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This study used qualitative methodology to investigate difficulties among people with hearing 
impairments and deaf people. The study included eight respondents (three people with hearing 
impairments and five deaf people). An interpreter was used during the interviews. The purpose of the 
study was to describe and analyse if people with hearing impairments experienced their exercising 
differentely than hearing people. The most common exercises among the respondents were walking, 
weight training and cycling/spinning. The respondents with hearing impairments did appreciate group 
activities with instructors rather than the deaf respondents that did appreciate weigth training and 
walking. Among the deaf respondents, factor of feeling good were the best motivation. Among the 
respondents with hearing impairments, to get in shape, were the best motivational factor. The results also 
showed that the respondents experienced a positive approach to exercising if people around promoted 
and supported them. If not, the approach to exercising became negative. The terms stigmatization, 
normalization and identity impregnate the study to explain the difficulties of the respondents exercising. 
In contrast with the exercising, the majority of the respondents aimed for a body image that were thinner 
than themselves. At the same time, the results showed that it was important to feel good within. Finally, 
the respondents asked for to be treated as equals – as people without disabilities – in the hearing world of 
exercise. 
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Personer med funktionshinder skall ha möjlighet att träna och motionera utifrån sina egna 
förutsättningar och egna villkor (Brunnberg, Lindén-Boström & Persson, 2009). Idrottsrörelsen når i viss 
del ut till människor med någon typ av funktionsnedsättning men inte alls i lika stor utsträckning som till 
människor utan funktionsnedsättningar (Wickman, 2011). Ett flertal studier visar att döva personer har 
lägre fysisk nivå än övriga befolkningen (Brunnberg, Lindén-Boström & Persson, 2009; Hartman, 
Visscher & Houwen, 2007; Al-rahamneh, Dababseh & Eston, 2013). Dessa studier tyder på att döva och 
hörselskadade barn och ungdomar idag inte tränar i samma utsträckning eller villkor som hörande barn 
och ungdomar. Risken blir då att människor med någon typ av funktionsnedsättning inte ges lika 
förutsättningar då samhället tenderar att se funktionsnedsättningen innan de ser själva människan (Roos 
& Fischbein, 2006). Förekomsten av uteslutning och negativ särbehandling märks särskilt bland 
människor med funktionshinder (Wickman, 2011). I förhållande till hörande människor förekommer det 
flera skillnader som förklarar hur en orättvis träningsmiljö porträtteras (Wickman, 2011). 

Vikten av att bli bemött som den man är och att få känna att man är normal, framgår som ett önskemål 
bland funktionshindrade människor (Apelmo, 2013). Tidigare forskning förklarar att människor med 
hörselnedsättningar tränar på en lägre nivå än hörande människor och deltar ofta i passiva och 
stillasittande idrottsformer i jämförelse med hörande människor (Lauraschkus, 2014). 
Riksidrottsförbundets (2003) studie förklarar att olika motionsformer passar bra för personer med 
funktionsnedsättningar som till exempel styrketräning och promenad. Andra motionsformer kan passa 
mindre bra för döva respektive hörselskadade människor då dessa kan kräva kommunikation med en 
instruktör. Vägen till en aktiv människas möjligheter att skapa sig sitt eget liv blir därför eftersträvansvärt 
för hörselskadade personer (Roos & Fischbein, 2006).  

I kombination med träning förekommer alltför ofta värderingar och normer kring den tränande kroppen, 
idrottskroppen (Ringfjord, 2005). Synen på idrottskroppen är betydelsefull för människor då stort fokus 
läggs på att jämföra sin egen kropp med en normal kropp (Bengs, 2000). Hur kroppen framställs i 
samhället styr hur den iakttas vid träningsanläggningar och vilken effekt den får för människor vars 
kroppsform skiljer sig från idrottskroppen. Då flera döva och hörselskadade personer väljer att träna vid 
träningsanläggningar så upplever de en värld utav värderingar och normer som är intressant att förstå sig 
närmare på om dessa värderingar och normer även påverkar dem. Om kroppen är tanig, inte har några 
muskler eller är överviktig är den inte högt värderat i dagens samhälle, menar Bengs (2000). 
Rulltolsburna personer upplever någon gång i sina liv att de är otillräckliga på grund av sitt handikapp 
skriver Talesporos och McCabe (2003). Men vilka upplevelser har döva och hörselskadade personer av 
träning? Upplever de sin idrottskropp som stigmatiserad i jämförelse med hörande människor? Detta blir 
intressant att ta reda på då flera människor med funktionsnedsättningar väljer att träna sida vid sida med 
människor utan funktionsnedsättningar vid träningsanläggningar (RF, 2003). 

I ett modernt samhälle ställs höga krav på möjligheten att kommunicera med andra (Roos & Fischbein, 
2006). I en liknande situation skapas kommunikationsproblem när döva respektive hörselskadade 
människor försöker göra sig förstådda med träningsdeltagare och instruktörer. Det är lätt att det i sådana 
sammanhang uppstår fördomar och oförståelse (Apelmo, 2013). Trots att det kan vara svårt att göra sig 
förstådd i sådana situationer, så innebär det inte att personer med funktionsnedsättningar inte idrottar, 
utan snarare att det kan uppstå svårigheter med idrottandet (RF, 2003). Härmed blir det av vikt att belysa 
hur döva respektive hörselskadade personer ser på sina upplevelser i förhållande till sitt idrottande 
genom olika situationer samt om deras kroppsuppfattningar påverkas i förhållande till deras träning. 

Studien utgår ifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv där pedagogikens processer studeras inom 
idrottsområdet.  Idrottsforskning studerar idrottskulturen och dess roll i samhället, samt individens 
relation till denna kultur och hur individen på olika sätt påverkas av idrott (Patriksson, 2006). Umeå 
universitet förklarar definitionen av pedagogik som en vetenskaplig disciplin där man söker hur 
människor formas och förändras utifrån olika påverkansprocesser som exempelvis motions- och 
rekreationsidrott likasåväl tävlings- och elitverksamheter (Nilsson, 2005).  

Studien söker att beskriva och analysera döva och hörselskadade personers träningsvanor samt 
upplevelser av träning. Dessa upplevelser kommer att analyseras för att kunna tydliggöra hur 
träningsanläggningar formar och förändrar individer genom kommunikation, tillgänglighet och 
kroppsuppfattningar, och bidrar till pedagogiska påverkansprocesser. Då studien söker att studera 
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pedagogikens processer inom idrottsområdet som enligt Patriksson (2006) innefattar motions- och 
rekreationsidrott likasåväl tävlings- och elitverksamheter går detta i linje med Umeå universitets 
definition av idrottspedagogik. Detta är ett område som är aktuellt i träningsvärlden men som tyvärr 
hamnar i skymundan utav andra större ämnen och genom att förstå problematiken, beskriva och 
analysera ämnet kan en tydlig bild över området skapas och forma debatt i den träningsvärld som råder. 
 

Syfte  
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera om personer med 
hörselnedsättningar upplever sitt idrottande annorlunda än hörande människor. Studien kommer att 
fokusera på träning för personer med hörselnedsättningar vid träningsanläggningar och kommer studeras 
utifrån följande frågeställningar: 

● Vilka träningsvanor har döva respektive hörselskadade personer? 

● Hur ser döva respektive hörselskadade personer på sin idrottskropp? 

● Hur upplever döva och hörselskadade att de bemöts vid gym- och gruppträning? 

● Vilka fördelar och nackdelar finns det i gym- och gruppträningsformer för döva respektive 
hörselskadade personer? 

Definition 
Hörselskada 
Hörselskadad kallas den som antingen är född med en hörselnedsättning eller som har blivit hörselskadad 
under barn- och ungdomsåren eller i vuxen ålder (Nationalencyklopedin, 2015). 

Döv 
En döv människa hör inte. Man skiljer på den som är född döv och den som blivit döv i livet, antingen 
som barn eller som vuxen. Människan som är född döv har teckenspråk som första språk och svenska som 
andra språk. Den som blivit döv i livet har svenska som första språk (Nationalencyklopedin, 2015). 

Tidigare forskning 
Denna del presenterar tidigare forskning som har genomförts inom ämnet. Den är uppdelad i sju delar 
varav den första handlar om forskning om träningsvanor i samhället. Den andra delen handlar om 
hälsostatus för döva och hörselskadade. Tredje delen redogör för forskning om attityd från och mot döva 
respektive hörselskadade personer. Den fjärde delen presenterar forskning om kroppsidealets strävan och 
missnöje. Den femte delen fokuserar på identitet och dess utformning. Den sjätte delen inkluderar både 
det skandinaviska och det amerikanska perspektivet av normalisering och del sju tar upp 
stigma/stigmatisering samt dess betydelse. Den tidigare forskningen avslutas med ett stycke som 
sammanfattar och reflekterar över den tidigare forskningen. Avsnitten med begreppen identitet, 
normalisering och stigma kommer att användas som verktyg i studien. Utifrån ett individperspektiv 
kommer begreppen kring identitet, normalisering och stigma kopplas samman för att förstå den 
hörselskadade respektive döva människornas situationer vid träning. 
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Träningsvanor i samhället 
Riksidrottsförbundet genomförde 2011 en enkätundersökning bestående av 5000 individer i åldrarna 7-
70 år för att kartlägga svenska folkets motionsvanor. Undersökningen visade att 47 % av svenska folket 
motionerar mer än två gånger i veckan. Detta är en ökning jämfört med en liknande undersökning från 
1998 då siffran endast uppgick till 37 procent. Undersökningen visade även att kvinnor motionerar mer 
än män. De motionsidrotter som var mest populära var promenad, styrketräning och löpning. De 
motionsidrotter som var minst populära var bowling, basket och inlines. Resultatet skiljde sig mellan 
könen där kvinnor ofta utövade promenader, dans, gympa, yoga och aerobic medan männen höll sig till 
fotboll, innebandy och golf. Styrketräning bedrivs idag av 1 714 000 individer och beräknas som en av de 
störst inflytelserika idrottsformerna över en längre tid (RF, 2011). Undersökningen kollade även på 
anledningarna till varför svenska folket idrottar. De vanligaste anledningarna var för att hålla sig i form 
och för att det är roligt. Det visade sig även att större andel kvinnor än män motionerar för att gå ner i 
vikt. Däremot var det fler män än kvinnor som såg umgänget med andra människor som ett skäl till att 
idrotta. 

2003 gav Riksidrottsförbundet Inregia AB i uppdrag att genomföra en undersökning om 
funktionshindrades möjligheter till att kunna utföra motion och idrott på samma villkor som andra. De 
genomförde då en enkätundersökning, samt intervjuer för djupare svar, som delades ut till ett slumpvis 
urval medlemmar i fyra handikappförbund; Astmatiker, reumatiker, rörelsehindrade och synskadade. Vid 
analys användes även statistik från SCB över svenska folkets motionsvanor som en grupp med benämning 
Riket totalt för att jämföra om funktionshindrade kunde utföra idrott och motion på samma villkor som 
andra. Resultatet av undersökningen visade att andelen som regelbundet motionerade av de som 
besvarade enkäten var högre än i den övriga befolkningen. Siffran misstänks dock vara lägre då bortfallet i 
studien sannolikt är mindre fysiskt aktiva och därmed inte tilltalas att delta i enkäten.  

De vanligaste motionsformerna för de som besvarade enkäten var promenad, cykling, samt simning. 
Detta skiljde sig en aning från vad som var vanligast hos övriga befolkningen då löpning och 
gruppträning/gruppidrotter är mer vanligt för dessa. Ur intervjuerna framkom det att olika 
motionsformer passar bra för personer med funktionsnedsättning som till exempel styrketräning och 
promenad, medan andra träningsformer passar mindre bra som till exempel gruppträning då detta kräver 
kommunikation med instruktören. Svårigheter som lyfts fram med motion för personer med 
funktionsnedsättningar är transport, tillgänglighet, bemötande, samt brist på kunskap och information 
som kan vara orsak till låg motivation. Slutsatsen i undersökningen var att personer med 
funktionsnedsättningar inte har samma möjlighet att idrotta och motionerna på samma villkor som 
övriga befolkningen. Detta betyder dock inte att personer med funktionsnedsättningar inte 
idrottar/motionerar, utan snarare att de kan uppstå svårigheter med idrottandet som kan variera 
beroende på typ av funktionsnedsättning. 

