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jçíáçå=ëçã=ëçÅá~ä=ã~êâ∏ê=
Motion som social markör
Lars-Magnus Engström
i~êëJj~Öåìë=båÖëíê∏ã=

Inledningsvis vill jag framhålla att det var Donald Broadys förtjänst att jag för ca
fåäÉÇåáåÖëîáë=îáää=à~Ö=Ñê~ãÜ™ää~=~íí=ÇÉí=î~ê=açå~äÇ=_êç~Çóë=Ñ∏êíà®åëí=~íí=à~Ö=Ñ∏ê=Å~=
15 år sedan fick en påtaglig anledning att fördjupa mina insikter inom det kulturNR=™ê=ëÉÇ~å=ÑáÅâ=Éå=é™í~ÖäáÖ=~åäÉÇåáåÖ=~íí=Ñ∏êÇàìé~=ãáå~=áåëáâíÉê=áåçã=ÇÉí=âìäíìêJ
ëçÅáçäçÖáëâ~=
g~Ö= ìíë™Öë=
îáÇ= açå~äÇë=
området. Jag
ledamot á=
sociologiska çãê™ÇÉíK=
utsågs íáää=
till äÉÇ~ãçí=
i ÄÉíóÖëå®ãåÇÉå=
betygsnämnden vid
Donalds ÇáëJ
diséìí~íáçå=NVVM=çÅÜ=ÄäÉî=Ç™=ÒíîìåÖÉåÒ=~íí=ä®ë~=Ü~åë=ëóååÉêäáÖÉå=áåíêÉëë~åí~=~îÜ~åÇJ
putation 1990 och blev då ”tvungen” att läsa hans synnerligen intressanta avhandäáåÖ=pçÅáçäçÖá=çÅÜ=ÉéáëíÉãçäçÖáK=lã=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìë=Ñ∏êÑ~íí~êëâ~é=çÅÜ=ÇÉå=Üáëíçêáëâ~=
ling Sociologi oc/o epistemologi. Om Pierre Bourdieus fo'rﬁztmrskop oc/o den historiska
ÉéáëíÉãçäçÖáåK=
î~ê= jag
à~Ö= ë~ââìååáÖ=
îáÇ= ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå=
epistemologin. k™Öê~=
Några ™ê=
år ëÉå~êÉ=
senare var
sakkunnig vid
bedömningen ~î=
av Ü~åë=
hans ÇçJ
domedförde Éíí=
för
ÅÉåíìêI=
îáäâÉí= ãÉÇÑ∏êÇÉ=
centur, vilket
ett âçåÅÉåíêÉê~í=
koncentrerat ä®ë~åÇÉ=
läsande ~î=
av Éíí=
ett ~åí~ä=
antal ëé®åå~åÇÉ=
spännande çÅÜ=
och Ñ∏ê=
ãáÖ=åó~=íÉñíÉêK=a®ê=ëÉê=ã~å=î~Ç=ë~ââìååáÖìééÇê~Ö=â~å=ãÉÇÑ∏ê~K=g~Ö=®ê=açå~äÇ=
mig nya texter. Där ser man vad sakkunniguppdrag kan medföra. Jag är Donald
för ÇÉíí~K=
mig áåëéáê~íáçå=
ãóÅâÉí=
mycket í~Åâë~ã=
tacksam Ñ∏ê=
detta. i®ë~åÇÉí=
Läsandet Ö~î=
gav ãáÖ=
inspiration ~íí=
att ~å~äóëÉê~=
analysera ãáíí=
mitt ÉÖÉí=
eget
forskningsområde, âêçééë∏îåáåÖëâìäíìêÉåI=
ÑçêëâåáåÖëçãê™ÇÉI=
g~Ö= ëâ~=
kroppsövningskulturen, Ñê™å=
från åó~=
nya áåÑ~ääëîáåâä~êK=
infallsvinklar. Jag
ska á=
i ÇÉí=
det
följande utveckla dessa tankegångar, men vill först ta utgångspunkt i något som
Ñ∏äà~åÇÉ=ìíîÉÅâä~=ÇÉëë~=í~åâÉÖ™åÖ~êI=ãÉå=îáää=Ñ∏êëí=í~=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=å™Öçí=ëçã=
â~å=íóÅâ~ë=äáÖÖ~=ä™åÖí=Ñê™å=âìäíìêëçÅáçäçÖáëâ~=~ëéÉâíÉêI=å®ãäáÖÉå=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉíK=
kan tyckas ligga långt från kultursociologiska aspekter, nämligen fysisk aktivitet.

