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V E R K S A M H E T S P L A N 
2020

A L L M Ä N T  O M  L U C K A N

Luckan är ett modernt informations-, väglednings- och kulturcenter i 

hjärtat av Helsingfors med en central uppgift att stärka tillgången på svensk 

service i regionen. Föreningens verksamheter sker i Luckans utrymmen, i 

samarbetsparters utrymmen (till exempel Helsingfors stad) samt genom 

digitala informations- och kulturrelaterade tjänster för medborgarna.

Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell 

verksamhet i Finland. Föreningen samlar och sprider information om 

kulturella och sociala tjänster och aktiviteter, för att på detta sätt öka 

deras tillgänglighet för en bred allmänhet och grupper med särskilda behov. 

Föreningen skall främja liknande verksamhet på andra orter i Svenskfinland.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att producera, sammanställa och 

sprida information, ordna verksamhet i form av vägledning, utbildningar 

och sammankomster samt evenemang med inriktning på samhälle och 

kultur jämte annan motsvarande verksamhet. Föreningen kan också utan 

att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar 

verksamheternas syfte.
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F Ö R E N I N G E N S  S Y F T E 
O C H  V Ä R D E G R U N D

 
Föreningen Luckan r.f. grundades i december år 2001. De fem grundande 

föreningarna och samfunden var Föreningen Konstsamfundet, Samfundet 

Folkhälsan, Sydkustens Landskapsförbund, Svenska studieförbundet och 

Svenska kulturfonden.

Föreningens medlemsorganisationer idag är: Samfundet Folkhälsan, 

Sydkustens Landskapsförbund, Svenska Österbottens förbund för utbildning 

och kultur (SÖFUK), Kulturföreningen Grand r.f., Västnyländska kultursamfundet 

samt föreningen Nordens Hus i Tammerfors.

Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och 

kulturell verksamhet i Finland och att bedriva kultur-, ungdoms- och 

integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svensk service med 

beaktande av grupper med särskilda behov. 

Föreningen förverkligar region- och gränsöverskridande kultur-, ungdoms- 

och integrationsverksamhet under varumärket Luckan i samverkan med sina 

medlemmar och andra samarbetspartner.

Luckan finansieras med hjälp av årlig medelanskaffning från privata fonder 

och stiftelser samt genom offentliga bidrag, och strävar efter att skapa en 

finansieringsstruktur som tryggar en kontinuitet i verksamheten. 

Luckan har definierat följande värderingar som genomsyrar föreningens 

verksamhet:
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Svensk service. Luckan verkar för att underlätta/möjliggöra svensk service i 

vardagen med betoning på information och vägledning, integration och kultur.

Kunden i fokus. Luckan betjänar sina kunder med deras behov och intressen 

i fokus. Luckan tar aktivt hänsyn till målgruppens önskemål och utvecklar och 

anpassar sin verksamhet i enlighet med deras behov särskilt med beaktande 

av det svenska.

Mångfald och likabehandling. Luckan värdesätter alla kunder likvärdigt och ser 

olikheter som en styrka. Luckan värnar om kundens integritet i alla situationer.

Öppenheten som genomsyrar Luckans verksamhet syns i form av växelverkan, 

koordinering, aktivt deltagande, samarbete och nätverksbildning. Med 

öppenhet avses vidare transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga 

verksamhet för Luckans många finansiärer, understödare och intressenter. 

Luckan utgör en svensk träffpunkt och ett forum för många olika aktörer. 

Kunder och organisationer skall uppfatta Luckan som ett rum som är öppet för 

alla och som är lättillgängligt.

Samhällsansvar, hållbarhet och ekonomisk trygghet. Ett hållbart 

samhällsansvar genomsyrar verksamheterna. Luckan strävar efter att ha en 

ekonomi som står på en stadig grund. Resurserna används på ett effektivt, 

genomtänkt sätt med tanke på miljö och klimat. 

Utvecklingsanda. Luckan fokuserar på att ständigt förbättra och utveckla 

verksamheten, att reagera på förändringar i samhället, att hitta nya lösningar 

och att ta till sig nya avgörande kunskaper. Luckan fokuserar också på att 

utveckla nya nischer och verksamhetsformer.
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V I S I O N  O C H  M I S S I O N

Föreningens vision: Ett mångprofessionellt informations- och kulturcenter 

som ger barn, unga och vuxna förutsättningar att leva, verka och integreras 

på svenska i Finland.

Föreningens mission; att informera om tjänster och service på svenska i Finland, 

stödja finlandssvensk kultur och driva utvecklingsprojekt i samhället på svenska.

Föreningens uppdrag är att verka som ett allaktivitetscenter för det svenska i 

huvudstadsregionen och fungera som en samlande aktör för de andra Luckan 

enheterna i landet. Luckan fungerar som ett projektkontor som genererar 

och verkställer sådana satsningar som stöder föreningens målsättningar och 

samhällsuppdrag.

Föreningen har som mål att stå på en stadig ekonomisk grund med en 

kompetent personalstyrka. Luckan har förutsättningar för att svara på de 

behov och utmaningar som ett modernt informations- och kulturcentrum står 

inför nu och i framtiden för att betjäna invånarna i Svenskfinland på bästa 

möjliga sätt.
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T Y N G D P U N K T E R  2 0 2 0

Luckan verkar i form av ett modernt informations- och kulturcenter som 

öppnar upp den svenska kulturen och samhället för alla intresserade genom 

att förbättra tillgången till information om svenskspråkig service och det 

finlandssvenska kulturutbudet bl.a. med hjälp av ett flertal webbtjänster, som 

ständigt behöver utvecklas .

Luckan arbetar för en hållbar framtid för kommande generationer genom 

satsningar på unga. Luckan idag är ett barnkulturcenter och en etablerad 

barnkulturaktör på svenska i landet, men erbjuder också kulturevenemang och 

kulturinformation för vuxna. Luckans ungdomsverksamhet Unginfo fortsätter 

att arbeta för status som nationellt kompetenscenter med uppdrag att 

tillgodose de svenskspråkiga ungas behov av informations-, väglednings- och 

rådgivningstjänster. 