Hälsostatus för döva och hörselskadade 
Statistik och forskning över döva och hörselskadades hälsotillstånd är idag svårt att få tag på. Gruppen 
döva och hörselskadade har genom folkhälsoundersökningar antingen fått ingå i den generella gruppen 
“funktionsnedsatta” eller inte alls räknats in som en specifik grupp. Däremot har Brunnberg, Lindén-
Boström och Persson (2009) i en studie jämfört hörselskadade flickors och pojkars livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa med hörande ungdomars. Studien riktades till elever i årskurs 7, 9 samt årskurs 2 
på gymnasiet. Studiens resultat kommer ifrån enkätundersökningar genom Liv & hälsa Ung 2005 och 
2007 som genomfördes i Örebro län, samt en kvalitativ studie på riksgymnasierna för döva och 
hörselskadade i Örebro 2008. Resultatet uppvisade att det finns en förhållandevis stor grupp av 
ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning, där hörselnedsättning uppgavs vara den näst 
vanligaste efter läs- och skrivsvårigheter. Hörselskadade ungdomar, framförallt pojkar, var på sin fritid 
mindre fysiskt aktiva än hörande ungdomar. Endast 56 procent av de hörselskadade pojkarna var fysiskt 
aktiva i mer än 30 minuter minst 2 gånger i veckan. För hörande pojkar var siffran 76 procent. 
Hörselskadade ungdomar brukade även alkohol, tobak och narkotika i större utsträckning än hörande 
ungdomar (Brunnberg, Lindén-Boström & Persson, 2009). Fysisk aktivitet är en förutsättning för god 
hälsoutveckling och därför bör samhället utformas så att hela befolkningen har möjlighet till ökad fysisk 
aktivitet menar Brunnberg, Lindén-Boström och Persson (2009). 
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Hartman, Visscher och Houwen (2007) förklarar att en ökad nivå av fysisk aktivitet i det dagliga livet 
utgör flera positiva effekter för hälsan och att det skulle vara nyttigt för äldre hörselskadade/döva barn. 
Hartman, Visscher och Houwen (2007) genomförde en holländsk studie som har jämfört den fysiska 
aktivitetsnivån bland unga hörselskadade/döva barn i åldrarna 9-12 och ett mindre antal hörande barn. 
Syftet med studien var att undersöka om åldersskillnader spelade någon roll för fysisk aktivitet. Totalt 
utförde 47 hörselskadade/döva barn ett Eurofit test battery. Testet inkluderade övningarna 10-by-5m 
shuttle run, standing broad jump, sit-ups, sit-and-reach, plate tapping, handgrip, bent arm hang, 20-m 
endurance shuttle run. Det visade sig att äldre (11-12 år) hörselskadade/döva barn var mindre fysiskt 
aktiva än yngre barn (Hartman, Visscher och Houwen, 2007). 

Likt Hartman, Visscher och Houwen (2007), har Al-rahamneh, Dababseh och Eston (2013) genomfört en 
jordansk studie där fysiska aktivitetsnivån bland hörselskadade/döva barn jämförts med fysiska 
aktivitetsnivån hos hörande barn. I denna studie deltog 80 stycken hörselskadade/döva barn, varav 49 
pojkar och 31 flickor, samt 122 hörande barn varav 73 flickor och 49 pojkar. Samtliga deltagare var mellan 
10-13 år och fick i studien genomföra fem olika tester: push-up, sit-up, sit and reach, 4x10m shuttle run 
och 1 mile-run. Resultatet visade att pojkar var bättre än flickor i samtliga tester utom sit and reach. De 
hörande var i jämförelse med dem hörselskadade/döva barnen bättre i testerna push-up, sit-up och 1 
mile-run, medan de hörselskadade/döva barnen var bättre i sit and reach. De hörande flickorna var även 
bättre i 4x 10m shuttle run än de hörselskadade/döva flickorna medan det inte var någon skillnad mellan 
hörande och hörselskadade/döva pojkar. Författarnas slutsats var att det finns ett behov av mer fysisk 
aktivitet för hörselskadade/döva barn under skoltid. De poängterade även att döva och hörselskadade 
barn kan prestera på samma nivå som hörande barn om de får möjligheten till det (Al-rahamneh, 
Dababseh och Eston, 2013). 

Studierna (Brunnberg, Lindén-Boström & Persson, 2009; Hartman, Visscher & Houwen, 2007; Al-
rahamneh, Dababseh & Eston, 2013) visar på att döva och hörselskadade barn och ungdomar vid tidig 
ålder har sämre fysisk aktivitetsnivå än hörande barn. Lauruschkus (2014) har konstaterat att barn med 
fysiska funktionshinder inte är lika fysiskt aktiva som andra barn då de främst deltar i aktiviteter som har 
en lägre intensitet. Barnen med fysiska funktionshinder väljer oftare passivare aktiviteter med mindre 
variation och som innebär flera stillasittande aktiviteter. Laurauschkus (2014) har skrivit en 
doktorsavhandling som har studerat fysisk aktivitet bland barn med fysiska funktionshinder och hur 
barnen respektive deras föräldrar såg på deras familjesituation. Han förklarar vikten av miljöfaktorer som 
barriärer för föräldrarna med känslan av att inte känna sig tillräckligt duktiga i barnens uppväxt. Särskilt 
föräldrarna upplevde flera utmaningar med att deras barn önskade bli fysiskt aktiva då de ville skydda 
deras barn samtidigt som de önskade att barnen fungerade mer individuellt. Viktiga kriterier för 
föräldrarna syftade till att det i den fysiska miljön fanns kompetenta personer tillgängligt som dels 
assisterade barnen i aktiviteten och som dels hjälpte barnen finna nya vänner att aktivera sig med 
(Lauruschkus, 2014). 

Attityd från och mot döva respektive hörselskadade personer 
I FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) har det ställts allt högre krav på att 
idrottsrörelsen ska arbeta för att nå upp till barnkonventionen. Trots kraven förekommer utanförskap, 
mobbing och särbehandling gentemot barn och ungdomar med funktionshinder. Den 
jämställdhetspolitiken som har drivits under decennier syftar till att män och kvinnor ska ha möjlighet att 
forma samhället och sina liv, oavsett ålder, ursprung eller funktionsnedsättning (Wickman, 2011). 

Wickman (2011) skriver att män och kvinnor med funktionsnedsättning bedöms och behandlas olika. I 
antologin För barnets bästa jämförs olika styrdokument med syfte att förklarar vilka orättvisor som finns 
för män och kvinnor med funktionsnedsättningar. Att det förekommer uteslutning och negativ 
särbehandling mot personer med funktionshinder framgår bland annat av resultatet. Det fastställs att 
idrottsrörelsen i viss utsträckning når barn och ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning men 
inte alls i lika stor utsträckning som för barn och ungdomar utan funktionsnedsättningar (Wickman, 
2011). 

Det finns alltid en risk att barn med funktionsnedsättningar i samhället inte bemöts på lika 
förutsättningar då deras funktionsnedsättning är det omgivningen ser innan de ser barnet självt (Roos & 
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Fischbein, 2006). Roos och Fischbein (2006) tar i sin studie upp viktiga aspekter utifrån interaktion, 
delaktighet och lärande och belyser specifikt personer med hörselnedsättningar och dövhet. Argumenten, 
som utgår från specialpedagogiska perspektiv, förklarar bland annat att den aktiva människans 
möjligheter att skapa sig sitt eget liv blir eftersträvansvärt för personer med hörselskador. Samtidigt som 
det ställs höga krav på abstraktionsförmåga, verbal förmåga och möjligheter att kommunicera med andra 
talas det inte lika mycket om vad som händer om man som hörselskadad misslyckas i samhället (Roos & 
Fischbein, 2006).  

I avhandlingen Som vem som helst - kön, funktionalitet och idrottande kroppar som är skriven av 
Apelmo (2013) berättar tio funktionshindrade flickor om deras upplevelser som annorlunda i samhället 
och hur de ser på sin situation som rullstolsburna. Apelmo (2013) lyfter fram att flera flickor vill känna sig 
normala, att de är som vem som helst. Det lyfts även fram en positiv diskriminering då människor blir 
imponerade av flickorna när de klarar av sådant som inte ska vara möjligt för en rullstolsburen och 
bemöts ofta med medömkan. Flickorna använder sig av motståndsstrategier som utplånar skillnader och 
belyser att jag är som du, trots min funktionsnedsättning. Frasen är en strävan mot normalitet från de 
unga flickorna. Avhandlingen belyser att det uppstår fördomar, oförståelse och en brist på nyfikenhet mot 
att vältränade, envisa och helsatsande unga kvinnor får framgångar inom handikappidrotten. Fördomar 
som utmålade de rullstolsburna flickorna som svaga, passiva och inkapabla (Apelmo, 2013).  

Fördomarna och oförståelse mot funktionhindrade personer förklarar de Laat, Freriksen och Vervloed 
(2012) med att det handlar om okunskap och oerfarenhet om dessa personer. de Laat, Freriksen och 
Vervloed (2012) har i en holländsk studie sökt att förstå de attityder som förekommer av barn och 
ungdomar mot personer som är döva, blinda, paralyserade eller intellektuellt handikappade. Studien är 
utförd genom enkätundersökningar med totalt 344 studenter varav 200 studenter går i vanlig skola (13-17 
år) och 144 i specialskola (19-26 år). Resultaten visade att studenter som kom i kontakt med 
funktionshindrade personer, fick ett mer positivt synsätt mot funktionshindrade personer, särskilt blinda 
och döva. Däremot framgår det även att det fortfarande finns attityder mot funktionshindrade personer 
om att de är annorlunda och speciella. Resultatet visade även på att självkänsla var en viktig faktor för hur 
attityder var till döva och blinda. Studenter med högre självkänsla hade en positivare inställning till döva 
och blinda personer än de med lägre självkänsla (de Laat, Freriksen och Vervloed, 2012). 

Barn och ungdomar med hörselnedsättningar har svårigheter med det svenska språkets form (fonologi 
och grammatik). Vilket påverkar deras ordförrådsutveckling och, för många även läs- och skrivfärdigheter 
(Sandgren, 2013). Språksvårigheterna påverkar förmågan att samspela med hörande i sin omgivning och 
då i synnerlighet hörande med dålig självkänsla som enligt de Laat, Freriksen och Vervloed (2012) även 
har negativare inställning gentemot döva. Sandgren (2013) har i en studie undersökt detta samspel genom 
att para ihop barn med hörselnedsättningar med hörande barn som tillsammans fick lösa en 
matchningsuppgift. Uppgiften gick ut på att det hörande barnet beskrev bilder på ansikten som barnet 
med hörselnedsättning skulle hitta och placera rätt, denne behövde då efterfråga information för att 
lyckas lösa uppgiften. Under testet utrustades deltagarna med ögonrörelsemätningsutrustning för att 
mäta hur mycket ögonkontakt som togs och på så viss se hur mycket icke-verbal kommunikation som 
användes. Resultatet visade att de hörselskadade barnen använde sig mer av ja- eller nej- frågor än öppna 
frågor, detta för att göra samtalspartnerns svar mer förutsebara och på så vis lättare kunna följa med i 
samtalet. Däremot fick barnen mer utförliga svar än vad som efterfrågades, men detta ledde inte till några 
kommunikativa svårigheter. Ögonrörelsermätningen visade att barnen med hörselnedsättning tittar mer 
på sin samtalspartner vid frågor, påståenden, återkopplingssignaler och tyst lyssnande än de hörande 
barnen (Sandgren, 2013). 

Kroppsidealets strävan och missnöje 
I studien Looking good – A study of gendered body ideals among young people har Bengs (2000) använt 
sig av en enkätundersökning till 167 unga flickor och pojkar i åldrarna 13, 15 och 17, om synen på kroppen 
och dess betydelse. Vikten av ideal och vad flickor och pojkar gör för att sträva och nå efter den önskade 
kroppen var två viktiga frågor i studien. Utifrån studiens resultat beskriver Bengs (2000) att en kropp 
som är tanig, utan muskler eller som är överviktig inte är högt värderat. I jämförelsen mellan flickor och 
pojkars kroppsideal är en låg kroppsvikt eftersträvansvärt bland flickorna medan en tung kropp med 
muskler istället för fett ses som något positivt för pojkarna. Hur man väljer att se på sin kropp kopplas 
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alltför ofta ihop med hur kroppen ser ut i jämförelse till en normal kropp, dels för att undvika mobbing 
och utanförskap och därmed passa in bland personer med normala kroppar. Oavsett var man befinner 
sig, så jämförs kroppar och personers utseende till den grad att strävan efter idealkroppen är 
betydelsefull. Slutsatsen pekar på att kroppens utseende har en stor betydelse för unga personer, både 
genom deras egna värderingar och vad andra tycker om deras kroppar. Flickorna kände större missnöje 
med deras kroppar än pojkarna, som uppskattade sina kroppar mer. Inflytandet från vänner och media 
var även en viktig kroppsfaktor bland flickorna och pojkarna (Bengs, 2000). 

En liknande slutsats nämndes i Taleporos och McCabes studie från 2003 som handlar om 
kroppsuppfattningar hos rullstolsburna personer i Australien. Studien genomfördes med intervju som 
metod där sju personer deltog varav tre män och fyra kvinnor.  Resultatet visade att deltagarnas fysiska 
handikapp hade påverkat deras psykiska upplevelser, känslor och attityder gentemot sina egna kroppar. 
Vid någon tidpunkt i deltagarnas liv var kroppsuppfattning en allvarlig kamp för varje individ, känslor av 
fysisk otillräcklighet och att vara oattraktiv präglade deras historier. Deltagarna angav också att dessa 
negativa känslor var ett resultat av feedback från omgivningen. Studien visade på att positiv feedback från 
partner och andra kan hjälpa en person med funktionshinder att uppnå en positiv kroppsuppfattning 
(Taleporos & McCabe, 2003). 