jáåëâ~Ç=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=
Minskad fysisk aktivitet
Det råder ingen tvekan om att vi i Sverige rör oss allt mindre i vårt dagliga liv.
aÉí=ê™ÇÉê=áåÖÉå=íîÉâ~å=çã=~íí=îá=á=pîÉêáÖÉ=ê∏ê=çëë=~ääí=ãáåÇêÉ=á=î™êí=Ç~ÖäáÖ~=äáîK=
aÉå=åó~=íÉâåáâÉå=Ü~ê=Öàçêí=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=ìåÇîáâ~=Ñóëáëâ=~åëíê®åÖåáåÖK=sá=í~ê=á=
Den nya tekniken har gjort det möjligt att undvika fysisk ansträngning. Vi tar i
allt högre grad hjälp av datorer, maskiner, robotar och diverse hushållsmaskiner.
~ääí=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=Üà®äé=~î=Ç~íçêÉêI=ã~ëâáåÉêI=êçÄçí~ê=çÅÜ=ÇáîÉêëÉ=ÜìëÜ™ääëã~ëâáåÉêK=
^íí= ~åî®åÇ~=
Att
använda ÄáäÉå=
bilen ÉääÉê=
eller å™Öçí=
något ~åå~í=
annat ë~ãÑ®êÇëãÉÇÉä=
samfärdsmedel å®ê=
när ã~å=
man ëâ~=
ska Ñ∏êÑäóíí~=
förflytta ëáÖ=
sig
å™Öçå=
någon âáäçãÉíÉê=
kilometer ìééÑ~íí~ë=
uppfattas ~î=
av ã™åÖ~=
många ëçã=
som ëà®äîâä~êíK=
självklart. `Éåíê~äí=
Centralt éä~ÅÉê~ÇÉ=
placerade Üáëë~ê=
hissar
rulltrappor Ñê~ãëí™ê=
çÅÜ=
och êìääíê~ééçê=
framstår ëçã=
som ÇÉí=
det Öáîå~=
givna çÅÜ=
och ÄÉâî®ã~=
bekväma ~äíÉêå~íáîÉí=
alternativet Ñ∏ê=
för Ñ∏êÑäóííJ
förflyttåáåÖK=qáää=ÇÉíí~=âçããÉê=~íí=ÇÉ=Ç~ÖäáÖ~=~êÄÉíëìééÖáÑíÉêå~=åìãÉê~=áåíÉ=~ääë=ëí®ääÉê=
ning. Till detta kommer att de dagliga arbetsuppgifterna numera inte alls ställer
ë~ãã~=âê~î=é™=ãìëâÉäâê~Ñí=çÅÜ=Ñóëáëâ=~åëíê®åÖåáåÖ=ëçã=íáÇáÖ~êÉK=lã=Éå=îìñÉå=
samma krav på muskelkraft och fysisk ansträngning som tidigare. Om en vuxen
idag ëâìääÉ=
person áÇ~Ö=
skulle ìíÑ∏ê~=
utföra ë~ãã~=
samma âêçééë~êÄÉíÉ=
kroppsarbete ëçã=
som Éå=
en éÉêëçå=
person á=i ë~ãã~=
samma ™äÇÉê=
ålder
éÉêëçå=
åçêã~äí=ÖàçêÇÉ=Ñ∏ê=NMM=™ê=ëÉÇ~å=ëâìääÉ=ÇÉíí~=ìí~å=íîáîÉä=ìééÑ~íí~ë=ëçã=Éå=Éåçêã=
normalt gjorde för roo år sedan skulle detta utan tvivel uppfattas som en enorm
Ñóëáëâ=ÄÉÇêáÑíK=qê~Ñáâãáäà∏åI=çÅÜ=~åÇê~=Ñ∏êãÉåí~=Üçí=á=ãáäà∏åI=Ö∏ê=çÅâë™=~íí=Ä~êJ
fysisk bedrift. Trafikmiljön, och andra förmenta hot i miljön, gör också att barnen inte ges samma möjligheter till daglig utomhusaktivitet som i tidigare geneåÉå=áåíÉ=ÖÉë=ë~ãã~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=Ç~ÖäáÖ=ìíçãÜìë~âíáîáíÉí=ëçã=á=íáÇáÖ~êÉ=ÖÉåÉJ
till ëâçä~å=
ê~íáçåÉêK=
rationer. j™åÖ~=
Många ëâàìíë~ë=
skjutsas á=i Äáä=
bil íáää=
skolan çÅÜ=
och ìíÉäÉâÉå=
uteleken Ü~ê=
har ãáåëâ~í=
minskat íáää=
till Ñ∏êã™å=
förmån
Ñ∏ê=Òëâ®êãÄìåÇå~Ò=~âíáîáíÉíÉê=áåçãÜìëK=
för ”skärmbundna” aktiviteter inomhus.
