Medlemsundersökning – resultatet
Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av
enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt oredigerad sammanställning
går det att kontakta elin@uh.se och få den.

Om enkäten
•
•
•
•

Totalt 65 påbörjade enkäten.
48 avslutade hela enkäten.
Några fullföljde inte, av okänd anledning. Några föll bort på grund av att de inte är eller har
varit medlemmar.
Vissa frågor var inte för alla utan besvarades enbart av de som tidigare svarat på ett visst
sätt. Till exempel så svarade inte de som angett att de aldrig varit på en aktivitet på frågor
som handlade om hur våra aktiviteter har varit. De fick istället svara på frågor om varför de
aldrig varit på en aktivitet.

Om de svarande
Av de 65 som svarade var 44 medlemmar idag, 11 har varit medlemmar och 3 skulle vilja bli. 10 av
de tidigare medlemmarna svarade på frågan varför de inte längre är medlemmar, av dem svarade 6
att de slutat vara medlemmar pga kände sig klara med UH. I övrigt var ålder en stor faktor till
varför folk slutat.
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Av de som svarade på enkäten
var allra flest 21-25 år (24)
därefter 26-30 (22).

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. Utifrån detta resultatet kan vi anses vara
bra på att behålla våra medlemmar, samtidigt får viss hänsyn tas till att en hög engagemangsnivå
gör en person mer benägen både att vara medlem länge och svara på denna typen av enkät.

Om medlemskapet i UH
Vanligaste vägen in i UH har varit genom Hörselvården men också genom familj, vänner eller
andra medlemmar. Personlig kontakt är uppenbart överlägsen!

Hur fick du reda på att UH fanns
Genom en vän (8)
Genom en familjemedlem (10)
Genom någon som var medlem (7)
Genom tryckt material (7)
Genom hörselvården (13)
På internet (4)
På en föreläsning (0)
Annat (7)

Några kommentarer på fråga 8: Varför blev du (eller vill du bli) medlem? Svaren var ungefär
fördelade som nedan, många nämner teckenspråk, sociala anledningar och påverkan som
anledningar.










Tycker det är roligt med aktiviteter med andra hörselskadade. Lära känna nytt folk.
För gemenskapen, för att träffa fler hörselskadade och på så vis utveckla mitt teckenspråk.
För att stötta UH och de som är medlemmar.
Behov av att träffa andra i samma situation, vara "som alla andra".
Jag vill engagera mig i frågor som rör hörselskadades rättigheter.
På grund av möjligheten till läger för barnen.
För att åka på paintball. Sedan pratade dåvarande ordföranden med mig och frågade om jag
ville sitta med i styrelsen.
Från början var det mina föräldrars idé, men sen ville jag vara kvar. Först för det sociala,
sedan för det politiska.
UH välkomnar alla typer av hörselskador och avgränsar sig inte till vilket språk eller vilken
hörselkurva man har utan satsar istället energi på gemenskap och tillgänglighet för alla.

Nedan finns en jämförelse mellan svaren på frågorna: Vad vill du få ut av ett medlemskap i
UH? och Vad har du fått ut av ditt medlemskap i UH?
Antalet svaranden är 52 resp 50 personer, fler val var möjliga. Antalet svar är angett i procent.

Få nya vänner
Få nya upplevelser
Lära mig mer om hörsel
Fått förståelse för andra personer med hsk
Förståelse för andra pers m funktionsneds.
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Få acceptans av min hörselskada
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Fråga: vad är viktigt att du kan göra i Unga Hörselskadade?
Svaranden har fått bedöma de olika alternativen, de alternativ som har mest övervikt på ljusblått
och orange är de som värderats högst. Diagrammet nedan ger en fingervisning kring vilka saker
som är viktigast för de svaranden, samt vilka som inte bedöms riktigt lika viktiga. Uppenbart är
dock att ytterst få har bedömt något som oviktigt på något sätt.

Mycket
viktigt
Viktigt
Ganska
viktigt
Inte så
viktigt
Oviktigt
Totalt
oviktigt
Vet inte

Om engagemang
68 % av våra engagerade är nöjda med sin engagemangsnivå, 18 % vill göra mer! Flera säger att de
vill engagera sig mer lokalt.

Tänkvärda kommentarer om engagemang:
Jag har fått möjligheter till uppdrag inom UH och även fått möjlighet att delta i grupper och
projekt. Däremot så har inte jag den tiden att delta i så pass "stora" grejer, jag upplever att i UH
så handlar det om att vara jätteengagerad eller inte alls (kanske för att vi inte har så många
engagerade medlemmar). Den känslan får mig att backa när jag blir tillfrågad om uppdrag då jag i
bakhuvudet vet att det blir mycket. Jag saknar möjligheten att vara engagerad på en lättare
nivå. Kanske tex. genom starkare lokalföreningar, ett bättre politiskt forum för de som är
intresserade. Jag önskar att man kunde ge medlemmarna möjlighet att vara engagerade på sin egen
nivå utan att tex. binda upp sig i ett projekt. Det här lät ju flummigt, men jag har faktiskt inga
bättre konkreta förslag än bättre diskussionsforum och starkare lokalföreningar (där engagemanget
kan ske på lokalnivå).
Det som lockar är främst att möta nya människor, skapa kontakter. Men det som avskräcker mig
lite är att det ofta är ungefär samma personer som kommer. I början var UH häftigt och nytt, ens
vänkrets ökade något enormt men när man kommit förbi det stadiet så står det någorlunda stilla
och jag tänker, men nudå? Ska jag fortsätta åka på läger... bara? Därför avstår jag eftersom det
känns så "bara". Att träffa andra är oerhört roligt men jag känner att jag vill även ha mer
utvecklande aktiviteter som vill ta steget längre till att bli mer engagerad, få mer kunskap
och skapa fler kontakter.
Det som lockar mig är att man får träffa nya vänner och för göra skillnad på ett större nivå. Det
som avskräcker mig är att om jag kanske gör något fel i ett engagemang.
På lokalnivå är det avskräckande att det lätt blir för intensivt att dra för stort lass själv. Det som
lockar är att det är roligt och att det är så viktigt för så många att det finns en förening. På riksnivå
kan det vara avskräckande med att det snabbt tar mer tid än man hade tänkt sig att det skulle ta.
Det handlar mycket om att man själv är medveten om vad man tar på sig innan man lovat
att genomföra det. På riksnivå är det mest lockande för mig att jag ser att jag kan göra något bra
för organisationen. Jag ser det också som en plattform för mig att träffa mina kompisar som bor i
andra landsändar. Det är väldigt viktigt för mig
Det som lockar mig är att kunna bidra till utveckling för oss hörselskadade. Det som ibland kan
begränsa mig är att kombinera detta ideella arbete med ett heltidsarbete privat