Idrottskroppar har berörts och beskådats genom årtionden. Den manliga respektive kvinnliga 
idrottskroppen är idag en aktuell debatt i idrottsvärlden. Ringfjord (2005) beskriver att män och kvinnor 
tillskrivs sina identiteter från deras kön som delas upp typiska kulturella könsdrag. Det vill säga så finns 
det redan förutbestämda bilder av den manliga respektive kvinnliga kroppen som följs. Utefter denna 
vetskap, väljer män och kvinnor att följa denna könsbilds resonemang på kulturella könsdrag eller att 
undvika dess speciella drag. Oavsett vem det är som väljer att tolka och värdera bilder på män och 
kvinnor, så framställs de olika genom tid, rum och plats. Flera bilder utgår från kulturella bestämda 
könsdrag och vad som bör betraktas som maskulina respektive feminina karaktärsdrag. Maskulinitet 
uttrycks genom att kroppens framhållning är hård, raka linjer och platta konturer och förenas med en 
stark och kraftfull själ. Femininitet däremot anses vara motsatsen till maskuliniteten då kroppen ska 
inkludera mjuka former, kurvor och ha en framförhållning för att ha ett begär (Ringfjord, 2005).  

Identitet 
En identitet är en viktig del av människan för att förstå vem man är och var man hör hemma. Identitet 
kan ses som en social process där människan interagerar med omgivningen. Det finns, inom begreppet 
identitet, två perspektiv som skiljer begreppets ståndpunkter åt. Fredäng (2003) exemplifierar den 
individuella identiteten om hur människan uppfattar sig själv och gruppidentiteten där individer 
befrämjar likheter i en grupp genom gemensamma tillhörigheter. Identiteten spelar en mycket viktig roll i 
karaktären av människan och uttrycks som ett begrepp som består mellan individens historiska bakgrund 
och aktuella livssituation.  

Genom att forma oss efter hur andra ser på oss, eller hur vi önskar se på oss själva, skapar vi en 
individuell identitet som blir personlig och som skiljer människan från djuren. Inom denna subgrupp 
finns flera kriterier som behöver uppfyllas för att individen ska kunna använda ett så kallat 
interaktionistiskt förhållningssätt där individen deltar i interaktion med minst en annan individ och att 
parterna påverkar varandra genom gester (Fredäng, 2003). Identiteten är således intimt knuten till andra 
individers erkännande eller frånvaro. Hur individen vill att dennes identitet ska uppfattas kopplas 
samman med ett behov av bekräftelse genom erkännande eller misskännande. Det andra perspektivet, 
gruppidentiteten, bygger på beståndsdelen att ett gemensamt språk spelar roll (Fredäng, 2003). Genom 
att individen finner tillhörighet och likheter med andra individer, skapas en gruppidentitet för hur denna 
grupp agerar och beter sig. Gruppen kan ses som en ständig jämförelse med andra grupper, vilket kan 
skapa konflikter och obalans i den egna identiteten. Om gruppen inte ser till individens förväntningar av 
gruppsammanhållningen, kan individen ändra sina gruppvärderingar och lämna gruppen (Fredäng, 
2003). 

Normalisering 
Att värna om sitt samhälle genom att hjälpa personer att få bättre och likvärdiga livsvillkor betecknas som 
normalisering. Begreppet står i kontrast med stigmatisering där normaliseringen ska innebära ett skydd 
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från stigmatisering genom att dölja handikappet eller det avvikande hos en människa. Det omdiskuterade 
ordet “normal” representerar det respektabla, vardagliga och självklara och används ofta i framställningen 
av olika ställningstaganden (Kristiansen i Tideman, 2000a).  

Normaliseringsprincipen har sitt ursprung i de Skandinaviska länderna under 1960-talet då Niels Erik 
Bank-Mikkelsen från Danmark och Bengt Nirje från Sverige utformade grunderna för principen, som 
Nirje senare använde i en systematisk beskrivning över begreppet (Tideman, 2000b). Syftet med 
normaliseringsprincipen var att förändra situationen för människor med utvecklingsstörningar. Dessa 
människor bodde i institutionsboenden och skildes från andra människor samt försattes med sämre 
livsvillkor än den övriga befolkningen. I linje med välfärdsstatens ideal om jämlikhet och rättvisa var då 
normaliseringsprincipens mening att människor med utvecklingsstörningar hade samma rätt till bra 
livsvillkor som andra invånare (Tideman, 2000b). 

Normaliseringsprincipen är som tidigare nämnt en strävan efter att i ett samhälle kunna ge normala och 
lika livsvillkor till samtliga medborgare. Vad som är normalt, beskriver Tideman (2000b) utifrån tre olika 
synsätt på normalitet (i studien förekommer endast de två första synsätten): 

● Det första kallas för statistisk normalitet vilket innebär att det som anses vara normalt är det 
genomsnittliga, det vanliga. Här bedöms normalitet exempelvis utifrån medelvärde och 
standardavvikelse för en normalfördelningskurva. 

● Det andra är normativ normalitet. I detta synsätt betraktas normalitet som de vanligaste 
värderingarna och normerna som i ett samhälle vid en tidpunkt, normalt förekommande i 
populationen. 

● Det tredje sättet är individuell/medicinsk normalitet. Här belyses normalitet som en individ som 
inte är medicinskt avvikande eller sjuk utan frisk och normal. Är någon medicinskt avvikande 
behöver denna person behandling för att denne skall kunna uppnå normalitet. 

Begreppet normalisering är inte enkelt att tolka och förstå. Tideman (2000b) lyfter fram två olika 
tolkningar av normalisering, den skandinaviska och den amerikanska. Den skandinaviska tolkningen är 
lik Nirjes tankar om människorna med utvecklingstörningar vid institutionsboenden, att dessa skall ha 
samma möjligheter och chans till lika livsvillkor som övriga befolkningen. Denna normaliseringstolkning 
syftar till att människor skall få förutsättningar att kunna delta och vara en del av den normala världen 
som de är och utifrån deras egna förutsättningar. Det är kortfattat alltså inte individen som behöver 
förändras utan det är villkoren och miljön som ligger i fokus och skall förändras och göras tillgängliga 
(Tideman, 2000b). 

Den amerikanska tolkningen har samma grund som den skandinaviska tolkningen av normalisering men 
lägger även större vikt på roller och status. Rollen som funktionsnedsatt människa är enligt Tideman 
(2000b) förknippade med negativa symboler som tyvärr ger dem lägre status. Detta kan leda till 
utanförskap då personer som uppvisar särdrag ses som negativt avvikande. Därför syftar den amerikanska 
normaliseringstolkningen till att det är individer som, genom att känna till vad det är som anses vara 
normalt, kan skaffa sig högre värdesatta roller och på så vis kunna ses som värdefulla medborgare och få 
bättre livsvillkor. All fokus ligger dock inte på individen utan parallellt är det även värderingar i samhället 
som skall förändras till mer tillåtande. 

Även om begreppet normalisering som enligt ovanstående har till syfte att hjälpa personer att få bättre 
eller likvärdiga livsvillkor ses ordet normalisering både som ett honnörsord och ett skällsord. I det 
politiska språket anses normalisering vara ett starkt positivt laddat ord som gärna används då det kan 
användas i goda löften om jämlikhet och rättvisa. I och med begreppets svårighet att preciseras för vad 
det innebär frigörs politiker från några plikter och skyldigheter vilket gör det till ett användbart 
honnörsord (Tideman, 2000b).  

“Normalisering har ibland uppfattats som att ingenting särskilt ska göras, d.v.s. att speciella 
insatser för personer med utvecklingsstörning skulle strida mot principen om normalisering. 
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Normaliseringsprincipen används då för att osynliggöra funktionhindret och dess konsekvenser” 
(Tideman 2000b, s. 62) 

Stigma 
Innebörden av begreppet stigma tillhör individer, grupper, folkslag och liknande samlingar som befinner 
sig utanför den “normala” gruppen. Stigma kan särskilt exemplifieras i en situation där en individ avviker 
på ett sätt som inte är önskvärt från våra förväntningar (Goffman, 1990). En stigmatisering kan således 
referera till ett misslyckande eller ett handikapp av något slag, något som inte överensstämmer med 
övriga befolkningens värderingar och normer. En individ som upplever en viss grad av utanförskap är 
stigmatiserad från de som ser den som annorlunda. Det kan gälla antingen en osynlig alternativt en synlig 
stigmatisering. För den osynliga stigma ses exempelvis, hörselskadades svårigheter i samhället som en 
nämnare och som synligt stigma, en rullstolsburen individs framkomlighet på gator och torg. Samhället 
konstruerar en stigmateori, en ideologi om att alla individer ska vara likvärdiga om de följer 
samhällsnormen. Denna ideologi önskar exemplifiera den fara den stigmatiserade gruppen representerar 
och kan utsätta de normala för. Goffman (1990) förklarar begreppet stigma som “the situation of the 
individual who is disqualified from full social acceptance” (s.9) som uppmärksammars med en tydlig 
stämpel på individen som inte är som alla andra.  

Inom begreppet stigmatisering, används tre perspektiv för att förstå hur stigma kan uppkomma genom 
olika situationer. Det första perspektivet, kroppsliga stigman, fokuserar på avskyn av kroppen och de olika 
missbildningar av kroppen som finns, det vill säga funktionshinder. Perspektivet inkluderar även 
individens kropp kan skilja sig åt i individers ögon och hur blickar mot det onormala kan uppstå. Det 
andra perspektivet, karaktärsstigman, avgränsas till livsval som inte överensstämmer med samhällets 
värderingar av en lämplig identitet. Perspektivet refererar till avvikelser likt mentalsjukdomar, 
fängelsestraff, missbruk, alkoholism, homosexualitet, arbetslöshet etc. Sådant som helt enkelt strider mot 
vad som karakteriserar en typisk individ. Det tredje perspektivet, gruppstigma, utgår från att stigma 
uppkommer genom olika folkgrupper, religion och rastillhörighet, som försvårar sättet att se på varandra 
som likvärdiga. Gruppstigman sprids exempelvis genom familjemedlemmar över tid och skapar hat 
gentemot olika grupper som inte har samma värderingar och normer (Goffman, 1990). 

Sammanfattning och reflektion av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen är en blandning av både kvalitativa samt kvantitativa studier. Forskning kring 
träningsvanor, hälsostatus, attityder och kroppsideal används som grund för de som skall studeras.  Dessa 
delar har gett en bild av att det finns skillnader mellan handikappade och andra människor vad gäller 
träningsvanor, hälsostatus och attityder. När det kommer till kroppsideal har forskningen visat att 
kroppen har en betydelse för vilken roll en individ kan få i samhället där avvikande kroppsideal kan skapa 
utanförskap. Kroppsidealet kan på så vis skapa problem för olika individer, gruppen handikappade 
framkommer som en riskgrupp. Utifrån resultaten från de studier som används har frågeställningar och 
syfte framställts. 

Begreppen identitet, stigma och normalisering används som redskap för att kunna analysera och förstå 
den insamlade empirin av döva och hörselskadades upplevelser. Stigma och normalisering uttrycker en 
särbehandling där individer finner sig utanför samhälle och umgänge och som önskar att vara med i 
dessa. Identitet syftar till en individs karaktär vilken definierar henne som den hon är. Dessa tre begrepp 
bidrar till att förstå individen och dennes roll i samhället. 

 

Metod 
Denna del handlar om studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis förtydligas val av metod för att därefter 
förklara urval, litteratursökning, intervjuguiden, genomförande av intervjuerna samt databearbetning. 
Avslutningsvis förklaras studiens validitet och reliabilitet. 
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Val av metod 
I studien användes ett kvalitativt forskningsperspektiv då detta perspektiv mest lämpar sig till studiens 
syfte. Detta går i linje med Kvale och Brinkmann (2004) som skriver att den kvalitativa 
forskningsintervjun söker att förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla 
mening ur deras erfarenheter. Ett sätt att få ökad kunskap om människors upplevelser är att fråga dem. 
Därmed utfördes semistrukturerade intervjuer med personer som är döva och hörselskadade. 

Studien baseras på en kvalitativ datainsamlingsmetod i syfte att få utförliga beskrivningar från 
respondenterna. Vid en kvantitativ metod, exempelvis enkätinsamling, finns mestadels ja och nej frågor 
med olika grader av instämmer eller instämmer inte. Den faktiskt händelsen eller upplevelsen hos 
respondenten blir på så vis inte lika påtaglig vid en kvantitativ metod, som genom en kvalitativ metod. 
Bell (2009) beskriver att en av fördelarna med kvalitativ metod är att följdfrågor kan användas för att 
utveckla respondenternas svar. Denna typ av följdfrågor har därför används för att få en tydlig bild av 
respondenternas faktiska upplevelser.  

Urval 
Målgruppen för datainsamling innefattade individer med hörselskador som på ett eller annat sätt höll på 
med träning vid gym- och/eller gruppträning, då studien handlar om att undersöka deras träningsvanor 
och upplevelser. För att avgränsa forskningsområdet valdes gym- och gruppträning då detta stöds av mer 
forskning än organiserad idrott vad gäller döva och hörselskadades idrottande. I studien intervjuades två 
kvinnor och en man med hörselskador, samt fem kvinnor som var döva. Respondenternas ålder sträckte 
sig mellan 20 till 50 år och dessa har varit bosatta på olika platser i Sverige. I och med att den specifika 
målgruppen som studien avsett undersöka, inte funnits i några register och därmed varit svåra att nå har 
ett icke-sannolikhetsurval utförts i form av en kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval. Utifrån 
studiens syfte anses denna urvalsstrategi vara passande då det är mindre fokus på generaliseringar. Detta 
stämmer väl in med Bryman (2011) som säger att en nackdel med icke-sannolikhetsurval är att det är 
omöjligt att generalisera resultatet på en större population då man inte kan veta om stickprovet är 
representativt. Dock är denna urvalsstrategi mer accepterad i kvalitativa studier då generaliserbarhet inte 
är lika framträdande här som i kvantitativa studier. 

