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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka sambandet mellan självskattad 
hörselnedsättning och två av aspekterna i självmordsbeteende. Uppsatsen byggde på svar från 
Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor” från år 2007. 
Undersökningsgruppen bestod av dem som svarat att de inte utan svårighet kunde höra vad 
som sades i samtal mellan flera personer, och det var de som benämndes ha självskattad 
hörselnedsättning i uppsatsen. Ur denna grupp exkluderades personer som uppgett sig ha svår 
tinnitus för att utesluta påverkande faktorer. Aspekterna i självmordsbeteende som 
undersöktes var självmordstankar och självmordsförsök. Metoden gick ut på att göra 
statistiska analyser i statistikprogrammet SPSS 17, 0 där sambanden mellan olika variabler 
undersöktes. Dessa variabler var hörselnedsättning, självmordstankar, självmordsförsök och 
ängslan, oro eller ångest samt ålder och kön. Resultatet som framkom visade att det finns 
statistiskt signifikanta (p<0,05) samband mellan självskattad hörselnedsättning och de två 
aspekterna av självmordsbeteende som undersöktes. Kvinnor är i majoritet både gällande 
självmordstankar och självmordsförsök. Bland dem som en eller flera gånger haft 
självmordstankar är den största andelen i åldersgruppen 35-65 år och av dem som flera gånger 
försökt ta sitt liv är majoriteten i åldersgruppen 16-35 år.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
 
År 2007 genomförde Folkhälsoinstitutet en nationell undersökning om hälsa och livsvillkor i 
Sverige. En del av enkäten handlade om psykisk hälsa och här ställdes bland annat frågor om 
självmordstankar och självmordsförsök. I enkäten fanns också en hörselrelaterad fråga som 
handlade om förmågan att uppfatta tal i samtal mellan flera personer (Folkhälsoinstitutet, 
2007a). 
 
Danermark och Hanning (2009) har utifrån Folkhälsoinstitutets undersökning gjort en 
översiktlig jämförelse mellan upplevda hörselproblem och olika fysiska och psykiska 
hälsoindikatorer. Jämförelsen visar att de fysiska indikatorerna på ohälsa påverkas av 
huruvida man har en hörselnedsättning, medan de psykiska indikatorerna för ohälsa kommer 
av om man hör i samtal med flera eller ej. Det som är häpnadsväckande med denna översikt är 
det tydliga sambandet mellan självmordsförsök/självmordstankar och svårigheter att kunna 
höra vad som sägs i samtal mellan flera personer. Detta samband är inte tidigare särskilt 
uppmärksammat och därmed inte heller grundligt forskat kring.  
 

1.2 Hörselnedsättning och kommunikation 
 
Bra hörsel är en viktig del för att kunna nå en god verbal kommunikation, och just 
kommunikation är en viktig del för mänsklig existens (Demarest, Tafforeau & Van Oyen, 
2001). Danermark (2005a) påpekar att denna kommunikation kan störas när en individ får en 
hörselnedsättning, vilket kan leda till problem i det sociala livet.    
 
Konversationer med en person med hörselnedsättning kan vara svårt och frustrerande, inte 
bara för den personen med hörselnedsättning utan även för den som han/hon samtalar med. 
Bland annat så har flertalet personer med hörselnedsättning ofta svårigheter att höra i bullriga 
miljöer, medan de kan höra nästintill som normalhörande i tysta miljöer. Detta leder till en 
osäkerhet hos dem själva och det kan även förvirra omgivningen då de kan uppfatta det som 
att personen bara hör det han/hon vill höra (Eriksson-Mangold, 1982). Därför finns risken att 
kommunikationen minskar mellan personen med hörselnedsättning och dennes familj, vänner 
och arbetskamrater. Om personen med hörselnedsättning upplever att kommunikationen blir 
problematisk finns risken att han/hon själv drar sig undan, för att undvika en jobbig situation 
(Demarest et al., 2001). Personen kan också klassas som dum eller otrevlig om han/hon inte 
svarar på tilltal eller svarar fel, trots att det kanske endast beror på att personen inte hör 
ordentligt. Detta är något som kan leda till stigmatisering (för definition se avsnitt 1.6) 
(Noble, 1996). Personer med hörselnedsättning upplever helt enkelt mer ökade 
relationsproblem med familj och närstående än normalhörande (Monzani, Galeazzi, 
Genovese, Marrara & Martini, 2008). Därför är det viktigt med hjälp från hörselvården, så 
som counselling, terapi, stöd i hanterande och hjälp i kommunikationen med familjen, något 
som flera patienter upplever att de saknar (Ashton, Gailey, Hallam & Sherbourne, 2006). Det 
är även viktigt att involvera familj och närstående i rehabiliteringen, med till exempel 
samtalsträning och anpassning, för att öka välbefinnandet hos personen med 
hörselnedsättning (Abrams, Barnett, Hoth & Schultz, 2006).  
 
Demarest et al. (2001) har kommit fram till att prevalensen av den subjektivt dåliga hälsan är 
högre hos personer med hörselnedsättning än hos normalhörande. Mental ohälsa fanns hos 41 



 

 
 

2

% av gruppen med hörselnedsättning, men bara hos 30 % hos den normalhörande gruppen. 
Av de hörselskadade som deltog i undersökningen var det bara en minoritet som hade grav 
hörselnedsättning. Även uppskattning och förekomst av sociala kontakter beskrevs lägre av 
gruppen med hörselnedsättning än de normalhörande. Även Ashton et al. (2006) har i sin 
studie funnit att personer som fått hörselnedsättning i vuxen ålder har signifikant högre 
depressions- och ångestvärden än den övriga populationen.  
 
Stereotypen av en normal person är att kunna se, höra, gå och prata normalt. Detta gör att en 
person med hörselnedsättning inte passar in i stereotypen, vilket kan leda till ett utanförskap 
(Noble, 1996). Personer med hörselnedsättning kan också få känslan av att de är mer sjuka än 
de egentligen är, då rehabiliteringen ofta sker på sjukhus och benämns som vård. Detta är 
något som skulle kunna förhindras om man undvek att ”sjukförklara” dem (Eriksson-
Mangold, 1982).  
 