Luckan Integration stärker sin roll som sakkunnig inom integrationsfrågor, 

i synnerhet rörande integration på svenska. Vägledningstjänsten som riktar 

sig till invandrare utvecklas kontinuerligt för att erbjuda kvalitativt stöd för 

målgruppen att hitta rätt utbildning och sysselsättning samt att främja sociala 

kontakter och nätverk.

Luckans riksomfattande verksamhet kräver sin koordinering och förutsätter 

regelbunden intern kommunikation och informationsutbyte samt stödfunktioner, 

såsom inom IT och marknadsföring samt medelanskaffning för projekt.

Den växande organisationen kräver kontinuerlig utveckling, omprövning av 

gamla modeller och nya lösningar. Bidrag från tidigare finansiärer behöver 

tryggas och nya finansieringskällor utredas. En modern organisationsstruktur 
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tryggar tillförseln av kompetens och lockar nya förmågor till arbetsteamet. 

De nya lokalerna i Helsingfors har medfört nya möjligheter men även ökade krav 

på den dagliga verksamheten i form av mer vaktmästeri, teknik, produktion av 

evenemang, utrymmet LillaLuckan, uppgifter vid informationsdisken m.m. 

För att Luckan framgångsrikt skall kunna administrera olika slag av 

utvecklingsprojekt med fragmenterad finansiering och samtidigt koordinera 

den riksomfattande Luckan verksamheten kräver det en stabil grundfinansiering 

och en tillräcklig administration.

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN FÖR 2020

Inför verksamhetsplanen 2020 har Luckan i oktober 2019 gjort en 

omvärldsanalys (samhällsförändringar som påverkar ekonomin och tjänster för 

Luckans kundgrupper m.m.) som ligger som grund för följande års satsningar. 

För mer information vänligen se: https://luckan.fi/dokument

Organisation och strategi

• Under verksamhetsåret utformas ett strategidokument för föreningen - 

“Luckan - 2030” 

Med tanke på Luckans uppgifter nu och i framtiden krävs det ett strategiarbete 

som ger vägkost för prioriteringar av fokusområden för verksamhet och 

åtgärder för de kommande åren. 

• Föreningen arbetar för en klarare arbetsfördelning för ledning 

av verksamheter/projekt för 1) Luckan Helsingfors samt 2) det 

regionöverskridande arbetet “Luckan Riks”.
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För att tydliggöra arbetsfördelningen uppdateras föreningens instruktion/

arbetsordning och upplägget av budgeten ses över enligt ovanstående.

Verksamhetsformer under utveckling

• Med hjälp av Luckan-enheterna i landet stärks barnkultur- och 

familjeverksamheten lokalt. Arbetet med att höja kompetensen om 

tillgänglighet inom barnkultur riktat till kulturfältet fortskrider. Arbetet 

för att utöka den offentliga finansieringen för det gemensamma arbetet 

och för att stärka den svenskspråkiga rösten inom barnkulturen i landet 

fortsätter.

• Möjligheter för omorganisering av Luckans vägledningstjänster (Luckan 

Unginfo och Luckan Integration) utreds som en följd av förändringar i 

samhället. 

• Ungdomsverksamheten - Unginfo - fortsätter att verka som ett 

nationellt kompetenscenter inom ungdomsarbete. Detta görs i form av 

ett samarbetskluster tillsammans med Folkhälsan och Finlands Svenska 

Skolungdomsförbund. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på IRV 

(Information, Rådgivning, Vägledning) och digitala tjänster för unga samt 

koordinering av fortbildning för ungdomspersonal.



-012

• Luckan Integration fortsätter att stödja invandrares integrationsprocesser 

genom information och vägledning samt genom att stödja invandrare i 

att utöka sina sociala och professionella nätverk. Vägledningen utvecklas 

med hjälp av både projektet Dörren och projektet Kompetenscentret 

för svensk integration. Dörren utvecklar en ny form av mentorskap för 

utlandsfödda. Kompetenscentret utvecklar verksamhet för invandrare 

som integreras på svenska och arbetar även för att öppna upp och 

synliggöra det svenska i regionen för nyinflyttade. 

• Luckans webbtjänster utvecklas för att göra det lättare för kunden att 

hitta information om kultur- och föreningsfältets utbud. Kulturforum.fi 

utvecklas till att bli den samordnande evenemangs- och nyhetskällan för 

kulturaktörer i landet. Tjänsten sammanslås med Evenemax.fi.

• Luckans projekt och verksamhetsformer fokuserar under året på 

samarbete med de nordiska länderna.

• Luckan Helsingfors arbetar för att erhålla officiell status som invånarhus 

i staden.

Utvärdering och kvalitetsuppföljning

De ökade kraven på uppföljning och mätning av effekter av beviljade bidrag 

och understöd ställer stora krav på föreningen i fråga om kunskap och resurser. 

Luckan initierar tillsammans med andra svenskspråkiga organisationer inom 

tredje sektorn ett försök genom att bilda ett utvärderingskluster med uppgift 

att stärka konkurrenskraften i förhållande till det finskspråkiga fältet.
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O R G A N I S A T I O N  O C H 
P E R S O N A L

Föreningen Luckan r.f. leds av en styrelse bestående av ordförande, vice 

ordförande och minst sex (6) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter 

samt ersättare för dessa. Styrelsen väljs i samband med föreningens 

höstmöte. Vårmötet väljer en valberedningskommitté som föreslår nya 

styrelsemedlemmar under höstmötet.

Som sekreterare för styrelsen fungerar en person utsedd av styrelsen 

från Luckans ledning. Styrelsen fokuserar i sitt arbete på ekonomin och på 

strategisk planering. Styrelsen väljer verksamhetsledare eller motsvarande 

och kan anta arbetsordningar och reglementen.

Projekten (EU m.fl.) har sina egna styrgrupper. Styrgrupperna består av 

representanter från de olika parterna i projekten som följer upp respektive 

projekts verksamhet.

Personalen består av tillsvidare- och visstidsanställda (projekt) inom ramen 

för budgeten. De flesta i personalen har sin adress på kontoret i Helsingfors. 