Om aktiviteterna i UH
Fråga: vilka aktiviteter har du deltagit på i UH? Staplarna motsvarar antalet faktiska svar, ej
procent. På denna frågan har fler svar varit möjligt.
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Barnläger

37 svaranden

De aktiviteter som dominerar är årsmöte, ungdomskonferens och läger av olika slag.
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.

Kommentarer:



Skulle vilja att det innehåller information om teckenspråk, att det är viktigt.
Det mesta har varit väldigt positivt! Kanske en del ledare var mindre sociala än andra men
annars tycker jag att min tid (ca 2001-2005) var bra utefter de möjligheter som då fanns.
Viktigt att tänka på att bemöta de nya utefter deras situation och bakgrund, ifall de
är vana med att träffa andra hörselskadade eller inte.

En majoritet tycker att våra verksamheter har ett rimligt pris. Några kommenterar att vissa
aktiviteter, framförallt ungdomskonferensen, är för dyr samt några av barnlägren.


Vissa läger är bra subventionerade. Men läger som kostar mer än 500 kr exkluderar barn
från familjer med låginkomst. Det är inte alls rättvist och strider egentligen mot min
värdegrund. Samtidigt förstår jag att det inte är styrelsens fel att UHs bidrag minskat

Vilken typ av aktiviteter är viktiga att ha på lokal- respektive riksnivå?
Staplarna anger antal svar.
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Vilka aktiviteter som är anses vara viktiga skiljer sig något mellan lokal och riksnivå. På lokal nivå
är framförallt korta sociala aktiviteter lockande, medan på riksnivå dominerar utbildningar och
ungdomsläger och aktiviteter för motsvarande åldersgrupp.

Längd på aktiviteter
En helg är det flest tycker är en lämplig längd på en aktivitet. Fast i kommentarerna framgår att det
såklart är beroende på typ av aktivitet.

De som inte varit på aktiviteter? (10 svaranden)
Staplarna anger antal svar.
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Åldersanpassade aktiviteter
En stor majoritet anser att det finns ett behov av mer åldersanpassade aktiviteter. De önskar
framförallt aktiviteter för våra äldre medlemmar, 18 och uppåt. Detta bör dock sättas i relation till
att det är så gamla som majoriteten av de som svarade på enkäten är.

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.
Vår webbplats är den kanal som flest använder när de letar information.

Intressepolitik
Vilka intressepolitiska frågor är viktigast? Svaranden fick rangordna. 8 är högsta betyg (men inget
svar alternativ fick så högt varpå det högsta värdet i tabellen är 6).
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Framtiden
Det roligaste svaranden kan tänka sig att göra är att träffa andra, anordna aktiviteter, inspirera och
delta i påverkansarbete. På frågan om var de ser UH om 10 år kom svar likt följande in:



Mycket större och med mer politisk påverkan!
UH kommer ha slagits ihop med SDUF och CI-frågor kommer bli väldigt aktuella
framöver. Om vi spelar rätt så kommer vi ha många medlemmar eftersom fler barn
kommer "falla imellan" vanliga skolan och särskolan. Om vi kommer på ett bra system









skulle vi kunna fånga upp dessa och öka vårat medlemstal något enormt! Vi kommer arbeta
oerhört mycket med teckenspråk och tvåspråkighetsfrågor. Spelar vi fel/hittar inget bra sätt
att fånga upp dessa som går integrerat så tror jag vi kommer få det tufft.
Jag har sett hur teckenspråket har fått en allt starkare roll inom UH. En utmaning är att
lyckas balansera detta så att deltagare som saknar fullgott teckenspråk ändå kan känna sig
välkomna. En annan utmaning är att UH bara representerar ca 400 hsk i Sverige, men det
finns många fler. Det gäller att UH är öppet nog att kunna vara välkomnande för fler typer
av medlemmar.
Uppdelad i regioner. Mer lokalt engagemang. Kongress istället för årsmöte. Fler
medlemmar som också är aktiva.
Alla vet vilka Unga Hörselskadade är och att alla som vill vara med känner sig som en del
av det!
Om vi inte gör något radikalt för att organisationen ska växa är jag rädd att vi kommer att
sluta existera. Vi har flera år i rad varit nära gränsen för statsbidrag. Vi behöver satsa hårt
på värvning.
jag ser UH som en stark förening som finns om 10 år, som har hand om skolfrågor,
tvåspråkighet och att samhällets attityder förbättras och underlättas så att alla ungdomar får
en bra grund i sina liv. Jag ser UH som öppen förening för alla, med spetskompetens för
hörselskadade då det är allra viktigaste att det finns en förening att identifiera sig med.