Undersökningen som Tambs (2004) gjort visar att en hörselnedsättning kan påverka 
personens självkänsla och välbefinnande negativt samt leda till depression och ängslan. 
Påverkan på självkänslan blir däremot mindre ju äldre man blir. Detta tros bero på att 
hörselnedsättning är vanligare i den äldre gruppen, vilket tar bort utanförskapet. 
 

1.3 Självmordsbeteende 
 
Självmordsbeteende är en beteckning som sammanfattar självmordstankar, självmordsförsök 
och självmord (Beskow, 2000). Självmordstankar undersöks sällan för sig, eftersom det tillhör 
självmordsprocessen. Det finns undersökningar som det diskuteras i, men det är alltid 
självmordsförsök eller självmord som är huvudämnet (Tegern, Beskow, & Eriksson, 2003). 
Med självmordsprocessen menas den utveckling som sker från första allvarliga 
själmordstanken till fullbordat självmord (Socialstyrelsen, 1983). Själmordsbeteende 
involverar dock, förutom det som ingår i själmordsprocessen, även dödsönskan och livsleda, 
och tyngdpunkten ligger på känslor och/eller tankar (Tegern et al., 2003). Beskow (2000) 
definierar självmordstankar som ”fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå 
självmord. Dessa kan utvecklas till avsikter, planer och eventuellt beslut.” (s.36), och 
självmordsförsök som ”livshotande eller skenbart livshotande beteende i avsikt att sätta sitt liv 
på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till döden.” (s. 34).  
 
Självmordsprocessen är en väldigt lång process som förekommer bland alla typer av 
människor och kan starta i vilken ålder som helst, men det är mycket vanligt att det börjar 
redan i tonåren (Socialstyrelsen, 1983). Det är inte ovanligt att människor med 
självmordsbeteende har självmordstankar under en viss period och att dessa minskar eller helt 
försvinner om livet klarnar upp sig, men att tankarna och därmed beteendet sedan återkommer 
under nya kriser i livet. I en studie av Salander (1998) undersöktes relationen mellan 
självmordsförsök och självmord på invånarna i Västerbotten under åren 1989 - 1995. Här 
framkom att ungefär 23 % av självmordsförsöken var upprepade försök. Det framkom även 
att 1,8 % av personerna som behandlats efter självmordsförsök utförde fullbordat självmord 
inom ett år och 2,3 % begick självmord inom tre år.  
 
Själmordsbeteende kan fungera som en ångestavledare eller som den enda utvägen ur 
ångesten (Socialstyrelsen, 1983). Med detta menas att självmordsbeteende ses som en frihet 
när allting blir för tungt, som ett betryggande alternativ som ständigt finns till hands om 
verkligheten blir för instängd. Joiner (2007) beskriver också själmordsbeteende som en väg ut 
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ur ångesten, men menar att denna ångest framkallas av känslan av att vara en börda för andra, 
och att man genom självmordet befriar omgivningen från denna börda. Detta exemplifierar 
han med att berätta att det är vanligt förekommande i självmordsbrev att skriva något i stil 
med ”nu slipper ni mig”. 
 
Beskow (1978) skriver att personer som har självmordsbeteenden ofta isolerar sig från sina 
relationer till omgivningen, att även om de egentligen har människor de skulle kunna tala med 
så känner de att de inte kan av olika skäl. Joiner (2007) ger en möjlig förklaring till varför 
denna isolering sker. Han menar att personer med självmordsbeteende ofta har brister i sin 
sociala kompetens. Denna brist är något som ofta påpekas både av personerna med 
självmordsbeteende själva och av deras samtalspartners. Han menar att detta visar en stark 
association mellan social förmåga och självmordsbeteende, och skriver vidare att realiteten att 
de som dör av självmord upplever isolation och att de drar sig undan innan deras död är en av 
realiteterna som är mest kända och omtalade i all litteratur om självmord.  
 
Folkhälsoinstitutet (2007b) konstaterade att av dem som svarade att de en eller flera gånger 
haft självmordstankar var en större andel kvinnor (15 %) än män (10 %) och detta är även 
konsekvent med hur det sett ut åren innan. Gällande självmordsförsök var det också fler 
kvinnor (5 %) än män (3 %) som svarat att de en eller flera gånger försökt att ta sitt liv och 
även dessa siffror är desamma som tidigare år. En orsak till detta kan vara att kvinnor oftare 
använder självmordsförsök och/eller självmordstankar som ett rop på hjälp, som ett sätt att 
kommunicera hjälplöshet och stress, medan män oftare har som mål att dö (Hjelmeland, 
1999).  
 

1.4 Isolering och utanförskap 
 
Känslan av tillhörighet är ett av människans basbehov, och finns med i Maslows 
behovspyramid (1943), där det är en av komponenterna i det som han kallar ”the love needs”. 
Han skriver att efter att de kroppsliga, fysiska behoven och behoven av trygghet säkerställts 
så uppkommer behoven av gemenskap och tillgivenhet. Människan, menar Maslow (1943), 
längtar vid den tiden efter nära relationer till andra människor i sin omgivning och strävar 
efter att uppnå sådana, och detta ses då som det mest basala och viktiga i livet. Nilsson (2007) 
skriver att dessa nära relationer till andra människor är till stor vikt för människans 
livskvalitet och lycka. Känslan av tillhörighet bekräftar att vi är en del av något större, att det 
finns människor i vår omedelbara närhet som bekräftar och litar på oss. Känslan av 
tillhörighet och nära relationer till andra människor beskrivs av Nilsson (2007) som 
oumbärliga och en av livets grundstenar. Att känna tillhörighet och ha nära relationer till 
andra människor ger ett skydd mot ångest och stressupplevelser. Människor som känner sig 
delaktiga och känner tillhörighet klarar bättre av stress, kriser, depression, ångest och 
självmordstankar (Nilsson, 2007). Om behovet av tillhörighet tillfredsställs kan detta 
förhindra eller åtminstone minska risken för självmord (Joiner, 2007). Det har många negativa 
effekter på både fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande om behovet av att höra till 
förhindras (Joiner, 2007; Nilsson, 2007).  
 