Personalen inom Luckans ungdoms-, integrations- och projektarbete har 

också verksamhetsplatser i de lokala Luckan-enheterna, i Navigatorer 

samt vid Folkhälsan i Vasa. De olika verksamhetsområdena har sina givna 

referensgrupper. Arbetet koordineras av en ansvarsperson för respektive 

verksamhetsområde. Föreningens verksamhet är organiserad i enheter 

utgående från de målgrupper som nyttjar föreningens utbud av tjänster: 

barn, ungdom, integration, kultur och informationsverksamhet. Verksamheten 

stöds av en liten administration som sköter om bl.a upprätthållande och 
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utveckling av IT, ekonomisk planering och rapportering, löneadministration och 

projektredovisningar. Bokföringstjänster köps externt av Tärnan.

De anställda har tillgång till hälsovårdstjänster vid Terveystalo. I förebyggande 

syfte med tanke på  personalens hälsa och välmående strävar Luckan till att 

erbjuda personalen motions- och kultursedlar förutsatt att det ekonomiska 

ramarna tillåter det. Föreningen har ett arbetarskydd och plan för jämställdhet, 

tidigt ingripande och för hantering av missbruk, mobbning och trakasserier.

Personal- och teammöten samt ledningsgruppens möten hålls veckovis. 

De verksamhetsansvariga vid Luckan-enheterna i landet har månatliga 

avstämningar. Årliga planerings- och utvärderingsdagar anordnas terminsvis. 

Gemensamma fortbildningar arrangeras 1-2 ggr per år och personalen deltar 

även i andra fortbildningar i enlighet med de verksamhetsmässiga behoven av 

kompetenshöjning. Arbetsrutiner finns samlade i manualen “Luckan Guiden” 

som uppdateras regelbundet. Förmännen för årliga utvecklingssamtal med sin 

personal. Introduktionsdagar arrangeras för alla nyanställda.

EKONOMI OCH FINANSIERING

Luckans finansieringsstruktur består av såväl privata som offentliga medel 

och bidrag. Luckans ekonomi är konjunkturkänslig eftersom Luckan är en 

allmännyttig förening som saknar eget kapital och egendom. Kommunernas 

kärva ekonomi, förändringar i statliga understöd och att vi går in i en ny EU 

programperiod kan påverka Luckans ekonomi. 

Konkurrensen om bidrag har ökat och mindre aktörer såsom Luckan har svårt 

att vara konkurrenskraftiga i förhållande till större aktörer. Därför väljer Luckan 

att i allt högre grad gå in som delgenomförare och samarbetspartner i olika 

utvecklingsprojekt.
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Luckan anhåller om bidrag för basverksamheten från de privata finlandssvenska 

fonderna och stiftelserna, främst verksamhetsstöd för att upprätthålla och 

driva centret, dess informations-, kultur- och programverksamhet, barnkultur 

samt för separata projekt som stöder Luckan i dess finlandssvenska 

utvecklingsarbete. Luckan kommer fortsättningsvis att anhålla om projekt- 

och verksamhetsbidrag från den offentliga sektorn, dvs. staten, städer och 

kommuner, STEA, EU:s struktur- & andra EU fonder samt nordiska bidrag. 

Upphandlingar med kommunerna krävs för vissa åtaganden såsom den lokala 

ungdomsverksamheten.

 Ett övergripande mål är att skapa en bättre och mer hållbar struktur för det 

resurskrävande arbetet med att ansöka om medel för verksamheten. 

K O M M U N I K A T I O N  O C H 
S Y N L I G H E T

Luckan arbetar kontinuerligt för bättre synlighet i medierna genom utskick 

av pressmeddelanden och pressinbjudningar till evenemang samt genom 

annonsering i tryckta medier. Luckan har samarbete med ett flertal mediehus 

som regelbundet lyfter fram föreningens aktiviteter och händelser. 

Luckan är också aktivt närvarande på sociala medier. Under verksamhetsåret 

breddas användningen av sociala medier och bloggar med utgångspunkt i de 

olika verksamheternas behov. Luckans gemensamma blogg fortsätter som 

tidigare.

Det stora utbudet av aktiviteter kräver en flexibel marknadsföringsplan och 

-strategi kring information och kommunikation, anpassad för Luckans olika 
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mål- och kundgrupper. Luckans gemensamma grafiska profil stärks och 

förenhetligas ytterligare för att ge Luckans externa kommunikation ett mer 

enhetligt utseende, en tydligare röst med tydlig avsändare.

Kulturforum.fi är en central kanal för synlighet och spridning av evenemang, 

kontakter och nyheter. Luckan vill fungera som ett visitkort för det svenska i 

Finland genom att informera om och från Svenskfinland. 

Målsättningen är att stärka den allmänna kunskapen om det svenska i Finland, 

både inom och utanför landets gränser. 

L U C K A N S  V E R K S A M H E T 
2 0 2 0

Informations- och kulturcentret Luckan i Helsingfors är en mötesplats och 

ett svenskt rum i hjärtat av huvudstaden. Som kulturcenter erbjuder Luckan 

föreningar, artister och konstnärer en plats för  genomförande av evenemang 

på svenska. Centret på Georgsgatan 27 omfattande 880 m2 är ett öppet 

invånarhus och folkligt visitkort för det finlandssvenska i huvudstadsregionen. 

I huset, byggt 1913, finns också Amos Andersons lägenhet kvar som museum.

I informations- och kulturcentret kan kunden möta dagens Svenskfinland och 

få information och vägledning för att hitta svar på sina frågor. Centret erbjuder 

informationsservice, kunddatorer och handledning.

Föreningen har gjort omfattande satsningar på de nya lokalerna. Utrymmena 

ger möjligheter till aktiviteter i tre plan: 

• Torget (öppet vardagsrum med olika stödtjänster, kunddatorer, tidningar 

och tidskrifter, utställningsutrymme och evenemang).
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• Verandan (kulturevenemang och konferens), Hörnet (vägledning och 

rådgivningsutrymmen).

• LillaLuckan (allaktivitetslokal för barn, unga och familjer).

• Utrymmen för kontor, möten och föreningar att samlas i.