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bå=ë™Ç~å=ëíáää~ëáíí~åÇÉ=äáîëÑ∏êáåÖ=®ê=ÇçÅâ=áåíÉ=ìí~å=éêçÄäÉãK=j®ååáëâçâêçéJ
En sådan stillasittande livsföring är dock inte utan problem. MänniskokropéÉå=
^íí= ìåÇÉê=
pen ÄÉÜ∏îÉê=
behöver ê∏êÉäëÉ=
rörelse Ñ∏ê=
för ~íí=
att ÑìåÖÉê~=
fungera çéíáã~äíK=
optimalt. Att
under Éå=
en ä®åÖêÉ=
längre íáÇ=
tid ìåÇîáâ~=
undvika
âêçééëê∏êÉäëÉ=çÅÜ=Ñóëáëâ=~åëíê®åÖåáåÖ=Ñ™ê=íáää=Ñ∏äàÇ=~íí=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ÑìåâíáçåëÑ∏êJ
kroppsrörelse och fysisk ansträngning får till följd att den fysiska funktionsförã™Ö~åI=â~é~ÅáíÉíÉå=á=ãìëâäÉêI=äÉÇÉê=çÅÜ=ëâÉäÉííI=Ñ∏êë®ãê~ëK=aÉí=ê™ÇÉê=çÅâë™=îÉJ
mågan, kapaciteten i muskler, leder och skelett, försämras. Det råder också veíÉåëâ~éäáÖ=
för Ü®äëçíáääëí™åÇÉíK=
tenskaplig âçåëÉåëìë=
konsensus çã=
om ÇÉå=
den Ñóëáëâ~=
fysiska ~âíáîáíÉíÉåë=
aktivitetens ÄÉíóÇÉäëÉ=
betydelse Ñ∏ê=
hälsotillståndet.
Flera Vanliga
som Üà®êíJLâ®êäëàìâÇçã~êI=
cäÉê~=
î~åäáÖ~= ÑçäâëàìâÇçã~êI=
folksjukdomar, ëçã=
hjärt-/kärlsjukdomar, ™äÇÉêëÇá~ÄÉíÉëI=
åldersdiabetes, ÄÉåJ
benëâ∏êÜÉíI=Ü∏Öí=ÄäçÇíêóÅâ=ã=ÑäI=®ê=íóÇäáÖí=êÉä~íÉê~ÇÉ=íáää=Ñóëáëâ=áå~âíáîáíÉíK=
skörhet, högt blodtryck m fl, är tydligt relaterade till fysisk inaktivitet.
j~å=â~å=Ç®êÑ∏ê=é™ëí™=~íí=ÇÉå=ìééâçãå~=ëáíì~íáçåÉå=Ääáîáí=é~ê~Ççñ~äK=gì=ë®âJ
Man kan därför påstå att den uppkomna situationen blivit paradoxal. Ju säkrare âìåëâ~éÉê=
får çã=
om ~íí=
mindre
ê~êÉ=
îá= Ñ™ê=
kunskaper vi
att Ñóëáëâ=
fysisk áå~âíáîáíÉí=
inaktivitet ìíÖ∏ê=
utgör Éå=
en Ü®äëçêáëâ=
hälsorisk ÇÉëíç=
desto ãáåÇêÉ=
ê∏ê=îá=çëë=á=î™ê~=Ç~ÖäáÖ~=äáîK=aÉå=Ñóëáëâ~=~âíáîáíÉíÉå=Ü~ê=êÉÇìÅÉê~íë=á=~êÄÉíëäáî=çÅÜ=
rör vi oss i våra dagliga liv. Den fysiska aktiviteten har reducerats i arbetsliv och
î~êÇ~Öëëóëëäçê= çÅÜ=
och Ñ∏êÑäóíí~íë=
förflyttats íáää=
bildas ëâáäÇ~=
vardagssysslor
till ÑêáíáÇÉåë=
fritidens Ççã®åK=
domän. e®ê=
Här ÄáäÇ~ë=
skilda âêçééë∏îJ
kroppsövsom ã®ååáëâçê=
människor Ñ∏êÜ™ääÉê=
åáåÖëâìäíìêÉêI=
ningskulturer, ëçã=
förhåller ëáÖ=
sig íáää=
till é™=
på çäáâ~=
olika ë®ííK=
sätt. jÉÇ=
Med ~åÇê~=
andra çêÇ=
ord
ã™ëíÉ=
måste ãçíáçåëìí∏îåáåÖ=
motionsutövning Ç®êáÖÉåçã=
därigenom Ñ∏êëí™ë=
förstås ëçã=
som Éå=
en âìäíìêóííêáåÖ=
kulturyttring çÅÜ=
och áåíÉ=
inte ëçã=
som
Éíí=ÄáçäçÖáëâí=ëî~ê=é™=Éå=ìíÉÄäáîÉå=Ñóëáëâ=~âíáîáíÉí=®îÉå=çã=ëíáää~ëáíí~åÇÉí=á=Ü∏Öëí~=
ett biologiskt svar på en utebliven fysisk aktivitet även om stillasittandet i högsta
grad får biologiska, och i detta fall hälsomässiga, konsekvenser.
