenska
ungdomsverksamheten mer synlig också i nationell statistik.

Året medförde även ett fördjupat samarbete med Mieli och deras stödchat Sekasin, då de
öppnade en svenskspråkig chat under hösten tack vare ett bidrag från LokalTapiola. Här
betonar vi vikten av kontinuerlig tillgång på stöd på det egna modersmålet och vi ser till att
hålla skilda öppettider och hänvisar digitalt till respektive chat för att täcka behovet.

Internationellt har UngInfo samarbetat under året med att besöka olika organisationer och
föreningar i Stockholm under hösten 2022, såsom BRIS, UMO, RFSU, Forum för levande
historia och ungdomar.se. Vi inledde även diskussioner med Preventell för att utbyta
information, kunskap och utreda på vilka sätt vi kan föra vidare samarbeten.

UngInfos team på besök hos BRIS i Stockholm hösten 2022.



Nätverks-, styr- och referensgrupper
Under året arrangerades nätverks- och samarbetsmöten såväl lokalt som regionalt där olika
grupper med sakkunniga inom olika områden träffades för att avstämma, utvärdera och
planera olika svenskspråkiga ungdomssatsningar.

Finansiering och understöd
Medel för UI erhölls under året från UKM, STEA, kommuner samt privata stiftelser och
fonder, och verksamheten kunde inte ha fortgått utan bidrag från privat håll. Verksamheten
UI fanns under året etablerad fysiskt i huvudstadsregionen, Kyrkslätt, Raseborg, Åbo samt
en knutpunkt i Vasa. Därtill fanns vi framförallt tillgängliga på webben och var aktiva på UI
många sociala medier (konton på Facebook och via ett flertal konton på Instagram).

Mycket av året gick tyvärr åt till att söka anslag för att trygga verksamheten såväl från
offentligt som privat håll. Skrivelser gjordes för påverkan av ungdomsverksamheten rörande
vikten av det svenskspråkiga ungdomsarbetet och dess särart.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) beviljade Luckan stöd i form av 1) allmänt statligt
bidrag för riksomfattande verksamheter (allmänt statsbidrag 87 000 €), 2) för vår medverkan
i kompetenscentret Nuoska med fokus på diskrimeringsförebyggande verksamhet riktad till
skolor (76 500 €, fortsatt stöd) samt 3) specialbidrag (för hitta rätt), 36 000. Under 2022
erhöll Luckan STEA projektstöd för psykosocialt stöd online för unga åren 2022-2023.

Övriga bidrag som stödde Luckans ungdomsverksamhet erhölls från stiftelsen Lisi Wahl
(aktiviteter för att underlätta ungas studier och studieframgång) och stiftelsen
Granatenhjelm, Lerches understödsfond, Aktiastiftelsen i Vasa, Gallens stiftelse samt
Brobergska vännerna. Svenska Kulturfonden gav ett stöd för skolsamarbetet (skolpaket i
Nyland och Åboland, överfört till läsåret 2022-2023). Avtalet med städerna i
huvudstadsregionen fortsatte under 2022 följande upphandlingsavtalet.

Dessutom erhöll de lokala Luckorna olika understöd; Västnyländska kultursamfundet och
KNUF i Kyrkslätt erhöll bidrag från lokala stiftelser och kommunerna Raseborg och Kyrkslätt
för UngInfo-verksamheten i regionen. Dessa lokala stöd kunde trygga att
ungdomsinformatörer kunde anställas för höstterminen i samarbete med Luckan r.f.

Stiftelserna Petrelius, Sundell, Eschner och Konstsamfundet stödde UngInfo i Åboland med
fokus på hållbara lösningar för IRV-tjänster och svensk service för unga i Åbo.
Ett projektanslag från stiftelsen Nissis beviljades för ökad tillgänglighet av digitala
ungdomstjänster i Vasa med omnejd.



Utvecklingsprojekt
Inom UI fortsätter vi att medverka i olika slag av utvecklingsprojekt som stöder
verksamhetens utveckling och syften.

Navigeringstjänsten Hitta Rätt
I Finland har vi ett stort och heltäckande nätverk med välfärdstjänster. Men det kan vara
svårnavigerat för unga, speciellt om man vill ha service på svenska. UI har försökt underlätta
denna navigering genom att skapa den webbaserade servicehandledningstjänsten Hitta
Rätt, som kartlagt serviceproducenter som erbjuder tjänster på svenska i Finland. På
UngInfo har vi arbetat långsiktigt och gediget med digital tjänsteproduktion som ger bättre
synlighet och gör det enklare för unga att hitta rätt ställe att få hjälp.

