
Decibels trendrapporter är en kort sammanställning av sådana fenomen eller problemområden som 

Decibels ungdomsinformatörer märkt att under den senaste månaden/tiden aktualiserats via frågor till 

rådgivningsdelen Våga fråga/Kysy pois. Dessa rapporter kan delas till alla inom Decibels 12 

medlemskommuner som behöver denna information, exempelvis skolkuratorer, hälsovårdare, 

socialarbetare och ungdomsledare. De distribueras via de tjänstemän inom ungdomsverksamheten för 

respektive kommun som sitter i Decibels ledningsgrupp.  

 

April - Juni 2022 
 

Antal frågor totalt  450 (senaste kvartal 529 st) 

Antal frågor från Decibels medlemskommuner 398 (senaste kvartal 442) 

Frågor på svenska: 385 (senaste kvartal 490) 

Frågor på finska: 65 (senaste kvartal 39) 

Tjejer: 285(senaste kvartal 327) 

Killar: 146 (senaste kvartal 184) 

Annat: 19 (senaste kvartal 18) 

Mest frågor ställda av personer i åldern: 18 (senaste kvartal 15) 
   

 

Trender – Våga fråga  

Den mest överraskande trenden under denna tidsperiod är kanske frågeställarnas ålder. Under de senaste 

två kvartalen har flest frågor ställts av ungdomar i åldern 15-16, medan flest frågor under perioden april 

– juni 2022 ställdes av personer som var 18 år. Detta förklarar eventuellt också varför frågorna i större 

utsträckning än normalt handlade om att flytta hemifrån, hur man söker efter bostäder och vad man har 

rätt till för stöd. Många frågor handlade också om armén och militärtjänstgöringen. Den något högre 

medelåldern på frågeställarna kan också förklara ökningen i frågor som handlar om företagsamhet och 

att starta en egen firma. 

Med tanke på att restriktionerna kring covid-pandemin har lättat så har vi fått in mer frågor om vilka 

identitetsbevis som behövs för utlandsresor och vilka eventuella restriktioner som kan finnas i andra 

länder.  

Precis som tidigare har vi även fått in frågor som berör temat ensamhet. För en del ungdomar känns det 

tungt att få sommarlov och vara lediga en så pass lång period, speciellt om man upplever att man inte 

har vänner eller möjlighet att sommarjobba eller åka på resor. En del frågor handlar om att inte trivas på 

sitt sommarjobb då förväntningarna på arbetsplatsen kan vara helt annorlunda än i skolan. 

Det största antalet frågor handlar som tidigare om sex, reproduktiv hälsa och preventivmedel, följt av 

frågor som handlar om psykisk ohälsa och relationer.  

 

Vad vi upplever borde informeras mera åt ungdomarna utgående från denna period: 

 Information om uppsökande ungdomsverksamhet ute i kommunerna för att sänka 

tröskeln för ungdomar att ta kontakt med dem då de har frågor som rör t.ex. utbildning, 

arbete och utkomst. 

  Saklig information om pubertetsutveckling, sex och preventivmedel. 

  Lättillgänglig information om psykisk ohälsa och vem man kan kontakta om man 

behöver hjälp eller stöd både då det gäller en själv eller någon i den närmaste kretsen. 



1000-tack till alla våra experter och vårt kontaktnätverk ute i våra 12 kommuner. Det är NI som gör 

Decibel. 

 

Tidigare trendrapporter kan läsas på https://www.decibel.fi/om-oss/trendrapporter-over-decibel  

 

Om ni är intresserade av våra temapaket, som även kan göras på distans, ta gärna kontakt för mera 

information! (decibel@korsholm.fi). 

Med vänliga hälsningar  

Decibel-teamet 
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