Föreningen arbetar kontinuerligt med tillgänglighet också rörande utrymmena 

som  ska välkomna alla oavsett språk, bakgrund eller funktionsnedsättning.

Luckans målgrupper är barn (0-12 år) och unga (13-29 år), familjer och vuxna 

(även seniorer), invandrare och nyinflyttade samt föreningar, organisationer 

och kulturaktörer. Se närmare i bilaga.

Luckans verksamhet och aktiviteter för 2020 presenteras tematiskt och enligt 

målgrupp.

INFORMATIONSTJÄNSTEN OCH DIGITALA TJÄNSTER

Tyngdpunktsområden

• Fördjupa och utveckla samarbetet kring informationsspridning i 

samarbete med andra organisationer

• Fungera som en gemensam helpdesk för Luckan-enheterna i landet

• Utveckla informationsspridningen i Svenskfinland med hjälp av Luckans 

webbtjänster

• Arbeta för ett mera enhetligt budskap i Luckans externa kommunikation

Informationstjänsten erbjuder information via kundtjänsten i centret, 

per telefon och e-post samt med hjälp av Luckans webbtjänster. 

Informationstjänsten levererar en högklassig service med bred kunskap om det 

finlandssvenska utbudet i landet. Luckans främsta informationskanaler idag 

utgörs av sociala medier och webbtjänsterna som upprätthålls av föreningen. 
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Via de digitala tjänsterna når Luckan också ut till dem som inte har möjlighet 

att personligen besöka ett Luckan center. Webbtjänsterna gör det därför 

möjligt att ytterligare bredda kundunderlaget och gör informationstjänsten 

mera tillgänglig och kundvänlig.

Luckans webbtjänster behöver ytterligare utvecklas både innehållsmässigt 

och grafiskt, förenhetligas och koordineras för bättre genomslagskraft och 

spridning samt med tanke på kostnadseffektivitet. 

De ökade digitaliserade kraven i samhället, dvs. att snabbt och smidigt kunna 

få den information man söker, har lett till att Luckan utvecklat en bred palett 

av svenskspråkiga digitala lösningar riktade till olika kundgrupper. 

Det digitala inom informationstjänsten utvecklas under året och målet är att 

ännu mer lättillgängligt och mer mångsidigt kunna betjäna hela Svenskfinland. 

På så sätt stärks också de lokala Luckan-enheternas informationsverksamhet. 

Webbtjänsterna stärker varumärket Luckan och i förlängningen den svenska 

servicen och samarbetet mellan de svenskspråkiga organisationerna. 

Målet är en gemensam helpdesk för Luckan-enheterna. 
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KULTURVERKSAMHET

Kulturverksamheten genomsyrar föreningens alla verksamhetsområden. 

Luckans kulturstrategi stöder en tidig introduktion till ett rikt kulturliv för alla 

Luckans kundgrupper. Kulturverksamheten synliggör, betjänar och stärker det 

finlandssvenska kulturutbudet både i huvudstadsregionen, hela Svenskfinland 

och också utanför landets gränser, med betoning på det nordiska samarbetet.

Programutbudet år 2020 innehåller samproduktioner främst inom litteratur, 

konstutställningar, musikevenemang och teaterföreställningar. Under 2020 

öppnar kulturverksamheten upp sitt kulturutbud med fler program riktade till 

flerspråkiga. 

Barnkultur 
Luckans verksamhet inom barnkultur erbjuds idag på alla orter där Luckan 

verkar. Luckan har av Undervisnings- och kulturministeriet beviljats status 

som barnkulturcenter, och är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i 

Finland. Luckan arbetar långsiktigt för alla barns rätt till kultur, oavsett 

bakgrund eller funktionsvariation. Luckan samarbetar med kommuner så att 

svenska invånares möjligheter att delta i barnkultur på sitt modersmål stärks. 

Luckan har också en viktig roll att få de finskspråkiga barnen att möta den 

svenskspråkiga verkligheten via kulturupplevelser. 

Barnkulturen förverkligas på olika sätt på de orter där Luckan verkar, utgående 

från förutsättningar och lokala behov. Utformningen av aktiviteter anpassas 

efter lokalerna och dess möjligheter samt efter antalet svenskspråkiga på 

respektive ort. Det nationella samarbetet mellan alla Luckan-enheterna 

genererar gemensamma koncept, kultursatsningar och kulturdistribution.
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Tyngdpunktsområden

• Erbjuda en bred kulturverksamhet inom olika konstformer för barn i 

åldern 0-18 å. Detta för att skapa kreativa möten med betoning på den 

finlandssvensk kulturen samt andra kulturer

• Stärka Luckans roll i egenskap av nationellt barnkulturcenter. Detta genom 

insatser som främjar kulturfostran och grundläggande konstundervisning 

lokalt, samt i form av medverkan i olika arbetsgrupper

• Besökarantal på cirka 30000 besök per år nationellt och cirka 10000 i 

Helsingforsregionen

• Stärka Luckans roll som koordinerande organisation på det svenska 

barnkulturfältet genom kulturdistribution, informationsspridning och 

genom konceptet LillaLuckan.

• Vidareutveckla utställningen “Barnens rätt på jorden här i Norden” 

samt stärka och utvidga barnkulturens nationella och nordiska 

samarbetsformer.

• Sprida information till kulturaktörer om tillgänglighet och tillämpning av 

olika inkluderande metoder, så att fler barn i behov av särskilt stöd får ta 

del av kulturupplevelser. 

Luckans barnkultur-verksamhet består av fyra helheter: kulturevenemang, 

utställningar, mötesplatser och verkstäder. Utöver detta deltar Luckan även i 

nationella, regionala och kommunala arbetsgrupper och nätverk som arbetar 

med frågor om barnkultur. Verksamheten förverkligas genom egen produktion, 

samproduktion, projekt, koordinering och inköp av kulturtjänster.