På Hitta Rätt kan unga i åldern 13-29 år söka bland de tjänster som erbjuder hjälp och stöd
på svenska, utifrån region och tematik. Syftet med Hitta Rätt är att hjälpa unga att hitta rätt
tjänst för sina aktuella behov och att underlätta för den unga, oavsett hemkommun, att hitta
svenskspråkiga stödtjänster. Majoriteten av tjänsterna i
Hitta Rätt erbjuder svenskspråkig service. Men vad gäller akuta tjänster gjordes inte denna
kartläggning, då man alltid i akuta ärenden ska uppsöka hjälp. Hitta Rätt täcker alla orter i
Svenskfinland, och med finns även språköarna. Tjänsten lanserades i oktober och
finansierades huvudsakligen av specialbidrag från UKM.



Ung i Åboland
Projektet Ung i Åbolands (08/2020-05/2022) syfte var att påbörja arbetet med att skapa en
stabil struktur för det svenskspråkiga ungdomsarbetet i Åbo, och i projektrapporten
presenteras olika lösningsmodeller hur detta kan förverkligas. Projektet har varit i aktiv i
kontakt med ungdomsarbetare och försökt fånga upp de olika behoven på fältet, både ur ett
professionellt och ett kundperspektiv. Som en del av projektet introducerades även Unginfos
tjänster i regionen som stöd åt unga i den pågående pandemin och den fortlöpande
distansundervisningen.

Ung i Åboland påvisade ett stort behov av medvetandegörande av Unginfos tjänster, samt
vikten av att upprätthålla ett gott nätverkssamarbete. Det visade sig att många professionella
i Åboland inte kände till de digitala stödtjänsterna som finns för unga. Att Ärligt talat-chatten
håller öppet kvällstid är till exempel något som många professionella ser som ett bra
komplement till annan ungdomsservice i regionen, som ofta håller öppet enbart dagtid. Det
har funnits ett stort intresse för olika samarbeten från andra aktörer, vilket har resulterat i
exempelvis teatersamtal, evenemang och skolbesök.

Hela slutrapporten går att läsa här

Projektet är finansierat med privata medel från
Kommunalrådet C. G. Sundells stiftelse sr., Johanna och G.A.
Petrelius stiftelse, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr och
Konstsamfundet.

Digitalt stöd och vägledning i Åbo

Luckan Unginfo erhåller nationella bidrag för att upprätthålla Ärligt talat-chatten och erbjuda
vägledning digitalt. Vi har dock sett att vi har svårt att nå ut med våra stödtjänster i Åbo, trots
ett stort behov av lågtröskelstöd på svenska. Därför ansöktes medel för att starta projektet
Digitalt stöd och vägledning i Åbo (08/2022-06/2023). Projektet innebär en riktad insats i
Åboland och framförallt Åbo, för att befrämja svenskspråkiga ungas psykiska hälsa. Arbetet
fokuserar på att stöda unga i vardag, kris och kritiska övergångsskeden, underlätta
tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och ge unga
verktyg för att hantera sitt välmående och kunna navigera rätt. Detta sker i huvudsak med
stärkt samarbete med de olika utbildningsinstanserna i regionen, tredje sektorn
organisationer samt i samarbete med det svenskspråkiga kommunala ungdomsarbetet, som
nu ligger i startgroparna i området.

https://unginfo.fi/assets/2022/11/Slutrapport-Ung-i-A%CC%8Aboland.pdf


Projektet finansierades med hjälp av privata medel från Kommunalrådet C. G. Sundells
stiftelse sr.

Digitalt stöd i Österbotten

Luckan Unginfo fortsatte med ett nytt ettårigt projekt under 2022, Digitalt stöd i Vasa, för att
främja svenskspråkiga ungas psykiska hälsa i efterdyningarna av pandemin. Projektet
innebär en riktad insats i Österbotten och framförallt Vasa.

Projektets övergripande mål är att främja ungas psykiska hälsa i pandemin och dess
efterverkningar genom olika regionala satsningar i Österbotten. Projektet fokuserar på att
underlätta tillgången till stöd på svenska, öka kännedomen om tillgängliga stödtjänster och
ge unga verktyg för att hantera sitt välmående.

Under hösten 2022 låg fokuset på att svara på frågor från unga i Vasa som kommer in via
frågetjänsten Våga fråga. Många frågor har handlat om allvarlig psykisk ohälsa så som
ångestproblematik, självskadebteenden och självmordstankar. Frågorna var av en sådan
karaktär att expertis av psykolog har behövts. Arbetet har även fortsatt med att starta upp
nya samarbeten med professionella och nå ut med informationen om stödchatten Ärligt talat
och övriga stödtjänster i svenskfinland till målgruppen via exempelvis nätverksarbete,
gulisintagnings-mässor och mässor för främjande av det psykiska välmåendet.

Projektet förverkligas genom understöd av Evald och Hilda Nissis stiftelse.


