
 





  
Förord 

I Örebro kommun finns en grupp av ungdomar med funktionshinder som 
får ett särskilt genomslag i stadsbilden. Det är hörselskadade barn och 
ungdomar. I kommunen finns en av landets sex specialskolor för döva 
och hörselskadade samt två Riksgymnasier för döva och hörselskadade 
(RGD/RGH), vilket lockar döva och gravt hörselskadade ungdomar från 
hela landet till Örebro. I länets grund- och gymnasieskolor finns också 
många tonåringar som själva anger att de har funktionsnedsättningar när 
det gäller hörsel. 

Syftet med denna studie är att jämföra livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa för hörselskadade ungdomar med hörande ungdomar. Rapporten är 
framtagen på uppdrag av landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd och är 
en bearbetning av resultaten från enkätundersökningarna ”Liv & hälsa 
ung 2005” och ”Liv & hälsa ung 2007” i Örebro län. Författarna svarar 
själva för innehåll och tolkningar. 

Tidigare har resultat från undersökningarna redovisats i både  
muntlig och skriftlig form för politiker och tjänstemän inom kommun 
och landsting samt i flera andra sammanhang. Den här rapporten, som är 
en fördjupad analys av situationen för hörselskadade och hörande ung-
domar, är ytterligare ett led i redovisningen av resultaten. Det är en för-
hoppning att den ska vara en kunskapskälla och komma till  
användning för beslutsfattare och personer som på olika sätt och på olika 
nivåer i samhället arbetar med de yngre länsinvånarnas livsvillkor,  
levnadsvanor och hälsa. 
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Huvuddrag och förslag 

I linje med FN:s barnkonvention och Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionshinder ska ungdomars röst göras hörd. Den här 
rapporten bygger helt på ungdomars uppgifter om sin verklighet.  
Studierna Liv & hälsa ung 2005 och 2007 visar att i den reguljära skolan 
upplever drygt fem procent av eleverna att de har ett funktionshinder när 
det gäller hörseln och de rapporterar ofta en utsatt situation. Det finns 
även hörselskadade ungdomar på specialskolan/riksgymnasiet för döva 
och hörselskadade. De hörselskadade ungdomarna är en grupp som  
rapporterar en mängd hälsorelaterade problem, många känner sig  
mobbade av kamrater eller kränkta av vuxna i skolan. Det är också en 
grupp som förhållandevis ofta rapporterar bruk av alkohol, tobak och 
narkotika. De kan även ha andra funktionsnedsättningar eller tinnitus. 

De hörselskadade ungdomarna är en högriskgrupp som behöver upp-
märksammas och få ett bättre anpassat stöd. Det behövs fördjupade stu-
dier hur stödet kan utformas på ett relevant sätt, speciellt gäller det dem 
med flera funktionshinder. För att göra detta är det viktigt att ungdomar-
na själva involveras i arbetet. Fördjupade studier behövs också om hur 
hörselskadade ungdomars delaktighet i den reguljära skolan kan förbätt-
ras samt om vad som skapar exempelvis stress, trötthet och olyckor. Det 
behövs åtgärder för att minska den mobbning som sker och inte minst 
minska det ungdomar rapporterar om kränkning från vuxna. Det behövs 
riktade insatser för att öka de hörselskadade ungdomarnas simkunnighet 
och fysiska aktivitet. Det är också av stor betydelse för de hörselskadade 
och döva ungdomarna att det finns kompetent tvåspråkig (svenska och 
teckenspråk) personal på ungdomsmottagningar och barnahus. 
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1. Inledning 

Ungdomars stress och psykiska ohälsa, har ökat de senaste 20 åren och 
många ger uttryck för en ökad oro, ängslan, nedstämdhet och sömnsvå-
righeter. Barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder uppfat-
tas som riskgrupper, trots att det finns mycket begränsad kunskap om 
deras situation. En förhållandevis aktuell SOU-rapport som behandlar 
temat Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (2006:77) beskrev situatio-
nen för ungdomar som grupp men tog inte upp situationen för barn och 
ungdomar med funktionshinder trots att det fanns i utredningens direktiv. 
Skälet var att relevanta data över tid inte fanns tillgängliga.  

Även Brottsförebyggande rådet (Brå) konstaterar i sin rapport om 
funktionshinder och våld, som gavs ut något år senare, att det finns stora 
kunskapsluckor när det gäller funktionshindrades utsatthet och då sär-
skilt barn och ungdomar (Brå, 2007). De studier som finns omfattar van-
ligtvis alltför få individer för att man ska kunna dra några slutsatser. 
Dessutom har de som studerats snarare valts av praktiska skäl än med ett 
slumpmässigt urval. Ofta förs dessutom personer med olika typer av 
funktionshinder samman till en kategori. Den grupp som både nationellt 
och internationellt studerats något mer än andra är personer med intellek-
tuellt funktionshinder. Brå menar att det är angeläget med kunskap om 
olika gruppers relativa utsatthet för att förstå vilka högriskgrupper som 
kan finnas.  
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Vi kommer i första hand i den här rapporten att jämföra livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa för hörselskadade ungdomar med hörande ung-
domar. Till viss del kommer också situationen för ungdomar med andra 
funktionsnedsättningar eller med flera funktionsnedsättningar tillsam-
mans med hörselskadan att beskrivas. I gruppen hörselskadade kan i 
avrapporteringen från Liv & hälsa-studierna även ingå döva ungdomar. 
Analyserna kommer i möjligaste mån att ske uppdelat på flickor och 
pojkar. Undersökningarna har genomförts och rapporten författats under 
en tidsperiod när begreppsanvändningen inom området diskuterats och 
till viss del ändrats. Vi återkommer till detta i rapportens inledande  
skede. 

Syfte  
Syftet med studien är att jämföra hörselskadade flickors och pojkars 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa med hörande ungdomars för att för-
djupa kunskapen framförallt om hörselskadade och dövas situation ut-
ifrån ungdomarnas erfarenheter och ståndpunkt. Det empiriska material 
som kommer att presenteras i rapporten är främst från undersökningarna 
Liv & hälsa ung 2005 och 2007 som genomförts i Örebro län, men delvis 
också från en kvalitativ studie på riksgymnasierna för döva och hörsel-
skadade i Örebro som genomfördes 2008. 

 Ungdomarna har i Liv & hälsa ung-enkäterna själva berättat att de har 
ett funktionshinder samt att det är en funktionsnedsättning när det gäller 
hörseln. I de övriga studier har ungdomarnas skolval definierat dem som 
hörselskadade eller döva. 

Frågeställningar 

En frågeställning i den aktuella studien är om ungdomar med hörselned-
sättning har en mer utsatt situation än hörande ungdomar när det gäller 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. En andra frågeställning är om flickor 
inom gruppen hörselskadade är mer utsatta än pojkar. 



 

Att höra eller nästan inte höra 
Liv & hälsa ung 2005 och 2007 i Örebro län 

5 

Rapportens uppläggning 
Kapitel 2 ”Bakgrund” tar bland annat upp vilka definitioner som används 
i rapporten och döva och hörselskadades kommunikativa villkor. I kapi-
tel 3 beskrivs översiktligt hur undersökningarna Liv & hälsa ung 2005 
och 2007 har gått till, svarsfrekvenser samt metoder som använts för 
beskrivning och analys. Hur vanligt det är med hörselnedsättning fram-
kommer i kapitel 4. I det femte kapitlet jämförs de hörselskadades livs-
villkor, levnadsvanor och hälsa med ungdomar som inte har en hörsel-
nedsättning. Att de hörselskadade är en utsatt grupp framgår i kapitel 6 
där olika sambandsanalyser redovisas. Kapitlen 7 består av tre fördjupa-
de analyser som genomförts på material från Liv & hälsa ung men som 
tidigare endast publicerats i vetenskapliga tidskrifter. En kvalitativ studie 
om döva och gravt hörselskadade ungdomars erfarenheter redovisas i 
kapitel 8. Avslutningsvis kommer ett sammanfattande kapitel med dis-
kussion. 
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2. Bakgrund 

Örebro kommun har en särställning i landet genom att en av sex regi-
onala specialskolor för grundskoleelever finns här samt även riksgym-
nasierna för döva och hörselskadade elever RGD/RGH. I detta kapitel 
ges en bild av vad det kan innebära att vara ungdom inte bara med 
grava hörselskador utan även med lätta och måttliga hörselskador. 
Ungdomar med lätta och måttliga hörselskador går oftast i den regul-
jära grundskolan eller gymnasiet. 

Definitioner 
Vi vill så här i inledningen på rapporten ta upp en språklig eller snarare 
begreppslig fråga som ofta är uppe till diskussion och i vilken det under 
senare år skett en förändring. Språket blir i det här sammanhanget ett 
uttryck för förändring i attityd. Diskussionen gäller hur man förväntas 
använda respektive inte använda begrepp som handikapp, funktionsned-
sättning och funktionshinder. Lika omdiskuterade är ännu inte begreppen 
hörselskadad och döv, men kan förstås bli det. 

I oktober 2007 publicerade WHO en klassifikationskod för bedömning 
av barns och ungdomars hälsa, International Classification of Functio-
ning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY). Syftet 
med det nya klassifikationssystemet är att kliniker, lärare, forskare, ad-
ministratörer, socialarbetare, politiker och föräldrar ska få ett gemensamt 
språk och instrument för att dokumentera och bedöma barns och ungdo-
mars utveckling och hälsa. En svensk version av ICF-CY beräknas 
komma ut under hösten 2009. 
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Handikapp är ett begrepp som socialstyrelsen numera avråder använd-
ning av eftersom det betraktas som ett stigmatiserande begrepp. Det an-
vänds dock fortfarande ofta i sammansatta ord eller namn som beskriver 
verksamheter där man arbetar med personer som har ett funktionshinder. 
Handikapp är dock ett begrepp som, i det frågeformulär ungdomarna i 
Örebro län besvarat, använts synonymt med begreppet funktionshinder 
och som vi alltså utgår ifrån i den här rapporten. 

Med funktionshinder menas enligt socialstyrelsens definition den be-
gränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 
till omgivningen och med funktionsnedsättning avses en förändring av 
funktionsförmåga (se Socialstyrelsens Termbank). En funktionsnedsätt-
ning kan uppfattas som en personlig egenskap. Om en ung kvinna skulle 
beskriva den aktuella situationen skulle det kunna ske på det här sättet 
”Jag är hörselskadad och hur det påverkar beror på i vilken situation jag 
befinner mig”. Hon skulle också kunna säga ”jag hör inte så bra så jag 
brukar använda tecken”. I båda exemplen är hörselskadan eller funk-
tionsförmågan relaterad till en social situation.  

Det finns ett glapp mellan socialstyrelsens definitioner och dagligt tal 
bland ungdomar även om de kan använda begrepp som funktionshinder 
och funktionsnedsättning så använder många av dem när de ska beskriva 
”vem de är” utryck som ”jag är hörselskadad” eller ”jag hör inte så bra”. 
Det finns också en skillnad mellan socialstyrelsens och forskares sätt att 
definiera innebörden i begreppen. Det är med andra ord ett begreppsligt 
område i förändring och där begreppen inte är tydliga och där det saknas 
synonymer och möjlighet att beskriva nyanser, men där begreppen också 
kan användas på olika sätt i dagligt tal bland brukare, i vetenskapliga 
definitioner, bland praktiker, i politiken, i termbanken och så vidare.  

 Förändringen kan illustreras av att Sveriges riksdag den 13 november 
2008 undertecknade FN:s Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Något år tidigare i den preliminära översättningen 
till svenska var samma text översatt till rättigheter för personer med 
funktionshinder. Det var sannolikt inte översättaren som gjort fel för vid 
granskning av regeringskansliets hemsida kan man se att en språklig 
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förändring inträffade 2008. Den förändringen kan vara uttryck för en 
attitydförändring där vindarna blåser åt ett mer individinriktat håll igen.  

Det synsätt som funnits under senare tid har försökt skapa en social 
förståelse av de barriärer som kan finnas inom det sociala, kulturella och 
ekonomiska fältet och som kan skapa svårigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. Det är alltså ett omgivningsrelaterat synsätt. I det tradi-
tionella synsätt som fanns tidigare sågs funktionsnedsättningen som ett 
individuellt biomedicinskt problem och som en avvikelse från det nor-
mala. Det kunde betraktas som en personlig tragedi att ha fått en funk-
tionsnedsättning eller att ha fått ett barn med funktionsnedsättning.  

En grupp av forskare har uppvaktat Socialstyrelsen, Myndigheten för 
handikappolitisk samordning (Handisam), Sveriges Riksdag och Handi-
kapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) för att åter få till stånd en 
förändrad rekommendation från Socialstyrelsen när det gäller begrepps-
användningen (Socialstyrelsen, 2009). Forskarna vill att Socialstyrelsen 
igen ska göra funktionshinder och funktionsnedsättning till synonymer 
och tydligt fastslå att en begränsning i den hälsorelaterade funktionsför-
mågan ska ses i relation till omgivningen.  

Vi kommer i den här rapporten att använda begreppen som synonymer 
samtidigt som funktionsnedsättning något starkare än funktionshinder 
lägger fokus på funktionsförmågan. För båda begreppen finns en kopp-
ling till omgivningsrelaterade förhållanden. En svårighet är dock att hin-
der ger en negativ klang och ingen koppling till omgivningsrelaterade 
möjligheter vilket ju för hörselskadade och döva kan vara positiva. Ex-
empel på detta är möjligheten att kommunicera på teckenspråk eller på 
talat språk men med tecken som stöd. Dessutom kan funktionsförmågan 
vara föränderlig i både positiv och negativ bemärkelse. I det samman-
hanget kan också nya hjälpmedel spela en avgörande roll. Många av de 
barn som föds döva får nu ett cochleaimplantat (CI) inopererat som 
hjälpmedel. Genom elektrisk simulering av hörselnerven får barnet 
konstgjorda signaler till hjärnan som barnet kan lära sig att tolka som 
ljud och tal. Det här har för döva barn lett till en social och kommunika-
tiv förändring (Simonsen & Kristoffersen, 2001). 
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Andra begrepp ni som läsare av den här rapporten ofta kommer att 
möta är hörselskadad respektive döv. De båda begreppen beskriver ung-
domar som har ett funktionshinder eller funktionsnedsättning när det 
gäller hörseln. En fråga man kan ställa sig är om det är någon avgörande 
skillnad mellan att utrycka att jag är hörselskadad eller jag har en funk-
tionsnedsättning när det gäller hörseln? Vårt svar är att det kan finnas en 
skillnad men det kan också vara lika om man som den unga kvinnan i 
ovanstående citat lägger in betydelsen av vilken situation hon befinner 
sig i. Då har begreppet ”hörselskadad” även ett miljörelaterat innehåll 
och inte bara ett skadeorienterat eller individorienterat. För att bringa 
någon slags reda i den begreppsliga röran kommer vi i nedan att ge några 
korta beskrivningar av vad vi menar med begreppen. 

Hörselskada är en individuell och fysisk skada som påverkar hörseln. 
Den kan vara lätt, måttlig eller grav. De begreppen kan sägas ha en au-
diologisk och skaderelaterad dimension som på ett objektivt sätt försöker 
beskriva funktionsnedsättningen, men det finns också en subjektiv di-
mension kopplad till hörselskadan som gäller individens erfarenheter och 
upplevelser i samspelet med andra. Ett samspel som är ömsesidigt och 
där det ena påverkar det andra, och som även påverkas av andra kontex-
tuella faktorer, till exempel om det sker i en slamrig eller ljuddämpad 
miljö och om kommunikationen kan ske på talat språk, talat språk med 
tecken som stöd eller på svenskt teckenspråk. Det finns alltså en mängd 
miljörelaterade och sociala dimensioner som påverkar hörselskadade och 
döva ungdomars möjlighet att vara delaktiga på lika villkor som hörande 
ungdomar. 

Skillnaden mellan döva och hörselskadade definierar vi som en skill-
nad mellan vilket språk de använder som sitt första språk. Döva använ-
der svenskt teckenspråk och hörselskadade svenska som första språk. 
Som andra språk kan döva använda skriven svenska och hörselskadade 
svenskt teckenspråk, men det är långt ifrån alla hörselskadade som be-
härskar att kommunicera med teckenspråk. De kan istället som sitt andra 
språk ha till exempel engelska. 
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Det finns inget skrivet svenskt teckenspråk utan det språk som döva 
använder är skriven svenska. För döva är den skrivna svenskan ett skrift-
språk på deras andra språk. De två språken har förstås olika uttryckssätt 
men också olika ordföljd vilket skapar svårigheter. Det räcker inte med 
att kunna skriva de svenska orden utan när man ska använda det skrivna 
språket aktivt så behöver man också ha kunskap om i vilken följd orden 
ska uttryckas. Samtidigt sker en utveckling för både döva och hörselska-
dade av en allt starkare betoning av tvåspråkighet. Det gäller också för 
olika verksamheter inom området. På Kattungen till exempel, som är en 
förskola i Örebro kommun för döva och hörselskadade barn, skriver man 
på sin hemsida att förskolan erbjuder barnen en tvåspråkig parallellinlär-
ning genom svenskt teckenspråk, skriven och talad svenska 
(se www.orebro.se; Brunnberg & Fredriksson, 2007). 

Kommunikation 
Historiskt sett har stora förändringar skett under senare delen av 1900-
talet av de villkor gravt hörselskadade och döva barn växer upp under. 
Teckenspråket erkändes så sent som 1981 genom ett riksdagsbeslut som 
de dövas modersmål och gav dem rätt till tvåspråkighet (Brunnberg, 
2003). 1983 fastställdes att undervisningen i specialskolan skulle ske på 
teckenspråk och svenska. Dagens döva elever som tidigt fått tillgång till 
teckenspråk har ett försprång när det gäller emotionell och intellektuell 
utveckling i jämförelse med de oralt tränade eleverna på 1960-talet. Un-
der senare delen av 1980-talet blev också tvåspråkighet för hörselskada-
de barn och ungdomar en möjlighet som började att diskuterades. Ung-
domar med måttliga/grava hörselskador fick först i början på 2000-talet i 
varierande utsträckning kunskap i teckenspråk. Då började också situa-
tionen för många döva barn att likna situationen när det gäller kommuni-
kativa villkor för gravt hörselskadade barn och ungdomar. Teckenspråket 
är fortfarande centralt, men nu betonas framförallt en tvåspråkighet 
(svenska och svenskt teckenspråk). Hur den psykosociala situationen 
varit för döva och gravt hörselskadade barn och ungdomar finns det viss 
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kunskap om medan motsvarande kunskap om vardagslivets villkor för 
barn och ungdomar med lätta och måttliga hörselskador saknas helt. 

Nästan alla ungdomar med en hörselskada har hörande föräldrar och 
motsvarande får nästan alla döva/gravt hörselskadade föräldrar hörande 
barn. Så för de barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunika-
tion så förs det tecknade språket till skillnad från det talade språket ofta 
inte över från föräldrar till barn med någon omedelbarhet eftersom för-
äldrarna själva först måste lära sig teckenspråket. Det har under de senas-
te 20–30 åren skett omfattande förändringar som påverkar vardagslivet 
för de barn och ungdomar som föds med en hörselskada och framförallt 
för de barn som har en grav hörselskada eller är döva. Barn och ungdo-
mar med en måttlig eller grav hörselskada har ofta hjälp av att använda 
hörapparat. Bland döva ungdomar finns det idag ungdomar med ett CI 
inopererat. Sedan 1990 har CI-operationer utförts i Sverige och idag 
finns ungefär hälften av alla barn som opererats i världen i Sverige.  
Numera får de flesta barn i Sverige som föds döva ett CI inopererat (An-
myr & Lundin, 2006). De äldsta barnen med CI går alltså i gymnasiesko-
lan. Dessa ungdomar fungerar ofta kommunikativt på liknande sätt som 
gravt hörselskadade ungdomar det vill säga med svenska som sitt första 
språk.  