För att finna respondenter till intervjustudien skickades en förfrågan via en personlig kontakt om 
deltagande i form av ett informationsbrev (se bilaga 1) till en Facebookgrupp för döva och hörselskadade i 
Västerbottens län. Informationsbrevet inkluderade forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet 
(2002) för att det inte skulle uppstå komplikationer i genomförandet av intervjuerna. Denna kontakt hade 
tillgång till gruppen genom studier i teckenspråk vid en lokal Folkhögskola. Enligt Nilsson (2013) var 56 
procent av den svenska befolkningen 2013 användare av Facebook, varav 92 procent av gruppen 16-25 år, 
81 procent av gruppen 26-35 och 72 procent av gruppen 35-45 någon gång under 2013 besökte hemsidan. 
I och med detta ansågs Facebook vara en lämplig informationskanal. Denna kontakt höll under samma 
period också i en inspirationsdag för döva och hörselskadade vid en lokal träningsanläggning, och delade 
därmed ut vår intervjuförfrågan till de närvarande. Genom dessa två informationskanaler rekryterades 
sex respondenter efter att dessa meddelat intresse för att delta. För att kunna få ytterligare respondenter 
utökades sökningen även till personer utanför Västerbottens län som personligen kontaktades via 
Facebook, varav en via förslag från egna kontakter och en direkt bekantskap. 

Litteratursökning 
Litteratur till studie har samlats in via hemsidor, kurslitteratur, Umeå universitetsbiblioteks digitala 
arkiv, samt databassamlingen EBSCO. Litteratur hämtades från Riksidrottsförbundets hemsida med hjälp 
av sökorden: “Svenska folkets träningsvanor” och “möjlighet till motion + lika för alla”. Anledningen till 
en så precis sökning var för att förkunskaper om dokumenten redan fanns. Litteratur införskaffades även 
från Umeå universitetsbiblioteks digitala arkiv med sökorden: “body ideals among young people”, “hälsa 
för döva”, “participation in physical activities and sedentary” och “There's more to the picture than meets 
the ear”. Litteratur som inhämtades från EBSCO, vilket är en samling av databaser, begränsades till 
databaserna: SPORTdiscus och Academic Search Elite. Sökningen begränsades ytterligare med tidigaste 
publiceringsår 2005 för att kunna få aktuell forskning. De sökord som användes var: “Deaf + Fitness”, 
“Deaf children + fitness”, “attitudes towards deaf people”. Sammanlagt hittades 25 artiklar som vid första 
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anblicken verkade vara av intresse för studien. Vid en noggrannare granskning valdes endast 11 stycken av 
dessa ut som relevanta för studien då dessa ansågs kunna svara till studiens frågeställningar och syfte. 

Intervjuguiden 
En intervjuguide konstruerades (se bilaga 2) utifrån den tidigare forskning som funnits tillgänglig för 
ämnet. Forskningen lästes noga igenom och därefter börjades konstruktionen av intervjuguiden. Frågorna 
konstruerades på så sätt att respondenterna skulle få chans att uttala sig om varje situation utan att känna 
någon typ av begränsning. Det konstruerades en semi-strukturerad intervjuguide då den gav möjlighet att 
ställa flera allmänna frågor med möjlighet att utveckla respondenternas svar och, i linje med Bryman 
(2011), ställa ytterligare frågor som kan vara viktiga för resultatet. Förhoppningen var att samla in 
relevant datamaterial för att kunna svara till studiens syfte. Under arbetsprocess skapades kategorier 
utifrån studiens frågeställningar som skulle kunna ge en röd tråd till intervjuguiden och som skulle 
underlätta analysarbete senare i studieprocessen. Dessa kategorier var:  

● “Bakgrundsfrågor” syftade till att få lära känna respondenten. 

● “Träning” syftade till att förstå respondenternas träningsvanor, varför de tränar och hur deras 
omgivning påverkat deras motivation till träning. 

● “Kroppsuppfattning”, hur respondenterna uppfattade sina kroppar utifrån en moderniserad bild 
genom skalan stunkard föreställande olika kroppsstorlekar (se bilaga 3). 

● “Bemötande” önskade ta reda på om de döva och hörselskadade respondenterna blev bemött 
annorlunda än hörande på träningsanläggningar, hur detta kunde se ut och tankarna kring 
bemötandet. 

● “För- och nackdelar med träning” frågades om gym- och gruppträningsformer för att 
respondenterna skulle få chans att yttra sig om sådant de tyckte var bra respektive dåligt 
angående dessa träningsformer, samt vad dem skulle vilja förändra vid träningsanläggningar. 

Innan datainsamlingen påbörjades, utfördes två pilotintervjuer. Tanken med pilotintervjuerna var att 
finna eventuella missbedömningar och frågeformuleringar som kunde uppfattas på ett felaktigt sätt av 
respondenten än vad intervjuaren avsett att göra. Genom att utföra en pilotintervju med en hörande 
människa gavs en förståelse för hur intervjuguidens språk kunde uppfattas och om det som frågades hade 
någon större betydelse för studiens syfte. Vid pilotintervjun av den hörande personen upptäcktes det att 
flera frågor behövde omformuleras och göras tydligare. Pilotintervju nummer två utfördes via bildtelefoni 
då den som skulle agera respondent var hörselskadad och det var denna intervjumetod som lämpade sig 
bäst. Under genomförandet av intervjun upptäcktes flera frågor som otydliga och en fråga gav ett ja och 
nej svar. De otydliga frågorna rekonstruerades och på frågan med ja och nej svar lades frasen “hur 
kommer detta sig” till för att, i likhet med Kvale och Brinkmann (2009), få tillgång till öppna frågor som 
genererar mer utförliga svar. 

Genomförandet av intervjuerna 
För att studier som inkluderar utomstående testpersoner skall anses vara moraliskt riktiga finns det fyra 
etiska principer som forskare måste ta ställning till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Inför varje intervju informerades 
respondenterna om möjligheten att avbryta sitt deltagande och att intervjun endast skulle användas för 
studiens syfte. Deras personuppgifter skulle därmed inte delas ut och efter studiens avslut skulle dessa 
raderas. För att hålla respondenternas identiteter konfidentiella har fingerade namn använts i denna 
studie utifrån alfabetisk ordning, samt att uppgifter om platser har ersatts med [platsen]. 

Totalt genomfördes fyra direktintervjuer och fyra bildtelefoni-intervjuer, varav två fick övergå till 
chattintervju på grund av tekniska problem. Respondenterna som svarade att de kunde ställa upp på 
intervju fick friheten att själva välja tid och plats för det personliga mötet. Tre av direktintervjuerna 
genomfördes i studierum med väl slutna skjutdörrar som reducerade risken för yttre brus från 
omgivningen. En direktintervju utfördes på ett kafé efter respondentens önskemål, vilket inkluderat brus i 
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bakgrunden, men detta påverkade inte kvaliteteten av intervjun. Inför varje direktintervju bokades tolk 
från Västerbottens läns landstings tolkcentral. Då tolken bekostades från Västerbottens läns landsting 
räknades det som att vardagstolkningen är gratis för vem som önskar använda sig av funktionen. 
Respondenterna delades upp mellan intervjuarna utifrån praktiska skäl vilket resulterade i att 
fördelningen av genomförandet blev 4/4.  

Fyra respondenterna hade inte möjlighet att närvara på plats för direktintervju och därför valdes en 
bildtelefoni-intervju. En bildtelefoni-intervju är likt en telefon-intervju där den som är hörselskadad eller 
döv kan teckna via en koppling till en tolkcentral som sedan förmedlar vidare till intervjuaren vad denne 
sagt. Tolkcentralen fungerar då som respondentens röst. Intervjuerna utfördes genom att ett samtal hölls 
på en telefon samtidigt som samtalet spelades in via en annan telefons inspelningsapplikation. Som 
tidigare nämnt inträffade det tekniska komplikationer under två av dessa intervjuer vilket resulterade i att 
intervjun övergick till att bli en chattintervju med hjälp av chattfunktionen på Facebook. Att intervjua 
genom en chattfunktion blir mer likt de samhällsformer som förekommer i ett vanligt samtal och Kvale 
och Brinkmann (2009) trycker på att denna typ av intervju inbjuder till öppnare svar. På så sätt har denna 
form av kommunikation inte varit till nackdel för studien. 

Databearbetning 
Varje intervju spelades in via digital utrustning för att ordagrant kunna transkriberas. Transkribering 
skedde i nära anslutning till genomförd intervju av samma person så att intryck, situation och samband 
skulle vara färskt i minne. För att underlätta analysen av transkriberingarna bestämdes det på förhand att 
dessa skulle skrivas utan slangord och förkortningar så att varje transkribering i språk såg likadana ut. 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns det inte någon standardiserad form för utskrift av intervjuer utan 
forskare får själva ta ställning till hur utskriftens stil ska vara i samband med analysarbetet. För att 
ytterligare kunna underlätta analyseringen markerades intressanta svar och meningar som svarar till 
studiens syfte under varje transkribering så att dessa skulle vara enkla att återfinna i texten.  

I och med att kategorier formats på förhand utifrån studiens frågeställningar i intervjuguiden kodades 
utskrifterna av intervjuerna utifrån dessa som tidigare nämnts är: träning, kroppsuppfattning, 
bemötande, och för- och nackdelar med träning. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan kategorier 
antingen utvecklas på för hand eller växa fram under analysens gång. Sedan genomfördes 
meningskoncentreringar av svaren från intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar detta 
om att dra samma svar till kortare formuleringar där huvudinnebörden i svaren formuleras i några få ord. 
Kategorierna delades sedan upp i underkategorier som illustreras i figur 1. Svaren på de frågor som 
handlade om träning delades in i underkategorierna: vanor, motivation och påverkan. Svaren från 
frågorna i kategorin kroppsuppfattningar delades in i underkategorierna: kroppsformer, betydelsen att se 
bra ut och fördomar om kroppen. Under kategorin bemötande delades frågorna in i underkategorierna; 
bemötande på gymmet, bemötande på gruppträning och bemötande i helhet. Frågor från kategorin För- 
och nackdelar med träning delades in i underkategorierna; för- och nackdelar med gym, för- och 
nackdelar med gruppträning och hjälpmedel och förändring. De meningskoncentrerade citaten delades 
sedan upp i varje underkategori som sedan fördelades i de hörselskadades- respektive dövas svar, för att 
lättare kunna påvisa skillnader mellan grupperna. Utifrån detta protokoll gavs det en tydligare bild av vad 
varje respondent hade för upplevelser och tankar utifrån kategorierna. Det underlättade 
sammanställningen av resultatet och senare diskussionsdelen. 
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Figur1. Kategoriseringsschema 

Validitet och reliabilitet  
Undersökningen av döva och hörselskadades träningsvanor var, för studiens författare, ett relativt nytt 
forskningsområde som därmed kunde ses med kritiska ögon. Bryman (2011) hävdar att det är forskaren 
själv som är det viktigaste redskapet i arbetet att inrikta sig på, beroende på hans intresse som ger ett visst 
resultat. Genom att kritiskt granska andra studier och artiklar om ämnet, gjordes en noggrann 
förberedelse inför påbörjandet av intervjuguiden. Kvale och Brinkmann (2009) menar att noggranna 
förberedelser krävs för att hålla en hög validitet genom studien.  

Genom att intervjua döva och hörselskadade personer om deras egna träningsvanor och upplevelser av 
träning blir validiteten i denna studie hög då syftet var just att undersöka träningsvanor och upplevelser 
av träning hos denna målgrupp. Detta är i linje med Trost (2004) som skriver att validitet syftar till att 
mäta det som avser att mätas. Ytterligare åtgärder för att säkra validiteten var att utformningen och 
skapandet av intervjuguiden hade utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. För att 
säkerställa att dessa frågor svarade på studiens syfte och frågeställningar utfördes två pilotintervjuer som 
ytterligare kunde bekräfta studiens höga validitet. 

Användning av tolk vid intervjuer kunde vara en faktor som påverkade studiens reliabilitet då det inte 
fanns någon garanti att respondenternas svar skulle tolkas lika av olika tolkar. I och med att ingen av 
intervjuarna själva kunde teckenspråk var metoden av att använda en professionell tolk ändå den bästa 
kommunikationsvägen för att kunna behålla studiens höga reliabilitet. I denna studie var samtliga 
respondenter fysiskt aktiva, om samma frågor skulle ställas till döva och hörselskadade personer som inte 
var fysiskt aktiva kan resultatet bli annorlunda. Detta skulle kunna påverka studiens reliabilitet. Däremot 
är det troligt att samma mönster uppvisas om liknande respondenter intervjuas eftersom de resultat som 
tagits fram var mycket tydliga och därmed ge en hög reliabilitet. Beroende på situationen så kan denna 
studies resultat förändras om den skulle göras om, eftersom intervjusituationen skiljer sig från var man 
befinner sig, vem man intervjuar och hur deltagaren upplever mötet. Även om samma intervjuguide 
skulle användas än en gång, så hade samma deltagare kunnat ge andra svar då den redan varit informerad 
om frågorna vid denna studie. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att reliabilitet handlar om huruvida 
resultatet skulle se likadant ut om undersökningen gjordes igen vid ett nytt tillfälle.  
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Resultat 
Här presenteras studiens resultat utifrån respondenternas uttalanden. Inledningsvis presenteras en kort 
presentation av respondenterna. Resultatet är indelat i följande teman: Träning, kroppsuppfattning, 
bemötande samt för- och nackdelar med träning. Avslutningsvis presenteras resultatets centrala delar i en 
sammanfattning. 

