Resultat från medlemsundersökningen
I slutet av 2013 gjorde Unga Hörselskadade en medlemsundersökning. Den riktade sig till
nuvarande, tidigare och framtida medlemmar. I undersökningen ställde vi frågor om våra
medlemmars engagemang och vad de vill ha ut av sitt medlemskap.

Om de som svarade
65 personer svarade på enkäten. Alla svarade inte på alla frågor. 44 av de 65 var medlemmar när
de svarade, 11 av de som svarade har varit medlemmar tidigare men slutat. Av de som slutat
kände många sig färdiga med att vara medlem i UH, många hade också slutat för att de blev för
gamla.
Av de som svarade hade de flesta varit medlemmar i 3-5 år, de som hade varit medlemmar längre
än så var fler än de som hade varit medlemmar kortare tid.

Om medlemskapet i UH
Personlig kontakt är jätteviktig för att rekrytera. De vanligaste vägarna in i UH är:





hörselvården
familj
vänner
andra medlemmar.

Vad vill personer kunna göra i Unga Hörselskadade?
Några frågor behandlade vad folk hade för förväntningar på UH och vad de tycker är viktigt att
de kan göra i UH. Det flest personer svarade var:





träffa nya personer
få nya upplevelser
lära sig om hörsel
lära sig teckenspråk.

Ungefär samma saker kom som svar på frågan om vad våra medlemmar faktiskt har fått ut av att
vara med.
De allra flesta tycker att de engagerar sig lagom mycket i UH, men några vill göra mer. Några
tycker att det är svårt att engagera sig lite grann utan att bli indragen i alldeles för många saker.

Om aktiviteterna i UH
De aktiviteter som flest har varit på är årsmöte, ungdomskonferens och läger.




Tillgängligheten på våra verksamheter får toppenbetyg: 3,49 av 4.
Bemötande från personal, styrelse och ledare får också bra betyg: mellan 3-3,49 av 4.
Hur delaktig deltagaren själv varit var också högt: 3,38 av 4.

De flesta tycker att priset på våra verksamheter är lagom. Men några kommenterar att vissa
aktiviteter, framförallt ungdomskonferensen, är för dyr samt några av barnlägren.

Vilken typ av aktiviteter är viktiga att ha på lokal- respektive riksnivå?
Det finns vissa skillnader mellan vilka aktiviteter som önskas på lokalt plan jämfört med riksplan
och tvärt om. Sociala aktiviteter är betydligt viktigare på lokal nivå. Utbildningar och
organisationsutvecklande aktiviteter är viktigare på riksnivå.
Det roligaste de som svarat kan tänka sig att göra i UH är:




träffa andra
anordna aktiviteter
inspirera och delta i påverkansarbete.

Åldersanpassade aktiviteter
Många tycker att det finns ett behov av mer åldersanpassade aktiviteter. De önskar framförallt
aktiviteter för våra äldre medlemmar, 18 och uppåt.

Kommunikation inom och med UH





De flesta minns sin första kontakt med UH som bra eller mycket bra.
En majoritet föredrar talad svenska men många kommenterar att de vill ha både och.
Generellt tycker de att kommunikationen fungerar bra på våra aktiviteter.
De flesta vet hur de ska gå till väga för att kontakta oss.
Uh.se är den kanal som flest använder när de letar information.

Intressepolitik
En fråga var vilka intressepolitiska frågor som är viktiga. De som fick flest svar var:




Skola
Tillgänglighet
Arbetsmarknad.

Om 10 år tror de som svarade att vi kanske kommer:







Vara hopslagna med SDUF.
Vara större och jobba mer med påverkansarbete.
Jobba mer med CI-frågor.
Jobba mer med tvåspråkighet.
Ha mer lokalt engagemang.
Vara nedlagda på grund av för lite engagemang.