Öê~Ç=Ñ™ê=ÄáçäçÖáëâ~I=çÅÜ=á=ÇÉíí~=Ñ~ää=Ü®äëçã®ëëáÖ~I=âçåëÉâîÉåëÉêK=
Vilka
får Éíí=
sáäâ~= ®ê=
är ÇÉí=
det Ç™=
då ëçã=
som ®Öå~ê=
ägnar ëáÖ=
sig ™í=
åt ãçíáçåëìí∏îåáåÖI=
motionsutövning, çÅÜ=
och ëçã=
som Ç®êãÉÇ=
därmed Ñ™ê=
ett
Ü®äëçã®ëëáÖí=Ñ∏êëíÉÖI=çÅÜ=î~Ç=ìééÑ~íí~ë=ëçã=ÇÉí=ãÉåáåÖëÄ®ê~åÇÉ=ãÉÇ=îÉêâë~ãJ
hälsomässigt försteg, och vad uppfattas som det meningsbärande med verksamÜÉíÉå\=pçã=íÉçêÉíáëâ=éä~ííÑçêã=Ñ∏ê=Éå=~å~äóë=~î=ãÉÇÉä™äÇÉêë=âîáååçêë=çÅÜ=ã®åë=
heten? Som teoretisk plattform för en analys av medelålders kvinnors och mäns
äáîëëíáä~êI=ëçã=ÇÉ=âçããÉê=íáää=ìííêóÅâ=á=î~ä=~î=çÅÜ=ëã~â=Ñ∏ê=çäáâ~=áÇêçííÉêI=ãçJ
livsstilar, som de kommer till uttryck i val av och smak för olika idrotter, moíáçåëÑçêãÉê=çÅÜ=ÑêáäìÑíë~âíáîáíÉíÉêI=Ü~ê=à~Ö=í~Öáí=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=máÉêêÉ=_çìêÇáÉìë=
tionsformer och friluftsaktiviteter, har jag tagit utgångspunkt i Pierre Bourdieus
íÉçêÉíáëâ~=êÉÑÉêÉåëê~ã=çÅÜ=ÄÉÖêÉééë~éé~ê~íK=g~Ö=Ü~ê=ë®êëâáäí=áåëéáêÉê~íë=~î=Ü~åë=
teoretiska referensram och begreppsapparat. Jag har särskilt inspirerats av hans
för çäáâ~=
olika ÑêáíáÇë~âíáîáíÉíÉê=
~å~äóë=
î®äâ®åÇ~=
analys ~î=
av ã®ååáëâçêë=
människors ëã~â=
smak Ñ∏ê=
fritidsaktiviteter á=
i ÇÉå=
den åìãÉê~=
numera välkända
ÄçâÉå=aáëíáåÅíáçå=Ñê™å=NVUQK=
boken Dístínctíon från 1984.

Kroppsövningskulturens praktiker
hêçééë∏îåáåÖëâìäíìêÉåë=éê~âíáâÉê=
för
s~êàÉ= áÇêçííëäáÖ=
Varje
idrottslig ~âíáîáíÉí=
aktivitet Ö™ê=
går ~íí=
att ÄÉëâêáî~=
beskriva ìíáÑê™å=
dess áååÉÄçÉåÇÉ=
inneboende éêáåÅáéÉê=
principer Ñ∏ê=
utifrån ÇÉëë=
handling och meningsskapande. Detta återspeglas i deltagarnas kollektiva medÜ~åÇäáåÖ=çÅÜ=ãÉåáåÖëëâ~é~åÇÉK=aÉíí~=™íÉêëéÉÖä~ë=á=ÇÉäí~Ö~êå~ë=âçääÉâíáî~=ãÉÇJ
îÉíÉåÜÉí=çã=îáäâ~=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉíÉÉåÇÉå=ëçã=Ö®ääÉê=çÅÜ=ëçã=ìééÑ~íí~ë=ëçã=
vetenhet
om vilka värderingar och beteenden som gäller och som uppfattas som
ëà®äîâä~ê~K=
självklara. bíí=
Ett é~ê=
par ÉñÉãéÉä=
exempel é™=
på ÇÉíí~=
detta ëâ~=
ska ÖÉëK=
ges. aÉå=
Den ëçã=
som ÇÉäí~ê=
deltar á=i Éíí=
ett Öóãé~é~ëë=
gympapass
ã™ëíÉ=
måste Ñáåå~=
finna ÇÉí=
det ãÉåáåÖëÑìääíI=
meningsfullt, ÉääÉê=
eller ™íãáåëíçåÉ=
åtminstone ~ÅÅÉéí~ÄÉäíI=
acceptabelt, ~íí=
att ÇÉäí~=
delta é™=
på Öáîå~=
givna
premisser, Ää~åÇ=
bland ~åå~í=
éêÉãáëëÉêI=
annat ~íí=
att Ñóëáëâ=
fysisk íê®åáåÖ=
träning ®ê=
är ÇÉí=
det ÅÉåíê~ä~=
