
Läs den ungas meddelande och analysera 
vad som frågas

Fundera över vad som är huvudbud-
skapet i ditt svar och vad du strävar efter 

med ditt svar

Beakta frågarens ålder i ditt svar 

Erbjud den unga alternativ att välja 
mellan i ditt svar

Utnyttja ditt nätverk i arbetet

Använd ett gott och begripligt språk 
i ditt svar

Gör inom er enhet upp instruktioner för 
utmanande frågor

Innan du skickar svaret 
läs igenom meddelandet, 

ditt svar och granska:

•     Har du svarat på alla väsentliga frågor
      den unga ställer?

•     Har svaret en klar inledning och avslut-  
      ning och framkommer det i svaret vem              
      som svarat på frågorna?

•     Funkar länkarna du lagt till i svaret och 
      är de alla nödvändiga?

•     Är de fakta du framställer korrekta 
      och är kontaktuppgifterna uppdaterade?

•     Är svarets ton positiv, logisk och 
      fungerar helheten?

•     Inkluderar svaret möjliga kontakt-
      uppgifter till tjänster där den unga kan 
      få mer information angående sin fråga?

Rumstavlan för webbsvarande fungerar som 
stöd för ungdomsinformations- och rådgivnings-
tjänsterna. Rumstavlan ger instruktioner för webb-
svararen för att garantera kvaliteten på svaret.

Ungdomsinformations- och rådgivningstjänster-
na efterföljer de Europeiska ungdomsinforma-
tions- och rådgivningsprinciperna (ERYICA 2004) 
och principerna för webbaserade ungdomsinfor-
mations- och rådgivningstjänster (ERYICA 2009). 
Enligt principerna ska ungdomsinformations- och 
rådgivningstjänsterna göra det möjligt för unga 
att få information samt stöda deras förmåga att 
behandla och utnyttja den information de får.

Arbetsformens principer är centrala även i webb-
svarandet. Svaret ska basera sig på de informa-
tionsbehov som uttrycks i den ungas medde-
lande. Den unga ges ett individuellt, pålitligt svar 
och vid behov hänvisas han eller hon vidare. 
Svaret bör stöda den ungas självstyre och 
delaktighet samt den sociala bekräftelsen.

Rumstavla för webbsvarande:

www.koordinaatti.fi /
verkkovastaamisenhuoneentaulu
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Om tjänsten gör det möjligt för andra unga att 
kommentera bör man se till att tjänsten är sä-
ker, pålitlig och saklig. De övriga ungdomarnas 
kommentarer bör gås igenom och det är bra att 
utnyttja dem i svaret på frågan. 

En öppen kommenteringsmöjlighet ger de 
unga en god möjlighet att delta och dela 
med sig av sina egna erfarenheter av lika-
dana situationer.