Om vikten av nära relationer skriver även Danermark (2005b). Han menar att det är dessa 
relationer, våra sociala kontakter som formar oss som människor och ger oss vår identitet, och 
om detta skriver också Nilsson (2007). Nilsson delar in denna identitet i två, en personlig 
identitet och en social som kommer från relationerna till och interaktionen med andra 
människor. En viktig del av interaktion och kommunikation med andra människor är att den 
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ger bekräftelse av den egna identiteten. På detta sätt menar han att kommunikation, identitet 
och relationer är nära associerade till varandra. En hörselnedsättning leder till att kvaliteten av 
kommunikationen med omgivningen försämras, vilket för med sig ett utanförskap och även 
rubbar den fundamentala uppfattningen om sin egen identitet (Danermark, 2005b). Just 
utanförskap menar även Hallberg (2000) är en av hörselskadans följder, tillsammans med 
bland annat känslor av mindervärde, ensamhet, frustration och aggression samt en känsla av 
brist på förståelse från omgivningen. Dessa känslor skriver hon kan leda till att personen drar 
sig undan och framförallt undviker situationer där kommunikationen kan vara försvårad. 
Oönskat utanförskap menar Nilsson (2007) är något som minskar den sociala kompetensen 
hos människor. De kan känna sig värdelösa, att de inte kan fungera lika bra som andra i 
sociala situationer, vilket leder till ett undvikande av sådana situationer, en självvald isolering. 
Denna självvalda isolering menar även Danermark (2005b) att personer med 
hörselnedsättning föredrar framför att framstå som onormala i samspel med andra. 
 
Att isolering är en viktig faktor i självmordsbeteende är något som Magne Ingvar (1999) tar 
upp i sin studie om personer som försöker ta sitt liv. Hon har i sin studie funnit att personer 
som är mindre socialt agerande har sämre hälsa, både fysisk och psykisk, samt en större 
benägenhet att begå självmord än personer med stort socialt nätverk. Fremouw, Perczel och 
Ellis (1990) har också tagit upp isolering som en orsak till självmord och menar att 
anledningen till att isolerade människor har större sannolikhet att begå självmord är för att de 
inte har ett socialt nätverk som kan hjälpa dem med problemlösning och ställa upp då 
personen befinner sig i kris. Kommunikationen med andra människor tar alltså även de upp 
som en viktig aspekt. Även Lindberg (1998) har i sin studie om självmord tagit upp den 
sociala faktorn. Hon pratar om en jag-omvärldproblematik som kommer sig av att personen 
med självmordstankar känner ett negativt annorlundaskap då hon/han jämför sig med andra. 
Detta är något som sedan leder till ett utanförskap. Hon menar vidare att hotet om utanförskap 
är likvärdigt med hot om social död.  
 

1.5 Ängslan, oro och ångest 
 
Flertalet personer med hörselnedsättning drabbas av psykosociala konsekvenser i det sociala 
livet på grund av hörselnedsättningen. Eftersom risken för missförstånd och negativt 
framträdande blir större, så ökar också oron över förödmjukelse. Detta kan leda till ångest 
inför hörselnedsättningen (Andersson & Hägnebo, 2003). Även ängslan och depression är 
konsekvenser som kan uppkomma (Tambs, 2004).  
 
Ångest och oro är känslor som lätt leder till depression. Om de inte bemöts på rätt sätt, eller 
om personen har svårigheter att hantera känslorna, kan dessa känslor lätt ta över. Personer 
som lider av ångest, oro eller ängslan har också högre sannolikhet att drabbas av 
självmordstankar och att försöka ta sitt liv än personer utan dessa känslor (Fremouw et al., 
1990). 
 

1.6 Stigmatisering 
 
Personer med hörselnedsättning vill ofta inte ställa krav på sin omgivning och detta kan 
medföra att det ofta uppstår situationer som kan uppfattas som pinsamma när han/hon ska 
interagera med andra människor. Det kan uppfattas som att personen har social inkompetens, 
vilket upplevs som skam. Denna känsla av skam kan i sin tur leda till att personen känner sig 
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och blir behandlad som onormal, blir stigmatiserad (Hétu, 1996). Detta gör att personer med 
hörselnedsättning ofta inte vill identifiera sig med sin hörselnedsättning, de vill inte bli 
betraktade som onormala, utan eftersträvar alltid en normalitet. Raymond Hétu (1996) har i 
sin artikel “The stigma attached to hearing impairment”, beskrivit stigmatiseringsprocessen 
som en hörselnedsättning kan föra med sig. Denna process består av flera olika steg, som 
beskrivs nedan, och utmynnar i att personen med hörselnedsättning upplever känslor av skam 
som leder till ångest och psykisk ohälsa hos personen.  
 
Det första steget i stigmatiseringsprocessen är något som kallas den sociala funktionen av 
skam. Detta innebär att personen med hörselnedsättning blir misskrediterad på grund av detta 
och också blir sedd som ett misslyckande, han/hon kan inte leva upp till standarden som 
definierar en normal person. Om personen med hörselnedsättning själv identifierar sig som ett 
misslyckande så uppstår skamkänslor, vilket är det största hotet mot känslan av social 
tillhörighet. Hétu (1996) beskriver skam som en social kontrollmekanism som definierar vad 
som är acceptabelt beteende i olika sammanhang och med detta också definierar vem som 
accepteras och får höra till.  
 
Nästa steg i stigmatiseringsprocessen beskrivs som mikroprocessen av hörselnedsättningens 
stigmatisering. Med detta menas att skamkänslorna hos personen med hörselnedsättning 
kommer ifrån hur samtalspartnern reagerar på bristerna i kommunikationen som 
hörselnedsättningen medföljer. Detta exemplifieras med att den normalhörande 
samtalspartnern kan tolka bristen på svar och konstanta begäran om upprepningar som att 
personen med hörselnedsättning inte uppmärksammar det som sägs, vilket i förlängningen 
tolkas som att talarens närvaro och existens inte bekräftas. Irritation uppstår och den 
normalhörande talaren förlorar tålamodet, vilket leder till att personen med hörselnedsättning 
känner skam för att ha orsakat detta.  
 