Presentation av respondenterna 
Här följer en kortare presentation av de åtta respondenter som har intervjuats. Agda är 43 år och är 
hörselskadad. Berit är 20 år och är hörselskadad. David är 49 år och är hörselskadad. Emelie är 50 år och 
är döv. Fia är 45 år, och är döv. Gerd är 23 år och är döv. Helena är 27 år, döv. Cecilia är 48 år och är döv.  

Träning 
Samtliga respondenter berättade att de är regelbundet fysiskt aktiva och tränar mer än två gånger i 
veckan. Ingen skillnad har gått att påvisa mellan döva och hörselskadade. Dock var det endast fem av de 
åtta respondenterna som varit fysiskt aktiva under barn- och ungdomsåren. Av de som varit aktiva 
varierade aktivitetsnivåerna från skollag och landslag till fristående aktiviteter eller föreningsidrotter till 
exempel judo, simning och skolidrott. De vanligaste träningsformerna som respondenterna ägnar sig åt är 
promenader, styrketräning och cykling/spinning. Samtliga av de hörselskadade respondenterna går 
regelbundet på någon typ av gruppträningspass som till exempel spinning, kickboxning eller Bodystep. De 
döva respondenterna aktiverade sig främst genom promenader och styrketräning. Ledarledda 
träningsformer var mindre förekommande, Fia (döv) förklarar så här: ”… men jag försöker träna gym 
eller styrka minst tre gånger i veckan om jag kan. Och sen gå promenader såklart.”. Det finns en tydlig 
skillnad mellan vad döva och hörselskadade tränar men samtliga respondenter har någon gång provat på 
både gymträning och gruppträningspass. 

Majoriteten av respondenter ansåg att träningsvanor bland döva och hörselskadade inte skiljer sig 
nämnvärt från människor i övrigt. Agda (hörselskadad) och Gerd (döv) berättade däremot att det under 
träningspassen kan vara annorlunda då hög musiknivå kan upplevas som ett problem eller som irritation 
för hörselskadade. De nämnde även att döva kan ha mer koncentration på själva träningen då de inte hör 
musiken. Gerd (döv) förklarar att: “Man kan inte höra på samma vis om de som sitter bredvid, om man 
säger så. Så man kanske är mer koncentrerad när man väl tränar.” Cecilia (döv) trodde dock att döva 
precis som hon drar sig för att gå på gruppträning då det krävs att man beställer tolk samt att småprat 
före och efter träningspasset blir problematiska:  

Jag tror, så som jag själv har upptäckt att jag drar mig gärna för att vara med i gruppträning 
så om det är något okänt. Då ska jag antingen beställa tolk det fungerar ju, men samtidigt så är 
det här småpratet före, efter. Det är väl det som jag kan tycka kan vara det svåra. (Cecilia, döv) 

Det som motiverade respondenterna till att träna var investeringstänkande i form av att det skulle leda till 
något bättre. Samtliga av de döva respondenterna tränade för att må bra, med undantag från Helena 
(döv) som tränade för att kunna vara med i Sveriges landslag för döva i basket VM. De hörselskadade 
respondenterna hade däremot mer specifika mål som motiverade dem till träning så som att förebygga 
arbetsskador, komma i form, samt för att förbättra fysiken genom att bli starka och få muskler. David 
(hörselskadad) förklarar så här:  

"Innan olyckan då var det mer som att träna upp och bli stark och få muskler. Jag hade ett mål att jag 
skulle gå upp 16 kilo med muskelmassa till exempel... först nu efter operationen komma tillbaka till 
normal fysik som jag hade innan så det är väl min motivation just nu." (David, hörselskadad) 

Sex respondenter har haft personer i deras omgivning som har påverkat deras träning positivt, till 
exempel föräldrar som varit med och tränat eller uppmuntrat. Även syskon, vänner och partners hade 
positiv inverkan på respondenterna. Majoriteten berättade att de oftast tränar med någon annan och 
upplever att det blir lättare att motivera sig då. Berit (hörselskadad) och Agda (hörselskadad) berättade 
dock att de hade vänner som inte var fysiskt aktiva och att detta påverkade deras träningsmotivation 
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negativt. Berit (hörselskadad) förklarar så här: “jo, många av mina vänner är inte seriösa när det gäller 
träning. Det gör så att jag tappar motivationen.” 

Kroppsuppfattning 
Vad gäller den egna kroppsformen strävade samtliga utom en av respondenterna efter en kropp som på 
bilden (se bilaga 3) var smalare än den som de upplevde sig ha i nuläget. Den respondenten som inte 
strävade efter en smalare kropp var nöjd med sin kroppsform då hon tidigare varit överviktig. Gerd (döv) 
förklarar så här: “Nu har jag ju blivit smal så nu är det inte mitt mål, jag vet inte. Jag vill hålla vikten 
och må bra, träna lite och det är skälet.” 

Emelie (döv), förklarade att det fanns en skillnad med hur döva respektive hörselskadade människor såg 
på utseendet i jämförelse med en hörande människa. Hon förklarade att specifikt döva är mera noga med 
utseendet. Emelie (döv) uttrycker det så här: “... men döva är mer noga med utseendet när de träffar 
någon annan till exempel när man blir förälskad i någon eller kär. Då kollar man, ser den bra ut i 
ansiktet eller inte.” 

Emelie (döv) förklarade i intervjun att hörande personer har en angelägenhet att iaktta kroppens figur 
mer än ansiktets utseende. Hon tror att detta sker för att de hörande människorna lyssnar på hur det 
verbala talet låter medan döva respektive hörselskadade talar med händerna och kollar på den andra 
personens ansiktsuttryck medan de talar. Endast en respondent svarade att det var viktigt att se bra ut. 
Flera av respondenterna svarade att det som räknas är hur man mår och hur man är, det har större 
betydelse än utseende och kroppen. Agda (hörselskadad) berättar så här: “det viktigaste är att man mår 
bra inombords. Men jag vet ju att utseende är väldigt viktigt idag”. Majoriteten av respondenterna 
trodde att det generellt i samhället är viktigt att se bra ut. Vad gäller denna uppfattning fanns det inga 
skillnader mellan döva och hörselskadade. 

De respondenterna som var döva tyckte att det inte är någon skillnad mellan hörande och döva respektive 
hörselskadades kroppar. De hävdade att det inte går att se på kroppar om en person är döv, hörselskadad 
eller hörande. Däremot berättade Cecilia (döv) att döva och hörselskadade verkar anstränga sig mer vad 
gäller utseende för att kunna passa in. 

“Åh, jag tror att det är att man, i gemene man tror jag att man försöker dölja sin hörselskada, 
att man har fina kläder, försöker träna. Jag tror någonstans att man vill dölja det, det tror jag 
och försöka visa andra typ av egenskaper istället.” (Cecilia, döv) 

De respondenter som var hörselskadade tyckte däremot att det faktiskt kan finnas förutfattade meningar 
och okunskap hos de hörande om vad gäller döva och hörselskadades kroppar. Berit (hörselskadad) 
berättade om en situation där hon själv fick erfara denna okunskap. Hon berättade om ett samtal med en 
hörande man som frågade henne om hur hennes kropp var, om den såg ut som vanliga kroppar och om 
alla personer med hörselnedsättningar hade det. 

Bemötande 
Majoriteten av respondenterna upplevde att de blir bra bemötta vid gymavdelningar på 
träningsanläggningar. De uppger att andra personer inte vet att de är döva eller hörselskadade och vid 
kommunikation med personal och andra personer på gymmet som inte kan teckenspråk används det 
papper och penna. Helena (döv) berättar att det kan finnas en okunskap i bemötandet mellan hörande 
människor och döva respektive hörselskadade människor: “De som vet teckenspråk så brukar de säga ok 
eller ursäkta eller försöka prata med mig. De som har okunskap smiter bara.“ 

Två som däremot fått ett annat bemötande på gymmen är Agda (hörselskadad) och Fia (döv). Agda 
(hörselskadad) berättar att: “Jag tycker att jag har blivit bemött som hörselskadad.”  Fia (döv) berättar 
om svårigheter och skillnader i form av: ”Ja så klart så är det ju inte så lätt, om man jämför med 
hörande så är det ju en skillnad då kan man ju prata direkt. Det är en stor skillnad.” 
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Samtliga respondenter anser att de fått bra bemötande av instruktörer på gruppträningspass. Däremot 
tror respondenterna att instruktörerna blir nervösa när en döv eller hörselskadad individ går på deras 
pass: 

“Om jag säger, kommer fram till dem och säger att jag är döv då blir de ju väldigt 
fundersamma på hur de ska göra nu och börjar fundera på vad de ska göra, och då skriver jag 
på lapp och förklarar till dem och då blir de ju ganska lugna och då brukar jag också tala om 
för dem hur de ska göra.” (Emelie, döv) 

Att få instruktörer att lära sig några enskilda tecken tycks enligt majoriteten av respondenterna göra gott. 
Även om de döva respektive hörselskadade respondenterna inte kan förstå det verbala talet som 
instruktörer använder sig utav så kan de förstå tecken som pressar deras egen träning till nya nivåer. Agda 
(hörselskadad) ser att tecken gör att passen blir tydligare och därför ber hon instruktörerna att teckna 
mer. Medan David (hörselskadad) förklarar att: ”Det är klart att det har skett missförstånd, men då är 
det bara att fråga. Vad menade du nu egentligen och försöka redan ut det.”  

Bemötande av andra deltagare under gruppträningspass benämner respondenterna som bra. De döva 
respondenterna berättar dock att andra deltagare kanske funderar över om dem kan hänga med under 
passet. Fia (döv) berättar: “Jag vet inte vad de tänker, om det är gruppträning så kanske de tänker 
undrar om jag hänger med, jag hör ju inte musiken och så, det är ju bara att följa ledaren.” 

Fyra av de döva respondenterna tycker att det generella bemötande de får vid träningsanläggningar är 
bra. De berättar att de vill bli bemötta som vanliga människor, Cecilia (döv) berättar:  

“Som en vanlig människa. Alltså jag är där för att jag kanske är nybörjare och vill bli medlem eller att 
jag inte träffat någon person här tidigare för att den personen inte jobbat här tidigare, men som vanligt 
och hälsa och var trevlig.”  

Emelie (döv) och de respondenter som var hörselskadade nämnde att bemötande generellt handlar om 
hur man själv är som person. Berit (hörselskadad) förklarar “Om jag tänker "åh jag är hörselskadad och 
inte blir bemött som andra, "så är det bara jag som gör till det”. David (hörselskadad) förklarar att man 
måste vara modig och våga ta kontakt för att få kontakt. Emelie (döv) fortsätter på samma spår när hon 
berättar: ”Jag försöker ofta le när jag träffar hörande. Det är ju också ett bra sätt visa att man är vänlig 
så att man kan le lite grann.”  

För- och nackdelar med träning 
Vid intervjutillfället fick respondenterna nämna fördelar respektive nackdelar med gym- och 
gruppträning. Fyra av de döva respondenterna berättade att de fördelar som finns med gymträning är att 
de har möjligheten att själva kunna bestämma när de skall gå dit och träna, samt vilket tempo som de 
önskar hålla. Dessa fyra respondenterna upplever gymträning som något man gör självmant. Att få träna 
på egen hand, utan att vara beroende av någon annan är något som dessa respondenter ser som 
fördelaktigt. Gerd (döv) ser fördelar med gymmet: “Det är då man kan träna själv, vilken tid som helst.”  
De övriga fyra respondenterna pratade om fördelar med gymträning i form av de effekter som gymträning 
kan bidra med. Berit (hörselskadad) berättar så här: “... du mår bra, du lever ett längre liv, du får mindre 
risk för sjukdomar eller cancer.” 