Kunskapen om döva och hörselskadade barn och ungdomars vardagli-
ga situation är mycket begränsad. Vi känner idag inte ens till hur många 
de är. Genom undersökningarna Liv & hälsa ung, som denna rapport 
grundar sig på, är det dock möjligt att göra en uppskattning av antalet 
ungdomar med lätt och måttlig hörselnedsättning och inte bara de som 
har en grav hörselnedsättning eller är döva. I varje fall ger studien svar 
på hur många ungdomar som själva uppfattar att de har en hörselnedsätt-
ning.  
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Örebro har en särställning 
I Örebro kommun finns en grupp av ungdomar med funktionsnedsättning 
som får ett särskilt genomslag i stadsbilden. Det är barn och ungdomar 
med hörselnedsättning. De syns eftersom många av dem använder teck-
enspråk i sin kommunikation. I kommunen finns en tvåspråkig förskola 
Kattungen (teckenspråk och talad svenska) och en av landets sex special-
skolor på grundskolenivå för döva och hörselskadade, Birgittaskolan. I 
Örebro kommun finns även Riksgymnasiet för döva och Riksgymnasiet 
för hörselskadade (RGD/RGH) vilket lockar döva och gravt hörselska-
dade ungdomar från hela landet till Örebro. I Örebro, liksom i länets alla 
kommuner finns också många ungdomar som har en lätt eller måttlig 
hörselskada (även CI-opererade) och som går i den vanliga grundskolan 
eller på gymnasiet. Omkring 60 procent av samtliga gravt hörselskadade 
och döva ungdomar i Sverige går i skola i Örebro. Av dem går cirka 150 
ungdomar på den regionala specialskolan, det vill säga på grundskole-
nivå och cirka 440 på riksgymnasiet. Den bilden kan dock förändras när 
allt fler ungdomar i skolåldern får CI. 

Funktionsnedsättning som riskfaktor 
Det finns få studier som rapporterar om vad det är för faktorer som på-
verkar situationen för ungdomar med funktionsnedsättningar. De studier 
som gjorts har huvudsakligen fokuserat på medicinska aspekter av funk-
tionsnedsättningen (Purdam, Afkhami, Olsen, & Thornton, 2008). 
Brottsförebyggande rådet konstaterade i sin kunskapsgenomgång att det 
fanns så stora kunskapsluckor att det inte gick att komma fram till slut-
satser om eventuella riskgrupper (Brå, 2007). Några studier rapporterar 
emellertid om att det finns en högre risk för ungdomar med funktions-
nedsättning än för dem utan att bli misshandlade, liksom att det finns en 
ökad risk för missbruk samt mer negativa resultat i skolan (Harrop-
Griffiths, Katon, Dobie, Sakai, & Russo, 1987; Suris, Resnick, Cassuto, 
& Blum, 1996; Goldson, 1997; Emerson, 2003; Hollar, 2005; Brunn-
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berg, et. al., 2007; 2008). Det finns än färre studier som granskar funk-
tionshindrade ungdomars eventuella utsatthet utifrån ett könsperspektiv. 
Det här kan också uttryckas som att det finns stora kunskapsluckor om 
vilka förhållanden och processer som leder till att funktionsnedsättning-
en blir ett funktionshinder och vad som skulle förbättra situationen för 
ungdomarna.  

Flickor och pojkar  
Könskapandet börjar tidigt när små barn lär sig att bli pojkar och flickor. 
Det fortsätter livet igenom och finns ständigt med oss, inom oss, mellan 
oss och omkring oss (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Att göra kön 
kan ske på många olika sätt och kan vara olika i olika åldrar. De inne-
börder vi lägger i kön spelar en roll för vilka innebörder vi lägger i vad 
som är normalt och vad som är en avvikelse. Det har en stor betydelse 
när vi skapar en identitet och för självkänslan att vi gör kön på rätt sätt. 
Den här kunskapen väcker en mängd frågor om hur det är för flickor och 
pojkar som har en funktionsnedsättning. Blir det för dem särskilt viktigt 
att göra kön på det sätt de tror är det förväntat normala? Vårt intresse i 
den här rapporten gäller hur det är för ungdomar med hörselnedsättning. 
En fråga är då om hörselskadade flickor och pojkar lever under lika vill-
kor som hörande jämnåriga. En följdfråga om det finns skillnader blir 
förstås: ”Vilka är skillnaderna mellan hörselskadade och hörande men 
också mellan hörselskadade och hörande flickor respektive pojkar?”. 
Nästa fråga, som den här studien sannolikt inte kommer att kunna ge 
svar på utan snarare ställa är: ”Vad kan då göras för att skapa likvärdiga 
villkor och en bra livssituation för alla ungdomar?”. 
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Ungdomars delaktighet i forskning  
Inom barn- och ungdomsforskningen nationellt och internationellt har 
barn och ungdomar under de senaste årtiondena oftare än tidigare själva 
deltagit i de barn- och ungdomsstudier som genomförts, men barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning är fortfarande ofta exkluderade 
(Sullivan, 2009; Priestley, 1998).  

I undersökningarna Liv & hälsa ung 2005 och 2007 har, i linje med 
Förenta Nationernas barnkonvention (UD info 2006) och Konventionen 
för personer med funktionsnedsättning (Regeringens proposition 
2008/09:28), samtliga ungdomar i Örebro län i skolår 7, 9 samt år 2 på 
gymnasiet erbjudits att delta. Ungdomarna har själva besvarat ett fråge-
formulär om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Ungdomar anses 
vara helt i stånd att ge sitt informerade samtycke till att svara på enkät-
frågor (Balen et al., 2006; Grover, 2004; Mayall, 2002; Docherty & San-
delowski, 1999; Priestley, 1998). Tillvägagångssättet överensstämmer 
även med det som vanligen används vid den här typen av undersökning-
ar, exempelvis Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings 
årliga drogvaneundersökningar (Hvitfeldt & Nyström, 2008). 

Några fallbeskrivningar  
De nedanstående berättelserna om händelser för Eva, Jennie, Erik, Si-
mon och Lars är några exempel på vad som kan inträffa och hur varierad 
hörselskadade och döva ungdomars situation kan vara. 

Eva har en grav hörselskada. Hon är idag 18 år och började på riks-
gymnasiet för ett år sedan. Innan dess gick hon i den vanliga grundsko-
lan, men det fungerade inte så bra för henne. Hon klarade skolarbetet 
hyfsat men kände sig ändå ensam och ibland deprimerad. Det var ofta 
hon inte visste vad de andra i klassen hade bestämt att de skulle göra. 
Hon hade inte hört vad de kommit överens om och kände sig bara dum. 
Det fanns ingen hon kände att hon kunde fråga eftersom det så ofta var 
på det här sättet. Ingen av de andra tänkte på att berätta för henne. Det 
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här ledde till att Eva nästan alltid kände sig stressad och att hon inte hade 
någon kontroll över vad som skulle hända. En dag för några veckor se-
dan när hon gick till skolan hade hon också råkat ut för en olycka. Hon 
klev ut i gatan och blev påkörd av en cyklist som kom snett bakifrån i 
hög fart. Hon hade inte sett honom men inte heller hört att han kom. 
Cyklisten försökte stanna men hade för hög fart och lyckades inte så Eva 
föll omkull och måste söka upp sjukhuset där man konstaterade att hon 
fått en spricka i handen hon tagit emot sig med i fallet. 

Jennie som är 15 år har en måttlig hörselskada och går i den reguljära 
skolan i en vanlig klass. Hon har hörapparater på båda sin öron. Jennie 
klarar att följa med på lektionerna så hon har minst godkänt i alla ämnen. 
Det är lättare för henne att följa lektionerna i vissa klassrum än i andra. 
Det kräver dock mycket ansträngning och hon är dödstrött när hon 
kommer hem från skolan. Tycker själv att hon ibland missförstår eller 
inte hänger med i det som sägs och känner sig ofta utanför. Hennes själv-
förtroende är inte bra och ibland grubblar hon på hur hon ska klara sig 
framöver. Hon är nedstämd och stressad över att försöka klara utbild-
ningen i skolan men också umgänget med de jämnåriga och framtiden 
oroar. Kan hon klara något jobb? Snart ska hon välja vilken linje hon vill 
gå på gymnasiet …och vilken skola …och vilken ort? Ska hon flytta till 
Örebro och lämna sin familj i veckorna? Som väl är har hon en bästa 
kompis, en hörande tjej, som hon ofta diskuterar det här med. Det gör 
hon också med sina föräldrar. 

Erik snart 19 år och döv. Han har ett Cochlea implantat (CI) inopere-
rat sedan drygt 16 år tillbaka och var bland de första som fick CI. Ett 
implantat är ett mediciniskt och tekniskt hjälpmedel som gör att även en 
döv person kan få en ”konstgjord” hörsel. Erik har en hörande familj. 
Han har gått i en hörselklass 1–6, specialklass 7–10 och går på gymnasi-
et i en dövklass. Erik kan tala svenska men betraktar svenskt teckenspråk 
som sitt första språk. Med sitt CI kan Erik höra vad andra säger och pra-
ta, men om han tar bort sitt CI så hör han ingenting. Det blir helt tyst. 
Även med CI behöver Erik se den han talar med för att inte missförstå. 
Han känner sig tryggare genom att kommunicera med teckenspråk. För 
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några månader sedan var Erik på krogen tillsammans med några av sina 
vänner. Då kom en hörande kille och knuffade till en av hans kompisar. 
Kompisen reagerade inte själv, men Erik som såg händelsen och kom 
strax bakom reagerade. Erik tog ett lätt tag i armen på den hörande killen 
för att påkalla hans uppmärksamhet på samma sätt som han ofta brukar 
göra med sina kompisar när han vill säga något till dem och de inte har 
ögonkontakt. Erik var upprörd över det han sett och ville säga åt den 
hörande killen att lugna ner sig. Men Erik fick direkt en rak höger på örat 
och den yttre delen av hans CI åkte på golvet. Vakterna kom och höll 
dem isär. Det blev senare en polisanmälan av händelsen.  

Simon har en måttlig hörselskada sedan han var liten. Han använder 
hörapparater. Simon var ute sent en kall vinterkväll och väntade på sin 
bror. Brodern var försenad. Simon frös och blev irriterad. Under tiden 
han väntade började det susa i hans öra. Han fick tinnitus. Simon var när 
detta hände 15 år gammal. Några av Simons jämnåriga kamrater med 
hörselskada har även de tinnitus. Av de jämnåriga Simon känner som är 
hörande är det ingen som har tinnitus eftersom det är ovanligt. Simon 
sitter ofta framför sin dator och spelar spel. Han är ofta hemma. Känner 
sig också ofta stressad, trött och deprimerad. Ibland går han på fest och 
då kan det bli för mycket drickande. Han blir helt enkelt för full. Vid 
något tillfälle har han också prövat narkotika. Varje dag snusar han. 
Trots att han nu är 18 år gammal har han redan snusat några år och för-
sökt sluta men inte lyckats. Hörselskadan är Simon så van vid eftersom 
han alltid haft den att han inte tänker på den. Visserligen är han tvungen 
att se ansiktet på den han talar med för att han ska vara säker på att han 
hört rätt och han undviker eller är mycket tyst i större grupper. Men hans 
tinnitus är mycket störande och besvärande särskilt om han är trött. 

Lars 17 år går i den reguljära skolan. Han har en hörselskada som in-
nebär att han bara hör på det ena örat. Han har också läs- och skrivsvå-
righeter. Lars tycker inte att det är roligt att gå skolan och brukar ofta 
skolka. Han klarar inte skolan särskilt bra och har underkänt i många 
betyg. Mattelärarens lektioner går han aldrig på för av den läraren får 
han ofta en massa gliringar och antydningar om att är ovanligt trög som 
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inte förstår utan ständigt behöver hjälp. I kontakt med skolkamraterna 
blir det ibland konflikt och han råkar ut för att han inte får vara med de 
andra. De ber Lars att försvinna från platsen för de vill inte vara med 
honom. Lars skulle önska att han hade en bästa vän i skolan, men han 
har ingen. Lars söker sig ofta bort från skolan och ner på byn. Där brukar 
han träffa några killar i 25–årsåldern. De är hörande och har inte heller 
något för sig eftersom de är arbetslösa. Ibland brukar de gå hem till nå-
gon för att spela dataspel och dricka öl. De här killarna mobbar inte Lars 
eller kör iväg honom utan här får han vara med trots att han inte alltid 
hänger med i vad som sägs. 
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Intersektionalitet 
Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv som vi i den här rapporten 
kommer att använda för att studera välfärdspolitikens konsekvenser för 
ungdomar. ”Intersektionalitet innebär att man kombinerar flera olika 
kategorier för att därigenom uppnå en mer detaljerad kunskap om ett 
visst fenomen” (Eriksson–Zetterquist & Styrhre, 2008).  

Olika metaforer brukar användas för att beskriva intersektionalitetsbe-
greppet. En metafor är att fånga verkligheten genom ett prisma där ljus-
strålen kan brytas så att en massa olika färger framträder beroende på hur 
vi rör prismat mot ljusstrålen. Vi kommer att försöka fånga verkligheten 
för olika ungdomsgrupper i Örebro län genom att studera hur ljuset kan 
brytas på olika sätt för flickor och pojkar i olika åldersgrupper och med 
olikheter när det gäller hörsel. De ungdomsgrupper vi framförallt kom-
mer att fokusera på är hörande ungdomar och hörselskadade ungdomar1. 

Med ett intersektionellt perspektiv kan den eventuella ojämlikhet som 
finns mellan pojkar och flickor med och utan funktionsnedsättning när 
det gäller hörseln bli synlig (se de los Reyes & Mulinari, 2005; Grönvik 
& Söder, 2008). 

Intersektionalitet har sin grund i den feministiska teorin och kom till 
när forskare ville visa att kvinnors villkor var olika beroende på vilken 
hudfärg, men också på vilken klass kvinnorna tillhörde. Det fanns inte 
bara en skillnad mellan kvinnor och män utan också mellan kvinnor re-
spektive mellan män. Intersektionalitetsbegreppet försöker med andra 
ord fånga tillvarons komplexitet och kan tillämpas även utanför det fe-
ministiska fältet. Intersektionalitet utgår från maktutövning och ojämlik-
het. Det är knutet till en hierarkisk och tudelad indelning av verkligheten 
som att flickor jämförs med pojkar, unga med äldre, invandrare med 
svenskar, fattiga med rika, ungdomar med funktionsnedsättning och 
ungdomar utan funktionsnedsättning. En annan jämförelse som görs är 

                                                 
1 Även döva ungdomar kan ingå. 
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mellan friska och sjuka och mellan att kunna göra något eller inte kunna 
göra det. 

I vårt samhälle sker en politisk maktutövning i välfärdens namn och i 
relation till enskilda ungdomar och deras föräldrar för att överbrygga 
grundläggande ojämlikhet. I ojämlikhetens landskap har barn och ung-
domar en social position kopplad till sin generation men som också kan 
kopplas till kön, funktionshinder, etnicitet och ofta till familjens klass. 
Alla beslut som berör barn ska enligt FN:s barnkonvention och Konven-
tionen för personer med funktionshinder (Regeringens proposition 
2008/09:28) samt enligt den svenska lagstiftningen vara för barnets bäs-
ta. Vad som är för barnet bästa är olika för olika barn och för olika grup-
per av barn. Den nya konventionen, som Sverige ratificerade i december 
2008, poängterar att barn med funktionsnedsättning fullt ut ska åtnjuta 
alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samma villkor 
som andra barn. Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter 
som andra att uttrycka sina åsikter och ska tillmätas betydelse. För att 
utöva denna rättighet ska de erbjudas stöd anpassat till funktionsnedsätt-
ning och ålder. Konventionsstaterna ska också säkerställa att fall av ut-
nyttjande, våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning 
identifieras, utreds och i förekommande fall lagförs. Konventionsstaterna 
ska enligt konventionen även underlätta inlärning av teckenspråket samt 
säkerställa att utbildning av döva och hörselskadade ges på de mest än-
damålsenliga språken, formerna och medlen för kommunikationen. 
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Figur 1. Intersektionell påverkan av individen. I livets prisma kan ljuset brytas på många 
olika sätt 
 

Tillvarons komplexitet i alla sina dimensioner kommer vi i den här 
rapporten inte att kunna behandla, men vi har valt att redovisa resultat 
från Liv & hälsa ung 2005 och Liv & hälsa ung 2007 uppdelade på kön, 
ålder och funktionell olikhet när det gäller hörseln. Vi kommer att jämfö-
ra hur de själva rapporterar sin hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av 
olika situationer. Det finns förhållandevis många barn och ungdomar 
med grava hörselskador eller dövhet i Örebro eftersom det i kommunen 
både finns en regional specialskola och ett riksgymnasium som vänder 
sig till ungdomar med behov av en audiologiskt anpassad och/eller teck-
enspråkig skolmiljö. Barn och ungdomar med lätta eller måttliga hörsel-
nedsättningar finns det däremot i Örebro län ungefär lika många som i 
andra län. När studien startade fanns ingen kunskap om hur många ung-
domar i de aktuella åldersgrupperna det kunde finnas i länet eller i Sve-
rige. 
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Relationer mellan barn och vuxna uppfattas ur maktsynpunkt som ver-
tikala relationer med barnet i en underordnad position, medan relationer 
mellan barn uppfattas som horisontella som ur maktsynpunkt kan präglas 
av jämbördighet och ömsesidighet. Barns relationer till varandra är dock 
inte entydigt horisontella utan kan växla mellan horisontalitet och verti-
kalitet. Funktionella olikheter och ålder är något som tillsammans med 
kön kan skapa skärningspunkter för det som påverkar ungdomars posi-
tion och situation något som vi återkommer till i rapporten. 



 

Att höra eller nästan inte höra 
Liv & hälsa ung 2005 och 2007 i Örebro län 

23 

3. Liv & hälsa ung 2005 och 
2007 

Denna rapport grundar sig på de två enkätundersökningar som 
genomfördes i Örebro län under april 2005 respektive 2007 och som 
riktade sig till samliga elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet. 

Undersökningarna 
Frågeformulären innehåller frågor om livsvillkor, levnadsvanor och häl-
sa.2 Till livsvillkoren räknas sociala bakgrundfaktorer som vilka man bor 
tillsammans med, föräldrarnas sysselsättning, skolmiljö som trivsel, 
elevinflytande, skolk och relationer till kamrater. Frågor om motions-, 
alkohol-, narkotika- och tobaksvanor räknas in bland levnadsvanorna. 
Förutom frågor om det allmänna hälsotillståndet ställs ett antal frågor om 
hur ofta eleverna har upplevt olika former av besvär såsom huvudvärk, 
tinnitus och värk i axlar, skuldror eller nacke. Eleverna får även svara på 
ett antal frågor relaterade till psykisk hälsa om hur ofta de till exempel 
känt sig stressade eller haft kontroll. 