Konceptet LillaLuckan

LillaLuckan är ett öppet rum för finlandssvensk barnkultur. Verksamheten drivs 

och koordineras av Luckan. LillaLuckan erbjuder även andra finlandssvenska 

kulturaktörer och organisationer ett utrymme för att verka och kunna mötas. 
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Gemensamma målsättningar förenar LillaLuckan-enheter i landet trots att 

utrymmena på de olika orterna varierar. Idag verkar LillaLuckan i Helsingfors, 

Borgå, Raseborg och Uleåborg. Det finns planer på att öppna LillaLuckan-

enheter på fler orter där Luckan verkar. En mobil version av konceptet skapas 

under 2020.

Tips om tillgänglighet (2020-2022)

Arbetet med tillgänglighet förverkligas inom projektet ”Tips om tillgänglighet” 

och resulterar i riktade kulturprogram, fortbildning och videoproduktioner 

samt genom att skapa och upprätthålla en ny digital tjänst. Syftet är att 

tillgängliggöra konsten och kulturfältet i Svenskfinland och på språköar. 

Verksamhetens syfte är också att inspirera andra kulturaktörer att arbeta 

för ökad tillgänglighet. Detta görs genom att sprida information om 

tillgänglighetsåtgärder, normbrytande funktionsvariationer samt tillämpning 

av positiv särbehandling.

Barnens rätt på jorden här i Norden (2020-2021)

Luckan har under 2019 producerat en nordisk konstutställning kallad “Barnens 

rätt på jorden här i Norden”, med tillhörande pedagogiskt material. Under 

2020-2021 skapas nya konstverk med pedagogiskt material. Utställningen 

fokuserar på social och kulturell hållbarhet samt agenda 2030 ur ett nordiskt 

och globalt perspektiv. Syftet med utställningen är dels att uppmärksamma 

barnets rättigheter, dels att föra fram skillnader och likheter i de nordiska 

länderna inom språk och kultur. I samband med produktionen av de nordiska 

konstverken besöks kulturfestivaler och kulturinstitutioner för att hitta nya 

samarbetspartners . Samarbetet genererar kunskap om nordisk diversitet, 

likheter och kulturarv samt främjar arbetet för att uppfatta Norden som en 

“gemensam kulturregion”.
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Vuxenkultur
Tyngdpunktsområden

• Fortsätta att erbjuda en bred repertoar av kultur för unga vuxna, vuxna 

och seniorer

• Tillhandahålla en plattform för mindre teatergrupper att uppträda på

• Stärka intresset för det svenska språkets betydelse i Finland genom 

tydliga samarbeten med finlandssvenska förlag

• Synas mer som finlandssvensk aktör vid finsk- och flerspråkiga 

kulturevenemang

 

Luckan utställningar

Under år 2020 kommer Luckan att fortsätta erbjuda utställningsutrymme för 

20 konstnärer. Utställningstiden är i regel fyra veckor. Verksamheten strävar 

efter att erbjuda etablerade och nya konstnärer en utställningslokal för 

synlighet i hjärtat av Helsingfors. Företrädesvis är utställarna finlandssvenska. 

Även utställare från andra kulturella grupper erbjuds plats för att bredda det 

konstnärliga utbudet.

Musik

Det huvudsakliga målet är att ge oetablerade finlandssvenska musiker en 

plattform där de får spela inför publik och samtidigt erbjudas möjlighet att 

växelverka med varandra. Detta har visat sig lyckat och har bidragit till en ökad 

närvaro av unga vuxna på Luckan. Under våren planerar musikverksamheten 

att erbjuda publiken jazzbrunch en gång i månaden. Detta sker i samarbete 

med lunchrestaurangen Café Rouge.

Konceptet Luckan Live fortsätter med två spelningar under våren. Det 

långsiktiga målet är att kunna utöka band- och artistutbudet så att även 

nordiska samarbeten möjliggörs.
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Teater

Under 2020 fortsätter Luckan att vara ett koordinerande center för fria 

teatergrupper. Eftersom flera mindre teatergrupper har svårt att nå ut till en 

bredare publik, erbjuder Luckan en scen för de grupper som inte etablerade 

scener har en möjlighet att ta in.

Litteratur

I samarbete med de finlandssvenska förlagen fortsätter Luckan att presentera 

ny intressant litteratur från olika genrer. Under en författarintervju läggs 

större fokus på bokens tematik och intervjun kombineras med program 

som tangerar temat och erbjuder därmed en större litterär helhet. Luckan 

fortsätter att samarbeta med författare och illustratörer som leder skrivar- 

och tecknarverkstäder.

 

Den nordiska dimensionen

Luckan har sedan länge erbjudit olika programformer med nordiska inslag och 

samarbetat i en rad nordiska projekt. Kulturverksamheten följer aktivt med vad 

som händer under olika konstbiennaler i Norden.

Luckan deltar i nordisk-baltiskt samarbete inom ramen för ungdomsinformation 

och rådgivningsverksamhet, och är sedan november 2018 associerad medlem i 

European Youth Information and Counselling Agency, Eryica.
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 Kulturgrupperna

Luckan arbetar med en extern kulturgrupp som är ett samarbete mellan 

representanter från Vanda, Sibbo, Grankulla, Esbo och Helsingfors. 

Kulturgruppen har till uppgift att sprida information om olika kulturella 

begivenheter och verka som ett komplement till de olika städernas kulturutbud 

snarare än att konkurrera om publiken.

Seniornätverket

Varje år samverkar ett tjugotal föreningar och organisationer i Seniornätverket 

för att producera ett varierat programutbud för seniorer. Evenemangen sprids 

ut i de olika kulturhusen i Helsingfors för att de personer som har svårt att röra 

sig skall erbjudas ett svenskspråkigt kulturalternativ i sitt närområde. Luckan 

har en koordinerande roll i nätverket. 