De nackdelar som upplevdes av majoriteten av respondenterna gällande gymträning var bland annat 
vikten av att kunna träna rätt, Fia (döv) säger: “Om man tränar på fel sätt då, lätt att göra fel när man 
inte vet.”. David (hörselskadad) poängterade att som nybörjare kan det finnas okunskap som kan leda till 
skada, “Om man är nybörjare och tränar på fel sätt. Då kan man skada sig mer än vad det ger nytta.”. 
Trots att fyra respondenter nämnde att gymträning är självständigt och såg det som en fördel så fanns det 
respondenter som nämnde självständigheten som en nackdel. Fyra respondenter berättar att det kan vara 
svårt att motivera sig om man är ensam och att det då är enkelt att hoppa över träningen, Cecilia (döv) 
berättar: “Ja, man har inte sällskap, och visst man kanske drar med sig någon men det är lätt att 
någonstans skjuta upp det till morgondagen, vi tar det nästa vecka, lite sådana grejer. Eller att jag 
kanske måste tvätta.”. Andra faktorer som påverkar respondenterna är att det kan vara fullt på gymmet, 
att människor kollar på dem, och att man blir trött efter träningen 
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Vad som uttrycks som fördelaktigt på gruppträningspass är den bestämda tiden för träningen. Det är vid 
denna träningsform som fem respondenter upplever att de får hjälp med sin träning i form av hur man 
ska värma upp samt stretcha sin kropp. Instruktörens motivation ses som en bidragande faktor till att 
våga utmana sig själv och orka mer, vilket gör gruppträningspass till en populär träningsform bland 
respondenterna. Gerd (döv) beskriver motivationen från gruppträningspass på tre sätt: “Att ledaren kan 
ge motivation, jag tränar rätt, att jag svettas mycket mer.” Emelie (döv) uttrycker att det är till en 
fördel: “Om man är många döva då kan man ju teckna med varandra och det fungerar ju jättebra.” 
Helena (döv) använder samma argumentation och menar att en peppad grupp ger en effektiv träning då 
man är fler. Att kunna träna med andra vid gruppträningspass anses av tre respondenter som positivt. 
Även om instruktörer uttrycker sig verbalt så är det flera av respondenterna som inte bryr sig om detta 
utan följer med i rörelserna som sker. Att de inte hör musiken som de hörande människorna gör är ingen 
betydelsefull faktor som skulle hindra dem att utöva gruppträningspass. Fia (döv) förklarar att: “Det är 
lättare att härma och hänga med, man vet att man alltid har sällskap, man vågar ha en gräns för hur 
mycket man orkar.”  

Likväl som respondenterna fick berätta om fördelar med gruppträning så fick dem även berätta om 
nackdelar. Två respondenter upplever att det finns svårigheter med gruppträningspass, Fia (döv) berättar: 
“... man kan ju också känna sig väldigt ensam i en grupp om ledaren inte kan teckenspråk”. Att inte 
kunna känna någon tillhörighet till den grupp man tränar med beskrivs, av Fia (döv), som att: “... man är 
ensam i den hörande världen.” Flera respondenter yttrar om svårigheten att passa de tider som är 
angivna och om de ska gå på ett gruppträningspass. Vad respondenterna även uttrycker som en nackdel 
när de inte kan höra musiken, är hur de ska följa med i alla de rörelser som sker. Gerd (döv) förklarar att 
“... det ibland kan det vara svårt att hänga med.”  

Som tidigare nämnt kan kommunikationen vara problematisk och påverka träningen. De hjälpmedel som 
respondenterna har att tillgå vid träning på anläggningar är: tolk, papper och penna, mobiltelefon, 
kroppsspråk och förklaringar på maskiner i gym. En respondent nämnde även att det fanns hörselslingor 
vid den anläggning hon tränar på. Vid intervju tillfället fick respondenterna berätta om vad de skulle vilja 
förändra på anläggningarna. Majoriteten av respondenterna skulle vilja att personalen var tydligare och 
gärna kunde grunder i teckenspråk. Två av respondenterna ville även ha tv-monitorer som dem kan få 
tydlig information ifrån, till exempel på hur man utföra övningar i gymmet. Även hörselslingor, mer 
speglar vid gruppträningspass och en inspirationsdag med teckenspråkig instruktör önskades. 

Sammanfattning 
Resultatet visar att samtliga respondenter var fysiskt aktiva och tränade mer än två gånger i veckan. 
Däremot fanns det en skillnad i träningsvanor mellan de döva respondenterna och de hörselskadade. De 
hörselskadade respondenterna gick regelbundet på någon typ av gruppträningspass som till exempel 
Spinning, kickboxning och Bodystep. Medan det vanligaste för de döva respondenterna var att ägna sig åt 
träningsformer som inte var ledarledda så som styrketräning och promenader.  

Flera av respondenterna ansåg vid kroppsuppfattningen att det som räknas är hur man mår och hur man 
är, det har större betydelse än utseende och kroppen. De döva respondenterna hävdade att det inte finns 
några skillnader mellan kroppar hos hörande personer och döva respektive hörselskadade. Dock trodde 
de hörselskadade respondenterna att det finns en okunskap och förutfattade meningar hos hörande 
personer vad gäller döva och hörselskadades kroppar. 

På gruppträningspass upplevde respondenterna att de fått bra bemötande av instruktörer men att det 
ibland kan vara svårt med kommunikation. Fyra av de döva respondenter berättade att de vill bli bemötta 
som vanliga människor. Resten av respondenterna menar att bemötande handlar om hur man själv är 
som person och att man måste våga ta kontakt själv för att kunna få ett bra bemötande. 

Hälften av respondenterna berättade att fördelar med gymträning är att det är självständigt och därmed 
får man bestämma själv vilket tempo man tränar i och vilken tid man vill träna. Majoriteten ansåg att 
fördelar med gruppträning är att de får hjälp att träna rätt, samt att det är lättare att få motivation att 
träna hårdare med hjälp av instruktörer och gruppen de tränar med. De hjälpmedel som respondenterna 
uppgav finns på träningsanläggningar som kan underlätta kommunikation är: tolk, papper och penna, 
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mobiltelefon, kroppsspråk och förklaringar på maskiner i gym. Majoriteten av respondenterna önskade 
att personal på träningsanläggningar var tydligare och gärna skulle kunna grunder i teckenspråk.  

Diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras det insamlade materialet utifrån den tidigare forskning som 
presenterats tidigare i studien. Rubrikerna i diskussionen följer de kategorier som presenterades i 
resultatet och är således; träningsvanor, träningsmotivation och påverkan, kroppsuppfattning, 
bemötande, och faktorer som påverkar träning. Därefter diskuteras studiens styrkor och brister under 
rubriken metoddiskussion. Slutligen presenteras studiens bidrag och förslag till vidare forskning. 

Träning 
I resultatet framkom de vanligaste träningsformerna till promenader, styrketräning och cykling/spinning. 
I studien från RF år 2011 som handlade om svenska folkets motionsvanor, förekom promenader och 
styrketräning som de två vanligaste och populäraste träningsformerna. Detta visar på att samma 
träningsformer är vanligast hos såväl döva, hörselskadade och den övriga befolkningen. De döva 
respondenterna valde att utöva träningsformer som inte var i grupp eller krävde ledare, som exempelvis 
promenader och styrketräning. På så viss behövde de inte kommunicera med exempelvis en instruktör. I 
linje med RF:s studie (2003) om funktionsnedsatta personers träningsvanor förklaras det att 
träningsformer såsom promenader och styrketräning lämpade sig bäst för dessa människor. Då det inte 
krävs någon form av ledarledd träning och därmed ingen kommunikation och samspel med en instruktör 
var dessa träningsformer mer passande för målgruppen. De hörselskadade respondenterna valde istället 
att bedriva fler gruppträningspass såsom Spinning, kickboxning och Bodystep. Enligt Fredäng (2003) kan 
det liknas med att de hörselskadade respondenterna önskar gå på flera gruppträningspass för att finna 
gemensamma intressen i gruppidentiteter och därmed få chansen till tillhörighet i 
träningssammanhanget.  

RF (2011) förklarar att svenska folket idrottar främst med tanke på två faktorer: för att hålla sig i form 
och för att det är roligt. Genom fastställandet av idrottsutövandet förklaras det här att det inte är någon 
bestående skillnad mellan hörselskadade, döva och hörande människor. Att målen för träning är relativt 
lika visar mer på att flera människor har gemensamma mål, oavsett om de tränar individuellt eller 
tillsammans med andra. Wickman (2011) förklarar att idrottsrörelsen når ut till hörande människor i 
större utsträckning än till människor med någon typ av funktionsnedsättning. Det vill säga att trots att 
alla människor inte har samma möjligheter att träna på lika villkor så är det inget som säger att 
människor inte kan det och därmed ha liknande träningssyfte som andra som utövar liknande 
träningsformer. 

Enligt samtliga respondenter utom en finns det ingen skillnad mellan träningsvanor hos hörande och 
döva respektive hörselskadade personer. Studier visar ändå på att döva och hörselskadade barn och 
ungdomar generellt är mindre fysiskt aktiva och har en lägre fysisk nivå än hörande barn och ungdomar 
(Brunnberg, Lindén-Boström och Persson, 2009; Hartman, Visscher och Houwen, 2007; Al-rahamneh, 
Dababseh och Eston, 2013). Då det finns något som inte överensstämmer med övriga befolkningens 
värderingar och normer uppstår stigmatisering av något slag (Goffman, 1990). Utifrån detta kan 
respondenternas svar tolkas, likt de rullstolsburna flickorna i Apelmos (2013) studie, som en strävan mot 
normalitet. Det framkom i resultatet att hög musik kan vara problematiskt och irriterande för 
hörselskadade. De döva respondenterna har mer koncentration på själva träningen då de framförallt inte 
hör musiken. Lauraschkus (2014) menar att barn med fysiska funktionshinder ofta väljer att delta i 
aktiviteter som inte kräver lika hög intensitet som för barn utan funktionsnedsättningar. Barnen med 
funktionsnedsättningar deltar då i flera aktiviteter som innehåller passiva aktiviteter med mindre 
variation och flera stillasittande övningar. Genom att delta i gemensamma aktiviteter där en hög 
intensitetsnivå krävs blir irritationsmomenten många, framförallt för döva människor då de enligt 
Lauraschkus (2014) är vana vid lågintensiva aktiviteter.  

Att träna och att hålla sig regelbundet aktiv är inte en enkel sak, det är av vikt att det i den fysiska miljön 
finns kompetenta personer tillgängligt som kan bidra till en positiv påverkan (Lauraschkus, 2014). Sex 
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respondenter hade personer, exempelvis föräldrar, vänner eller partners, som på ett eller annat sätt 
påverkat deras träning positivt. Två respondenter hade däremot vänner som inte tränade och som bidrog 
till respondenternas träning negativt. Trots att samtliga respondenter inte har personer i deras 
omgivningar som kunde påverka dem positivt till träning så innebär inte detta att respondenterna inte 
tränar. I en studie från RF (2003) förklaras det att det snarare uppstår ett flertal svårigheter med 
idrottsutövandet som kan variera beroende på typ av funktionsnedsättning samt på typ av 
påverkansfaktorer så som föräldrar, vänner eller partners. 

Majoriteten döva respondenter tränade för att må bra. De hörselskadade respondenterna tränade mer för 
att komma i form. I jämförelse med svenska folkets motionsvanor (RF, 2011) höll sig de högsta 
motivationsfaktorerna kring för att hålla sig i form och för att det är roligt. Respondenternas tankar är 
alltså inte helt olikt hörande människors tankar om träning. Däremot så kan det uppstå, som det 
förklarades i tidigare rapporten från RF (2003), svårigheter att träna om man har en 
funktionsnedsättning. Då kan en yttre påverkansfaktor som föräldrar, vänner eller partners vara en god 
idé för att göra något åt svårigheterna. Roos och Fischbein (2000) förklarar att det kan upplevas som 
eftersträvansvärt att känna sig som en aktiv människa för döva respektive hörselskadade människor 

Kroppsuppfattning 
Som tidigare nämnts strävade majoriteten respondenter efter en kropp som var smalare än den som de 
upplevde sig ha i nuläget. Detta kan tolkas som att det följer samhällsnormen då en kropp som är tanig, 
utan muskler eller är överviktigt inte är så högt värderat i vårt samhälle (Bengs, 2000). Bengs (2000) 
säger att en låg kroppsvikt är eftersträvansvärt för flickor och att det för pojkar är eftersträvansvärt med 
mycket muskler istället för fett. Detta går i linje med vad som var Davids mål innan olyckan, att öka sin 
muskelmassa. Den respondenten som inte strävade efter en smalare kropp var som tidigare nämnd nöjd 
med den kroppsformen som hon nu hade då hon tidigare hade varit överviktig. Detta kan ses som en del 
av den amerikanska tolkningen av normalisering som hävdar att funktionsnedsatta individer själva 
behöver skaffa sig roller som har högre status i samhället för att lättare kunna bli accepterade och därmed 
få bättre livsvillkor (Tideman, 2000b). Ringfjord (2005) beskriver att män och kvinnor tillskrivs sina 
identiteter från förutbestämda bilder av den manliga respektive kvinnliga kroppen. Därmed kan det vara 
viktigare för döva och hörselskadade att passa in i dessa för att undvika stigmatisering (Goffman, 1990).  

En av respondenterna förklarade att det finns skillnader i hur döva respektive hörselskadade personer ser 
på utseende i jämförelse med hörande personer. Att hörande personer har en angelägenhet att iaktta 
kroppens figur mer än ansiktets utseende. Döva och hörselskadade personer lägger mer fokus på ansikten 
då de behöver kolla där på personer dem talar med för att lättare förstå samtal. Detta stämmer väl överens 
med Sandgrens (2013) resultat från sin ögonrörelsemätning där hörselnedsatta barn tittade mer på sin 
samtalspartner än vad hörande barn gjorde. För flera av respondenterna var detta det som är inombords 
som betyder mer än utseende. En respondent svarade att döva personer är mer noga med sitt utseende än 
hörande. Detta kan tolkas som ett försök till anskaffning av högre värdesatta roller genom ett gott 
utseende och därmed enligt den amerikanska tolkningen av normalitet, försöka få bättre livsvillkor 
(Tideman, 2000b). Då majoriteten av respondenterna ansåg att det generellt i samhället är viktigt att se 
bra ut kan det hellre ses vara noga med sitt utseende, som ett sätt att anpassa sig till samhället. 