År 2005 svarade ungdomar i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet 
på Liv & hälsa-studien. Två år senare svarade samma ungdomsgrupp på 
enkäten igen, men då gick de tidigare sjuorna i skolår 9 och niorna på 
gymnasiet. Enskilda individer går inte att identifiera så det är endast 
möjligt att jämföra årskullarna över tid. 

                                                 
2 Formulären finns att hämta på www.orebroll.se/samhallsmedicin  
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Det frågeformulär som har använts är i stora delar utarbetat gemen-
samt av representanter för landstingen i Sörmland, Uppsala, Västman-
land och Örebro län. Dessa landsting, inklusive Värmland, har sedan 
tidigare ett etablerat samarbete, det så kallade CDUST-samarbetet, runt 
undersökningar riktade till den vuxna befolkningen, undersökningen 
”Liv & hälsa”.  

Formuläret till eleverna i skolår 7 är kortare än det som är riktat till 
eleverna i skolår 9 samt gymnasiets andra årskurs. Vissa frågor, till ex-
empel frågor om sexualvanor och narkotikabruk, är endast ställda till 
elever i skolår 9 och år 2 på gymnasiet. Genomgående var frågeformulä-
ret 2007 något kortare än 2005 men de frågor som användes var vid båda 
tillfällena identiska frågor med något enstaka undantag.  

Eleverna besvarar anonymt frågorna i klassrummet under en lektions-
timme. De ungdomar som inte var närvarande i skolan den dag formulä-
ret besvarades har inte besvarat det senare. Detta sätt att ställa frågor är 
förenligt med FN:s barnkonvention och Konventionen för personer med 
funktionsnedsättning. 

Svarsfrekvens 
Den totala svarsfrekvensen i Liv & hälsa ung var både 2005 och 2007 
mycket god, 84 respektive 82 procent. I studien Liv & hälsa ung 2005 
ingick inte grundskoleelever från specialskolan för döva och hörselska-
dade, vilket de däremot gjorde i 2007 års undersökning. Gymnasieelever 
från RGD/RGH har ingått vid båda undersökningstillfällena men går inte 
att särskilja år 2005. Svarsfrekvensen bland de elever som år 2007 gick i 
specialskolan för döva och hörselskadade i länet och RGD/RGH var 
betydligt lägre, 56 procent, än vad som gällde länets övriga elever 
(tabell 1). 
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Tabell 1. Elevantal, antal och andel svarande elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på  
gymnasiet uppdelat efter skolår för samtliga skolor i länet år 2005 och 2007 samt separat 
för specialskolor för döva och hörselskadade år 2007. 
 

  7 9 2 Totalt 
Elevantal 2005 3 783 3 608 2 930 10 321
Antal svar 2005 3 326 3 084 2 254 8 664
Svarsprocent 2005 88 86 77 84

Elevantal 2007 3 582 3 849 3 475 10 906
Antal svar 2007 3 169 3 158 2 641 8 968
Svarsprocent 2007 89 82 76 82

varav specialskolor för döva och hörselskadade elever 2007
Elevantal 18 26 110 154
Antal svar 9 14 64 86
Svarsprocent 50 54 58 56

 

Vid undersökningen år 2007 var det en högre andel elever som inte 
svarade på frågan om de hade något funktionshinder eller handikapp än 
vid undersökningen år 2005. Det så kallade partiella bortfallet på denna 
fråga varierade mellan 15 och 17 procent beroende på typ av funktions-
hinder år 2007. Motsvarande andelar år 2005 var två till fyra procent. 
Orsaken till denna skillnad är tyvärr inte klarlagd. 
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Redovisning av resultat 
De andelar som redovisas i form av stapeldiagram i kapitel 5 ”Livsvill-
kor, levnadsvanor och hälsa” är, om inget annat anges, från undersök-
ningen Liv & hälsa ung 2007 och gäller för samtliga elever i länet upp-
delat på kön samt rapporterad hörselnedsättning eller ej. De ungdomar 
som svarat att de har en hörselnedsättning jämförs med dem utan. I den 
sistnämnda gruppen ingår ungdomar med andra typer av funktions-
hinder.  

I kapitel 6 ”Hörselskadade – en utsatt grupp” som handlar om sam-
band mellan olika faktorer inom områdena livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa och att ha en hörselskada har sambanden undersökts med hjälp av 
den statistiska metoden logistisk regression. En logistisk regressionsana-
lys bidrar till att göra jämförelserna mer renodlade. Många av de variab-
ler som har samband med exempelvis att röka, kan sinsemellan ha starka 
samband. Det sambandsmått som man får, visar inverkan av en faktor, 
med hänsyn tagen till alla andra faktorer i modellen. I kapitlet redovisas 
de faktorer som visat sig statistiskt signifikanta med en sådan analysme-
tod. Förklaringar över referensgrupper samt redovisning av resultat i 
form av oddskvoter presenteras mer utförligt i ”Bilaga 2: Logistisk re-
gression”. 

 
 
 

 

Flickornas andelar markeras med gul färg i figurerna 
och pojkarnas med blå. Om andelar för flickor och pojkar 

redovisas ihopslaget markeras dessa andelar med grön färg.  

Om inget annat anges redovisas i figurerna andelar 
uppdelat på kön och förekomst av hörselnedsättning 

för samtliga elever i skolår 7 och 9 samt gymnasiets år 2. 

Observera att de olika stapeldiagrammen i rapporten 
antingen har skalan maximerad till 50 eller 100 procent. 
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4. Hur vanligt är det?  

Eftersom det är okänt hur många ungdomar som har funktionshinder 
och då speciellt hörselnedsättning kommer vi här att presentera resul-
tat från Liv & hälsa ung från både år 2005 och år 2007 för att ge en 
bild av läget. 

Hörselnedsättning 
Det råder en stor osäkerhet om hur många barn och ungdomar som har 
en hörselnedsättning. Enligt Hörselskadades Riksförbunds Årsbok 2007 
fanns det i Örebro län 19 ungdomar i åldersgrupperna 16–20 år registre-
rade hos pedagogiska hörselvården i länet. Uppgifter från Barn- och 
ungdomshabiliteringen vid Örebro läns landsting visar att 68 ungdomar i 
åldern 13–19 år var aktuella inom hörsel- och dövverksamheten i februa-
ri 2009. Samtidigt fanns i Audiologiska klinikens register 154 ungdomar 
i samma åldersgrupper registrerade och gick på regelbundna kontroller. 
Dessutom fanns det ytterligare ungdomar med lätta hörselnedsättningar i 
kontakt med kliniken. Det här visar på att registreringen endast täcker 
upp en liten del av gruppen inte minst när det gäller ungdomar med lätta-
re hörselskador. Det visar också att mörkertalet är stort när det gäller 
ungdomar med hörselnedsättning som får stöd. Data från befolkningsun-
dersökningar indikerar att en betydande andel har hörselnedsättning. 
Från den nationella folkhälsoenkäten framgår att cirka tio procent i ål-
dersgruppen 16–29 år är hörselnedsatta (Boström, 2008). Från undersök-
ningen Liv & hälsa 2008 i den vuxna befolkningen framkommer att fem 
procent av ungdomarna som är 18–19 år i Örebro län har angett att de 
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har en hörselnedsättning.3 Mycket tyder på att det såväl i Örebro län som 
på andra platser i landet finns ett mörkertal framförallt när det gäller 
ungdomar med lättare eller ensidiga hörselskador. 

Av ungdomarnas svar från undersökningarna framgår om de har en el-
ler flera funktionsnedsättningar. Frågan som ungdomarna har svarat på 
är: ”Har du något av följande funktionshinder/handikapp?” De alternativ 
som kunde kryssas i var ”hörselnedsättning”, ”synnedsättning som inte 
kan korrigeras med glasögon eller linser”, ”rörelsehinder”, ”läs-/skriv-
svårigheter” och ”annat”. Svarsalternativen var ”ja” eller ”nej”. Resulta-
ten från undersökningarna både år 2005 och 2007 visar alltså hur många 
av ungdomarna i Örebro län som själva uppfattar att de har något eller 
några funktionsnedsättningar.  

Det allra vanligaste funktionshindret av de angivna är läs- och skriv-
svårigheter (se tabell 2). Det är mellan fem och sju procent av eleverna 
som rapporterar att de har den typen av funktionshinder. Att ha läs- och 
skrivsvårigheter är något vanligare bland äldre än bland yngre ungdo-
mar. Av studien framgår inte vilken typ av läs- och skrivsvårigheter det 
rör sig om. Hörselnedsättning är den näst vanligaste funktionsnedsätt-
ningen, vilket fyra till sju procent av eleverna har. 
 
Tabell 2. Andel (%) elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet med olika typer av 
funktionshinder uppdelat efter skolår och undersökningsår. 

 2005 2007 
 7 9 2 7 9 2 

Läs- & skrivsvårigheter 6 7 7 5 7 7 
Hörselnedsättning 4 5 7 4 5 7 
Synnedsättning 3 3 3 2 4 3 
Rörelsehinder 1 1 1 1 2 1 
Annat funktionshinder 5 4 3 6 6 5 
 

Att ha en synnedsättning som inte kan korrigeras med glasögon eller 
linser rapporteras av cirka tre procent av ungdomarna och rörelsehinder 
av cirka en procent.  

                                                 
3 Källa: Resultat från enkätundersökningen ”Liv & hälsa 2008”, Samhällsmedicinska enheten, 
Örebro läns landsting, ej publicerat. 
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Mellan tre och sex procent av eleverna rapporterar att de har ett annat 
funktionshinder än något av de redan nämnda. Det är en grupp som sna-
rare minskar än ökar med ålder. Vilken typ av funktionshinder det gäller 
är inte preciserat. Det kan vara många helt olika typer av funktionshin-
der. De mönster som den ovanstående tabellen (tabell 2) visar är stabila. 
Det ungdomarna rapporterar 2005 stämmer mycket väl överens med 
rapporteringen 2007. 

Pojkar har, oavsett skolår, en något högre andel med hörselnedsättning 
jämfört med flickor. För båda könen gäller att andelen med hörselned-
sättning är lägst i skolår 7 och högst i år 2 på gymnasiet (figur 2). 
 

 

 
Figur 2. Andel elever  
i skolår 7 och 9 samt 
år 2 på gymnasiet med 
hörselnedsättning  
uppdelat på kön och 
skolår år 2007. 
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Antalet pojkar som uppger att de har en hörselnedsättning är högre än 
antalet flickor oavsett skolår. Totalt uppger 177 flickor och 232 pojkar 
att de har en hörselnedsättning (tabell 3). Majoriteten av de 414 elever 
som år 2007 rapporterat att de har en hörselnedsättning kommer från 
andra skolor än de särskilda skolor för döva och hörselskadade elever 
som finns i Örebro kommun (se även tabell 1). 
 
Tabell 3. Antal svarande elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet år 2007 som har 
uppgett att de har en hörselnedsättning uppdelat på kön och skolår. 

 Antal elever som har hörselnedsättning 
Skolår Flickor Pojkar Totalt4 

7 44 53 98 
9 59 81 144 
2 74 98 172 

Totalt 177 232 414 
 

Bland de elever som svarade på frågan om funktionshinder år 2007 
uppgav fem procent av eleverna att de hade hörselnedsättning. Enligt 
SCB bodde i december år 2007 drygt 26 600 ungdomar i åldern 13–19 år 
i Örebro län.5 En skattning utifrån de här siffrorna innebär att det i  
Örebro län sannolikt kan finnas drygt 1 300 ungdomar i åldern 13–19 år 
med en hörselskada. De flesta av dem går i vanliga skolor och har lätta 
eller måttliga hörselskador. I hela Sverige bodde år 2007 omkring 
875 000 ungdomar i åldern 13–19 år.  

Om man utifrån andelen ungdomar som i Örebro läns enkät angav att 
de hade en hörselnedsättning skulle det i Sverige finnas drygt 43 700 
hörselskadade tonåringar i åldern 13–19 år i Sverige. Huvuddelen av de 
hörselskadade ungdomarna i Sverige går i den vanliga grundskolan eller 
gymnasiet eftersom det bara finns cirka 1 000 elever som går i någon av 
de regionala specialskolorna det vill säga på grundskolenivå samt på 
riksgymnasiet för döva eller gravt hörselskadade. Det kan dessutom 
finns några hörselskadade elever som går på så kallade profilskolor. 

                                                 
4 Fem elever, en i skolår 7 och fyra i skolår 9, har ej angivit kön. 
5 Källa: Statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se 2009-03-02  
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Bilden som framstår är alltså att det finns ett mycket stort antal elever 
med lätta/måttliga hörselskador ute i den vanliga skolan. Samtidigt visar 
den hörselscreening som sedan några år tillbaka görs av nyfödda barn på 
Universitetssjukhuset i Örebro att förhållandevis få barn föds med grava 
hörselskador (Carlsson, 2009). Under åren 2007 och 2008 var det 11 
barn vartdera året. Av de 22 barnen har tre opererats med CI, ytterligare 
två har erbjudits CI, men deras döva föräldrar har tackat nej. Dessutom 
har 14 av barnen hörapparat, en har en enkelsidig hörselnedsättning och 
två saknas uppgift om. Det tycks alltså vara förhållandevis få barn som 
föds döva eller med grava hörselskador, men även det kan variera mellan 
olika år. Det sker en fördubbling av antalet barn som går på kontroller 
för sin hörselskada när de börjar skolan och i tonåren är det tre till fyra 
gånger så många ungdomar som förskolebarn. Ökningen kan bero på 
inflyttning, men också på att barnen utvecklar en hörselskada eller att en 
befintlig hörselskada upptäcks när kraven på delaktighet förändras och 
ökar. Då kan också lätta och måttliga hörselskador få större betydelse. 

Den åldersrelaterade bilden stärks av tidigare resultat från unga poj-
kars mönstring där även variationen över år blir tydlig. Resultaten från 
mönstringen 1995, som är det senaste resultatet som presenterats, visade 
att så många som 16 procent av de unga männen hade en lätt eller mått-
lig hörselskada (Muhr, Rasmussen & Rosenhall, 2007). Ungdomar med 
grav hörselskada/dövhet ingick inte i studien eftersom de inte mönstrade. 
Vid mönstringen genomfördes mätningar med audiogram, med vilket 
kan upptäckas dolda hörselnedsättningar. Det var alltså ingen självskatt-
ning av hörselnedsättning som vid undersökningarna Liv & hälsa ung. 
Resultaten från de sex årskullar, födda 1953, 1958, 1963, 1968, 1973 och 
1977, man gjort mätningar från visade stor skillnad. Andelen unga män 
med hörselnedsättning varierade mellan 10 och 16 procent. Det är alltså 
stor skillnad mellan andelen som konstateras ha en hörselskada vid neo-
natalscreeningen och vid mönstringens screening, men det är också två 
helt skilda grupper när det gäller svårighetsgrad i hörselnedsättning. Det 
är snarare så att den ena gruppen skulle kunna läggas till den andra för 
att få en bild av helheten och variationen. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att det i Örebro i den vanliga skolan 
tycks finnas en cirka sju gånger så stor grupp6 i skolår 9 med lätta/ mått-
liga hörselskador som den grupp av ungdomar i samma skolår med grava 
hörselskador eller dövhet som går i specialskolan. Liv & hälsa ung-
studierna ger unika möjligheter att visa på situationen även för ungdomar 
med lätta och måttliga hörselskador och då utifrån ungdomarnas eget 
perspektiv. 

Ett eller flera funktionshinder 
Mellan 14 och 18 procent av eleverna anger att de har minst ett funk-
tionshinder (tabell 4). Det är alltså ingen liten grupp. Hur många det är 
kan variera något mellan de olika åldersgrupperna. Mellan två och fyra 
procent rapporterar att de har mer än ett funktionshinder. Det finns alltså 
även en ganska stor grupp av ungdomar med multipla funktionsnedsätt-
ningar i den vanliga skolan. Noteras bör att i studien ingår troligen inte 
mer än enstaka ungdomar med utvecklingsstörning. 
 
Tabell 4. Andel (%) elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet med olika antal funk-
tionshinder uppdelat efter skolår och undersökningsår. 

 2005 2007 
 7 9 2 7 9 2 

Inget funktionshinder 85 84 82 86 84 82 
Ett funktionshinder 13 12 15 12 12 14 
Minst två funktionshinder 2 3 3 2 4 4 
 

                                                 
6 Enligt (Brunnberg, Lindén-Boström & Berglund, 2007) hade 149 elever år 2005 i skolår 9 hörsel-
nedsättning. I specialskolan för döva och gravt hörselskadade gick 21 elever i skolår 9 samma år. 
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I den vanliga grundskolan har alltså omkring var sjätte elev en eller 
flera funktionsnedsättningar. Till en av de största grupperna med ung-
domar med funktionshinder hör hörselskadade ungdomar. Det finns yt-
terligare ungdomar som har en identifierad funktionsnedsättning och 
som går i specialskola eller specialklass. Siffran skulle sannolikt bli nå-
gon procentandel högre om även de hade ingått i studien. Samtidigt kan 
man konstatera att den största gruppen av ungdomar med funktionsned-
sättning går i den vanliga skolan. Det finns sannolikt också ett flertal 
ungdomar som har någon form av kronisk sjukdom som till exempel 
astma, epilepsi eller diabetes. En studie från Canada visar att drygt 30 
procent av skolbarnen har åtminstone en kronisk sjukdom eller funk-
tionsnedsättning (se McDougall m.fl.). 

År 2007 var andelen hörselskadade ungdomar med minst ytterligare 
en funktionsnedsättning 34, 48 respektive 35 procent bland elever i skol-
år 7, skolår 9 respektive år 2 på gymnasiet. Den vanligaste funktionsned-
sättningen förutom hörselnedsättningen var läs- och skrivsvårigheter. 
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5. Livsvillkor, levnadsvanor 
och hälsa  

När det gäller hörselskadade ungdomar är det idag mindre känt hur 
deras livsvillkor, levnadsvanor eller hälsa ser ut. I detta kapitel kom-
mer därför de hörselskadade ungdomarnas situation beskrivas och 
jämföras med dem utan hörselnedsättning. Resultaten i detta kapitel är 
från Liv & hälsa ung 2007 med ett undantag då resultaten är från Liv 
& hälsa ung 2005. 

Livsvillkor 

Boende 

Familjeförhållanden med avseende på boendet skiljer sig åt mellan hö-
rande och hörselskadade. Bland eleverna med hörselnedsättning är det 
mindre vanligt att bo med båda sina föräldrar än bland elever utan hör-
selnedsättning, vilket gäller oavsett skolår (tabell 5). 
 
Tabell 5. Andel (%) elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet med respektive utan 
hörselnedsättning med olika familjeförhållanden år 2007. 

 Hörselskadade Hörande 
 7 9 2 7 9 2 

Bor tillsammans med båda 
sina föräldrar 56 48 53 66 63 60 

Bor tillsammans med en 
förälder 9 16 17 11 16 17 

Bor växelvis hos båda 
föräldrarna 33 26 11 22 20 16 

Bor ensam 0 8 12 0 1 3 

Bor med någon annan vuxen, 
syskon eller pojk-/flickvän 1 2 7 1 1 4 
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Andelen ungdomar som bor växelvis hos sina föräldrar är högre bland 
elever med hörselnedsättning i skolår 7 och 9 än de hörande i motsva-
rande skolår och det motsatta gäller för elever i år 2 på gymnasiet. 
De här resultaten kan vara både ett tecken på skillnader i familjeförhål-
landen, det vill säga att de hörselskadade ungdomarnas föräldrar oftare 
separerar än de hörande ungdomarnas och på att de hörselskadade ung-
domarna själva tidigt flyttar hemifrån. Känt är att många ungdomar som 
går på den regionala specialskolan och på riksgymnasiet tidigt flyttar 
hemifrån. De kan under veckorna bo i kollektivboende eller hos vecko-
hemsfamiljer.  