centrala áååÉÜ™ääÉí=
innehållet çÅÜ=
och ëâ~ää=
skall
ìééÑ~íí~ë=ëçã=î®ëÉåíäáÖíK=ûê=ã~å=ãÉê=áåëí®ääÇ=é™=~íí=Ñáåå~=ìíã~åáåÖ~ê=ÉääÉê=~íí=
uppfattas som väsentligt. Är man mer inställd på att finna utmaningar eller att
lära sig någon färdighet, så har man inte hamnat rätt. Det är uppenbart att det
ä®ê~=ëáÖ=å™Öçå=Ñ®êÇáÖÜÉíI=ë™=Ü~ê=ã~å=áåíÉ=Ü~ãå~í=ê®ííK=aÉí=®ê=ìééÉåÄ~êí=~íí=ÇÉí=
finns skilda praktiker inom idrottskulturen. I en stor skidanläggning för utförsÑáååë=ëâáäÇ~=éê~âíáâÉê=áåçã=áÇêçííëâìäíìêÉåK=f=Éå=ëíçê=ëâáÇ~åä®ÖÖåáåÖ=Ñ∏ê=ìíÑ∏êëJ
™âåáåÖ=â~å=ã~å=é™=äáâå~åÇÉ=ë®íí=Ñáåå~=~íí=ëâáäÇ~=éê~âíáâÉê=®ê=á=Ñìää=Ö™åÖ=ë~ãíáJ
åkning kan man på liknande sätt finna att skilda praktiker är i full gång samtidigt. Här kan pågå en arrangerad tävling där rangordningsprincipen dominerar,
ÇáÖíK=e®ê=â~å=é™Ö™=Éå=~êê~åÖÉê~Ç=í®îäáåÖ=Ç®ê=ê~åÖçêÇåáåÖëéêáåÅáéÉå=ÇçãáåÉê~êI=
och åàìí~=
ë~ãíáÇáÖí=
samtidigt ëçã=
som ~åÇê~=
andra ÑáååÉê=
finner å∏àÉ=
nöje á=i ~íí=
att Ä~ê~=
bara ÖäáÇ~=
glida ìíÑ∏ê=
utför çÅÜ=
njuta ~î=
av Ñ~êíÉå=
farten çÅÜ=
och
ÇÉå=Ñáå~=ëå∏åK=sáëë~=ë∏âÉê=
den fina snön. Vissa söker ìíã~åáåÖ~ê=á=
utmaningar i Çàìéëå∏å=
djupsnön Ää~åÇ=
bland Äà∏êâëí~ãã~êå~=
björkstammarna ãÉJ
medan andra försöker lära sig utförsåkningens svåra konst genom att gå i skidskola.
Ç~å=~åÇê~=Ñ∏êë∏âÉê=ä®ê~=ëáÖ=ìíÑ∏êë™âåáåÖÉåë=ëî™ê~=âçåëí=ÖÉåçã=~íí=Ö™=á=ëâáÇëâçä~K=
Trots ~íí=
qêçíë=
att ÇÉí=
det ®ê=
är ìíÑ∏êë™âåáåÖ=
utförsåkning ë™=
så ®ê=
är ÇÉí=
det çäáâ~=
olika ~âíáîáíÉíÉê=
aktiviteter çÅÜ=
och ~ííê~ÜÉê~ê=
attraherar Ç®êãÉÇ=
därmed
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çäáâ~=áåÇáîáÇÉêK=c∏ê=îáëë~=®ê=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=î®ñä~=ãÉää~å=å™Öê~=~î=ÇÉëë~=~âíáîáíÉJ
olika individer. För Vissa är det möjligt att Växla mellan några av dessa aktiviteíÉêI=
îá~=
medan ÇÉí=
ter, ãÉÇ~å=
det Ñ∏ê=
för ~åÇê~=
andra ®ê=
är ÜÉäí=
helt çí®åâÄ~êíK=
otänkbart. lã=
Om ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis ~ää~=
alla á=i Ä~ÅâÉå=
backen via
högtalare skulle uppfordras till och endast tillåtas att åka under förutsättning att
Ü∏Öí~ä~êÉ=ëâìääÉ=ìééÑçêÇê~ë=íáää=çÅÜ=ÉåÇ~ëí=íáää™í~ë=~íí=™â~=ìåÇÉê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=~íí=
ÇÉ=ëí®ääÇÉ=ìéé=á=Éå=í®îäáåÖ=ë™=ëâìääÉ=~åí~ÖäáÖÉå=Éå=ëíçê=ÇÉä=Ñ∏êëîáåå~=Ç®êáÑê™åK=
de ställde upp i en tävling så skulle antagligen en stor del försvinna därifrån.