Beroende på huruvida människor väljer att se på sina kroppar, så föreligger det fördomar mot dem. 
Ringfjord (2005) förklarar att maskulina kroppar kan framställas genom en stark och kraftig själ och 
kropp medan feminina kroppar kan inkludera mjuka former och kurvor. Bengs (2000) förklarar att 
oavsett var man befinner sig så jämförs kroppars utseende till den grad att strävan efter idealkroppen är 
betydelsefull. Ett stigma som här förtydligas av Goffman (1990) genom ett misslyckande att inte nå upp 
till förväntningarna av en normalkropp. Apelmo (2013) beskriver att människor med 
funktionsnedsättningar vill kunna känna sig som vem som helst, utan att få blickar mot sig som vittnar 
om en stigmatiserad uppmärksamhet. Taleporos och McCabe (2003) följer upp resonemanget med att 
funktionshindrade personer känner av negativa känslor från omgivningen i form av fysisk otillräcklighet 
och att vara oattraktiv. När de döva respondenterna fick frågan om det fanns någon skillnad mellan 
hörande och döva respektive hörselskadades kroppar i intervjun, ansågs det inte några skillnader. För de 
döva respondenterna befann sig döva människor på samma kroppslinje med hörande människor. De 
hörselskadade respondenterna tyckte däremot att det faktiskt kunde finnas förutfattade meningar och 
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okunskap hos de hörande om vad gäller döva och hörselskadades kroppar. Som tidigare nämnt ansåg en 
respondent att döva respektive hörselskadade människor verkade anstränga sig mer om vad gäller 
utseendet för att kunna passa in. Apelmo (2013) beskriver att för kvinnor är det viktigt att framstå som 
attraktiva för manliga såväl som för den funktionsfullkomliga blicken. Med tanke på att de hörselskadade 
respondenterna upplevde att det fanns fördomar om gruppen döva/hörselskadade så kan detta innebära 
att de ser utseendet på ett helt annat sätt än hos döva människor.  

Då kvinnor och män bedöms och behandlas olika utifrån samma funktionsnedsättningar (Wickman, 
2011) förekommer fördomar om båda könen. När exempelvis Gerd och andra respondenter kände att de 
fick blickar på sig för att vara onormala i kroppsstorleken och inte ingå i den normala bilden av 
samhällskroppen så kan det utifrån Apelmos (2013) studie ses som en positiv diskriminering mot döva 
respektive hörselskadade människor. En positiv diskriminering innefattar att specifikt hörande 
människor inte tror att döva respektive hörselskadade människor klarar av så mycket som de gör, som att 
gå ner i vikt. När de döva respektive hörselskadade människorna väl gör detta, så skapas en stor 
uppmärksamhet kring människorna som är positivt diskriminerande. För flera respondenter kan denna 
diskriminering vara positiv, för andra kan den verka negativt. Det beror främst på hur man väljer att 
bemötta den. 

Bemötande 
Resultatet belyser svårigheter med att befinna sig på främst gruppträningspass. RF (2003) förklarar att 
det finns flera svårigheter med motion för personer med funktionsnedsättningar, två utav dessa lyfts fram 
som tillgänglighet och bemötande. Enligt David (hörselskadad) är det inställningen man har till mötet 
med instruktören som ligger till grund för att bemötandet antingen kommer bli positivt eller negativt. 
Han förklarade i intervjun att det viktiga är att våga fråga, om det sker missförstånd. 

Flera respondenter kände att hörande människorna runtomkring tittade på dem som om man hamnat i 
fel grupp och vad man gjorde där om man inte hörde musiken. Dessa respondenter vittnar om en osynlig 
stigmatisering (Goffman, 1990) som belyser att de döva respektive hörselskadade respondenterna inte är 
som alla andra, trots att deras funktionsnedsättning inte är synligt. Samtidigt verkar respondenterna inte 
bry sig om människorna som finns runtomkring utan om de önskar gå på ett pass utan möjlighet till tolk 
så väljer de att endast följa ledaren. I en lokal för gruppträningspass kan det bildas en statistisk 
normalitet som innebär att det som anses vara normalt är det genomsnittliga (Tideman 2000b). När 
respondenterna väljer att kliva in i en sådan sal ser hörande människor på dem som att de inte ingår i den 
normala gruppen och betraktas då med särskilda ögon, och i flera fall av ren nyfikenhet på denna nya 
människa. Även om respondenterna inte önskar någon typ av grupptillhörighet på passen så 
uppmärksammas de när de är med på samma gruppträningspass som hörande människor. 

Fredäng (2003) förklarar att identitet spelar en mycket viktig roll i människans karaktär och kan 
exemplifieras genom denna situation. Respondenterna som främst återkommer till gruppträningspasset 
får en identitet i träningssammanhanget som bidrar till att människor efter andra eller tredje tillfället, 
inte kollar på dem och undrar vad de gör här, utan mer önskar att få interagera med respondenterna. 
Identitet kan här ses som en social process där människan interagerar med omgivningen (Fredäng, 
2003). I ett längre perspektiv kan, genom ett vänligt bemötande, respondenterna få uppleva en 
gruppidentitet där de finner likheter i en grupp, exempelvis träningsgrupp, genom gemensamma 
tillhörigheter. 

Ur intervjun framkom det att Cecilia önskade att hon skulle kunna bli bemött som en vanlig människa, 
med detta syftar hon till en person utan funktionshinder. Majoriteten av respondenterna märker att 
hörande människor ser på dem som annorlunda på grund av att de använder sig utav teckenspråk för att 
kommunicera. I linje med Apelmos avhandling (2013) bekräftas denna åsikt. Apelmo (2013) lyfter där 
fram att flera flickor som ställde upp på studien önskade känna sig som normala, att det kan vara som 
vem som helst. Oavsett om man har en synligt alternativt osynligt funktionshinder så finns önskningar 
om att kunna uppfattas som alla andra. Roos & Fischbein (2006) instämmer i hur funktionsnedsättningen 
kan spela en stor roll i bemötandet av människan. Författarna (2000) menar att det finns en risk att 
människor med funktionsnedsättningar inte bemöts med de förväntningar omgivningen bör ha på dem då 
det människor först ser är funktionsnedsättningen och sedan människan. Trots att döva respektive 
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hörselskadade har ett osynligt funktionshinder, märks de utav människor genom användandet av 
teckenspråket. 

Att ständigt synas, som de rullstolsburna flickorna i Apelmos (2013) studie förklarar, skapar fördomar 
och oförståelse om hur det är att sitta i en rullstol. Att hörande människorna som har en okunskap om 
teckenspråk, smiter undan när de kommer i kontakt med en döv respektive hörselskadad människa 
framkom i resultatet. Att känna sig annorlunda är ett tecken på stigma, menar Goffman (1990), som 
förtydligar att individer, grupper, folkslag och liknande samlingar av människor som befinner sig utanför 
den normala gruppen, upplevs som stigmatiserade. 

Samtidigt finns bland de hörande respondenterna en respondent som nämnde att när hon möter en 
hörande människa så väljer hon att le och visa vänlighet den vägen. Wickman (2000) exemplifierar att 
kommunikation mellan människor skapas genom en social samvaro och en interaktion. I en holländsk 
studie från de Laat, Freriksen och Vervloed (2012) förklarades det att studenter som kom i kontakt i med 
funktionshindrade personer, fick ett mer positivt synsätt mot funktionshindrade personer, särskilt blinda 
och döva. Resultatet visade att det är viktigt för döva respektive hörselskadade människor att våga ta 
kontakt och försöka interagera med hörande människor för att få ett bra bemötande och att de hörande 
människorna ska få en positiv uppfattning, som förklarades av de Laat, Freriksen och Vervloed (2012). 
Samtidigt menar en respondent att den blir bemött som hörselskadad och önskar att den kunde bli 
bemött som alla andra, som vem som helst. För att uppnå detta skulle hon kunna bemöta andra med ett 
leende. 

Instruktörens bemötande poängteras som betydelsefullt i träningssammanhang. Instruktörerna, enligt 
majoriteten av respondenter, måste bli bättre på att åtminstone kunna använda enskilda tecken. I linje 
med Riksidrottsförbundets undersökning från 2003 förtydligas att det finns en saknad utbildning av 
ledare inom just detta ämne. Undersökningen efterlyser att en utbildning som ger större kunskap om 
funktionsnedsättning skulle vara tillgänglig för ledare samt en möjlighet att använda sig av någon form av 
konsult som kan hjälpa till vid träningarna. Genom respondenternas åsikter kan konsulten vara 
vardagstolken som skulle kunna finnas där för dem, ständigt på plats, så att respondenterna skulle 
undvika att behöva beställa tolk. Detta skulle öka tillgängligheten (RF, 2003) för döva respektive 
hörselskadade deltagare. En annan faktor som kan öka eller försvåra tillgängligheten på 
träningsanläggningar är språket som enligt Roos & Fischbein (2000) kan förstås genom olika kanaler och 
som därför kan användas på varierande sätt. Språket kan uttryckas vokalt (tal) samt gestuellt (tecken) i 
kommunikation med exempelvis instruktörer och deltagare. Om språket kunde utvecklas genom tecken 
och gester bland instruktörer skulle flera döva respektive hörselskadade deltagare slippa känna sig 
utanför, som exempelvis Agda (hörselskadad) gjorde då hon i intervjun förklarade att hon blev bemött 
som hörselskadad. 

För- och nackdelar med träning 
Ur intervjuerna framkom det att olika motionsformer passar bra för personer med funktionsnedsättning 
som till exempel styrketräning, medan andra träningsformer passar mindre bra som till exempel 
gruppträning då detta kräver kommunikation med instruktören. Även i andra undersökningar har det 
visat sig att svårigheter med motion för personer med funktionsnedsättningar som lyfts fram är transport, 
tillgänglighet, bemötande, samt brist på kunskap och information som kan vara orsak till låg motivation 
(RF, 2003). 

I resultatet framkom det att en positiv känsla gav en peppande effekt som upplevdes av flera respondenter 
då de kunde träna i grupp med andra teckenspråkiga personer. I en respondents fall handlar det om att ju 
fler döva på samma gruppträningspass, desto enklare upplevs det att teckna med varandra. På så sätt 
undviker respondenten att bli stigmatiserad som döv i en hörande miljö. I linje med Fredäng (2003) ses 
dessa aspekter som typiska för en gruppidentitet där individer finner likheter i en grupp genom 
gemensamma tillhörigheter. Vad som drar samman respondenterna är just deras teckenspråk, som i en 
grupp inte behöver ses som en negativ aspekt till träningen, utan som en positiv. Fredäng (2003) förklarar 
även att identiteten spelar en mycket viktig roll i människan karaktär och beroende på vilken identitet de 
döva respondenterna väljer att använda sig utav så kan de interagera med omgivningen. Gruppidentiteter 
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handlar även om, enligt Fredäng (2003), att ett gemensamt språk används och spelar roll. För 
respondenterna kunde teckenspråket upplevas som den gemensamma faktorn.  

I gruppträningsmiljön kan en normativ normalitet exemplifieras (Tideman, 2000b). Denna inriktning 
från normaliseringsprincipen handlar om de värderingar och normer som finns i ett samhälle vid en 
tidpunkt och som betraktas som det vanligaste, normalt förekommande i populationen. Genom att 
föreställa sig gruppträningen som samhället där man tränar och umgås blir deltagarna populationen som 
tränar vid en specifik tidpunkt. Den eller de som sticker ut, som inte upplevs bete sig som alla andra blir 
stigmatiserade. Därför kan det vara lättare för de döva och hörselskadade att känna sig mer välkomna på 
gymmet än under gruppträningspass då hörseln spelar mindre roll. En respondent ger däremot uttryck 
för att gruppträningspass inte är de mest lämpligaste av träningsformer, särskilt för hörselskadade. I 
resultatet framkom det att när varken andra deltagare eller instruktören kan använda sig utav 
teckenspråk eller ens gestikulera, känner de hörselskadade respondenter sig utanför. Att inte uppleva en 
gruppidentitet då hörselskadade ibland hamnar i en hörande grupp blir det tydligt att det inte finns någon 
särskild samvaro från likasinnade och de hörselskadade kan då känna sig stigmatiserade. Goffman (1990) 
tydliggör att en individ som upplever en viss grad av utanförskap blir stigmatiserad av de som ser den som 
annorlunda, alltså de andra deltagarna på gruppträningarna. Att inte passa in är alltså en riskfaktor för 
specifikt döva och hörselskadade om dessa personer inte får möjlighet till tolk eller då instruktören kan 
förklara vad som kommer hända på passet för dem. Denna typ av stigmatisering är en osynlig sådan då en 
hörselskada inte är något som syns.  