Att observera är även att i skolår 9 och år 2 på gymnasiet är det betyd-
ligt vanligare att elever med nedsatt hörsel bor ensamma eller med någon 
annan vuxen, syskon eller pojk-/flickvän än bland de hörande eleverna. 
Det här kan tolkas som att de tidigt kan etablera sig som vuxna i eget 
boende. 

Skola 

Majoriteten elever trivs i skolan, ungdomar med hörselnedsättning dock i 
klart lägre grad än andra (figur 3). Speciellt stor, 15 procentenheter, är 
skillnaden bland pojkarna. Flickor med hörselnedsättning trivs i skolan i 
något större utsträckning än motsvarande grupp pojkar. Detta är ett om-
vänt förhållande mot vad som gäller för dem utan hörselnedsättning, det 
vill säga där är det pojkarna som trivs i högre grad. 
 

 
Figur 3. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
trivs mycket/ganska 
bra i skolan uppdelat 
på kön och förekomst 
av hörselnedsättning 
år 2007. 
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Skolk är betydligt vanligare bland elever med hörselnedsättning jäm-
fört med övriga (figur 4). Speciellt gäller detta pojkarna där närmare tre 
av tio brukar skolka minst två gånger i månaden. Motsvarande andel 
bland elever utan hörselnedsättning är cirka en av åtta elever. Skolk är 
totalt sett inte så vanligt i skolår 7. Det är främst elever i nian och fram-
för allt gymnasieelever som skolkar från skolan. 
 

 
Figur 4. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
brukar skolka minst två 
gånger i månaden 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
 
 
 
 

 
Utsatthet för mobbning är nästan dubbelt så vanligt bland hörsel-

skadade elever jämfört med andra och det gäller både flickor och pojkar 
(figur 5). Var femte elev med hörselnedsättning svarar att de minst  
någon gång under terminen blivit mobbad av någon eller några av sina 
skolkamrater. Till skillnad från skolk är mobbning vanligast i skolår 7 
och minst vanligt på gymnasiet. 
 

 
Figur 5. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
blivit mobbade minst 
en gång under termi-
nen uppdelat på kön 
och förekomst av 
hörselnedsättning år 
2007. 
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Det förekommer att elever känner sig kränkta eller illa behandlade i 
skolan. I enkäten till eleverna i skolår 9 och år 2 på gymnasiet ställdes 
frågan ”Har du blivit kränkt eller illa behandlad av någon vuxen på  
skolan den här terminen?”. Elever med hörselnedsättning upplever detta 
i högre grad än andra, 22 jämfört med 18 procent bland flickor och 28 
jämfört med 16 procent bland pojkar har känt sig kränkta eller illa  
behandlade en eller flera gånger under terminen (Figur 6). 
 

 
Figur 6. Andel elever 
i skolår 9 samt  
gymnasiets år 2 som 
blivit kränkta av någon 
vuxen på skolan minst 
en gång under terminen 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
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Levnadsvanor 

Tobak 

Rökning är betydligt vanligare bland ungdomar med hörselskada jäm-
fört med andra. För flickornas del är det nästan dubbelt så hög andel som 
är dagligrökare och bland pojkarna med hörselnedsättning är andelen 
nära fem gånger högre (figur 7). Generellt sett är det vanligast att flickor 
röker, men bland ungdomarna med hörselnedsättning är det däremot 
pojkarna som har högst andel dagligrökare. 
 

 
 
Figur 7. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
röker dagligen upp-
delat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 

 
 

 
 

Snusning är framför allt en manlig vana. Bland de hörselskadade 
flickorna är det ändå sex procent som anger att de snusar varje dag, vil-
ket inte skiljer sig så mycket från de hörande pojkarna (figur 8). Andelen 
pojkar med hörselnedsättning som snusar är i det närmaste tre gånger så 
hög som bland hörande. 

 
 
 
Figur 8. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
snusar dagligen upp-
delat på kön och före-
komst av hörselned-
sättning år 2007.  

 
 

8

15
19

4

0

10

20

30

40

50

Hörande Hörselskadade Hörande Hörselskadade

Flickor Pojkar

Pr
oc

en
t

1
6

29

10

0

10

20

30

40

50

Hörande Hörselskadade Hörande Hörselskadade

Flickor Pojkar

Pr
oc

en
t



 

Att höra eller nästan inte höra 
Liv & hälsa ung 2005 och 2007 i Örebro län 

40 

 

Alkohol 

Frågorna om alkohol i formuläret till Liv & hälsa ung 2007 skilde sig 
både till omfång och innehåll beroende på om de ställdes till elever i 
skolår 7 eller till skolår 9 och år 2 på gymnasiet. De två sistnämnda  
besvarade en mer omfattande enkät, speciellt med avseende på alkohol- 
och narkotikafrågor. Här redovisas därför endast resultat från ungdomar-
na i nian och gymnasiet. Ett sätt att ur ett riskperspektiv beskriva ung-
domarnas alkoholvanor är att använda de så kallade AUDIT-frågorna7. 
Hörselskadade ungdomar har i avsevärt högre grad än andra en riskfylld 
alkoholkonsumtion (figur 9). Var tredje flicka och pojke med hörsel-
nedsättning kan klassas som riskkonsument. Bland de hörande rör det sig 
om 23 procent för flickorna och 18 procent för pojkarna. 
 

 
 
Figur 9. Andel elever i 
skolår 9 samt år 2 på 
gymnasiet som är 
riskkonsumenter av 
alkohol enligt AUDIT 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 

 
 

 

                                                 
7 Riskkonsumtion enligt AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) beräknas utifrån tre 
frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en större 
mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Indexet kan anta värde 0–12. Kvinnor som har 6–12 poäng 
och män som har 8–12 poäng klassas som riskkonsumenter. 
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Berusningsdrickande är också en form av riskkonsumtion. I enkäten 
ställdes också frågan ”Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du 
druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad?”. Mönstret för  
ungdomar som berusar sig relativt ofta, det vill säga minst två gånger i 
månaden påminner i stort om det som framgår av riskkonsumtion enligt 
AUDIT-frågorna. Att dricka sig berusad är vanligast bland de hörselska-
dade eleverna. Fyra av tio pojkar, 40 procent, i den gruppen berusar sig 
minst två gånger per månad jämfört med två av tio, 22 procent, bland 
hörande. För flickornas del är skillnaden inte lika stor, 25 jämfört med 
18 procent. 

En aspekt av alkoholkonsumtion är att själv ha blivit skadad eller  
råkat illa ut på grund av att ha druckit alkohol. Det kan exempelvis röra 
sig om olyckor, bråk med vänner eller föräldrar, slagsmål, oönskat sex 
eller oskyddat sex, att man blivit bestulen eller förlorat värdesaker.  
Hörselskadade ungdomar råkar genom sitt alkoholdrickande illa ut i 
högre grad än hörande (figur 10). Detta gäller mer än var tredje hörsel-
nedsatt flicka och pojke, vilket kan jämföras med 25 respektive  
20 procent bland hörande flickor och pojkar utan hörselnedsättning. 
 
 

 
Figur 10. Andel elever 
i skolår 9 samt år 2 på 
gymnasiet som råkat 
illa ut minst en gång 
på grund av att de 
druckit alkohol upp-
delat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
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Narkotika 

Frågor om narkotika har endast ställts till eleverna i skolår 9 och år 2 på 
gymnasiet och således inte till de yngsta eleverna i undersökningen. Av 
frågan ”Har du någon gång använt narkotika?” framkommer att detta är 
mer än dubbelt så vanligt bland de hörselskadade flickorna och pojkarna 
(figur 11). Var fjärde pojke med hörselnedsättning och var tionde utan 
hörselnedsättning har använt narkotika. Bland flickor med hörselnedsätt-
ning har 18 procent använt narkotika, vilket är 10 procentenheter högre 
än bland de flickor som inte har hörselnedsättning. 
 

 
 
 
Figur 11. Andel elever i 
skolår 9 samt år 2 på 
gymnasiet som använt 
narkotika någon gång 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
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Fysisk aktivitet 

Vikten av fysisk aktivitet påtalas i många sammanhang. Det är också 
många ungdomar som tränar på sin fritid. Det finns dock en skillnad 
härvidlag, framför allt bland pojkarna, mellan hörselskadade ungdomar 
och andra till de förras nackdel.  

Bland de hörselskadade pojkarna är det endast 56 procent som på sin 
fritid tränar i mer än 30 minuter minst två gånger i veckan (figur 12). 
Detta kan jämföras med 76 procent för dem utan hörselnedsättning.  
För flickornas del är skillnaden inte lika uttalad. 
 

 
 
Figur 12. Andel elever 
i skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
tränar mer än 30 
minuter på sin fritid 
minst två gånger i 
veckan uppdelat på 
kön och förekomst av 
hörselnedsättning år 
2007. 
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Simkunnigheten är även det något som skiljer mellan hörselskadade 
och övriga. I Liv & hälsa ung har simkunnigheten mätts med frågan 
”Kan du simma 200 meter?”. Bland pojkar med hörselnedsättning anger  
81 procent att de kan simma den här sträckan (figur 13) . Det är elva 
procentenheter lägre än vad som gäller för hörande pojkar. Det är även 
mindre vanligt att hörselskadade flickor kan simma än bland hörande 
flickor, men skillnaden är något mindre för deras del. 

 
 
Figur 13. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
kan simma 200 meter 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
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Hälsa 

Allmän hälsa 

Svenska ungdomar har generellt sett en god allmän hälsa och detta gäll-
er även ungdomarna i denna studie. Flickorna har en lägre andel som 
säger att de mår bra jämfört med pojkarna, vilket gäller såväl i skolår 7 
och 9 som år 2 på gymnasiet. I gruppen hörselskadade framkommer  
däremot inte denna skillnad i hälsa mellan könen (figur 14). Bland dem 
är det en lika stor andel flickor och pojkar som säger att de mår bra eller 
mycket bra och den andelen är lägre än bland hörande. Drygt sju av tio 
med hörselnedsättning anser att de har en bra eller mycket bra hälsa. 
Bland de hörande är det däremot drygt var åttonde flicka och drygt var 
nionde pojke som säger att de mår bra. 

 

 
Figur 14. Andel elever 
i skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
har mycket bra/bra 
allmän hälsa uppdelat 
på kön och förekomst 
av hörselnedsättning 
år 2007. 

 
 
 

Olycksfall 

I undersökningen 2005 fick eleverna svara på om de under det senaste 
året blivit skadade eller varit med om någon olycka som lett till att de 
fick uppsöka vårdcentral, tandläkare eller sjukhus. De som svarat ja på 
denna fråga fick även svara på två följdfrågor om vad de gjorde när  
skadorna/olyckorna inträffade och var detta i så fall skedde. 
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Det är vanligare att ungdomar med hörselnedsättning råkar ut för 
olycksfall eller skador jämfört med övriga. Bland flickorna med hörsel-
nedsättning hade 22 procent varit med om en olycka/skada som lett till 
vårdkontakt och 16 procent hade varit med om minst två (figur 15). För 
hörande flickor var motsvarande andelar 17 respektive 7 procent. Var 
femte pojke med hörselnedsättning hade varit med om en olycka/skada 
och 25 procent hade varit med om minst två. Motsvarande andelar bland 
övriga pojkar var 21 (en olycka/skada) respektive 10 procent (minst två).  
 

Hörselskadade flickor Hörselskadade pojkar 

62%
22%

16%

Ej olycksfall/skada
1 gång
2 eller fler gånger

55%

20%

25%

Ej olycksfall/skada
1 gång
2 eller fler gånger  

Figur 15. Andel bland elever med hörselnedsättning i skolår 7 och 9 samt gymnasiets år 2 
som under det senaste året blivit skadade eller varit med om en olycka som lett till att de 
uppsökt vårdcentral, tandläkare eller sjukhus, år 2005. 

De största skillnaderna mellan hörselskadade och hörande elever i hur 
vanligt det är att under det senaste året ha blivit skadad eller varit med 
om någon olycka som lett till vårdkontakt återfinns således bland dem 
som varit med om detta två eller fler gånger. Det är mer än dubbelt så 
vanligt bland flickorna och pojkarna med hörselnedsättning som bland 
de hörande ungdomarna. De hörselskadade elever som bor ensamma 
verkar vara en särskilt utsatt grupp i det här avseendet med en högre 
andel olycksdrabbade. Gruppen är dock liten varför inte alltför långt-
gående slutsatser kan dras.  
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Det är vanligast att en skada eller olycka inträffat i samband med  
någon sport eller idrott, och det gäller oavsett kön och hörselfunktion 
(tabell 6). Olycka i samband med att åka moped eller MC är dubbelt så 
vanligt bland hörselskadade pojkar jämfört med hörande. Den skillnaden 
finns inte mellan hörande och hörselskadade flickor. Att ha festat i sam-
band med olyckstillfället är mer än dubbelt så vanligt bland hörselskada-
de elever än bland hörande, 15–16 procent av olyckorna bland flickor 
respektive pojkar med hörselnedsättning skedde i samband med festande. 
Även att ha varit i slagsmål då olyckan/skadan inträffade är mer  
förekommande bland hörselskadade flickor och pojkar.  
 
Tabell 6. Fördelning (%)8 av aktiviteter vid skade- eller olyckstillfället för elever i skolår 7 
och 9 samt gymnasiets år 2 uppdelat på flickor och pojkar med eller utan hörselnedsättning 
år 2005. 

 Flickor Pojkar 
 Hörande Hörsel-

skadade 
Hörande Hörsel-

skadade 
Åkte skridskor, skidor 
eller snowboard 6 5 13 11 

Åkte inlines eller  
skateboard 1 4 5 7 

Red 10 8 1 4 

Tävlade, tränade i någon 
annan sport 27 16 28 20 

Promenerade/sprang 9 7 6 10 

Cyklade 9 7 11 12 

Åkte moped eller MC 5 4 10 21 

Festade 6 15 5 16 

Slogs 5 10 10 26 

Annat 42 53 34 34 

                                                 
8 Observera att andelarna är beräknade på samtliga som svarat på respektive aktivitet. Då en person 
kan ha varit med om fler än en olycka blir summan av andelarna mer än 100 procent. 
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Hemmet är den enskilda plats där skador eller olyckor oftast sker 
bland hörselskadade flickor, vilket inte är fallet bland hörande flickor 
(figur 16). Även bland pojkarna är det betydligt mer förekommande med 
olyckor i hemmet bland hörselskadade än bland hörande. Det motsatta 
förhållandet, att det är vanligare bland hörande än bland ungdomar med 
hörselnedsättning, gäller för skador/olyckor på någon idrottsanläggning. 
En stor del av olyckorna hos både hörande och hörselskadade flickor och 
pojkar sker även på väg till eller från skolan eller i skolan9.  
 

Hörselskadade flickor Hörande flickor 

Bostads-
området

6%

Idrotts-
anläggning

17%

Annan plats
26%
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28% Idrotts-

anläggning
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Hörselskadade pojkar Hörande pojkar 
Annan plats

21%

Hemma
20%

Skolan
27%

Stan/ 
centrum
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Idrotts-
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Figur 16. Fördelning av platser där skadan/olyckan inträffat för elever i skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 uppdelat på flickor och pojkar med eller utan hörselnedsättning år 2005. 

                                                 
9 Alternativen för ”Skolan” var: på väg till eller ifrån skolan, på skolgården, i gymnastiksalen i 
skolan eller på annan plats i skolan. 
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Besvär 

Att ha värk i axlar, skuldror eller nacke är generellt mest förekomman-
de bland flickor. I en jämförelse mellan ungdomar med hörselnedsätt-
ning respektive hörande ungdomar framkommer dock att hörselskadade 
pojkar anger sådan värk i samma utsträckning som hörande flickor (figur 
17). Vanligast är det emellertid hos flickor med hörselnedsättning där 
nästan var tredje anger att de ofta eller alltid haft värk i axlar, skuldror 
eller nacke under den senaste tremånadersperioden. 
 

 
Figur 17. Andel elever 
i skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
har haft värk i axlar, 
skuldror eller nacke 
ofta eller alltid de tre 
senaste månaderna 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
 
 
 
 

Generellt sett anger flickor oftare än pojkar att de har huvudvärk. An-
delen är högst bland de hörselskadade flickorna där var fjärde säger att 
de ofta eller alltid under de tre senaste månaderna har haft huvudvärk 
(figur 18). Pojkar med hörselnedsättning rapporterar huvudvärk i mer än 
dubbelt så hög grad som pojkar utan hörselskada. 
 

 
Figur 18. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
haft huvudvärk 
(ej migrän) ofta eller 
alltid de tre senaste 
månaderna uppdelat 
på kön och förekomst 
av hörselnedsättning 
år 2007. 
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Det är betydligt vanligare att ungdomar med hörselnedsättning  

sover oroligt jämfört med övriga (figur 19). Bland flickorna i den först-
nämnda gruppen gäller det nästan var fjärde elev och bland pojkarna var 
femte. 
 

 
Figur 19. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
haft orolig sömn ofta 
eller alltid de tre se-
naste månaderna 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
 
 
 

 
Trötthet anges av många elever och generellt sett är det vanligare 

bland flickor än bland pojkar. Ungdomar med hörselnedsättning rappor-
terar i högre grad än andra att de ofta eller alltid under de senaste tre 
månaderna har känt trötthet (figur 20). Bland flickorna i den förstnämnda 
gruppen gäller det drygt två tredjedelar och bland pojkarna drygt hälften. 
För de hörselskadade pojkarnas del är det i nivå med vad som gäller för 
de hörande flickorna. 

 
 
Figur 20. Andel elever 
i skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
känt trötthet ofta eller 
alltid de tre senaste 
månaderna uppdelat 
på kön och förekomst 
av hörselnedsättning 
år 2007. 
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Psykisk hälsa 

Andelen som känt sig nedstämda ofta eller alltid de tre senaste månader-
na är betydligt högre bland elever med hörselnedsättning än bland elever 
utan. Denna skillnad är speciellt uttalad bland pojkarna där andelen  
pojkar med hörselskada som varit nedstämda är nära fyra gånger så hög 
som bland hörande pojkar och fem procentenheter högre än bland  
hörande flickor (figur 21). 

 
 
Figur 21. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
känt sig nedstämda 
ofta eller alltid de tre 
senaste månaderna 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
 

 
 

Mer än hälften av flickorna med hörselnedsättning rapporterade att de 
ofta eller alltid kände sig stressade (figur 22). Det var också en betydligt 
större andel av de hörselskadade pojkarna som kände sig stressade  
jämfört med andelen pojkar utan hörselnedsättning. Generellt kan man 
dock säga att flickor mer än pojkar rapporterade stress. 
 

 
 
Figur 22. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
känt sig stressade ofta 
eller alltid de tre se-
naste månaderna 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
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Kontroll och framtidstro 

Andelen som känt sig ha kontroll ofta eller alltid de tre senaste måna-
derna är lägre bland flickorna än bland pojkarna (figur 23). Det är,  
oavsett kön, mindre vanligt att elever med hörselnedsättning känt att de 
har kontroll. 
 