Det tredje steget i stigmatiseringsprocessen är något som kallas makroprocessen av 
hörselnedsättningens stigmatisering. Detta steg består, förutom det som beskrivits ovan, av 
fyra dimensioner. Dessa är: ökad medvetenhet av ens egen hörselnedsättning efter att 
upprepade gånger blivit objektet för skuld och klander, självstigmatisering, identifikation med 
negativa påståenden om hörselnedsättning, samt förväntningar av svåra 
kommunikationssituationer. Den första av dessa dimensioner beskrivs som att personen med 
hörselnedsättning ofta blir kritiserad för att bryta mot sociala regler, som exempelvis att de 
talar över vad som ses som acceptabel ljudnivå, att be om upprepningar eller att ha hög nivå 
på radio och tv och att denna kritik hotar den sociala identiteten och leder till känslor av 
stigmatisering. Det är sedan upprepade upplevelser av stigmatisering som väcker ökad 
medvetenhet om att en hörselnedsättning kan vara orsaken till kritiken. Den andra 
dimensionen, självstigmatisering, innebär att personen med hörselnedsättning har en tidigare 
negativ bild av vad en hörselnedsättning innebär. Upplever personen då tecken på en 
hörselnedsättning hos sig själv blir den negativa bilden projicerad på honom/henne själv och 
detta medför känslor av skamfylld svaghet. Denna negativa bild leder till utanförskap och 
isolering som inte bara påverkas av andra utan kommer från individen själv. Den tredje 
dimensionen i makroprocessen av hörselskadans stigmatisering innebär att den negativa bild 
personen projicerar på sig själv i och med självstigmatiseringen också förstärks av hur 
hörselskadade behandlas och talas om i media och vardagskonversationer, att de blir 
förminskade. Den sista dimensionen innebär att personen med hörselnedsättning ofta hamnar i 
situationer som riskerar att bli skamfyllda och kan leda till avslöjanden om det skamfyllda 
handikappet, och att han/hon i sin vardag konstant måste kunna förutse sådana situationer, 
vilket leder till starka känslor av frustration och ångest.   
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Denna process visar tydligt att isolation och undvikande av svåra situationer är en del av 
vardagen för personer med hörselnedsättning. Hétu (1996) menar även att det är mycket 
viktigt att poängtera att rädslan för skamkänslor som kan upplevas i olika samtal är starkare 
än rädslan för isolation.  
 

1.7 Tinnitus 
 
Tinnitus är ett vanligt symtom bland befolkningen, särskilt inom populationen med 
hörselnedsättning. Det är väldigt individuellt och människor har egna sätt att uppleva och 
hantera det. Med det menas att en del människor kan vara helt oberörda av symtomet, medan 
andra kan vara så pass störda av det att de inte vill leva längre. Följdsymtom av svår tinnitus 
kan vara depression, oro, ångest, trötthet, sömnbesvär, isolering, taluppfattnings- och/eller 
koncentrationssvårigheter (Axelsson & Schenkmanis, 1999). Dessa symtom tas även upp av 
Hallam (1991), som även nämner rädsla, förbittring och ilska bland följdsymtomen. Dessa 
djupa känslomässiga effekter kan leda till att livet inte känns värt att leva, exempelvis så 
betonar Hallam (1991) att 7 % bland medlemmarna i en tinnitusförening har övervägt att ta 
sitt liv. 
  

1.8 Tidigare forskning om sambandet mellan hörselnedsättning och självmordsbeteende 
 
En omfattande litteratursökning har inför denna uppsats gjorts i olika databaser, till exempel 
Medline, Cinahl, PsycINFO, Science Direct, Sve Med+, Elin@örebro och DIVA. Sökord som 
använts inom hörsel är exempelvis hearing impairment, hearing loss, hearing disorder och 
hearing disability. Sökord som använts inom självmordsbeteende är till exempel suicide, 
depression, isolation, anxiety och mental health. Olika kombinationer av sökord har använts. 
Denna litteratursökning visade endast ett resultat som kan kopplas till detta ämne. Artikeln 
som hittades är en litteraturstudie som gjorts inom området självmord och hörselskador, då 
huvudsakligen dövhet (Turner, Windfuhr & Kapur, 2007). Materialet som denna artikel 
baseras på är mycket begränsat, endast 13 tidigare studier har använts, och dessa studier är 
ofta gjorda på mycket små populationer. Genomgång av dessa artiklar visade ingen koppling 
till denna uppsats.  
 

2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan självskattad hörselnedsättning 
och två av aspekterna av självmordsbeteende – självmordstankar och självmordsförsök.  
 

3. Frågeställningar 
 
Hur ser sambandet mellan självskattad hörselnedsättning och självmordstankar ut? 
Hur ser sambandet mellan självskattad hörselnedsättning och självmordsförsök ut? 
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4. Metod 

4.1 Respondenter 
 
Enligt Folkhälsoinstitutet (2007a) var det år 2007 5738 personer som svarade på enkäten 
”Hälsa på lika villkor?”, vilket motsvarar ca 57,7 % av dem som valts ut. Populationen som 
undersökts är åldersgruppen 16-84 år av de folkbokförda i Sverige, vilket den sista januari 
2007 var 7 174 800 stycken. Av dessa drogs 10 000 personer fram genom ett urvalsprogram 
som Statistiska Centralbyrån utvecklat. Detta innebär ett obundet slumpmässigt urval, vilket 
betyder att alla har lika stor chans att komma med i undersökningen. Till dessa skickades 
enkäten samt informationsbrev via post. I brevet fanns bland annat information om 
frivilligheten att delta, undersökningens bakgrund och syfte och att samtliga uppgifter är 
skyddade av personuppgiftslagen och sekretesslagen. Genom att skicka in enkäten gav 
personerna automatiskt samtycke till att svaren används på det sätt som beskrivs i 
informationsbrevet. Bortfallet bestod av 4 233 stycken, det vill säga ca 42,5 %, och innehåller 
bland annat personer som inte svarat på enkäten eller inte besvarat alla frågor. 
 
Till denna uppsats har fokus legat på de 628 personer som svarade ”Nej” på frågan om de 
utan svårighet kan höra vad som sägs i samtal med flera. Av dessa har personer som svarat att 
de har svår tinnitus exkluderats, vilket var 56 personer. Anledningen till detta är att utesluta 
variabler som kan påverka självmordstankar och självmordsförsök. Urvalet till denna uppsats 
blev slutligen de 562 personer utan svår tinnitus som uppgett att de har svårigheter att höra 
vad som sägs i samtal mellan flera personer. I vissa resultat har även svaren från personer som 
utan svårighet kan höra vad som sägs i samtal mellan flera personer redovisats, detta för att 
kunna göra jämförelser mellan grupperna.  
 