aÉå=éê~âíáâ=ëçã=®ê=á=Ñçâìë=á=ÇÉåå~=~êíáâÉä=Ü~ê=à~Ö=Öáîáí=ÄÉíÉÅâåáåÖÉå=Ñóëáëâ=
Den praktik som är i fokus i denna artikel har jag givit beteckningen fysisk
med ÄÉÖêÉééÉí=
íê®åáåÖ=
îáäâÉí= ìåÖÉÑ®ê=
träning vilket
ungefär ®ê=
är ëóåçåóãí=
synonymt ãÉÇ=
begreppet ãçíáçåK=
motion. aÉåå~=
Denna Ñçêã=
form ~î=
av
âêçééë∏îåáåÖ=ÇçãáåÉê~ë=~î=Éíí=áååÉÜ™ää=
î~êë=ëóÑíÉ=®ê=~íí=ìíîÉÅâä~=âêçééÉåë=ÑóJ
kroppsövning domineras av ett innehåll vars
syfte är att utveckla kroppens fyëáëâ~=ÑìåâíáçåëÑ∏êã™Ö~=çÅÜLÉääÉê=~éé~êáíáçåI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ã~å=ë∏âÉê=ãÉÇ=Üà®äé=
siska funktionsförmåga och/eller apparition, det vill säga man söker med hjälp
~î=ëóëíÉã~íáëâ=íê®åáåÖ=é™îÉêâ~=ëáå=éêÉëí~íáçåëÑ∏êã™Ö~I=âçåÇáíáçåI=ëíóêâ~I=ê∏êäáÖJ
av systematisk träning påverka sin prestationsförmåga, kondition, styrka, rörligÜÉí=çÅÜ=ëãáÇáÖÜÉí=çÅÜLÉääÉê=ëáíí=ìíëÉÉåÇÉK=dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=ÇÉåå~=éê~âíáâ=®ê=Éíí=
het och smidighet och/eller sitt utseende. Gemensamt för denna praktik är ett
ãóÅâÉí=é™í~ÖäáÖí=áåëä~Ö=~î=áåîÉëíÉêáåÖëí®åâ~åÇÉK=^âíáîáíÉíÉåë=ãÉåáåÖ=äáÖÖÉê=áåíÉ=
mycket påtagligt inslag av investeringstänkande. Aktivitetens mening ligger inte
ÇÉå=~âíìÉää~=ìééäÉîÉäëÉå=ìí~å=á=~íí=~âíáîáíÉíÉå=ëâ~=ÖÉ=å™Öçå=Ñçêã=~î=ÉÑÑÉâíK=dÉJ
den aktuella upplevelsen utan i att aktiviteten ska ge någon form av effekt. Geåçã=~íí=ìíë®íí~=âêçééÉå=Ñ∏ê=êÉÖÉäÄìåÇÉå=~åëíê®åÖåáåÖ=âçããÉê=ã~å=~íí=Ñ™=ÄÉJ
nom att utsätta kroppen för regelbunden ansträngning kommer man att få beä∏åáåÖ=ëÉå~êÉI=áÄä~åÇ=ä™åÖí=ëÉå~êÉK=^âíáîáíÉíÉå=â~ê~âí®êáëÉê~ë=îáÇ~êÉ=~î=~íí=âêçéJ
löning senare, ibland långt senare. Aktiviteten karaktäriseras vidare av att kropéÉå=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=Éíí=çÄàÉâíI=ëçã=ëâ~ää=íê®å~ë=ê~íáçåÉääíK=e®êáÖÉåçã=ìééëí™ê=~î=
pen betraktas som ett objekt, som skall tränas rationellt. Härigenom uppstår av
rika ã∏àäáÖÜÉíÉê=
å∏Çî®åÇáÖÜÉí=
nödvändighet ~íí=
att êáâ~=
möjligheter ã™ëíÉ=
måste Ñáåå~ë=
finnas ~íí=
att áåÇáîáÇìÉääí=
individuellt ~åé~ëë~=
anpassa ëî™êáÖJ
svårigÜÉíëJ=
tillsammans ãÉÇ=
hets- çÅÜ=
och ~åëíê®åÖåáåÖëÖê~ÇI=
ansträngningsgrad, ®îÉå=
även å®ê=
när ÇÉå=
den ÖÉåçãÑ∏êë=
genomförs íáääë~ãã~åë=
med ~åÇê~=
andra
ë~ãí=çÅâë™=Üìê=ä™åÖ=íáÇI=çÅÜ=å®êI=íê®åáåÖÉå=ëâ~ää=ÖÉåçãÑ∏ê~ëK=f=~åå~í=Ñ~ää=â~å=
samt också hur lång tid, och när, träningen skall genomföras. I annat fall kan
áåë~íëÉêå~=Ääá=îÉêâåáåÖëä∏ë~K=qáää=ÄáäÇÉå=Ü∏ê=çÅâë™=~íí=ìíî®êÇÉêáåÖÉå=~î=íê®åáåÖëJ
insatserna bli verkningslösa. Till bilden hör också att utvärderingen av träningsÉÑÑÉâíÉå=
îáâíáÖK= aÉí=
îÉêâë~ãÜÉíÉå= ÇÉëë=
effekten ®ê=
är viktig.