 
Figur 23. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
känt sig ha kontroll ofta 
eller alltid de tre  
senaste månaderna 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 
 
 
 
 
 

 

Majoriteten elever ser ljust på sin framtid, men de hörselskadade i 
mindre utsträckning än andra (figur 24). För ungdomar med hörsel-
nedsättning är det ingen skillnad mellan flickor och pojkar. 
 

 
Figur 24. Andel elever i 
skolår 7 och 9 samt 
gymnasiets år 2 som 
ser mycket eller gans-
ka ljust på framtiden 
uppdelat på kön och 
förekomst av hörsel-
nedsättning år 2007. 

 
 
 

Sammanfattningsvis framträder en bild av att ungdomar med hörsel-
nedsättning är mer utsatta såväl när det gäller olika livsvillkor som  
levnadsvanor och hälsa jämfört med ungdomar utan hörselnedsättning. 
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6. Hörselskadade –  
en utsatt grupp 

I detta kapitel görs en statistisk analys där olika faktorer som handlar 
om ungdomars livsvillkor och levnadsvanor studeras samtidigt för att 
se vilka som har starkast samband med att ha en hörselnedsättning. 
Det här är en analys av intersektionell karaktär, det vill säga där sam-
spelet och styrkan i sambandet mellan olika förhållanden granskas. 
Resultaten grundar sig här på en logistisk regression av data från Liv 
& hälsa ung 2005. 

Starka samband med hörselskada 
Ett antal faktorer har från enkäten år 2005 valts ut till att studera sam-
band mellan olika livsvillkor, levnadsvanor och hörselnedsättning. De 
faktorer som vi använt oss av i analyserna är de som i tidigare undersök-
ningar visat sig ha ett starkt samband med hälsan (Lindén-Boström, 
Persson, 2007; Lindén-Boström, Persson, 2008). Med hjälp av logistisk 
regression går det att undersöka vilka faktorer som statistiskt har ett 
starkt samband med hörselskada. Avslutningsvis studeras även samban-
det med de hörselskadade ungdomarnas hälsa. Relationen mellan livs-
villkor och levnadsvanor och att vara hörselskadad flicka respektive 
pojke redovisas i figur 25 och 26. Figurerna illustrerar vilka faktorer som 
har ett statistiskt säkerställt samband för ungdomar med hörselskada i 
förhållande till hörande ungdomar. När det finns ett statistiskt säkerställt 
samband illustreras det som ”ovaler”. Siffrorna inom parentes beskriver 
de signifikanta sannolikheterna, så kallade oddskvoter. Om exempelvis 
en oddskvot är 2,1 i flickornas modell att vara utsatt för våld i skolan 
betyder det att det är mer än dubbelt så hög sannolikhet att en flicka som 
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varit utsatt för våld i skolan är hörselskadad. Övriga faktorer som ingår i 
resultatet och har betydelse, men som inte har något statistiskt säkerställt 
samband med hörselnedsättning i den logistiska regressionen är redovi-
sade i ”molnet”. Se även ”Bilaga 2: Logistisk regression” för en mer 
detaljerad beskrivning över samtliga faktorer som ingår i analysen. 

Den faktor bland livsvillkoren som har starkast samband med att ha 
hörselnedsättning hos flickor är att bo ensam (figur 25). Det är över fyra 
gånger så vanligt att vara hörselskadad bland flickor som bor ensamma i 
jämförelse med dem som bor tillsammans med båda föräldrarna. Det här 
resultatet kan ha ett samband med skillnader i skolform eftersom även 
hörselskadade från riksgymnasiet deltog i studien. Hörselskadade och 
döva ungdomar kan komma från hela landet till riksgymnasiet och bor 
därför ofta inte hos sina föräldrar. Skolform var dock inte en faktor vi 
kunde ta in i analysen eftersom vi inte kände till den för varje enskild 
elev. Analysen visar också att det är fler flickor i skolår 9 som har en 
hörselnedsättning jämfört med dem som går i skolår 7. Detta gäller 
flickor med lätta och måttliga hörselskador som går i den vanliga skolan. 
För de skolåren deltog inga ungdomar från specialskolan i undersök-
ningen år 2005. Det är väl känt att antalet hörselskadade ökar med ålder.  

Den statistiska analysen visar också att det är mer än dubbelt så hög 
sannolikhet att ha en hörselnedsättning bland de flickor som inte har 
kamrater i skolan som vill vara med dem samt bland dem som har blivit 
slagna, sparkade eller utsatta för våld på skolan under terminen. Hörsel-
skadan kan tolkas som ett funktionshinder, vilket får en stark och negativ 
påverkan på samspelet och möjligheten till umgänge med jämnåriga. 

Men det är inte bara negativa samband för när det gäller demokrati-
aspekten, det vill säga att få vara med och påverka vad man gör i skolan 
upplever de hörselskadade flickorna en bättre situation än de hörande. 
Även det här skulle för en del av eleverna ha ett samband med i vilken 
skolform de går och i hur stor klass, men detta behöver undersökas mer 
för att några slutsatser ska kunna dras. Det kan finnas andra förklaringar, 
för till viss del kan det uppfattas som ett motsägelsefullt resultat till att 
inte ha kamrater i skolan eller att bli utsatt för våld i skolan. Samtidigt är 
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just negativa erfarenheter med kamrater i skolan något som kan leda till 
att man byter skola och då ibland även skolform (Brunnberg, 2003).  
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Ej kamrater i skolan
(2,4)

Födelseland, Tillit till föräldrar, 
Boende, Föräldrars arbete, Ensam, Ute på stan, Skolk, 

Skoltrivsel, Trygg i skolan, Mobbning,
Föreningsaktivitet, Datorvanor, Alkoholvanor, 

Rökvanor, Fysisk aktivitet
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(2,5)
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Figur 25. Statistiska samband mellan livsvillkor, levnadsvanor och att vara hörselskadad för 
flickor i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet år 2005. (Siffrorna inom parentes beskriver 
de statistiskt signifikanta sannolikheterna för att ha en hörselnedsättning i relation till de 
flickor som inte har någon funktionsnedsättning.) 
 

Av de faktorer som ingår under levnadsvanorna är det bara en som är 
statistiskt signifikant när hänsyn tas till alla andra faktorer. Det är betyd-
ligt vanligare att vara hörselskadad bland de flickor som har oregel-
bundna måltidsvanor.  
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För pojkarnas del är det betydligt fler faktorer som har ett starkt sam-
band med att vara hörselskadad. Det är nära tre gånger så vanligt att poj-
kar som går år 2 på gymnasiet har hörselnedsättning, i relation till dem 
som går i skolår 7 (figur 26). När det gäller förhållanden i skolan är det 
också skillnader mellan hörande och hörselskadade pojkar. Bland dem 
som har blivit utsatta för våld eller mobbade under terminen, som inte 
trivs eller inte har kamrater är det mellan en och en halv upp till dubbelt 
så vanligt att vara hörselskadad. Det finns alltså en tendens till att de 
hörselskadade pojkarna är mer utsatta i skolan.  

För pojkarna har inte bara samspelet med kamrater avgörande bety-
delse utan det finns också tre andra viktiga faktorer vilka är knutna till 
familjesituationen. En signifikant faktor är samma som för de hörselska-
dade flickorna nämligen att det är högre sannolikhet att vara hörselska-
dad bland pojkar som bor ensamma. Det kan även för de hörselskadade 
pojkarna vara ett intersektionellt förhållande med i vilken skolform de 
går. Det är även mer än dubbelt så vanligt att vara hörselskadad bland de 
pojkar som inte känner att de kan lita på föräldrarna när det verkligen 
gäller. Det är också högre sannolikhet att ha en hörselnedsättning bland 
pojkar där endast en förälder har arbete. Att en förälder är arbetslös kan 
tolkas som en klassfråga även om det idag finns ökad risk för arbetslös-
het i alla grupper och det även brukar sägas att alla oavsett klasstillhö-
righet kan få ett barn med hörselskada. Det kan också vara så att ett ökat 
behov av omvårdnad hos barnen kan ha lett till ökade svårigheter för en 
förälder att motsvara arbetsmarknadens krav. 
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Figur 26. Statistiska samband mellan livsvillkor, levnadsvanor och att vara hörselskadad för 
pojkar i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet år 2005. (Siffrorna inom parentes beskriver 
de statistiskt signifikanta sannolikheterna för att ha en hörselnedsättning i relation till de 
pojkar som inte har någon funktionsnedsättning.) 
 

Några av de levnadsvanor som har ett signifikant samband med om 
pojkar har en hörselnedsättning eller ej är alkohol- och rökvanor samt 
fysisk aktivitet eller snarare bristande fysisk aktivitet. Det är dubbelt så 
hög sannolikhet att vara hörselskadad bland de pojkar som inte håller på 
med någon fysisk aktivitet på fritiden. Samtidigt visar resultaten från 
studien år 2005 att det är en och en halv gång så vanligt att vara hörsel-
skadad bland pojkar som röker och dricker alkohol.  
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En annan faktor med signifikanta samband som kan knytas till fritiden 
är hur ofta man är ensam. Det är mer än dubbelt så vanligt att ha en hör-
selnedsättning bland pojkar som ofta är ensamma på fritiden. Tidigare 
beskrev vi att de hörselskadade pojkarna ofta var mobbade och ensamma 
även i skolan. Det kan tolkas som en situation med isolering, exkludering 
och stress. Det finns också signifikanta skillnader bland pojkarna när det 
gäller förhållanden som kan sägas beskriva den motsatta situationen. Det 
är dubbelt så vanligt att vara hörselskadad bland pojkar som ofta går ut 
på stan med kompisar. De sitter också i mindre utsträckning framför 
datorn på fritiden, det vill säga använder datorn mer än 10 timmar per 
vecka i genomsnitt. Det här kan beskriva två grupper av hörselskadade 
pojkar och skillnaden i deras beteende. För båda grupperna finns en 
skillnad gentemot hörande pojkar. Det som kan stärka den analysen är att 
det också finns en skillnad mellan hörselskadade och hörande pojkar 
utan funktionsnedsättning som visar att de hörselskadade pojkarna inte 
lika ofta som de utan funktionsnedsättning bor hos föräldrarna. Det kan 
alltså vara ett uttryck för en grupptillhörighet med skillnad i ungdoms-
kultur där också användning av tobak och alkohol kan spela en roll på 
liknande sätt som vid vuxnas umgänge. En fråga som den här studien 
inte kan ge svar på är om det har någon betydelse i vilken skolform en 
pojke går för vilken av grupperna han tillhör.  
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Samband mellan hörselskada och hälsa 

Ytterligare sambandsanalyser har gjorts för att undersöka sannolikheten 
att vara hörselskadad när hänsyn tas till såväl levnadsvanor och livsvill-
kor som den fysiska respektive psykiska hälsan. Den fysiska hälsan skat-
tades med en fråga om det allmänna hälsotillståndet och den psykiska 
med en fråga om man under de tre senaste månaderna känt sig nedstämd. 
För flickornas del förändrades inte sambanden nämnvärt varken när de-
ras allmänna hälsotillstånd eller när nedstämdhet adderades till modellen.  

För pojkarnas del ändrades dock förhållandena när hälsorelaterade 
faktorer lades till i analysmodellen. Då deras allmänna hälsotillstånd 
ingick i analysmodellen visade det sig att det är 2,7 gånger högre sanno-
likhet att vara hörselskadad bland pojkar som har dålig hälsa.  

Faktorer som i den analysen inte längre är signifikanta är rökvanor, 
föräldrars arbete och mobbning. Den bild som framträder är att en hör-
selskadad pojke med dålig hälsa också kan vara en ensam person som 
kanske inte har några kamrater i skolan och som kan bo för sig själv. 
Många fler bland de hörselskadade pojkarna än bland pojkarna utan 
funktionsnedsättning har låg tillit till sina föräldrar, trivs inte i skolan 
och behöver inte bli mobbad men kan bli utsatt för våld där. Han kan 
ofta vara ute på stan och det händer att han dricker alkohol. Den hörsel-
skadade pojken är en förhållandevis fysiskt inaktiv person och ändå of-
tast inte någon som brukar sitta framför sin dator. 

Då nedstämdhet inkluderas i modellen visar det sig att det är 2,6 
gånger vanligare att vara hörselskadad bland pojkar som ofta är ned-
stämda. Faktorer som i analysen inte längre har ett signifikant samband 
med den hörselskadade pojkens situation är alkoholvanor, ensamboende 
och att sakna kamrater i skolan. En hörselskadad pojke kan alltså vara 
nedstämd även när han bor hemma och har kamrater i skolan Bor han 
hemma tycks alkoholkonsumtionen minska. En hörselskadad pojke kan 
trots att han bor hemma ändå känna sig ensam och sakna tillit till sina 
föräldrar. Han behöver inte trivas i skolan och kan bli mobbad eller utsatt 
för våld i skolan. Det kan också vara så att den hörselskadade pojken 
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röker och ofta är ute på stan. Han kan vara fysiskt inaktiv men behöver 
inte heller sitta särskilt ofta framför datorn. Den bild om växer fram och 
som ofta kan leda till nedstämdhet tycks kunna vara förknippad med en 
problematik i tilliten till närstående vuxna men också i relation till jämn-
åriga. Det är mer än två och en halv gång så sannolikt att de pojkar som 
har dålig fysisk eller psykisk hälsa också har en hörselnedsättning.  

De hörselskadade pojkarna tycks med andra ord löpa en ökad risk för 
att leva i en mycket otrygg situation med bristande tillit till andra, en-
samhet, utsatthet i skolan, nedstämdhet och dålig hälsa. Även de hörsel-
skadade flickorna kan förhållandevis ofta sakna kamrater och utsättas för 
våld i skolan.  

Både hörselskadade pojkar och flickor bor förhållandevis ofta ensam-
ma vilket kan vara relaterat till vilken skolform gymnasieungdomarna 
går i, men de hörselskadade flickorna tycks ändå inte i samma utsträck-
ning som pojkarna känna sig ensamma. Den här analysen visar inte bara 
på de hörselskadade ungdomarnas generella utsatthet utan även på ge-
nusrelaterade skillnader inom gruppen hörselskadade ungdomar. Analy-
sen antyder också att det inom gruppen av hörselskadade pojkar finns 
skillnader i utsatthet. De skillnaderna återkommer vi till i nästa kapitel 
när situationen för ungdomar med ”bara” en hörselskada respektive ung-
domar med hörselskada i kombination med flera funktionsnedsättningar 
diskuteras. 

 
. 
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7. Några fördjupade studier 

Utifrån i första hand undersökningen Liv & hälsa ung 2005 och ele-
verna i skolår 9 har tre separata studier genomförts. Dessa tar upp 
olika aspekter av hur det är att vara ung och funktionsnedsatt. När det 
gäller de hörselskadade är det ungdomar med lätta och måttliga hör-
selskador och som går i den vanliga grundskolan som ingår i analy-
serna. 

Hörselskadade med flera funktions-
nedsättningar 
Materialet från studien Liv & hälsa ung 2005 visar att några grupper av 
ungdomar i länet befinner sig i en särskild risksituation. Det är ungdomar 
som har en hörselskada men också en eller flera andra funktionsnedsätt-
ningar (se Brunnberg, Lindén-Boström & Berglund, 2007). Den kombi-
nation av funktionsnedsättning som dessa ungdomar rapporterade var att 
de förutom sin hörselskada kunde ha läs- och skrivsvårigheter, vilket var 
det vanligaste och gällde drygt två tredjedelar i den här gruppen med 
flera funktionsnedsättningar. Därefter följde, av de namngivna nedsätt-
ningarna, rörelsehinder, 39 procent, och synnedsättning, 36 procent. 
Annan funktionsnedsättning tillsammans med hörselskada angavs av 52 
procent. 

De hörselskadade ungdomarna med fler funktionsnedsättningar i 
kombination med hörselskadan befinner sig i en betydligt mer problema-
tisk situation än ungdomar som ”bara” har en hörselskada eller ungdo-
mar som har en annan funktionsnedsättning än hörselskada alternativt 
ungdomar som inte har någon funktionsnedsättning alls. I analysen av 
studien från 2005 har det särskilt fokuserats på ungdomar med hörsel-
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nedsättning med och utan andra funktionshinder. Jämförelser har gjorts 
med ungdomar med andra funktionsnedsättningar och ungdomar utan 
någon funktionsnedsättning alls. 

De hörselskadade ungdomarna med multipla funktionsnedsättningar 
rapporterade avsevärt högre utsatthet för mobbning, trakasserier, andra 
skolproblem, psykiska symptom, bruk av alkohol och tidigt normbrytan-
de beteende som användning av droger än de utan funktionshinder. Ung-
domarna med ”bara” en hörselskada och de som hade andra funktions-
nedsättningar än hörselskada hade även de mer psykiska symptom och 
skolproblem än ungdomarna som inte hade någon funktionsnedsättning 
alls, men inte i samma höga utsträckning som gruppen av hörselskadade 
ungdomar med multipla funktionsnedsättningar 

Sammanfattningsvis kan man säga att kombinationen mellan en  
hörselskada och någon annan funktionsnedsättning starkt ökar risken för 
mentala symtom, skolproblem och missbruk. Det tycks finnas en  
multiplicerad inte bara adderad påverkan av hörselskadan i kombination 
med något annat funktionsnedsättning. Den här gruppen borde alltså vara 
en mycket viktig målgrupp i utvecklandet av en modell för preventivt 
arbete.  

Hörselskadade ungdomar med tinnitus 
En risk som både hörselskadade pojkar och flickor löper i högre ut-
sträckning än hörande ungdomar är risken att förutom sin hörselskada 
också få tinnitus. En speciell riskgrupp är ungdomar med hörselskada 
och multipla funktionsnedsättningar. Bland dem hade under de tre senas-
te månaderna drygt hälften ofta eller alltid även haft tinnitus (Brunnberg, 
Lindén-Boström & Berglund, 2007). Risken för tinnitus är betydligt 
högre för de hörselskadade pojkarna än för flickorna (Brunnberg,  
Lindén-Boström & Berglund, 2008).  

En fördjupad analys av svaren från de ungdomar som hade haft tinni-
tus ofta eller alltid under de senaste tre månaderna visade att det var  
39 procent ungdomar med en hörselskada och 7 procent bland de höran-
de ungdomarna som hade det. Det fanns nästan ingen könsskillnad när 
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det gällde de hörande ungdomarna som rapporterade tinnitus. Däremot 
bland de hörselskadade ungdomarna fanns en tydlig könsskillnad, med 
28 procent för flickor och 50 procent för pojkar. Ungdomarna med både 
hörselskada och tinnitus rapporterade i avsevärt högre utsträckning psy-
kiska symptom, bruk av alkohol och droger, samt skolproblem med 
bland annat mobbning och trakasserier.  

Tinnitus har, trots att det är förhållandevis vanligt även bland barn och 
ungdomar, till stor del varit ett negligerat problem (Baguley &  
McFerran, 1999; Savastano, 2002, 2007). Bland vuxna visar flera studier 
att kopplingen mellan tinnitus och hörselskada är svagare än mellan tin-
nitus och psykiska symptom som depression, irritation och koncentra-
tionsproblem (Holgers, Erlandsson & Barrenas, 2000). Könsskillnaderna 
är även bland vuxna med tinnitus till stor del oklara. Tinnitus tycks för 
kvinnor vara mer associerat med åldersrelaterad hörselskada medan tin-
nitus för män tycks vara mer associerat med bullerskada (Erlandsson, 
2000).  