Majoriteten av respondenterna framförde i intervjuerna önskemål som, enligt dem, kunde förbättra deras 
träning på anläggningarna. De önskade bland annat att personalen och instruktörer skulle bli tydligare 
med kommunikationen, att tv-monitorer skulle sättas upp i gymmet så att de såg hur varje maskin skulle 
utföras så att de inte behövde fråga personal varje gång de kom till en ny maskin, samt att det skulle 
finnas speglar så att de hörselskadade kunde se varandra. Studien från Riksidrottsförbundet (2003) 
förklarar att behovet av anpassning eller hjälpmedel skiljer sig bereonde på funktionsnedsättning. För 
respondenternas önskemål handlar det främst om hjälpmedel som förbättrar deras träningsupplevelse 
och som får dem att komma tillbaka och träna igen vid anläggningarna. Den aktiva människan 
möjligheter att skapa sig sitt eget liv ses som eftersträvansvärt, menar Roos & Fischbein (2006). I 
förhållande till döva och hörselskadade är det inte enkelt att skapa sig detta egna liv i dagens samhälle då 
det ställs höga krav på kommunikationsmöjligheter med andra. Särskilt vid träningsanläggningar har 
bedömningar gjorts för att kommunikationsmedel ska vara tillgängligt så att vem som helst kan ta sig dit 
och träna. Roos & Fischbein (2006) förklarar dock att ofta sker dessa bedömningar utanför individen och 
inte utifrån individens eget perspektiv. Det kan därför upplevas som förtryckande för döva och 
hörselskadade att inte få samma möjligheter och rättigheter till passande kommunikationsmedel som 
hörande människor. Utifrån detta finns det därmed ett behov av normalisering vid träningsanläggningar, 
som enligt Tideman (2000b) handlar om att hjälpa personer att få bättre och likvärdiga livsvillkor. 

När respondenterna framförde önskemål i intervjuerna visade detta på att det fanns brister på 
anläggningarna som flera döva respektive hörselskadade respondenter fann som irritationsmoment. 
Visserligen finns möjligheter till tolk och respondenterna har ofta med sig papper och penna till 
anläggningarna, men dessa faktorer är framtvingade för att respondenterna överhuvudtaget ska kunna 
uppleva träningsmiljön som positiv och gemytlig. Att det inte finns en allmän tolk vid 
gruppträningspassen är det flera respondenter som har funderat kring. Genom att ständigt behöva boka 
en vardagstolk inför ett gruppträningspass som de önskar gå på, skapas ett gruppstigma (Goffman, 1990) 
som utgår från att stigma uppkommer genom bland annat olika folkgrupper och som försvårar sättet att 
se på varandra som likvärdiga. Exempelvis kan detta uppstå när en vardagstolk följer med på ett 
gruppträningspass därför att de döva eller hörselskadade personerna skapar en grupp i träningsgruppen 
och kan på så vis bli stigmatiserade från den övriga gruppen. 

Slutsatser 
I diskussionsdelen kunde det utläsas att det förekom skillnader mellan studiens döva respektive 
hörselskadade människor. I träningsvanor valde döva människor att hellre träna självmant i jämförelse 
med hörselskadade människor som uppskattade träning med andra. Att må bra sågs som en gemensam 
faktor för döva respektive hörselskadade människors uppfattningar om vad som motiverade dem till 
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träning. Utifrån tidigare forskning stämde denna motivationsfaktor överens med svenska folkets 
motivation till träning (RF, 2011). Alla människor har dock inte samma möjligheter att träna på lika 
villkor. Strävan efter en smalare kropp är hög. Då döva människor, i den här studien, inte tycker att 
utseendet spelar någon roll menar hörselskadade människor, i den här studien, att döva respektive 
hörselskadade människor tenderar att fästa blicken på ansiktet på den de har kontakt med medan 
hörande väljer att kolla mer på kroppens utseende. Döva respektive hörselskadade människor vill kunna 
känna sig som vem som helst, som alla andra och upplever att de blir stigmatiserade av andra.  

Stigmatiseringen uppkommer även för hörselskadade människor vid bemötandet i träningsanläggningar, 
där identiteten även spelar en viktig roll. För att främst hörselskadade ska kunna fungera som alla andra 
vid träning är behovet av en vardagstolk stor. Det förekommer spridda skurar av för- och nackdelar med 
träningsanläggningar. Det finns en brist på kommunikation mellan döva respektive hörselskadade 
människor och personalen. Bildandet av gruppidentiteter är vanligt förekommande vid 
träningsanläggningar, trots att normaliseringsprincipen förekommer i träningssammanhang. Att kunna 
teckenspråk ses som den gemensamma faktorn som sammanbinder främst döva och hörselskadade 
människor. Tydligare beskrivningar på maskiner efterfrågas av döva respektive hörselskadade 
respondenter för att undvika stigmatisering. 

Metoddiskussion  
Det urval av respondenter som studien använt sig av har samtliga varit fysiskt aktiva. Detta kan ge en 
felaktig bild av den faktiska populationen av döva och hörselskadade personer. Döva och hörselskadade 
personer som inte är fysiskt aktiva skulle kunna ge andra svar och på så vis påverka resultatet. 
Anledningen till att samtliga respondenter i studien är fysiskt aktiva kan vara för att dessa personer 
tilltalades av studien till skillnad från personer som inte är fysiskt aktiva. Detta gör att studiens resultat 
endast kan generaliseras över gruppen fysiskt aktiva personer med hörselnedsättningar.  

Syftet med en kvalitativ intervjustudie är dock inte att göra generaliseringar utan att öka kunskapen om 
hur personer med hörselnedsättningar upplever deltagande i idrott för att på så sätt ändå öka förståelsen 
inom ämnet. Varje persons upplevelse är viktig i sig, då de beskriver utifrån en situation som ingen annan 
har. 

För att få en tydligare bild av döva och hörselskadade personers upplevelser av träningssammanhang 
hade fler intervjuer varit att föredra. Flera intervjuer skulle kunnat öka variationen på urvalsgruppen 
gällande kön då fördelningen av respondenterna var sju kvinnor och enbart en man. Det begränsade 
antalet respondenter, i synnerlighet manliga respondenter, som uppsatsen baseras på påverkar 
generaliserbarheten. Dock bidrar uppsatsens resultat med en ökad kunskap kring vilka upplevelser döva 
och hörselskadade personer har av träning och dess miljö. Denna kunskap skulle kunna fungera som en 
grund för framtida forskning vilken kan undersöka området vidare. 

Tidigare forskning till denna studie består av kvantitativa studier som beskriver träningvanor och fysisk 
nivå bland döva, hörselskadade och hörande, samt kvalitativa studier som beskriver upplevelser, 
bemötande och värderingar av funktionsnedsatta. En styrka i denna studie är att den bidragit till att ge 
fördjupad kunskap kring respondenternas upplevelser och värderingar i träningssammanhang.  
 
När intervjuguiden utformades låg fokus i att få tag på respondenter inom gym- och 
gruppträningsområdet då det inte fanns mycket forskning kring hur människor med hörselnedsättningar 
medverkade i organiserade idrottsformer utan desto mer i gym- och träningsformerna. Om 
intervjuguiden och det önskade urvalet hade fokuserat på organiserad idrott istället för gym- och 
gruppträning hade ett annat resultat framkommit än vad som önskats för denna studies resultat. 

Studiens bidrag 
Studien har bidragit med att belysa ett antal personers åsikter och uppfattningar kring deras upplevelser 
om gym- och gruppträningsmiljön och hur de ser på sin idrottskropp i relation till träningsmiljöns 
normer och värderingar. Den har även beskrivit varje person ur ett individperspektiv och noggrant 
inkluderat varje persons åsikter och tankar. På så sätt har studien tryckt på en viss utsatthet eller 
utanförskap om det kan sägas så, som döva och hörselskadade människor kan uppleva vid 
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träningsanläggningar. Då det inte finns många träningsanläggningar i landet som tydligt går ut med att de 
är anpassade för döva och hörselskadade människor, utan för hörande människor, har denna studie lyft 
den problematiken som finns mellan döva och hörselskadade människor och hörande människor vid 
samma träningsmiljö. Att tillgängligheten av externa tolkar finns till hands om det önskas är visserligen 
ett plus i kanten, men att det inte ingår vid exempelvis gruppass är en situation som belyser hur det 
kommer sig att det finns värderingar och fördomar kring döva och hörselskadade människor. 

Förslag till vidare forskning 
Utifrån de slutsatser som framkommit i denna studie är det intressant att vidare undersöka hur 
upplevelser av träning för icke regelbundet fysiska personer med hörselnedsättningar ser ut. Då det i 
studien framkom att det finns svårigheter för döva respektive hörselskadade personer i 
träningssammanhang kan det finnas misstankar om att dessa svårigheter är det som gör att dessa 
personer inte är fysiskt aktiva.   

Även studier som fokuserar på att lösa eller underlätta de svårigheter vid träning som framkommit i 
denna studie kan bidra till att fler döva och hörselskadade personer skulle börja träna. Detta skulle vara 
av intresse ur ett folkhälsoperspektiv då tidigare forskning har påvisat lägre hälsonivå bland döva och 
hörselskadade. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
Vi är två idrottsvetarstudenter vid Umeå universitet som skriver vår kandidatuppsats. Uppsatsen handlar 
om träningsvanor för döva och hörselskadade personer i [staden]. Vi söker dig som är döv/hörselskadad, 
har teckenspråk som förstaspråk och som är villig att ställa upp på intervju i [staden]. Denna beräknas 
pågå ungefär 20-45 minuter. Vid intervjun kommer en tolk närvara då intervjun genomförs på ditt första 
språk, teckenspråk. Du som väljer att ställa upp kommer förbli anonym och uppgifterna kommer inte 
användas till något annat än för studiens syfte. Efter att studien färdigställts kommer dina svar raderas. 
Intervjun är helt och hållet frivillig och du kan därför när som helst välja att inte svara på någon fråga 
samt avbryta ditt deltagande om du så önskar. 
Är du intresserad av att ställa upp på intervjun, får du hemskt gärna höra av dig till oss via sms eller mail 
och berätta vilken dag, tid och plats som passar dig bäst. När vi kommit överens om tid och plats ser vi till 
att boka tolk så att du inte behöver tänka på detta. 

Med Vänliga Hälsningar,  

Rickard Dahlgren  [Telefon]  [e-mailadress] 

Andreas Johansson [Telefon]  [e-mailadress] 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
● Bakgrundsfrågor 

- Ålder? 

- Sysselsättning? 

- Utbildning? 

- Är dina föräldrar döva eller hörande? 

    

● Vilka träningsvanor har personer med hörselskador? 

- Tränar du? Om ja, vad? Om nej, hur kommer det sig? 

- Vad föredrar du att träna? Hur kommer detta sig? 

- Hur ofta tränar du?  

- Hur kommer det sig att du inte håller på med (gruppträning/gym?) 

- Brukar du träna ensam eller med någon? 

- Vad motiverar dig till att träna? 

- Till vilket syfte/mål tränar du? 

- Hur tror du träning ser ut för hörselskadade? 

- Vad tycker du är det bästa med att träna? 

- Har du i dina ungdomsår varit regelbundet aktiv? Vad var det? Om nej, hur kommer detta sig? 

- Hur har din umgängeskrets påverkat din träning?  

- Hur har dina föräldrar påverkat dig till att träna? 

 

● Hur ser personer med hörselskador på sin egen funktionsnedsättning och idrottskropp? 

- Vilken kropp tycker du liknar dig? (Bild) 

- Vilken kropp tycker du är mest attraktiv/ideal?  

- Vad för typ av kropp skulle du säga att du strävar efter? 

- Finns det något du skulle vilja ändra på, vad gäller ditt utseende? Nöjd/icke nöjd 

- Hur viktigt är det för dig att se bra ut? 1-5? 
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- Hur viktigt tror du det är att man ser bra ut? 

- Hur tror du kroppen framställs på personer med hörselskador av andra? (I allmänhet) 

- På vilket sätt anser du att döva personers kroppar skiljer sig från hörandes kroppar? 

 

● Hur ser bemötandet på gym- och gruppträning ut för personer med hörselskador? 

- Hur upplever du att du blir bemött på gymmet av personal?  

- Hur upplever du att du blir bemött på gymmet av andra som tränar? 

- Hur upplever du att du blir bemött på gruppträning av instruktörer? 

- Hur upplever du att du blir bemött på gruppträning av andra deltagare? 

- Hur upplever du att du generellt blir bemött av personal på träningsanläggningar? 

- Vad tycker du om det bemötandet som du får? 

- Hur skulle du vilja bli bemött? (av personal, andra som tränar, instruktörer) 

- Bemöter du hörande och hörselskadade på olika sätt? På vilket sätt? 

 

● Vilka fördelar och nackdelar finns det i gym- och gruppträningsformer för personer med 
hörselskador? 

- Nämn tre fördelar vid gymträning 

- Nämn tre nackdelar vid gymträning 

- Nämn tre fördelar vid gruppträning 

- Nämn tre nackdelar vid gruppträning 

- Upplever du att din hörselskada hindrar dig vid en träningsanläggning? På vilket sätt? 

- Vad finns det för hjälp/hjälpmedel att tillgå? 

- Upplever du att du får information om den hjälp som finns tillgänglig? 

- Om du fick ändra eller förändra något på en träningsanläggning, vad skulle de vara? 
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Bilaga 3 – Bild av kroppar 
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