Av de 562 personerna har två personer fallit bort i frågan om självmordtankar, då de valt att 
inte svara på denna. Fyra personer valde att inte svara på frågan om självmordsförsök. 
Anledningar till detta kan vara att frågorna anses vara känsliga eller svårbesvarade.  
 

4.2 Undersökningsvariabler 
 
Frågorna som har använts ur enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” (2007) är följande:  
 
9. Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal mellan flera personer? 
 
    1        Ja, utan hörapparat 
 
    2        Ja, med hörapparat 
    

3 Nej 
 
Frågan om svårigheter att höra i samtal mellan flera är en av huvuddelarna i uppsatsen, och 
det är de som svarat ”nej” på denna fråga som i denna uppsats benämns som personer med 
självskattad hörselnedsättning. 
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15. Har du något/några av följande besvär eller symtom? 
 
e) Ängslan, oro eller ångest? 
 
    1        Nej 
 
    2        Ja, lätta besvär 
    

3 Ja, svåra besvär 
 
Frågan om ängslan, oro eller ångest har tagits med för att det framkom i den teoretiska 
bakgrunden till denna uppsats att dessa känslor utgör en koppling mellan hörselsvårigheter 
och självmordsbeteende.  
 
i) Öronsus (Tinnitus)? 
 
    1        Nej 
 
    2        Ja, lätta besvär 
    

3 Ja, svåra besvär 
 
Frågan om tinnitus har använts för att kunna utesluta de personer som uppgett att de har svår 
tinnitus eftersom det eventuellt skulle kunna påverka resultatet. Oro, ängslan, ångest, isolering 
och depression kan vara följdsymptom av svår tinnitus.  
 
29. Har du någon gång kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att ta ditt liv? 
 
    1        Nej 
 
    2        Ja, en gång 
    

3        Ja, flera gånger 
 
 
30. Har du någon gång försökt ta ditt liv? 
 
    1        Nej 
 
    2        Ja, en gång 
    

3        Ja, flera gånger 
 

Frågorna om självmordstankar och självmordsförsök utgör två huvuddelar i uppsatsen och är 
två av aspekterna i självmordsbeteende. 
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4.3 Databehandling 
 
Databehandlingen har skett med frågeställningarna som utgångspunkt i statistikprogrammet 
SPSS 17,0. I detta program har bivariata samt trivariata analyser utförts genom korstabeller 
och chi2-test. Med bivariat analys menas att sambandet mellan två variabler undersöks, och 
med trivariat analys menas att sambandet mellan tre variabler undersöks (Djurfeldt, Larsson, 
& Stjärnhagen, 2003). Bivariata analyser har utförts för att undersöka sambandet mellan 
variablerna hörsel och ängslan, oro och ångest, hörsel och självmordstankar samt hörsel och 
självmordsförsök. Trivariata analyser har sedan genomförts för att undersöka sambandet 
mellan variablerna hörsel, självmordstankar och ängslan, oro och ångest samt hörsel, 
själmordsförsök och ängslan, oro och ångest. Univariata analyser har också utförts för att 
beskriva den studerade populationen. Med univariata analyser menas att variationen och 
fördelningen hos en variabel analyseras, i fallet med denna uppsats genom kön- och 
åldersfördelning hos den utvalda gruppen. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) 
förklarar att Chi2-test genomförs för att försäkra att de undersökta sambanden inte beror på 
slumpmässiga variationer, och gränsen för signifikans har enligt vedertagna regler satts vid p≤ 
0.05, vilket innebär att slumpen som mest i 5 % av fallen påverkar det resultat som vi fått 
fram. Chi2-test framkommer genom att varje värde som framkommer jämförs med de 
förväntade värdena. Skillnaden mellan dessa kvadreras först och divideras därefter med det 
förväntade värdet, och dessa summeras slutligen vilket ger det observerade chi2-värdet. Ju 
större skillnaden är mellan de två värdena desto mindre är sannolikheten att resultatet 
uppkommit av slumpen. Med andra ord, finns det inget signifikant samband så kommer de 
observerade resultaten att se ut som de förväntade (Djurfeldt et al., 2003).  

5. Resultat 

5.1 Hörselnedsättning 
 

Personer som svarat "Nej" på frågan om de utan svårighet 
kan höra vad som sägs i samtal mellan flera personer
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Figur 1. Könsfördelning självskattad hörselnedsättning. 
 
Figur 1 visar könsfördelningen på personer utan svår tinnitus som svarat nej på frågan om de 
utan svårighet kan höra vad som sägs i samtal mellan flera personer, och som tydligt kan ses 
är det lika stor andel kvinnor som män som upplever problem i dessa situationer. 
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Personer som svarat "Nej" på frågan om de utan svårighet kan 
höra vad som sägs i samtal mellan flera personer
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Figur 2. Åldersfördelning självskattad hörselnedsättning.  
 
Figur 2 visar ålderfördelningen över personer utan svår tinnitus som svarat att de har svårighet 
att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer. De flesta som svarat nej på denna fråga 
är i åldersgruppen 36 – 65 år.  
 
Tabell 1. Självskattad hörselnedsättning och ängslan, oro eller ångest. 

 
Personer utan svår tinnitus 

 
Har du ängslan, oro eller ångest? 

Ja, svåra besvär Ja, lätta besvär Nej 
Kan du utan 

svårighet höra 
vad som sägs i 
samtal mellan 

flera personer? 

Nej 
(n = 561) 

5 % 33 % 62 % 

Ja, med hörapparat 
(n = 166) 

1 % 34 % 65 % 

Ja, utan hörapparat 
(n = 4799)  

4 % 25 % 71 % 

 
Tabell 1 visar en korstabell mellan frågan om hörsel och frågan om ängslan, oro eller ångest. 
Här kan ses att av personerna som har svårighet att höra vad som sägs i samtal mellan flera är 
det en större andel som har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest än personerna i de andra 
grupperna.  Sambandet mellan dessa två frågor är ett statistiskt signifikant samband då p< 
0,05.  
 