Vi vill än en gång markera att de här resultaten gäller ungdomar med 
lätta och måttliga hörselskador. Hur det är för ungdomar med grav hör-
selskada eller dövhet vet vi inte. Resultaten från Liv & hälsa ung 2005 
visar att studier bland barn och ungdomar utifrån ett könsperspektiv är 
mycket viktigt för att få veta mer om kopplingen av tinnitus till olika 
faktorer som livsstilsvariationer, psykisk hälsa med mera. Detta för att i 
ett preventivt syfte informera hörselskadade barn, ungdomar och deras 
föräldrar men också andra om de kan och hur de i så fall ska göra för att 
minska risken att få tinnitus.  

Funktionsnedsättning och sexuell debut 
Det finns få studier som rör funktionsnedsättning och sexualitet. I en 
studie framgår dock att döva och gravt hörselskadade ungdomarna var 
mindre utsatta för de mindre allvarliga formerna av sexuella övergrepp 
medan de å andra sidan, speciellt pojkar, var mer utsatta för allvarliga, 
det vill säga penetrerande övergrepp än vad deras hörande jämnåriga var 
(Svedin m.fl, 2008).  
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I en speciell analys av materialet från Liv & hälsa ung 2005 och 2007 
har ungdomarnas sexualitet i form av sexuell debut undersökts (se 
Brunnberg, Lindén-Boström, Berglund, 2009 a) och om den sexuella 
debuten skedde som ett övergrepp (se Brunnberg, Lindén-Boström, 
Berglund, 2009 b). Syftet med analysen i den första artikeln var att jäm-
föra de 15–16 åriga flickor och pojkar i skolår 9 som rapporterade att de 
hade debuterat sexuellt med de som inte hade gjort det, och relatera den 
sexuella debuten till olika livsvillkor, levnadsvanor och hälsoförhållan-
den där funktionsnedsättning är en viktig del. I den andra analysen stude-
rades för samma åldersgrupp om ungdomarnas sexuella debut varit ett 
övergrepp eller skett frivilligt. Analysen visade att det fanns en signifi-
kant ökad risk för funktionshindrade ungdomar, både flickor och pojkar, 
att den sexuella debuten skett genom ett övergrepp. De här resultaten rör 
hela gruppen av ungdomar som rapporterat att de har ett funktionshinder 
och alltså inte bara de hörselskadade ungdomarna. 

I ett samhälle där ungdomar med funktionsnedsättning ofta uppfattas 
som att de snarare är asexuella än sexuellt aktiva kan det finnas flera 
fronter att kämpa på för att bli betraktad som normal. Studiens resultat 
visar att ungdomar med en eller flera funktionsnedsättningar i större 
utsträckning rapporter att de har debuterat sexuellt än ungdomar utan 
funktionsnedsättning. Resultaten från 2005 års ungdomsgrupp fick stöd 
av resultaten från 2007 års ungdomsgrupp. Ungdomar med flera  
funktionsnedsättningar rapporterade oftare än ungdomar med en funk-
tionsnedsättning att de redan haft sitt första samlag. Att inte stämma 
överens med den kroppsliga normen kan tolkas som stressande och nega-
tivt. De könsspecifika analyser som genomfördes visade att rörelsehinder 
var en stark faktor för flickornas del när det gällde att ha debuterat sexu-
ellt. För pojkarnas del var det istället hörselnedsättning i kombination 
med någon annan funktionsnedsättning.  

Ett ytterligare fynd i studiens analys var att de som debuterat sexuellt 
också rapporterade högre frekvens av fysiska och psykiska symptom, 
användning av tobak, alkohol och droger och utsatthet i skolan än de 
som inte hade debuterat sexuellt.  
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Begreppet “pluralistic ignorance”, vilket vi skulle kunna översätta 
med ”en önskan om att vara normal”, kan användas för att förklara att 
ungdomarna med funktionsnedsättning debuterar tidigare än andra ung-
domar. Det utgår från att ungdomar med funktionsnedsättning tror att 
andra ungdomar börjar ha sexuellt umgänge tidigare än vad de gör och 
försöker då själva motsvara det förväntade beteendet (Chia & Lee, 
2008). Ungdomarnas föreställningar av vad som är normalt kan vara 
felaktiga men ändå påverka deras beteende. När flickor och pojkar med 
funktionshinder skapar sin identitet så för de också en viktig kamp för att 
bli accepterade och som kvinna eller man få en bekräftelse av sitt värde i 
livet. Då blir attraktivitet och sexualitet ett centralt område. 

Tillgång till information och råd om sexuell hälsa och hur man undvi-
ker riskbeteende är viktigt för varje ung person. Den icke sexuella status 
som ungdomar med funktionsnedsättning har i samhället kan vara anled-
ning till att de inte får samma sexualupplysning som andra ungdomar, 
men de flesta ungdomarna i den här studien har gått i samma skolor som 
ungdomar utan funktionsnedsättning och flera kan därför ha fått samma 
information som ungdomar utan funktionsnedsättning. Informationen 
kan däremot inte ha varit anpassad till deras situation eftersom de ändå 
förväntas vara sexuellt inaktiva. Liv & hälsa-studiens resultat visar istäl-
let att det är särskilt viktigt med sexualupplysning till ungdomar med 
olika typer av funktionsnedsättningar eftersom de tidigt är sexuellt mer 
aktiva än ungdomar utan funktionsnedsättning.  
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8. Gravt hörselskadade och 
döva – en kvalitativ studie 

Den kvalitativa studie som beskrivs här genomfördes på Riksgymnasiet 
för döva och hörselskadade ungdomar skolåret 2007/2008.  
Studien är av en annan typ än undersökningarna Liv & hälsa ung som 
har redovisats tidigare i rapporten. Det har genomförts intervjuer med 
ungdomar både enskilt och i grupp samt intervjuer  med personal. I 
studien genomfördes även en webbaserad tvåspråkig enkät. 

Vi är en grupp fast två ändå 
Ungdomar som har en grav hörselskada eller är döva växer upp med 
delvis annorlunda livsvillkor jämfört med ungdomar med lätta eller mått-
liga hörselskador som går i den vanliga grundskolan. Det som skiljer 
döva eller hörselskadades uppväxtvillkor jämfört med dem som har lätta 
eller måttliga hörselskador är de kommunikativa villkoren som kan på-
verka ungdomarnas möjlighet till delaktighet och samspel i samhället, 
familjen och med jämnåriga men också med lärare och andra vuxna. Det 
kan också innebära att gå i en annan skola än barnen och ungdomarna 
som bor i närheten. Döva och hörselskadade barn och ungdomar kan gå i 
särskilda klasser på den lokala skolan eller på en av de regionala special-
skolorna i landet, det vill säga i en teckenspråkig skolmiljö, eller när de 
blir äldre på riksgymnasierna för döva och hörselskadade som bara finns 
i Örebro. 

Den studie som beskrivs i detta kapitel har finansierats av FAS och 
Allmänna Arvsfonden och har genomförts av Örebro universitet i samar-
bete med frivilligorganisationer inom området (DHB, SDR, Hrf, SDU, 
UH) och riksgymnasiet. Studien genomfördes 2007/2008 på Riksgymna-
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siet för döva och hörselskadade i Örebro (se Norberg, Yström, Brunn-
berg, 2008a, 2008b; Norberg & Brunnberg, 2008). Studien påbörjades 
sedan det kommit oroande signaler från föräldrar och lärare om hög 
frånvaro bland eleverna på riksgymnasiet, dåliga studieresultat och so-
ciala problem. Oroande var också rapporter om stress, psykiska problem 
och bruk av alkohol och droger.  

Studiens huvudsyfte var att kartlägga och beskriva de erfarenheter och 
uppfattningar döva och hörselskadade elever vid RGD och RGH själva 
har av sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv. 
Centralt i studien är ungdomarnas möjlighet att göra sin röst hörd och 
vara delaktiga. Eleverna kommer från olika platser i landet. Studien har 
två övergripande frågeställningar som vi försökt få svar på: ”Hur upplevs 
delaktigheten i utbildningssituationen i skolan av eleverna?” samt ”Hur 
fungerar samspelet eleverna emellan och mellan elever och lärare?”.  

Delaktiga i studien var en stor andel av skolans 436 elever. Studiens 
forskare, som även behärskade teckenspråk, intervjuade 25 elever indi-
viduellt med en öppen och fördjupande längre intervju samt 209 elever i 
så kallade PostIt-intervjuer . De senare var intervjuer i grupp, så kallade 
fokusgruppsintervjuer där kreativa moment ingick. PostIt-intervjuerna 
startade med att samtliga gruppdeltagare på två PostIt-lappar i olika färg 
fick anteckna något positivt respektive negativt utifrån temat ”Vad tyck-
er du är positivt respektive negativt med RGD/RGH?”. Det var alltså en 
mycket öppen fråga. Eleverna ombads i  Plus & Minus uppdraget att 
skriva ner nyckelord för vad de upplevde som negativt respektive posi-
tivt med den gymnasieskola de studerade vid. Lapparna sattes sedan upp 
på en vägg så att eleverna skulle få möjlighet att få en uppfattning om 
vad kamraterna tyckte. Det startade en livlig diskussion. PostIt-intervjun 
avslutades med ett nytt uppdrag där var och en fick skriva en text på två 
solstrålar om vad de allra mest önskade att andra döva och hörselskadade 
ungdomar skulle möta när de började på gymnasiet. Eleverna fick fritt 
spelrum. Solstrålarna klistrades sedan upp till en gemensam framtidssol 
och en diskussion fördes om solstrålarnas innehåll. Sammanlagt 95 av 
skolans elever svarade även på en webbaserad tvåspråkig enkät (svenska 
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och svenskt teckenspråk). Mer än hälften av RGD/RGH:s elever var 
alltså delaktiga i studien. 

Resultatet från den här studien visar att det finns en tydlig gräns mel-
lan ungdomsgrupper som finns på samma skola. Det är tydliga gränser 
mellan de hörande, döva och hörselskadade ungdomarnas grupperingar. 
Det utvecklas alltså tre olika ungdomskulturer. Namnet på studien Vi är 
en grupp fast två ändå (Norberg, Yström och Brunnberg, 2008a; 2008b) 
ger uttryck för de döva och hörselskadade ungdomarnas berättelser om 
hur de av vuxna och ungdomar i majoritetsgruppen betraktas som en 
gemensam minoritetsgrupp, medan de själva ser sig som två grupper 
med olika språk och kultur. Samtidigt känner de samhörighet och ut-
trycker en önskan om ökad samverkan och kontakt med varandra, men 
också med de hörande eleverna. Även med en ökad samverkan vill ung-
domarna att undervisningen ska ske i mindre grupper för kommunikatio-
nens skull. 

Kommunikationsbarriär 
Ungdomarna beskriver flera olika sociala och kommunikativa barriärer 
för samspelet med jämnåriga, men också med lärarna på skolorna. Döva 
och hörselskadade ungdomarna har vissa aktiviteter tillsammans med 
varandra, men det eleverna framförallt beskriver är att de inte umgås 
särskilt mycket med varandra. Det upplevs till och med som att de kan 
undvika kontakt med varandra. Utöver detta har även berättelserna berört 
andra kommunikativa barriärer. De återkom ofta till temat ”bristande 
kunskap i svenskt teckenspråk”. Utan gemensamt språk blir möjligheten 
till kontakt ungdomarna emellan begränsad, men också med lärare och 
annan skolpersonal. Att ha tolk i undervisningssituationen är ett sätt att 
komma över en kommunikativ barriär, men där finns samtidigt en barriär 
kvar. Den indirekta kommunikationen påverkar relationen mellan lärare 
och elev. Det blir en distanserad relation som begränsar elevens delak-
tighet och tillit i undervisningssituationen. En annan kommunikativ bar-
riär gäller möjligheten för stöd. Elevernas förtroende för personalen 
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inom elevhälsoteamen är relaterad till personalens kommunikativa och 
kulturella kompetens.  

Ekonomi 

Döva och hörselskadade ungdomar har även skilda ekonomiska villkor 
med olika stöd från samhället (se Norberg, Yström och Brunnberg, 
2008a).  De väljer ofta också olika boende. Döva ungdomar är mer posi-
tiva till kollektivboende medan hörselskadade är mer positiva till vecko-
hemsfamilj i varje fall under första året. Det tycks också utvecklas olika 
levnads- och umgängesvanor med bl.a. olika festkulturer. Det verkar 
initialt finnas olika attityd till skolarbetet som kan vara kopplat till skol-
bakgrund. Döva elever är mer kritiska och ställer större krav på RGD, än 
vad hörselskadade gör på RGH. Många av de hörselskadade eleverna 
kommer från den vanliga grundskolan. 

Social omställning 

Ungdomarna kommer alltså till riksgymnasiet i Örebro från många olika 
typer av skolmiljöer och kan ha helt olika erfarenheter med sig i bagaget. 
De bor i Örebro ofta i veckohemsfamilj, elevkollektiv eller egen lägenhet 
och har sin familj på annan ort (se Norberg, Yström och Brunnberg, 
2008a). Eleverna flyttar hemifrån vid yngre ålder än vad hörande ung-
domar vanligen gör vilket också bekräftas av resultat från studien Liv & 
hälsa ung. Den sociala omställningen under det första året av gymnasie-
utbildningen är för många av ungdomarna mycket stor. De flyttar hem-
ifrån och till en ny stad där de socialt måste etablera relationer med vux-
na men framförallt med jämnåriga. Många både döva och hörselskadade 
ungdomar prioriterar det sociala livet under det första läsåret och studi-
erna kommer i andra hand. Sett ur ett åldersperspektiv sker detta i en 
ålder när relationen inom ungdomsgruppen förändras och umgänget får 
en mer könsblandad karaktär där också romantiska relationer blir viktiga.  
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Festkultur 

Det finns i de döva och hörselskadade ungdomsgrupperna skilda fest- 
och alkoholkultur det vill säga hur ofta man träffas för att ha fest, hur 
mycket och vad man dricker eller missbrukar av alkohol eller andra dro-
ger (se Norberg, Yström och Brunnberg, 2008a). Fest- och alkoholkultu-
rens intensitet och betydelse kan uppfattas som ett uttryck för att ungdo-
marna kommer till en ny miljö och att etablerandet i ungdomsgruppen är 
mycket centralt. Skillnaderna i fest- och alkoholkultur mellan döva och 
hörselskadade ungdomsgrupper kan vara ett utryck för olika förvänt-
ningar och traditioner. De kan överföras mer entydigt till gruppen av 
döva ungdomar som ju i stort sett alla kommer från landets regionala 
specialskolor och känner till varandra. De hörselskadade ungdomarna 
kan komma från specialskolorna men också från den vanliga grundsko-
lan och har en erfarenhetsmässigt men också socialt mer spridd kontakt-
sfär. En annan faktor som påverkar är att de döva ungdomarna ofta har 
tillgång till mer pengar än de hörselskadade. En översyn av villkoren för 
handikappersättning, aktivitetsersättning och vårdbidrag pågick 2008. 

Skolk 

Ett annat återkommande tema i både RGH- och RGD-elevernas berättel-
ser är skolket. Det tycks varken i dövas eller hörselskadades ungdoms-
kulturer uppfattas som normbrytande beteende att skolka utan de ger 
uttryck för en existerande ”skolkkultur” där det istället är förväntat att 
man ska skolka ibland. Samtidigt finns både bland döva och hörselska-
dade de som uttrycker en önskan om att skolk ska betraktas som ett brott 
mot normen i skolan. 



 

Att höra eller nästan inte höra 
Liv & hälsa ung 2005 och 2007 i Örebro län 

72 

Integration 

Döva, hörselskadade och hörande ungdomar finns på samma skolor och 
är därmed lokalmässigt på en gemensam arena. Någon medveten arkitek-
tonisk miljöanpassning för att stärka delaktighetsaspekter mellan de  
olika grupperna av elever finns inte och det finns få gemensamma  
mötesplatser på skolorna förutom matsalen. Att ha gemensamma peda-
gogiska aktiviteter kan också sägas skapa en gemensam arena. I det av-
seendet finns klara brister även om det kan förekomma gemensamma 
lektioner eller gemensamma aktivitetsdagar. Jansson, Nordström och 
Thunstam (2007) poängterar i sin genomgång av forskning om kamrat-
samspel i förskola och skola mellan barn med funktionella olikheter att 
det finns såväl objektiva som subjektiva aspekter av delaktighet. För 
ungdomarna på RGD och RGH kan de objektiva aspekterna delvis sägas 
vara uppfyllda genom att döva, hörselskadade och hörande ungdomar 
finns på samma skolor och därmed lokalmässigt har en gemensam arena, 
men det finns klara brister även om det kan förekomma gemensamma 
lektioner eller gemensamma aktivitetsdagar. Eleverna uttrycker en öns-
kan om betydligt fler gemensamma pedagogiska aktiviteter och vill ha 
nya mötesplatser (se Norberg, Yström och Brunnberg, 2008a). De har 
alltså en önskan om att stärka delaktighetens objektiva aspekter. 

 Att integreras i objektiv mening, till exempel lokalmässigt, är inte 
lika med att integreras i social mening (Brunnberg, 2003). Integration 
leder ofta inte till en upplevelse av inklusion. När det gäller utbildningen 
så drömmer eleverna också om att omvandla RGD och RGH till ett van-
ligt gymnasium med den skillnaden att undervisningen bedrivs på 
svenskt teckenspråk, det vill säga ett gymnasium med anpassad kommu-
nikation som profil. Alla som vill ha undervisning på svenskt tecken-
språk ska vara välkomna dit. De vill att det ska vara möjligt även för 
hörande elever att söka till det tvåspråkiga gymnasiet, precis som att icke 
engelsmän kan söka till ”Engelska skolan”. Det här kan tolkas som att 
eleverna vill ha en utbildning på lika villkor som alla andra (se Barnkon-
ventionen, UD info, 2006).  
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Värdegrund 

Idag upplever elever att fokus i skolan ligger kring själva funktionsned-
sättningen, det vill säga att värdegrunden i utbildningen är alltför biolo-
giskt orienterat. Att ha ett biologiskt perspektiv innebär att eleverna inde-
las i grupper efter grad av hörselnedsättning och ålder. Det finns visioner 
hos elever om att skolan istället ska ha ett socialpedagogiskt perspektiv 
på utformningen av undervisningen. De vill flytta fokus från sin funk-
tionsnedsättning till sitt kommunikationsbehov. Det här ligger helt i linje 
med ICF (WHO, 2003; 2007) där aktivitet och delaktighet är centrala 
begrepp och inte som tidigare skada och handikapp. Fokus ligger på 
människors hälsa snarare än på människors sjukdom. Genom att ha en 
social modell med språk- och kunskapsfokus ser eleverna möjligheter till 
att utöka gruppstorlekarna, samtidigt som gränserna mellan döva, hörsel-
skadade och hörande ungdomar kan bli mer flexibla.  
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9. Sammanfattande 
diskussion 

Studierna Liv & hälsa ung 2005 och 2007 har visat att det även i den 
reguljära skolan finns en förhållandevis stor grupp av ungdomar med 
olika typer av funktionsnedsättningar. Vårt intresse i den här rapporten 
har gällt hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa ser ut för flickor och 
pojkar med hörselnedsättning i jämförelse med hörande ungdomar. Det 
som är viktigt att uppmärksamma är att de flesta ungdomarna med en 
funktionsnedsättning när det gäller hörseln har en lätt eller måttlig hör-
selnedsättning och går i den reguljära skolan. Det är alltså inte döva eller 
gravt hörselskadade ungdomar som varit huvudsakliga rapportörer. 