UNGDOMSVERKSAMHET / UNGINFO (UI)

Tyngdpunktsområden

• Ungas kompetenshöjning: skolsamarbete och verkstäder riktade till unga 

om teman som stärker de ungas delaktighet och främjar en meningsfull 

tillvaro och en god fungerande vardag på svenska, och för att underlätta 

övergångar mellan olika stadier i ungdomslivet i samband med studier och 

karriär, livsplanering och välmående

• Driva lågtröskeltjänster med information, rådgivning och vägledning 

samt digitala stödtjänster för unga på svenska. Förmedla och koordinera 

information om ungdomsarbete och dess nätverk riktade till organisationer 

och professionella samt att stödja “Navigatorarbetet”med tjänster på 

svenska. Slutlig målsättning är att skapa en effektiv och integrerad helhet 

tillsammans med tjänsteproducenter i landet 

• Kompetenshöjning för professionella om ungdomsarbete på svenska: 

produktion av fortbildning och kompetenshöjning samt nätverkande 
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om aktuella frågor inom ungdomsarbete på svenska i samarbete med 

relevanta aktörer i landet

• Initiera och koordinera sektoröverskridande utvecklingsprojekt som 

gagnar målgruppen och UI:s verksamhet för en hållbar utveckling

UI erbjuder en bred palett av verksamheter på svenska i hela landet som 

omfattar allt från ungdomsinformations-, rådgivnings- och vägledningstjänster 

till verkstäder för unga och fortbildning för professionella på svenska. UI 

fokuserar på individuellt bemötande, delaktighet och på att stödja ungas 

utveckling till aktiva medborgare med sund självkänsla, respekt för demokrati 

och de mänskliga rättigheterna, för en samtid där ungas erfarenheter och 

åsikter värderas och tillvaratas.

Uppdraget innebär fortsättningsvis att upprätthålla ett likvärdigt och 

kvalitativt utbud av information, stöd- och nättjänster, handledning och 

fortbildning på svenska i hela Svenskfinland. En viktig uppgift är att informera 

om vad andra aktörer erbjuder för tjänster och stöd till unga. 

UI fortsätter att möta de unga i åldern 13-29 år där de rör sig, ute i skolor 

och på nätet genom att erbjuda stöd som anknyter till studier, arbete, fritid 

och hälsa (social hållbarhet). Centralt är att i förebyggande syfte stödja 

unga i olika livssituationer för att underlätta deras vardag med hjälp av 

bl.a. nättjänster, utbildningar och workshoppar. Aktioner för att motverka 

psykisk ohälsa bland unga fortsätter. UI erbjuder ett mångsidigt utbud av 

utbildningar och verkstäder som sker i interaktiv form kring teman som ej 

erbjuds av andra aktörer. Fokus ligger på teman som är aktuella i samhället 

för att stärka välmående och en god vardag. I fråga om stöd via nätet och 

chatt sker samarbete mellan tjänsten Sekasin och Ärligt talat-chatten för att 

kunna hjälpa unga i särskilt sårbara situationer. Samarbete sker med många 

olika strukturer, både språk- och kulturöverskridande.
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UI fortsätter att nätverka och samla aktörer från det svenska ungdomsfältet för 

att avtala om arbetsfördelning och för planering av gemensamma aktiviteter. 

Samarbete och en klar arbetsfördelning mellan organisationer i Svenskfinland 

är strategiskt viktigt för organisering av ungdomsarbetet.

Avsikten är att kunna fortsätta att verka som kompetenscenter inom 

ungdomsområdet med beaktande av de specifika svenskspråkiga behoven. 

I det planerade samarbetsklustret ingår Folkhälsans förbund samt Finlands 

Svenska Skolungdomsförbund. Detta för att så heltäckande som möjligt nå 

unga och för att kunna producera mångsidiga tjänster i hela landet.

UI:s mål är fortsättningsvis att upprätthålla och utveckla informationsförmedling 

och rådgivning för ungdomar samt bidra till höjd social kompetens av 

unga. Det aktiva samarbetet med Navigatorer, organisationer, skolor och 

högskolor, verkstäder, kommuner och Regionalförvaltningsverken samt 

systerorganisationen Koordinaatti fortsätter. Sektoröverskridande arbete 

och åtgärder, för att nå och bemöta individer i olika kritiska livssituationer är 

särskilt viktigt.

Det lokala och regionala

UI:s lokala informations- och rådgivningspunkter erbjuder unga direkt 

kundkontakt i Luckan center och i Navigatorer samt aktiv närvaro på nätet. 

Servicepunkter finns i Helsingfors, Borgå (Navigatorn i Lovisa), Kyrkslätt, 

Raseborg och Åbo samt i Vasa för koordinering av fortbildning i Folkhälsans 

hus. Personalen handleder på svenska i Navigatorn på flera orter. Övriga 

verksamhetspunkter planeras i samarbete med de övriga i samarbetsklustret. 

De lokala ungdomsinformatörerna finns också tillgängliga bl.a. i skolorna 

samt ordnar workshoppar och föreläsningar samt deltar i nätverksträffar med 

samarbetspartner utgående från de lokala och regionala behoven.
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Utöver det arrangeras seminarier och kompetenshöjande utbildningar för 

professionella som arbetar med unga. Utredningar och informations- och 

stödmaterial sammanställs, projekt planeras och inleds som stödjer och 

förädlar verksamheten enligt dess målsättningar. UI utvecklar ständigt 

metoder för tillgängligare ungdomsinformation och stödtjänster via nätet 

samt har en koordinerande roll på det svenskspråkiga ungdomsfältet.

Samarbete

UI samarbetar med kommuner, myndigheter, läroanstalter och aktörer från 

tredje sektorn samt med de övriga kompetenscentren i Finland. Luckan har 

också etablerat konkret samarbete med organisationer i Sverige inom ramen 

för sin ungdomsverksamhet, bl.a. med Mentor.se och Tjejzonen.se. Samarbete 

sker även med ULA-nätverket och andra nationella och internationella 

ungdomsnätverk. 

På samma Linje

Projektet i samarbete med Finlands Svenska Idrott avslutas 31.12.2020. 