5.2 Självmordstankar 
 
Tabell 2. Självskattad hörselnedsättning och självmordstankar. 

 
Personer utan svår tinnitus 

Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal 
mellan flera personer? 

Nej 
(n = 560) 

Ja, med hörapparat 
(n = 166) 

Ja, utan hörapparat 
(n = 4772) 

Har du någon gång 
kommit i den 

situationen att du 
allvarligt övervägt 

att ta ditt liv? 

Ja, flera 
gånger 

 
7 % 

 
2 % 

 
5 % 

 
Ja, en gång 

 
7 % 

 
6 % 

 
7 % 
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Tabell 2 visar en korstabell mellan frågan om hörsel och frågan om självmordstankar. I denna 
tabell kan ses att personer som har svarat ”nej” på frågan om de utan svårighet kan höra vad 
som sägs i samtal mellan flera personer också i större utsträckning (7 %) har svarat ”ja, flera 
gånger” på frågan om de någon gång övervägt att ta sitt liv. Det är även tydligt i denna tabell 
att de som svarat att de hör i samtal mellan flera personer med hörapparat i minst utsträckning 
(2 %) svarat att de haft själmordstankar flera gånger. När det gäller svarsalternativet ”ja, en 
gång” på frågan om man någon gång kommit i den situationen att man funderat på att ta sitt 
liv ses inga större skillnader i andel mellan grupperna. Sambandet som denna tabell visar är 
signifikant med ett värde då p< 0,05. De framräknade värdena stämmer inte heller överens 
med de förväntade värdena, vilket vidare belyser att detta samband är reellt.  
 

Har du någon gång kommit i den situationen att du 
allvarligt övervägt att ta ditt liv?
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Figur 3. Könsfördelning självmordstankar. 
 
Figur 3 visar könsfördelningen bland de personer som svarat på frågan om självmordstankar. 
Alla svarande har även uppgett att de har svårighet att höra vad som sägs i samtal mellan flera 
personer, men att de inte lider av svår tinnitus. Det som framgår tydligt av detta diagram är att 
kvinnor är överrepresenterade både bland dem som svarat ”ja, flera gånger” och bland dem 
som svarat ”ja, en gång” på frågan om de haft självmordstankar. Sambandet mellan dessa två 
frågor är statistiskt signifikant då p<0,05.  
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Har du någon gång kommit i den situationen att du allvarligt 
övervägt att ta ditt liv?
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Figur 4. Åldersfördelning självmordstankar.  
 
Figur 4 visar ålderfördelningen över dem som svarat på frågan om de någonsin kommit i den 
situationen att de haft självmordstankar. Alla svarande har även uppgett att de har svårighet 
att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer, men att de inte lider av svår tinnitus. Det 
som kan ses i denna figur är att åldersgruppen 36 – 65 år är överrepresenterade bland alla 
svarsalternativ, men framförallt bland dem som svarat ”ja, flera gånger”. Bland dem som 
svarat ”nej” på denna fråga är det 34 % som är i den äldre åldersgruppen, och endast 16 % 
som är i den yngre. Av dem som svarat ”ja, flera gånger” är den yngre åldersgruppen 
betydligt större i andel än den äldre. Sambandet mellan ålder och självmordstankar är 
statistiskt signifikant med ett värde på p≤ 0,05. 
 
Tabell 3. Självmordstankar och ängslan, oro eller ångest. 

Personer utan svår tinnitus som inte 
utan svårighet kan höra vad som sägs i 

samtal mellan flera personer 

 
Har du ängslan, oro eller ångest? 
 

Ja, svåra besvär 
 

Ja, lätta besvär 
 

Nej 
Har du någon 
gång kommit i 
den situationen 
att du allvarligt 
övervägt att ta 

ditt liv? 

Ja, flera gånger 
(n = 40) 

28 % 63 % 10 % 

Ja, en gång 
(n = 41) 

17 % 49 % 34 % 

Nej 
(n = 478) 

3 % 29 % 69 % 

 
Tabell 3 visar en korstabell mellan frågan om självmordstankar och frågan om ängslan, oro 
eller ångest. Tydligt i denna tabell är att de flesta som svarat att de flera gånger haft 
självmordstankar också upplever ängslan, oro eller ångest. De som svarat ”nej” på frågan om 
självmordsförsök har även i störst utsträckning svarat ”nej” på frågan om de har ängslan, oro 
eller ångest. Sambandet mellan dessa två frågor som visas av tabellen är ett statistiskt 
signifikant samband med ett värde på p< 0,05. Resultatet stämmer inte med det förväntade, 
vilket tydliggör att det inte framkommit av slumpmässiga variationer.  
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5.3 Självmordsförsök 
 
Tabell 4. Självskattad hörselnedsättning och självmordsförsök. 

 
Personer utan svår tinnitus 

Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal 
mellan flera personer? 

Nej 
( n = 558) 

Ja, med hörapparat 
(n = 166) 

Ja, utan hörapparat 
(n = 4773) 

Har du någon 
gång försökt ta 

ditt liv? 

Ja, flera gånger 
 

2 % 1 % 1 % 

Ja, en gång 
 

4 % 2 % 3 % 

 
Tabell 4 visar en korstabell mellan frågan om hörsel och frågan om självmordsförsök. I denna 
tabell kan ses att de som har svårighet att höra i samtal mellan flera i större utsträckning har 
svarat att de en eller flera gånger försökt ta sitt liv jämfört med de båda andra grupperna. 
Sambandet som visas i denna tabell är ett statistiskt signifikant samband med ett värde på p< 
0,05. Detta reella samband belyses även av att de värden som framkommit inte 
överensstämmer med de förväntade.  
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Figur 5. Könsfördelning självmordsförsök. 
 
Figur 5 visar könsfördelningen bland de personer som svarat på frågan om självmordsförsök.  
Alla svarande har även uppgett att de har svårighet att höra vad som sägs i samtal mellan flera 
personer, men att de inte lider av svår tinnitus. Även i denna fråga är kvinnor 
överrepresenterade bland dem som svarat att de en eller flera gånger försökt ta sitt liv. 
Sambandet mellan dessa två frågor kan dock inte sägas vara statistiskt signifikant då p=0,137. 
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Har du någon gång försökt ta ditt liv?
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Figur 6. Åldersfördelning självmordsförsök. 
 