Slutsatsen är att hörselskadade ungdomar är en högriskgrupp när det 
gäller mobbning, kränkning och stress, men också när det gäller använd-
ning av alkohol, tobak och narkotika. De har även en mängd hälsorelate-
rade problem. Inom gruppen av ungdomar med hörselnedsättning finns 
det även de som inte ”bara” har en hörselskada utan även andra funk-
tionsnedsättningar eller tinnitus. Det är grupper av ungdomar med 
bristande välfärd som behöver uppmärksammas för att få ett relevant 
stöd. 

Resultatens tillförlitlighet 
Hur säkra är de här resultaten när det är ungdomar som själva rapporterat 
att de har en hörselnedsättning, om de är stressade, mobbade och så vida-
re? Hur tillförlitliga är ungdomarna? Det finns inget som säger att inte 
ungdomarna själva skulle vara de som bäst känner till sin egen situation. 
Även mycket små barn kan ge en korrekt beskrivning av situationer och 
erfarenheter från sitt vardagsliv (Cederström, 2005). Redan mellan två 
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och tre års ålder utvecklar barnen en förmåga att ge beskrivningar av 
händelser de själva varit med om och erfarenheter de gjort (Docherty och 
Sandelowski, 1999). Ungdomarna kan alltså berätta, men frågan är om 
det inte kan finnas många som ”busar” vid ifyllandet av enkäterna och 
därför inte fyller i korrekta uppgifter. Vid granskning av formulären 
visar det sig att det finns ett mindre antal ungdomar som tycks fylla i 
formulären på det sättet. De ungdomarnas svar är bortsorterade och finns 
alltså inte kvar i det datamaterial som analyserats.  

En viktig men svår fråga att svara på om bortfallet är om alla ungdo-
mar som är hörselskadade vet om att de har nedsatt hörsel och om de 
själva betraktar det som ett funktionshinder? Det kan säkert finnas ung-
domar som själva inte känner till att de har en hörselskada eller vill be-
rätta att de har nedsatt hörsel. Antalet ungdomar som i Liv & hälsa ung-
studierna rapporterat att de har en funktionsnedsättning när det gäller 
hörseln kan snarare vara för lågt än för högt. Det vi utgått ifrån är dock 
att ungdomarna på ett tillförlitligt sätt rapporterat den verklighet som de 
själva upplever och som är deras. Det stärks också av samstämmigheten 
mellan resultaten i studierna Liv & hälsa ung 2005 och 2007. 

En bortfallsanalys har visat att en förhållandevis stor andel av ungdo-
mar som går på riksgymnasiet för hörselskadade därför att de är språk-
handikappade hör till bortfallet. Även ungdomar med utvecklingsstör-
ning som går på andra skolor tillhör bortfallet. 

Synliga och osynliga funktionshinder  
Det allra vanligaste funktionshindret enligt ungdomarna själva är läs- 
och skrivsvårigheter. De svårigheterna kan ta sig uttryck på flera olika 
sätt. Vilken typ av läs- och skrivsvårigheter det gäller har vi inte frågat 
om och känner därför inte till. Ett annat vanligt funktionshinder är hör-
selnedsättning. Även för de ungdomar som uppgett att de har ett funk-
tionsnedsättning när det gäller hörseln kan den ha mycket olika karaktär. 
Det kan till exempel gälla ett öra eller båda, toner i diskant eller bas och 
så vidare. Det kan i sin tur påverka den kommunikativa förmågan på en 
mängd olika sätt. Men av avgörande betydelse är i vilken akustisk miljö 
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den unge finns, i vilken situation och hur samspelet med omgivningen 
sker. Miljörelaterade förhållanden spelar alltså en central roll för att 
kommunikationshaverier inte ska uppstå (se Ahlström & Preisler, 1998). 
En slutsats man kan dra av det ungdomarna rapporterat är att funktions-
nedsättningar som inte är synliga är vanligare än de som är synliga. Hur 
känt det är att ungdomen har en funktionsnedsättning och vilken typ av 
funktionsnedsättning det är kan alltså variera. Miljörelaterade och sam-
spelsorienterade förhållanden av avgörande betydelse kan också variera. 
Inte minst för ungdomar med hörselnedsättning kan det i sin tur leda till 
en komplex social situation, vilket ju också bekräftas av den bild vi i den 
här rapporten kunnat teckna utifrån de hörselskadade ungdomarnas upp-
gifter. Det är också vanligare bland både pojkar och flickor att ha en 
hörselnedsättning ju äldre de är. 

Lika olika och olika lika  
I den vanliga grundskolan har omkring var sjätte elev någon typ av funk-
tionsnedsättning. Dessutom finns det många elever med kroniska sjuk-
domar som astma, epilepsi, diabetes med mera som inte ingår i den 
gruppen. Det finns alltså i varje klass flera elever som har någon typ av 
funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Solenskolan i Härnösand 
fångade upp variationen i skolans elevgrupp och personalgrupp med 
beskrivning av mångfald som sin identitet – ”vi är lika olika och olika 
lika” (se www.harnosand.se). 

Funktionsnedsättningar är ofta ”osynliga” och därmed kan stödet ung-
domen har rätt till utebli om det i skolmiljön inte sker ett medvetet arbete 
tillsammans med ungdomarna inom området. De aktuella resultaten från 
Liv & hälsa ung-studierna visar också att två till fyra procent av ungdo-
marna med flera funktionsnedsättningar har en mycket problematisk 
situation och ett stort behov av relevant stöd.  
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Våra frågeställningar 
Inledningsvis presenterades frågeställningen om ungdomar med hörsel-
nedsättning befinner sig i en mer utsatt situation när det gäller livsvill-
kor, levnadsvanor och hälsa än ungdomar med normal hörsel. Det stäm-
mer mycket väl överens med vad ungdomarna berättat. De är exempelvis 
mer utsatta för mobbning och kränkande behandling i skolan, de röker, 
snusar, dricker alkohol och har använt narkotika i större utsträckning. 
Även hälsan upplevs som sämre jämfört med hörande. Kan hörselskada-
de flickor och pojkar sägas leva under lika villkor som hörande jämnåri-
ga? På den frågan kan vi ge ett entydigt svar eftersom alla resultat pekar 
i samma riktning. Svaret är nej. 

Frågeställningen om de hörselskadade flickorna är mer utsatta än de 
hörselskadade pojkarna bekräftas till viss del. När det gäller de hälsorela-
terade aspekterna har flickorna för flertalet frågor det sämsta läget med 
mest rapporterad ohälsa av alla. Däremot har de hörselskadade pojkarna 
en högre andel som dricker mycket alkohol, röker, snusar och har använt 
narkotika samt att de är mindre fysiskt aktiva på sin fritid. De har även 
en mer problematisk social skolsituation. Något annat som framkommit 
är att de hörselskadade pojkarna har en hälsorelaterad problematik som i 
flera fall är i nivå med och i vissa fall till och med högre än de hörande 
flickornas. Flickor har ju annars generellt sett en sämre hälsa än pojkar. 

Ungdomars rättigheter  
Det finns flera övergripande bestämmelser och intentioner som har att 
göra med ungdomars rättigheter. De nationella målområdena för folkhäl-
san har det övergripande målet att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Proposition 
2007/08:110). Det målet uppnås alltså inte för de hörselskadade pojkarna 
och flickorna.  

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsan och det första av de elva folkhälsomålen. 
Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen 
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har ett starkt samband med ohälsa. Rätten till delaktighet och inflytande 
gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.  

För varje barn och ungdom utan undantag ska, enligt FN:s barnkon-
vention och Konventionen om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning barnets bästa alltid beaktas vid alla beslut som berör barn 
(UD informerar, 1996:2; Regeringens proposition 2008/09:28). I båda 
konventionerna finns ett starkt inslag av att förhindra diskriminering, 
skydda och ge alla barn och ungdomar samma rättigheter. Det betonas 
också att deras röst ska höras. Det gäller även för ungdomar med ett 
kommunikationshandikapp. Barn och ungdomar med funktions-
nedsättning har samma rättigheter som barn och ungdomar utan funk-
tionsnedsättning.  

I undersökningen Liv & hälsa ung har ungdomar i skolår 7 och 9 samt 
år 2 på gymnasiet getts möjlighet att göra sin röst hörd när det gäller att 
besvara frågor om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Trots att  
undersökningen är en totalundersökning finns brister beträffande möjlig-
heten att ge alla en likvärdig chans att delta. Exempelvis gäller detta 
elever med ett annat första språk än svenska. Till den gruppen hör de 
elever som har teckenspråk som sitt förstaspråk. För fortsatta undersök-
ningar bör en metodutveckling komma till stånd som gör det möjligt att 
både få och svara på enkäten på teckenspråk. 

Boende 
De flesta av de hörselskadade ungdomar som deltagit i studien går i den 
reguljära skolan och bor hemma hos sina föräldrar. Det finns även ung-
domar på specialskolan som deltagit i studien och det är känt att många 
av dessa flyttar hemifrån tidigt. De kan under veckorna antingen bo hos 
veckohemsfamiljer eller i kollektivboende. Det finns också en grupp på 
cirka tio procent bland de hörselskadade ungdomarna, att jämföra med 
två bland de hörande, som bor ensamma. I den tidigare rapporten ”Ton-
åringarnas psykiska hälsa” framkom att de ensamboende var en speciell 
riskgrupp med avseende på psykisk ohälsa (Lindén-Boström, Persson 
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2007). Vi har också sett tendenser till att det är vanligare bland de en-
samboende hörselskadade eleverna att ha varit med om en eller flera 
olyckor än de som har andra boendeförhållanden. Det är också vanligare 
att de ensamboende eleverna, oavsett hörselfunktion, har oregelbundna 
måltidsvanor.  

”Skolliv” 
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar för vuxna inte 
bara den arbetsrelaterade ohälsan utan också de sociala skillnaderna i 
ohälsa, som det står i målområde fyra. För barn och ungdomar kan mil-
jön i skolan jämställas med miljön i arbetslivet för vuxna. Inte bara ar-
betslivet utan även ”skollivet” kan alltså bidra till en allmänt förbättrad 
folkhälsa och social situation. Skolmiljön måste präglas av att vara en 
säker och trygg miljö, fysiskt såväl som psykiskt och socialt. Till grund-
villkoren i skolarbetet borde höra att ungdomar har kontroll över sitt 
arbete i skolan, känner delaktighet och har inflytande över hur arbetet 
ska utföras. Att bli sedd och vara någon som räknas med är andra viktiga 
faktorer liksom att inte utsättas för diskriminering. 

De aktuella studierna visar att majoriteten elever trivs i skolan, men att 
det inte gäller ungdomar med hörselnedsättning, och då särskilt pojkar, i 
samma utsträckning som andra. Skolk är betydligt vanligare bland elever 
med hörselnedsättning jämfört med övriga. Detta gäller särskilt för poj-
karna. Så mycket som var femte elev med hörselnedsättning har någon 
gång under terminen blivit mobbad av sina skolkamrater, men det är 
ändå vanligare att ha känt sig kränkt eller blivit illa behandlad av någon 
vuxen i skolan en eller flera gånger under terminen. Ungdomarnas rap-
portering visar att mobbning fortfarande är ett allvarligt problem bland 
ungdomar, men att kränkning av vuxna i skolan är ett ändå större pro-
blem och att detta i hög utsträckning drabbar ungdomar med hörselned-
sättning och då särskilt pojkar. Ungdomar som kan behöva ett särskilt 
stöd av vuxna i skolan kan alltså själva tycka att de istället råkar ut för 
det motsatta. Det här är ett resultat som kräver självrannsakan hos de 
vuxna i skolan. De görs många insatser för att minska mobbningen bland 
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ungdomar, men uppmärksamhet måste även inriktas på att vuxna i sko-
lan behandlar eleverna på ett sätt som gör att de inte känner sig kränkta.  

Psykisk och fysisk hälsa  
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både 
den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Psykiska besvär är en 
av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som helhet. Det finns 
goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser 
under uppväxten. Skolans betydelse har tidigare berörts. Också hälso- 
och sjukvården har en roll, vilket framgår av målområde sex. Där står 
exempelvis att hälso- och sjukvården ska förebygga sjukdom genom att 
ge ett särskilt stöd till individer eller grupper med ökad sårbarhet, vilket i 
hög grad gäller hörselskadade ungdomar.  

Beträffande stress slogs det för några år sedan larm om att det var ett 
allvarligt folkhälsoproblem att flickor ofta kände sig stressade och att 
pojkar och vuxna inte gjorde det i samma utsträckning (SOU 2006:77). 
Att många flickor känner sig stressade framkom också i en tidigare ana-
lys av tonåringarnas psykiska hälsa som grundar sig på material från Liv 
& hälsa ung (Lindén-Boström, Persson 2007). Det ungdomarna i den här 
studien rapporterar, visar att flickorna med hörselnedsättning är en sär-
skilt utsatt grupp med avseende på stress, men att även hörselskadade 
pojkar förhållandevis ofta är stressade.  

Betydligt fler hörselskadade än hörande ungdomar rapporterar att de 
ofta eller alltid under de senaste tre månaderna känt sig nedstämda. Det 
är också vanligare med värk i axlar, skuldror eller nacke bland ungdomar 
med hörselnedsättning än bland hörande ungdomar. De sover även ofta 
oroligt och känner sig trötta och upplever inte i samma utsträckning att 
de har en god allmän hälsa. Det här kan tolkas som varningssignaler för 
att de hörselskadade ungdomarna, där de flesta går i den reguljära sko-
lan, inte får det stöd de behöver för att må bra. Det är en ungdomsgrupp i 
klart behov av förebyggande insatser inom många områden.  
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Olyckor i vardagslivet 
Bland folkhälsomålen syftar målområde fem till att skapa säkerhet ut-
ifrån ett skadeperspektiv i olika typer av miljöer, som till exempel tra-
fikmiljö, bostad, skola och fritid. Av materialet från Liv & hälsa ung 
framgår att de hörselskadade ungdomarna är en grupp som ofta råkar ut 
för olyckor. Det är mer än dubbelt så vanligt bland både de hörselskada-
de flickorna och pojkarna att de råkar ut för mer än en olycka under året 
som leder till att de får söka vårdcentral, tandläkare eller sjukhus. Olyck-
orna sker oavsett kön och hörselfunktion, ofta i samband med någon 
sport- eller idrottsaktivitet. Olyckor i samband med idrottsaktiviteter är 
något vanligare för hörande ungdomar än hörselskadade ungdomar. De 
senare rapporterar också att de i något mindre utsträckning håller på med 
idrottsaktiviteter. Slutsatsen blir att idrottsaktiviteter är för alla ungdomar 
en aktivitet med relativt hög risk för olyckor.  

Ett annat område där förhållandevis många olyckor inträffar är trafi-
ken. Flickor med hörselnedsättning framstår som minst drabbade, sen 
kommer hörande flickor och efter det hörande pojkar. Pojkar med hör-
selnedsättning är mest drabbade. Det här kan tolkas som att hörselned-
sättningen medför svårigheter att uppfatta ljudet av andra trafikanter, 
vilket är en viktig dimension när man ska avläsa en trafiksituation. Men 
varför drabbas då flickor med hörselnedsättning mer sällan än hörande 
ungdomar av skador i samband med trafikolyckor? En stor del av olyck-
orna hos både hörande och hörselnedsatta flickor och pojkar sker på väg 
till eller från skolan eller i skolan. Till skolan tar sig både flickor och 
pojkar, hörselskadade och hörande lika ofta, men det kan ske med olika 
färdmedel och på olika sätt. Den här variationen när det gäller kön och 
funktion skulle behöva studeras mer för att öka förståelsen för vad som 
kan ligga bakom skillnaderna. Detta kommer att bli möjligt när materia-
let från undersökningen år 2005 kan användas tillsammans med det från 
Liv & hälsa ung 2009. 

Att ha festat i samband med olyckstillfället är mer än dubbelt så van-
ligt bland hörselskadade som bland hörande ungdomar. Även att ha varit 
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i slagsmål då olyckan/skadan inträffade förekommer oftare bland både 
pojkar och flickor med hörselnedsättning än bland hörande.  

Hörselskadade ungdomar råkar genom sitt alkoholdrickande illa ut i 
högre grad än hörande. Det kan röra sig om ha råkat ut för en olycka, 
bråk med vänner, slagsmål med mera. Detta gäller mer än var tredje hör-
selskadad flicka och pojke i skolår 9 och år 2 på gymnasiet, vilket kan 
jämföras med var fjärde hörande flicka respektive var femte hörande 
pojke. Det här återkommer vi till senare i diskussionen. 

I ungdomarnas avrapportering om olyckor blev svaret mycket ofta un-
der kategorin annat. Det betyder att de aktuella angivna svarsalternativen 
inte helt har täckt upp den variation av aktiviteter som finns och på vilka 
platser det sker olyckor. Ungdomarna med hörselnedsättning rapporterar 
förhållandevis ofta att de skadar sig i hemmet. Vad som ligger bakom 
detta framgår dock inte. Resultaten visar alltså på behov av fördjupade 
studier för att bättre kunna förstå vilka åtgärder som behövs för att mins-
ka den höga olycksrisken för ungdomar med hörselnedsättning. 

Tobak, alkohol och narkotika 
Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor 
för hälsan, vilket fastställs i målområde elva. Riksdag och regering har 
beslutat att målet för samhällets insatser är att begränsa alkoholens nega-
tiva effekter, minska tobaksbruket samt verka för ett narkotikafritt sam-
hälle. De aktuella studierna i Örebro län visar att rökning är betydligt 
vanligare bland ungdomar med hörselnedsättning jämfört med hörande 
ungdomar. Det är också vanligare att hörselskadade ungdomar snusar. 
De har även i avsevärt högre grad än hörande ungdomar en riskfylld 
alkoholkonsumtion. Var tredje flicka och pojke i skolår 9 och år 2 på 
gymnasiet med hörselnedsättning kan klassas som riskkonsumenter. 
Bland de hörande ungdomarna rör det sig nästan om var fjärde flicka och 
var femte pojke. Det är också vanligare att hörselskadade ungdomar, 
framförallt pojkarna, dricker sig berusade minst två gånger i månaden. 
Det är oftare än vad de hörande ungdomarna gör. Det är även vanligare 
att hörselskadade ungdomar har använt narkotika. Till detta ska läggas 
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det som nämndes tidigare att det är mer än dubbelt så vanligt bland ele-
ver med hörselnedsättning jämfört bland hörande elever att råka ut för 
olyckor när man festar och att man förhållandevis ofta hamnar i slagsmål 
och blir skadad. 

Ungdomar dricker vanligtvis alkohol och använder narkotika i säll-
skap med andra ungdomar. Det sker alltså inom ramen för en ”gemen-
samhetsmiljö”, det vill säga bland ungdomar som känner varandra (Lilja, 
Larsson 2003). Alkohol- och drogkonsumtion, men kanske även att vara 
rökare eller snusare, kan ses som en del i skilda ungdomskulturella 
mönster. En del av de hörselskadade ungdomarna kan till stor del umgås 
med andra hörselskadade ungdomar och utveckla vanor som också har 
ett symbolvärde och markera tillhörighet till gruppen. För hörselskadade 
ungdomar som flyttat hemifrån blir det extra viktigt att skaffa sig nya 
vänner. Alkoholkonsumtionen kan då vara ett utryck för traditionell 
svensk umgängeskultur och där att ”gå på fest” blir en viktig aktivitet för 
att etablera nya kontakter. Alkoholen i vår kultur symboliserar gemen-
skap och fungerar som ”smörjmedel” för att få samvaron att flyta lättare 
(Lalander & Svensson, 2003). 