Aktuellt under projektets sista år är att fokusera på utbildningshelheterna och 

stödverksamheten. De utbildningar som utvecklats under det första året skall 

paketeras ihop till användbara modeller som lätt kan spridas till läroanstalter 

och föreningar. I början av året startas även upp en ny stödverksamhet i 

form av systerskap hämtad från Tjejzonen i Sverige. Verksamheten piloteras 

i Svenskfinland med en grupp frivilliga lilla- och storasystrar. Därtill formas 

också stödgrupps-verksamheten för flickor. Det centrala under året är att 

implementera verksamheterna i strukturerna, skapa utbildningsmaterial och 

manualer riktade till läroanstalter och föreningsaktiva samt att sammanställa 

en utvärdering och slutrapport över projektet.
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Projektet VIS (Vi samarbetar kring chattjänster)

Luckan planerar att starta ett 2-årigt utvecklingsprojekt tillsammans med Mieli 

och FRK med syfte att utveckla en heltäckande chattjänst för unga på svenska 

med fokus på mental hälsa eftersom en sådan tjänst på svenska saknas. En 

potentiell bidragsgivare för projektet är Institutet för Hälsa och Välfärd.

LUCKAN INTEGRATION

Luckans integrationsverksamhet riktar sig till invandrare. Verksamhetens 

syfte är att öka individens handlingskraft genom information och vägledning 

samt för ett ökat socialt kapital. Personalen arbetar för att synliggöra det 

svenskspråkiga samhället samt öppna upp de svenskspråkiga nätverken och 

främja växelverkan mellan olika språk- och kulturgrupper. Luckan Integration 

finns på tre orter: Borgå, Helsingfors och Kyrkslätt.

Tyngdpunktsområden

• Utveckla och synliggöra integrationsvägar på svenska

• Få igång verksamheten Dörren

• Utveckla integrationskoncept för stöd till sysselsättning

• Utveckla mätindikatorer för att utvärdera nyttan av 

vägledningsverksamheten
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Information och vägledning

Luckan Integration erbjuder information och individuell vägledning för 

invandrare i att söka arbete, studieplatser, språkkurser, fritidsverksamhet 

och i att hantera frågor om byråkrati och uppehållstillstånd. Personalen har 

specialkunskap om integration på svenska och vägledning erbjuds på sex 

språk. Kunderna kan både förhandsboka tider för handledning, och har också 

tillgång till drop-in handledning. Vägledarna besvarar frågor också på facebook, 

per e-post och telefon. Målsättningen för 2020 är att fortsätta med samma 

service som förut samt att öka antalet handledningar till 800.

Utöver individuell vägledning erbjuder verksamheten information och 

vägledning också i andra former, såsom workshoppar och kamratstöds-

grupper för arbetssökande, mentorprogram som stöder bl.a. arbetssökning, 

språkinlärning och samhällsorientering. En ny metod för professionellt 

nätverkande inom ramen för projektet Dörren tas i bruk år 2020. 

Nätverksbyggande och skapandet av mötesplatser över kultur och 

språkgränser. 

Luckan Integration ordnar sociala evenemang som främjar växelverkan över 

språk- och kulturgränser. Tre olika nätverkskoncept och frivilliguppdrag 

erbjuds, som främjar välmående, gemenskap, sysselsättning och ökad 

tolerans mellan olika grupper. Fika erbjuder en mentor för 6 månader och 

under år 2020 fokuserar Fika speciellt på dem som integreras på svenska. I 

Cirkeln sammanförs fyra personer, som inte känner varandra från förut, för en 

träff. Syftet är att facilitera nya möten och bidra till ett större socialt nätverk 

för deltagarna. Cirkeln erbjuds som en arbetsprövning 2020 och om möjligt 

efter det med hjälp av lönesubvention. I projektet Dörren (ESF och Svenska 

Kulturfonden 2018-08/2020) paras personer inom arbetslivet ihop med 

utlandsfödda deltagare för ett entimmes möte. Målsättningen är att erbjuda 

invandrare möjlighet att utveckla sina professionella nätverk. Dörren kör igång 
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ordentligt under år 2020 då matchningsverktygets funktionalitet testas i 

praktiken genom att deltagare och dörröppnare matchas, samarbeten med 

olika organisationer startas för att bidra till rekrytering av dörröppnare och 

metodens effekter utvärderas.

Utveckling av svensk integration

Projektet Kompetenscentret för svensk integration (2019-2021) lanserar en 

skuggstrategi för integration på svenska i huvudstadsregionen 2020. Under 

året fortsätter arbetet med att diskutera och förankra strategin hos politiker, 

tjänstemän, målgruppen och tredje sektorn. Utbildning och aktiviteter för att 

få tredje sektorn med i arbetet ordnas. Kompetenscentret utvecklar under 

året en informationssida om integration på svenska riktad till målgruppen. 

Marknadsföring av alternativet fortsätter. 

Samarbeten

Luckan Integration medverkar i flera olika nätverk och samarbetar med olika 

aktörer inom tredje sektorn, med läroanstalter, kommuner och statliga aktörer. 

År 2020 ingår Luckan Integration i den nationella påverkansgruppen för 

integration på svenska som leds av Bildningsalliansen och Folktinget. Luckan 

kommer att ansöka om medlemskap i ETNO.

NYA PROJEKT INOM INTEGRATION

Dörren 2 (1.9-31.7.2021)

Luckan har lämnat in en ansökan för ett ESF- projekt som är en förlängning av 

projektet Dörren. Dörren är försenad i tidtabellen och i Dörren 2 är målet att 

fortsätta med verksamheten och mäta dess effekt för att kunna implementera 

Dörren i basverksamheten.
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Svenskans roll i Finlands samhälls-, kulturliv och historia (2020)

Luckan har ansökt om finansiering av Svenska Litteratursällskapet (SLS) för 

att i samarbete med SLS utarbeta ett informationsmaterial om det svenska i 

Finland. I materialet kommer man att lyfta fram svenskans roll i det finländska 

samhället inom kultur och historia samt att föra fram möjligheterna att 

integreras på svenska i Finland. Materialet byggs upp med en journalistisk 

ådra och ett levande språk. Materialet blir en del av Luckan Integrations 

informationssida om integration på svenska.

SMARTI 2020-2022

Helsinki Business College har tillsammans med Laurea Yrkeshögskola, 

Tallinn Entrepreneurship University, Tarto Universitet och Luckan ansökt om 

finansiering från programmet Central Baltic för att utbilda små- och medelstora 

företag inom social- och hälsovårdsbranschen om internationalisering. Luckan 

bidrar med kunskap om nyttan av diversitet i personalen samt stöd i att hitta 

lämplig internationell kompetens.