Det ®ê=
är êÉëìäí~íÉí=
resultatet ~î=
av íê®åáåÖÉå=
träningen ëçã=
som ÖÉê=
ger verksamheten
dess
med Üà®äé=
îÉêâäáÖ~= ãÉåáåÖK=
verkliga
mening. ríî®êÇÉêáåÖÉå=
Utvärderingen â~å=
kan ëâÉ=
ske ãÉÇ=
hjälp ~î=
av íáÇí~ÖåáåÖ=
tidtagning é™=
på ÖáîÉå=
given
ëíê®Åâ~I=á=íê∏ííÜÉíëìééäÉîÉäëÉI=á=îáâíêÉÇìâíáçåI=á=ëíóêâÉìíîÉÅâäáåÖI=á=ìééã®íí=ëóJ
sträcka, i trötthetsupplevelse, i viktreduktion, i styrkeutveckling, i uppmätt syêÉìééí~ÖåáåÖëÑ∏êã™Ö~=ÉíÅÉíÉê~I=ãÉå=çÅâë™=á=ÇÉå=Ñ∏êãÉåí=âêçééëäáÖ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=
reupptagningsförmåga etcetera, men också i den förment kroppsliga förändring
ëçã=
som Ö™ê=
går ~íí=
att á~âíí~=
iaktta á=i ëéÉÖÉäåI=
spegeln, á=i ÇÉå=
den éêÉëí~íáçåëìíîÉÅâäáåÖ=
prestationsutveckling ëçã=
som Ñ∏êÜçééåáåÖëîáë=
förhoppningsvis
â~å=åçíÉê~ë=ÉääÉê=á=Ä®ííêÉ=ê∏êäáÖÜÉí=ÉääÉê=ãáåëâ~Ç=ëíêÉëëK=
kan noteras eller i bättre rörlighet eller minskad stress.
aÉå=ëçã=®Öå~ê=ëáÖ=™í=Ñóëáëâ=íê®åáåÖ=â~å=íê®å~=ÜÉäí=Éåë~ãI=í=Éñ=~íí=àçÖÖ~I=íê®å~=
Den som ägnar sig åt fysisk träning kan träna helt ensam, t eX att jogga, träna
Éåë~ã=Ää~åÇ=~åÇê~I=í=Éñ=é™=Éíí=Öóã=ÉääÉê=é™=Éå=áÇêçííëéä~íëI=ÉääÉê=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=
ensam bland andra, t eX på ett gym eller på en idrottsplats, eller tillsammans med
~åÇê~I=í=Éñ=~ÉêçÄáÅëK=aÉí=Ä∏ê=ÇçÅâ=çÄëÉêîÉê~ë=~íí=Ñóëáëâ=íê®åáåÖ=ë®ää~å=ÄÉÇêáîë=ëçã=
andra, t eX aerobics. Det bör dock observeras att fysisk träning sällan bedrivs som
Éå=
en ä~ÖáÇêçíí=
lagidrott á=i ÇÉå=
den ãÉåáåÖÉå=
meningen ~íí=
att ÇÉå=
den ÉÖå~=
egna áåë~íëÉå=
insatsen ÉääÉê=
eller Ñê~ãÖ™åÖÉå=
framgången é™îÉêâ~ê=
påverkar
~åÇê~ë=çÅÜ=îáÅÉ=îÉêë~K=fåîÉëíÉêáåÖÉå=á=íáÇ=â~å=î~ê~=ÄÉíóÇ~åÇÉ=ãÉÇ~å=áåîÉëíÉêáåÖÉå=
andras och vice versa. Investeringen i tid kan vara betydande medan investeringen
i färdighetsträning inte behöver vara särskilt omfattande. I tankefiguren inryms att
á=Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖ=áåíÉ=ÄÉÜ∏îÉê=î~ê~=ë®êëâáäí=çãÑ~íí~åÇÉK=f=í~åâÉÑáÖìêÉå=áåêóãë=~íí=
âêçééÉåë=ìíëÉÉåÇÉ=çÅÜ=Ñìåâíáçå=Ö™ê=~íí=é™îÉêâ~=çÅÜ=Ñ∏ê®åÇê~K=sÉêâë~ãÜÉíÉå=äÉJ
kroppens utseende och funktion går att påverka och förändra. Verksamheten legitimeras ~î=
ÖáíáãÉê~ë=
av ä®â~êÉI=
läkare, áÇêçííëä®ê~êÉI=
idrottslärare, Ñçêëâ~êÉ=
forskare çÅÜ=
och ~åÇê~=
andra ÉñéÉêíÉê=
experter çÅÜ=
och ~êÖìãÉåí~íáçJ
argumentatioåÉå=Ü®ãí~ê=ëáå=å®êáåÖ=á=Éå=ãÉÇáÅáåëâJå~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ=ÇáëâìêëK=
nen hämtar sin näring i en medicinsk-naturvetenskaplig diskurs.