 För ungdomar kan alkohol och drogkonsumtion vara ett uttryck för 
stress, ångest eller depression och användas som en form av självmedici-
nering för att möta olika krav. Studier har visat att självmedicinering 
genom användning av alkohol eller droger är ett relativt vanligt beteende 
bland personer med ångest och ska ses som en viktig markör av allvaret i 
situationen (Robinson m.fl., 2009). Resultaten från Liv & hälsa ung-
studierna visar att de hörselskadade ungdomarna är en utsatt grupp när 
det gäller såväl stress, ångest som nedstämdhet eller annan ohälsa. 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling som det 
står uttryckt i det nionde folkhälsomålet. Meningen är att samhället ska 
utformas så att det ger förutsättningar för ökad fysisk aktivitet för hela 
befolkningen. Det gäller således att även funktionshindrade ges möjlig-
heter till motion och träning på sina egna villkor. Resultaten från Liv & 
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hälsa ung visar att de hörselskadade ungdomarna, framför allt pojkarna, 
tränar mindre på sin fritid än hörande ungdomar. Simkunnigheten är 
också något som skiljer mellan hörselskadade och hörande ungdomar, 
även om majoriteten kan simma. Även här är det de hörselskadade poj-
karna som har sämst läge. Detta visar på behovet av speciella insatser för 
de hörselskadade ungdomarna för att på deras villkor öka den fysiska 
aktiviteten och simkunnigheten. Det senare kan även ses som en träning 
av koordinationsförmåga som ju kan ske i andra sammanhang och miljö-
er, men för att lära sig simma behöver barnet vara i en simbassäng eller 
sjö/hav och då kan barnet inte ha hörapparaten på. Även för barn med en 
lättare hörselskada kan det vara svårt att uppfatta instruktioner i grupp i 
en ljudmiljö som är en ”vattenplaskande miljö”. 

Sexuell debut 
Ett delvis överraskande resultat är att andelen ungdomar med något 
funktionshinder oftare än ungdomar utan funktionshinder debuterar tidigt 
sexuellt och att för förhållandevis fler av ungdomarna med funktionshin-
der sker den sexuella debuten under tvång. Detta kan få konsekvenser för 
deras sexualitet och hälsa även långt senare i livet. Det är förstås mycket 
viktigt att detta uppmärksammas och att även teckenspråkiga ungdomar 
kan få hjälp av professionella på det språk de känner sig bekväma med 
och inte behöver använda tolk, det vill säga att det till exempel på ung-
domsmottagningen och/eller barnahuset finns tvåspråkig personal som 
även kan kommunicera på teckenspråk.  

Tillgång till information och råd om sexuell hälsa och hur man undvi-
ker riskbeteende är viktigt för varje ung person. I den här studien har 
flertalet ungdomar med funktionshinder gått i samma skolor som ung-
domar utan funktionshinder. De bör därför ha fått samma information 
om sex och samlevnadsfrågor, även om den inte utgått från eller varit 
anpassad till deras situation. Resultat från undersökningen Liv & hälsa 
ung 2005 visar att det är särskilt viktigt med sexualupplysning till ung-
domar med olika typer av funktionsnedsättningar eftersom många av 
dem är sexuellt aktiva tidigare än ungdomar utan funktionsnedsättning.  
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Funktionshinder, kön och ohälsa 
Det har i analyserna kommit fram flera oväntade resultat. Några av dem 
visade sig inte förrän vi gjorde en intersektionell analys av samspelet 
mellan till exempel funktionsnedsättning, kön och tinnitus eller funk-
tionsnedsättning, kön och olyckor. Det visade sig då att det är stor skill-
nad i att ha tinnitus om man har en hörselskada (39 procent) jämfört med 
om man är hörande (7 procent). Och att sannolikheten för att ha tinnitus 
var lika stor för hörande flickor som pojkar. Bland de hörselskadade 
ungdomarna däremot var det betydligt vanligare med tinnitus bland poj-
karna (50 procent) jämfört med flickor (28 procent).  

 Ett annat exempel där en begynnande intersektionell analys ger över-
raskande resultat gäller trafikolyckor, och även här behöver analysen 
göras med ytterligare dimensioner för att centrala samverkande dimen-
sioner ska träda fram och relevanta åtgärder framstå. En stor del av 
olyckorna hos både hörande och hörselskadade flickor och pojkar sker 
även på väg till eller från skolan eller i skolan. I det sammanhanget var 
det stor skillnad mellan de hörselskadade flickorna och pojkarna och de 
hörande ungdomarna. Kan det förklaras till exempel av att de hörselska-
dade pojkarna och flickorna använder olika färdmedel för att ta sig till 
skolan eller att de genomför olika aktiviteter på rasterna i skolan? Det 
kan finnas genusskillnader, men också skillnader relaterade till funk-
tionsnedsättningen när det gäller utsatthet för våld och olyckor. Vi kan 
idag inte riktigt förstå vilka komponenter som finns och hur de samver-
kar för att, i skolan eller på väg dit eller därifrån, skapa en ökad risk för 
pojkarna att råka ut för så allvarliga olyckor att de måste söka hjälp från 
sjukvården. Vid en intersektionell analys framträder nya mönster som 
inte varit kända och som gör att det behövs ytterligare studier för att 
förstå innebörden av resultatet. 



 

Att höra eller nästan inte höra 
Liv & hälsa ung 2005 och 2007 i Örebro län 

87 

Framtiden 
Majoriteten av elever i Örebro län ser ljust på sin framtid, men de hörsel-
skadade ungdomarna gör det i mindre utsträckning än andra. Det är alltså 
en dyster bild som tecknas av situationen för en stor grupp av ungdomar 
med funktionsnedsättning av hörseln som går i den reguljära skolan och 
till viss del även i specialskolan. Det är en utsatt grupp som inte har jäm-
lika villkor för hälsa jämfört med andra ungdomar. Hälso- och sjukvår-
den, men också skolan och socialtjänsten ska förebygga sjukdom och 
annan utsatthet genom att ge ett särskilt stöd till individer eller grupper 
med ökad sårbarhet och i risk, för att ge stöd till en jämlik hälsoutveck-
ling. Det är en stor utmaning för alla att försöka lösa detta. 
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Bilaga 1: Förkortningar 

CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

CDUST Landstingen i Uppsala, Sörmland, Västmanland, 
 Värmland och Örebro län 

CI Cochlea implantat 

DHB Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda 
 barn 

FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning 

HRF Hörselskadades Riksförbund 

HSO Handikapporganisationernas samarbetsorgan 

ICF International Classification of Functioning, Disability 
 and Health 

RGD Riksgymnasiet för döva 

RGH Riksgymnasiet för hörselskadade 

SDR Sveriges Dövas Riksförbund 

SDU Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

SOU Statens offentliga utredningar 

UH Unga Hörselskadade 

WHO World Health Organization  
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Bilaga 2: Logistisk regression 

Logistiska regressionsanalyser har använts för att beskriva olika fakto-
rers samband med att vara hörselskadad. I tabellerna i den här bilagan 
redovisas resultatet från två multivariata logistiska regressionsanalyser 
en för flickor och en för pojkar som svarat på undersökningen Liv & 
hälsa ung 2005. En multivariat logistisk regressionsanalys bidrar till att 
göra jämförelserna mer renodlade. Många av de variabler som har sam-
band med att ha en hörselnedsättning kan sinsemellan ha starka sam-
band. Det sambandsmått som man får, visar inverkan av en faktor, med 
hänsyn tagen till alla andra faktorer i modellen. 

Totalt användes 21 oberoende variabler, vilka redovisas i detalj på bi-
lagans sista sida. De elever som har angivet värde kön och frågan om 
man har hörselnedsättning i undersökningen år 2005 samt giltigt värde 
för minst 16 av de 21 oberoende variablerna är inkluderade i analysen. 
Detta innebär att det för vissa  frågor finns med ytterligare ett alternativ 
som lyder ”ej svar på frågan”. 

Resultaten för de två analyserna för flickor respektive pojkar redovi-
sas på de två kommande sidorna i form av fördelning på antal svar, 
oddskvoter för att ha en hörselnedsättning (OR) samt en markering av 
oddskvoten i fet stil och en asterisk (*) om oddskvoten är statistiskt  
signifikant skiljd från 1 med 95 procents konfidensintervall10 

                                                 
10 Trots att detta är en totalundersökning har ett osäkerhetsmått tagits fram som kan användas för att 
tolka generaliserbarheten  om undersökningen skulle genomföras vid en annan tidpunkt. 
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Antal svar och Oddskvoter (OR) för att ha en hörselnedsättning i relation till dem som inte 
har någon funktionsnedsättning eller något handikapp, resultat från multivariata logistiska 
regressionsanalyser för flickor respektive pojkar som svarat på frågorna om kön och  
förekomst av funktionsnedsättning/handikapp samt minst 16 av de 21 oberoende variab-
lerna i undersökningen Liv & hälsa ung 2005. 

antal 
svar OR

antal 
svar OR

Skolår 7 (ref) 1449 1419
Skolår 9 1344 1,6 * 1305 1,3
Gymnasiet år 2 1028 1,3 936 2,8 *
Född i Sverige med svenskfödda föräldrar (ref) 3020 2831
Född i Sverige med förälder född utomlands 475 1,4 466 1,0
Född utanför Sverige 285 0,8 299 1,1
Ej svar på frågan 41 0,7 64 1,1
Båda föräldrarna arbetar (ref) 2592 2553
En förälder arbetar 988 1,1 867 1,4 *
Ingen förälder arbetar 222 1,1 203 1,2
Ej svar på frågan 19 2,5 37 0,6
Bor med både mamma och pappa (ref) 2448 2325
Bor hos en ensam förälder 514 0,8 524 0,8
Bor växelvis hos båda föräldrarna 686 1,1 688 1,0
Bor ensam 46 4,3 * 42 2,3 *
Bor ej med någon förälder men med annan person 103 1,1 51 1,9
Ej svar på frågan 24 3,7 * 30 2,2
Bor i villa (ref) 2363 2333
Bor i hyreslägenhet 693 0,9 647 0,8
Bor i bostadsrätt/radhus/kedjehus 566 0,7 504 0,9
Annat boende 32 0,6 39 1,7
Ej svar på frågan 167 0,7 137 1,4
Har inte blivit mobbad i skolan (ref) 3359 3105
Har mobbats 415 1,2 477 1,5 *
Ej svar på frågan 47 0,1 78 0,8
Har inte blivit utsatt för våld i skolan (ref) 3588 2978
Har blivit utsatt för våld 203 2,1 * 618 1,5 *
Ej svar på frågan 30 3,4 64 1,9
Brukar aldrig skolka (ref) 3091 2902
Brukar skoka max en gång i månaden 223 1,4 210 0,8
Brukar skolka oftare än en gång i månaden 445 1,1 473 0,9
Ej svar på frågan 62 1,5 75 0,4
Trivs bra i skolan (ref) 2832 2783
Trivs "så där" 692 1,1 609 0,9
Trivs dåligt 260 1,0 218 1,8 *
Ej svar på frågan 37 1,8 50 4,6
Har kamrater i skolan som vill vara med dem (ref) 3358 3190
Har kamrater till viss del 256 2,2 * 257 1,1
Har inte kamrater 118 2,4 * 115 2,0 *
Ej svar på frågan 89 0,6 98 0,5

PojkarFlickor

 
*Signifikant oddskvot 
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Fortsättning: Antal svar och Oddskvoter (OR) för att ha en hörselnedsättning i relation till 
dem som inte har någon funktionsnedsättning eller något handikapp, resultat från multiva-
riata logistiska regressionsanalyser för flickor respektive pojkar som svarat på frågorna om 
kön och förekomst av funktionsnedsättning/handikapp samt minst 16 av de 21 oberoende 
variablerna i undersökningen Liv & hälsa ung 2005.  

antal 
svar OR

antal 
svar OR

Får vara med och påverka i skolan (ref) 1037 909
Får ibland vara med och påverka 1465 0,6 * 1332 0,8
Får aldrig/sällan vara med och påverka 1266 0,6 * 1363 0,8
Ej svar på frågan 53 0,7 56 0,7
Ingen behöver känna sig rädd eller hotad på skolan (ref) 1996 1936
Instämmer till viss del 1042 1,3 926 1,1
Instämmer inte 719 1,3 722 1,2
Ej svar på frågan 64 1,4 76 1,1
Aldrig druckit alkohol/inte druckit senaste året (ref) 1240 1175
Druckit alkohol någonsin/senaste året 2526 1,2 2425 1,5 *
Ej svar på frågan 55 2,6 60 1,5
Röker inte (ref) 2903 2959
Röker 894 1,1 673 1,5 *
Ej svar på frågan 24 1,5 28 2,4
Fysiskt aktiv minst två gånger i veckan (ref) 2509 2741
En gång i månaden upp till en gång i veckan 785 0,9 508 1,2
Mindre än en gång i månaden 226 1,2 137 1,2
Aldrig fysiskt aktiv på fritiden 221 1,0 190 1,9 *
Ej svar på frågan 80 0,7 84 0,7
Föreningsaktiv i idrotts- eller ennan förening (ref) 2772 2756
Ej aktiv 1008 0,9 856 0,9
Ej svar på frågan 41 0,6 48 1,6
Regelbundna måltidsvanor (ref) 1231 1571
Varken regelbundna eller oregelbundna 2452 1,5 * 1954 1,1
Oregelbundna måltidsvanor 90 2,5 * 52 1,2
Ej svar på frågan 48 1,3 83 1,3
Är aldrig ensam (ref) 304 418
Är ensam några gånger per år/per månad 1504 0,8 1547 1,5
Är ensam minst en gång per vecka 1477 1,0 1269 1,4
Är ensam nästan varje dag 472 1,1 348 2,1 *
Ej svar på frågan 64 1,2 78 1,7
Är aldrig ute på stan (ref) 96 274
Är ute på stan några gånger per år/per månad 1706 0,5 1662 1,2
Är ute på stan minst en gång per vecka 1431 0,5 1242 1,1
Är ute på stan nästan varje dag 538 0,6 442 2,3 *
Ej svar på frågan 50 0,9 40 2,2
Använder inte dator (ref) 238 182
Använder dator 1-10 timmar i veckan 2958 0,9 2181 0,4 *
Använder dator mer än 10 timmar i veckan 558 0,9 1205 0,3 *
Ej svar på frågan 67 2,6 92 0,2 *
Kan lita på föräldrarna när det verkligen gäller (ref) 2501 2388
Stämmer ganska bra/varken bra eller dåligt 1131 1,0 1098 1,1
Stämmer inte alls 110 1,0 83 2,2 *
Ej svar på frågan 79 1,5 91 0,8

Flickor Pojkar

 
*Signifikant oddskvot 
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De oberoende variablerna i de multivariata logistiska regressions-
analyserna för flickor respektive pojkar är: 
Skolår: skolår 7 (ref),skolår 9 och gymnasiet år 2 
Födelseland: född i Sverige och mamma och pappa ej födda utanför Sverige (ref), född i 
Sverige och minst en förälder född utomlands samt född utanför Sverige 
Föräldrars arbete: Båda föräldrarna arbetar (ref), en förälder arbetar, ingen förälder  
arbetar 
Familjeförhållanden: Bor med både mamma och pappa (ref), bor hos en ensam förälder, 
bor växelvis hos båda föräldrarna/i "styvfamilj", bor ensam, bor ej med någon förälder men 
med annan vuxen, syskon eller partner 
Boende: Villa (ref), hyreslägenhet, bostadsrätt/radhus/kedjehus, annat boende 
Mobbning: Har inte mobbats av några skolkamrater under terminen (ref), har mobbats 
Våld: Har inte blivit slagen, sparkad eller utsatt för annat våld i skolan under terminen (ref), 
har blivit utsatt för våld 
Skolk: Brukar aldrig skolka (ref), skolkar någon gång under terminen/en gång i månaden, 
skolkar 2–3 gånger i månaden/en gång i veckan/flera gånger i veckan 
Skoltrivsel: Trivs mycket bra/ganska bra i skolan (ref), trivs "så där", trivs mycket/ganska 
dåligt 
Kamrater: Tycker att det stämmer precis/ganska bra att de har kamrater i skolan som vill 
vara med dem (ref), stämmer till viss del, stämmer ganska dåligt/inte alls 
Påverkan i skolan: Tycker att eleverna ganska ofta/ nästan alltid får vara med och påver-
ka det man gör i skolan (ref), tycker att man får göra det ibland, tycker att man nästan 
aldrig/ ganska får göra det 
Trygghet i skolan: Tycker att påståendet att ingen behöver känna sig rädd eller hotad på 
skolan stämmer precis/ganska bra (ref), tycker påstående stämmer till viss del, tycker det 
stämmer ganska dåligt/inte alls 
Alkoholvanor: Aldrig druckit alkohol (elever i skolår 7)/ Inte druckit alkohol under de se-
naste 12 månaderna (elever i skolår 9 och gymnasiets år 2) (ref), Har druckit alkohol (skol-
år 7)/ har druckit alkohol senaste 12  månaderna (skolår 9 & gymnasiet år 2) 
Rökvanor: Har aldrig rökt eller har slutat röka (ref), röker någon gång ibland/dagligen 
Fysisk aktivitet: Brukar träna på sin fritid minst 30 minuter så att de blir andfådda/svettiga 
2–3 gånger i veckan/4–6 gånger i veckan/varje dag (ref), fysiskt aktiv en gång i veckan/1–3 
gånger i månaden, fysiskt aktiv mindre än en gång i månaden, aldrig fysiskt aktiv på fritiden 
Föreningsaktiv: Har varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller med i någon 
annan förening, klubb, sällskap eller organisation under de senaste 12 månaderna (ref), 
inte aktiv 
Måltidsvanor: Regelbundna måltidsvanor (äter frukost, lagad lunch och lagad mat på 
kvällen varje dag) (ref), varken regelbundna eller oregelbundna måltidsvanor (äter frukost, 
lagad lunch och/eller lagad mat på kvällen 4–6 dagar i veckan), oregelbundna måltidsvanor 
(äter sällan/aldrig eller 1-3 dagar i veckan frukost, lagad lunch och lagad mat på kvällen) 
Ensam: Är aldrig ensam (ref), är ensam några gånger per år/per månad, är ensam minst 
en gång per vecka, är ensam nästan varje dag 
Ute på stan: Är aldrig ute på stan (ref), är ute på stan några gånger per år/per månad, är 
ute på stan minst en gång per vecka, är ute på stan nästan varje dag 
Datorvanor: Använder inte dator (ref), sitter i genomsnitt framför datorn 1-10 timmar i 
veckan, sitter i genomsnitt mer än 10 timmar i veckan framför datorn 
Tillit till föräldrar: Instämmer helt och håller i påståendet att de kan alltid lita på föräldrar-
na när det verkligen gäller (ref), tycker att påståendet stämmer ganska bra/varken bra eller 
dåligt, tycker att påståendet inte alls stämmer 
 

Den beroende variabeln är: 
Förekomst av hörselnedsättning: Utfallsmåttet är de som angivit att de har en hörsel-
nedsättning i relation till dem som svarat att de inte har hörselnedsättning, synnedsättning 
som inte kan korrigeras med glasögon eller linser, rörelsehinder, läs-/skrivsvårigheter eller 
annat funktionshinder/handikapp 
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