Figur 6 visar ålderfördelningen över dem som svarat på frågan om självmordsförsök. Alla 
svarande har även uppgett att de har svårighet att höra vad som sägs i samtal mellan flera 
personer, men att de inte lider av svår tinnitus. Tydligt kan här ses att av dem som svarat att 
de flera gånger försökt ta sitt liv är den yngre åldersgruppen vanligast. Bland dem som svarat 
att de en gång försökt att ta sitt liv är majoriteten i arbetsför ålder (16 – 65 år). Sambandet 
mellan ålder och självmordsförsök är statistiskt signifikant då p< 0,05.  
 
Tabell 5. Självmordstankar och ängslan, oro eller ångest. 

Personer utan svår tinnitus som inte 
utan svårighet kan höra vad som sägs i 

samtal mellan flera personer 

 
Har du ängslan, oro eller ångest? 
 

Ja, svåra besvär 
 

Ja, lätta besvär 
 

Nej 
 

Har du någon 
gång försökt ta 

ditt liv? 

Ja, flera gånger 
(n = 12) 

33 % 58 % 8 % 

Ja, en gång 
(n = 21) 

24 % 62 % 14 % 

Nej 
(n = 524) 

4 % 30 % 66 % 

 
Tabell 5 visar en korstabell mellan frågan om självmordsförsök och frågan om ängslan, oro 
eller ångest. Denna visar att personer som en eller flera gånger försökt ta sitt liv även i de allra 
flesta fallen upplever ängslan, oro eller ångest. Av dem som svarat att de aldrig försökt begå 
självmord har också den största andelen svarat att de inte känner någon ängslan, oro eller 
ångest. Detta samband är statistiskt signifikant med ett värde på p< 0,05. Att de värden som 
uppkommit inte överensstämmer med de förväntade värdena är något som ytterligare visar att 
detta samband inte beror på slumpmässiga variationer.  
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6. Diskussion 
 
Denna diskussion delas in i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Det vi vet om urvalet är att de inte utan svårighet kan höra vad som sägs i samtal mellan flera, 
eftersom de svarat nej på fråga nio i enkäten. Vi vet däremot inte om de sökt hjälp hos 
hörselvården för dessa problem eller om de har hörapparat eller ej. En möjlighet är att de sökt 
sig till hörselvården, men ansetts höra för bra och därför inte fått den hjälp de behövt. En 
annan möjlighet är att de fått hörapparat, men att denna inte hjälper dem i situationer där flera 
personer talar samtidigt, vilket är ett vanligt problem för personer med hörapparat. Det kan 
också vara så att de inte ännu uppmärksammat sina problem som en hörselnedsättning eller att 
de lider av den i tysthet och inte har sökt hjälp. Vi vet heller inte av vilken grad och typ 
hörselnedsättning är. En annan sak som är oklar är hur länge personen haft svårt att höra i 
samtal med flera. Hur länge personen haft problem med hörseln påverkar hur stora effekterna 
blir. 
 
Angående tinnitus så benämns det i enkäten som öronsus. Detta är något som kan vara 
missvisande. Ljudet av tinnitus behöver nödvändigtvis inte vara ett sus, utan sägs också låta 
exempelvis tjutande, pipande eller dånande. Det finns en risk att de personer som inte anser 
sig ha just sus i öronen väljer att svara nej på denna fråga.  
 
Gällande ängslan, oro eller ångest har frågan om dessa tre känslor slagits ihop till en. Det kan 
leda till förvirring eftersom personerna som svarat eventuellt endast känner en av dessa 
känslor, inte alla tre. Om så är fallet finns risken att de besvarat denna fråga med ett nej.  
 
Frågorna som självmordstankar och självmordsförsök kan uppfattas som känsliga vilket kan 
leda till att individer väljer att inte svara på dessa.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet som framkommit under arbetet med denna uppsats visar statistiskt signifikanta 
samband mellan självskattad hörselnedsättning och två aspekter av självmordsbeteende – 
självmordstankar och självmordsförsök. Variablerna som varierar inom dessa samband är 
kön, ålder samt ängslan, oro eller ångest.  
 
Sambandet mellan självskattad hörselnedsättning och de två aspekterna av 
självmordsbeteende som undersökts i denna uppsats tros bero på att en oförmåga att kunna 
följa med i samtal mellan flera personer försvårar kommunikationen med andra människor, 
vilket skapar problem i sociala relationer och situationer (Danermark, 2005a). När personen 
som har svårighet att följa med i samtal mellan flera ska interagera med andra människor kan 
situationer uppstå som känns pinsamma. Personen kan uppfattas som socialt inkompetent 
vilket leder till känslor av skam hos honom/henne. Dessa känslor av skam leder till att 
personen känner sig onormal och stigmatiserad, vilket medför en social isolation (Hétu, 
1996).  Social isolation strider mot en av människans basbehov (Maslow, 1943), och är en 
stor faktor i orsakerna till självmordsbeteende. Detta kan bero på att om en person är socialt 
isolerad har de ingen att luta sig mot vid kriser eller svåra situationer (Fremouw et al., 1990). 
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Personer som inte känner en social tillhörighet har svårare att klara av kriser och 
självmordsmordstankar (Nilsson, 2007). Social isolation medför en sämre social förmåga, och 
detta har en stark association till självmordsbeteende (Joiner, 2007).  
 
Variabeln ängslan, oro eller ångest har ett statistiskt signifikant samband med de båda 
aspekterna av självmordsbeteende som undersökts i denna uppsats. Detta är inte förvånande 
då framförallt ångest ofta nämns i samband med självmordsbeteende (Fremouw et al., 1990; 
Joiner, 2007; Nilsson, 2007; Socialstyrelsen, 1983). Denna variabel har även ett samband med 
självskattad hörselnedsättning, vilket förklaras av att oförmågan att kunna följa med i samtal 
för med sig en oro, ångest och ängsla över att bli förödmjukad (Andersson & Hägnebo, 2003).   
 