RIKSOMFATTANDE VERKSAMHET

Luckan har reviderat sina stadgar från år 2018 för att kunna verka mer 

nationellt och för att öppna upp föreningen för nya medlemmar, med 

tonvikt på upprätthållare av Luckan enheter. Med utgångspunkt i respons 

från Luckan- enheters upprätthållare på en enkät år 2019, och via Luckans 

verksamhetsledares månadsmöten och årliga planeringsdagar, fortsätter 

utvecklingsarbetet. Arbetet kräver specifika resurser för koordinering och 

utveckling för att uppnå bättre genomslagskraft, och arbetet för att erhålla 

separata bidrag för detta ändamål fortsätter. 
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Luckans nationella verksamhet

• Luckan Barnkultur och konceptet LillaLuckan där verksamheter planeras 

och drivs i samarbete genom att beakta lokala behov och förutsättningar 

• Luckan Unginfos verksamhet, där verksamhetspunkter finns i alla regioner 

och aktiviteter även sker på språköarna 

• Luckans digitala tjänster och databaser som stöder alla Luckan-enheterna 

i landet. Förutom satsningar i att förse personalen med nödvändiga 

verktyg och kunskaper i att hantera alla digitala arbetsskeden, krävs en 

gemensam webbredaktör (informatör) som betjänar alla Luckan enheter 

för ett gemensamt synligt Luckan koncept. Samarbetsprojektet Digikult 

med SÖFUK som huvudman stöder denna gemensamma strävan

• Luckan Integration som idag dock verkar främst i Nyland, förutom 

Raseborg och Hangö

• Luckans utvecklingsprojekt som är nationella, regionöverskridande eller 

internationella, ofta med EU- eller nordisk finansiering 

• Luckan har sammanställt en separat samarbetsplan för Luckannätverket 

för 2020 med dess tyngdpunkter (se bilaga).

ÖVRIGA PROJEKT

Luckans roll som projektgenerator, särskilt med betoning på finansiering från EU 

och det offentliga, fortskrider. Arbetet är krävande för en liten aktör som Luckan 

men samtidigt viktigt för Svenskfinland. Förutom finansiering från EU och 

nordiska stödformer, erhåller Luckan finansiering från ministerier, kommuner 

och privata stiftelser. En långvarig vision har varit att föreningen kunde få 

en given roll i framtiden i egenskap av projektkontor i Svenskfinland. Luckan 

definieras idag som en trovärdig och kompetent projektaktör med seriösa mål 

och ett etablerat och gediget samarbetsnätverk i hela landet, över språk-och 

även över landsgränserna. Gemensamt för Luckans projektsatsningar är att 

utveckla och stärka Luckans kärnverksamheter för hållbarhet i strukturerna.
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Luckan Transit (Central Baltic)

Luckan i samarbete med Örebro länsstyrelse har lämnat in en projektplan 

(Central Baltic programmet) med arbetsrubriken “Luckan Transit, brobyggande 

mellan Sverige och Finland (sverigefinländare och finlandssvenskar)”. 

Projektets huvudman är länsstyrelsen i Örebro och Luckan fungerar som 

delgenomförare i samarbete med Tankesmedjan Magma. Målgrupperna är 

1) utflyttade finlandssvenskar och en kartläggning av deras behov av bl.a. 

service, information och kommunikationsformer med sitt gamla hemland 

(Tankesmedjan Magma), med eventuell möjlighet för utveckling av ett Luckan 

koncept i Sverige samt 2) sverigefinländare och utvecklande av mötesplatser/

program med fokus på personer som tappat sina rötter till Finland, det finska 

språket och som har behov av samlingsplatser.

U T V Ä R D E R I N G  O C H 
M Ä T M E T O D E R 

Ökade krav på uppföljning och rapportering innebär att föreningen måste utöka 

sin kompetens om aktuella utvärderingsmetoder och mätinstrument. Varje 

finansiär följer sina egna specifika tillämpningar för insamling av uppgifter och 

resultatredovisning. Luckan måste agera proaktivt för att kunna påvisa direkta 

samhällseffekter av sin verksamhet, och bör därför initiera ett evidensbaserat 

tillvägagångssätt i samråd med andra parter inom tredje sektorn. Avsikten är 

att med stöd från SITRA tillsammans med andra finlandssvenska organisationer 

göra en gemensam satsning för att utveckla lämpliga mätinstrument och öka 

förmågan att mäta och utvärdera samhällseffekter. Detta är även ett förväntat 

slutresultat inom projektet På samma linje.

 

Föreningen följer definierade indikatorer och praxis för självutvärdering av 
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vad som är centralt för respektive verksamhet och målgrupp, i enlighet med 

bidragsgivarnas specifika krav och önskemål. 

 

Luckan kommer fortsättningsvis att utarbeta lättillgängliga enkäter som är 

anpassade till de olika kundgrupperna. Föreningen insamlar löpande statistik 

och dokumentation av grundinformation om kunder, deltagare i evenemang, 

besökare på de digitala tjänsterna etc..

 

Luckan Unginfo lägger upp sina uppgifter på det nationella NUTI-

statistikprogrammet; Luckan Integration samlar in uppgifter som uppfyller 

STEAS anvisningar för utvärdering; ESF- projekten följer myndigheternas 

anvisningar för uppföljning och mätmetoder. 

För barnkulturens del dokumenteras statistik över verksamheten i sin helhet 

såväl lokalt som nationellt. Luckan-nätverket inför under verksamhetsåret ett 

gemensamt tillvägagångssätt för kvalitativ utvärdering.

 

För uppföljning av verksamheten och projektaktiviteter använder Luckan 

Webropol och Google. I samband med utvärdering av bl.a. EU-finansierade 

projekt anlitas vid behov även utomstående utvärderare.

 

B U D G E T
Vänligen se Luckans dokumentportal: luckan.fi/dokument
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B I L A G O R 

Dessa bilagor hittar du under: luckan.fi/dokument

• BILAGA 1a: Sammandrag av verksamheterna 2020  

(nyckeltal och målgrupper)

• BILAGA 1b: Luckans samarbetsplan 2020