Angående variabel kön kan tydligt ses att det är lika många män som kvinnor som angett att 
de har en självskattad hörselnedsättning. När svaren på frågorna om självmordsbeteende 
undersöks på denna grupp förändras dock fördelningen och kvinnor ökar markant bland dem 
som en eller flera gånger haft självmordstankar eller försökt ta sitt liv. Detta är ett intressant 
resultat som inte diskuteras i någon av de studier som granskats inför denna uppsats, men som 
stämmer överens med hur fördelningen ser ut i den övriga populationen (Folkhälsoinstitutet, 
2007b). Detta tros bero på att kvinnor i större utsträckning använder självmordsprocessen som 
ett rop på hjälp eller som ett sätt att hantera svåra situationer, medan män oftare går igenom 
självmordsprocessen med syftet att dö.  
 
Att åldern påverkar det undersökta sambandet i så stor utsträckning som resultatet visar är 
intresseväckande. Det första åldersdiagrammet är i sig förvånande, då åldersgruppen 36-65 år 
är i majoritet av dem som uppgett en självskattad hörselnedsättning. Anledningen till att just 
denna grupp är i majoritet kan vara att de är i en yrkesverksam ålder, vilket ofta innebär ett 
bredare socialt nätverk och därmed större behov av fungerande kommunikation. Isolationen 
och utanförskapet som en hörselnedsättning för med sig (Hallberg, 2000) kan därför påverka 
personerna i denna åldersgrupp i en större utsträckning vilket leder till att de mer märker av 
den.  
 
Det är även åldersgruppen 36-65 år som är överrepresenterade gällande självmordstankar. 
Detta kan bero på att denna grupp också i större andel har självskattad hörselnedsättning. 
Precis som Joiner (2007) säger så kan brister i den sociala förmågan, som social isolering 
medför, leda till ångest och självmordstankar fungerar som en avledare från dessa. Bland dem 
som svarat att de en eller flera gånger försökt att ta sitt liv finner man igen denna åldersgrupp 
i större andel än de äldre. Majoriteten av dem som utfört självmordsförsök flera gånger finner 
vi dock i de yngre åldrarna, 16-35 år. Detta visar att båda de aspekterna av självmordsförsök 
som undersökts i denna uppsats, självmordstankar och självmordsförsök, är vanligare i 
åldrarna upp till 65 än bland äldre personer. En anledning till detta kan mycket väl vara att 
hörselnedsättning inte är det ”normala” i yngre åldrar, och att yngre människor därför blir mer 
stigmatiserade (Tambs, 2004), vilket leder till ökad risk för självmordsbeteende. 
 
En diskussion som bör föras är varför den äldre åldergruppen, som levt ett långt liv, inte är i 
majoritet gällande de som en eller flera gånger haft självmordstankar eller försökt ta sitt liv. 
En trolig orsak till detta är att personerna i den äldre åldersgruppen har fått en förvärvad 
hörselnedsättning i äldre åldrar och då inte känner sig stigmatiserade eftersom det betraktas 
som normalt. Det kan även bero på att självmordsbeteende tidigare i samhället har varit 
skamfyllt och till och med förbjudet. En annan orsak kan vara att dagens yrkesverksamhet är 
annorlunda och mer kommunikationskrävande, vilket leder till följderna av att 
kommunikationen inte fungerar blir svårare och påverkar personen med hörselnedsättning i en 
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högre grad. En slutlig orsak skulle helt enkelt kunna vara att personer som i unga åldrar haft 
självmordstankar eller försökt ta sitt liv inte längre minns det då är äldre och därför svarar nej 
på dessa frågor.  
 
Ett positivt resultat som framkommit under arbetet med denna uppsats är att av dem som 
svarat att de en eller flera gånger haft självmordstankar eller försökt ta sitt liv består den 
minsta gruppen av personer som med hörapparat hör i samtal mellan flera människor. Detta 
kan tyda på att de som söker hjälp hos hörselvården och genomgår en lyckad rehabilitering i 
större utsträckning också undgår självmordsprocessen.  
 
Vidare forskning bör bedrivas inom sambandet mellan självskattad hörselnedsättning och 
självmordsbeteende där fler variabler och en större population undersöks. Detta för att kunna 
öka medvetenheten och kunskaperna kring detta problem och undersöka vilka hjälpinsatser 
som kan gagna denna grupp.  

7. Slutsats 
 
Hur ser sambandet mellan självskattad hörselnedsättning och självmordstankar ut? 
 
Det finns ett statistiskt signifikant samband (p< 0,05) mellan självskattad hörselnedsättning 
och självmordstankar. I gruppen som undersökts, personer som inte utan svårighet kan höra 
vad som sägs i samtal mellan flera personer och inte har svår tinnitus, är det 7 % som har haft 
självmordstankar flera gånger och 7 % som har haft självmordstankar en gång. De flesta med 
självskattad hörselnedsättning som svarat att de en eller flera gånger haft självmordstankar 
finns i åldersgruppen 36-65 år, och kvinnor är i majoritet.  
 
Hur ser sambandet mellan självskattad hörselnedsättning och självmordsförsök ut? 
 
Det finns ett signifikant samband även mellan självskattad hörselnedsättning och 
självmordsförsök, då p< 0,05. Det är 2 % av personerna som svarat att de inte utan svårighet 
kan höra vad som sägs i samtal mellan flera personer och inte har svår tinnitus som uppgivit 
att de flera gånger försökt att ta sitt liv, och dessa utgörs i majoritet av personer i 
åldersgruppen 16-35 år. Av personerna med självskattad hörselnedsättning har 4 % uppgett att 
de försökt ta sitt liv en gång. Dessa utgörs till lika stor andel av grupperna 16-35 och 36-65 år. 
Kvinnor är i majoritet bland dem som svarat att de försökt ta sitt liv en eller flera gånger. 
 
Dessa samband tros bero på svårigheter att följa med i samtal mellan flera personer vilket kan 
leda till ett socialt utanförskap och stigmatisering. Det förhindrar ett av människans basbehov 
som är känslan av tillhörighet. Att inte känna tillhörighet för med sig svårigheter att hantera 
kriser och ångest, vilket i förlängningen kan leda till självmordstankar och även 
självmordsförsök. Risken för stigmatisering är vanligare i yngre åldrar, då det i äldre åldrar är 
betraktat som normalt att ha en hörselnedsättning. 
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