motionerar?
sÉã=ãçíáçåÉê~ê\=
Vem
ríÖ™åÖëéìåâí=
Utgångspunkt Ñ∏ê=
för åÉÇ~åëí™ÉåÇÉ=
nedanstående êÉëçåÉã~åÖ=
resonemang í~ë=
tas á=i Éå=
en ìééÑ∏äàåáåÖëëíìÇáÉ=
uppföljningsstudie ~î=
av Å~=
ca
15-årsåldern å®ê=
OMMM=
î~ê= á=i NRJ™êë™äÇÉêå=
à~Ö= ëí~êí~ÇÉ=
sáÇ= ÇÉå=
zooo éÉêëçåÉêI=
personer, ëçã=
som var
när jag
startade ëíìÇáÉå=
studien NVSUK=
1968. Vid
den
ëÉå~ëíÉ=Ç~í~áåë~ãäáåÖÉåI=Ç™=ÜÉä~=ìåÇÉêë∏âåáåÖëÖêìééÉå=âçåí~âí~ÇÉëI=î~ê=ÇÉäí~J
senaste datainsamlingen, då hela undersökningsgruppen kontaktades, var deltaÖ~êå~=QN=™ê=Ö~ãä~K=bå=Ñà®êÇÉÇÉä=~î=ÇÉåå~=ÖêìééI=ÄçÉåÇÉ=á=pâ™åÉ=ä®åI=Ü~ê=ÇÉëëJ
garna 41 år gamla. En fjärdedel av denna grupp, boende i Skåne län, har dess-
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ìíçã=ìåÇÉêë∏âíë=ëÉñ=™ê=ëÉå~êÉ=îáÇ=Å~=QT=™êë=™äÇÉêK=sáäâ~=®ê=ÇÉí=Ç™=ëçã=®Öå~ê=ëáÖ=
utom undersökts sex år senare vid ca 47 års ålder. Vilka är det då som ägnar sig
™í=ãçíáçå\=hêáíÉêáÉí=Ñ∏ê=ãçíáçå=ë~ííÉë=á=ÇÉåå~=ëíìÇáÉ=íáää=ãáåëí=Éå=Ö™åÖ=á=îÉÅâ~å=
åt motion? Kriteriet för motion sattes i denna studie till minst en gång i veckan
é™=Éå=~åëíê®åÖåáåÖëåáî™=ëçã=ãáåëí=
på en ansträngningsnivå som minst ãçíëî~ê~ÇÉ=ëå~ÄÄ=éêçãÉå~Çí~âíK=^åÇÉäÉå=
motsvarade snabb promenadtakt. Andelen
~âíáî~=
motion, ÇÉÑáåáÉê~í=
aktiva ãÉÇ=
med ãçíáçåI=
definierat é™=
på ÇÉíí~=
detta ë®ííI=
sätt, ëà∏åâ=
sjönk ãóÅâÉí=
mycket âê~ÑíáÖí=
kraftigt ìåÇÉê=
under íçåJ
ton™êÉåK=
^åÇÉäÉå= ãçíáçåëìí∏î~åÇÉ=
åren. Andelen
motionsutövande âîáååçê=
kvinnor ∏â~ÇÉ=
ökade ãÉää~å=
mellan OR=
25 çÅÜ=
och PM=
30 ™êë=
års ™äÇÉê=
ålder Ñ∏ê=
för
~íí=ëÉÇ~å=î~ê~=äáâ~=ëíçê=í=ç=ã=QT=™êë=™äÇÉêK=f=ÇÉåå~=™äÇÉê=î~ê=ÇÉí=ìåÖÉÑ®ê=äáâ~=Ü∏Ö=
att sedan vara lika stor t o m 47 års ålder. I denna ålder var det ungefär lika hög
~åÇÉä=âîáååçê=ëçã=ã®å=ëçã=î~ê=~âíáî~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Åáêâ~=QM=éêçÅÉåíK=
andel kvinnor som män som var aktiva, det vill säga cirka 40 procent.
bíí=Ñ∏ê=ÇÉ=ÑäÉëí~=å™Öçí=∏îÉêê~ëâ~åÇÉ=êÉëìäí~í=î~ê=~íí=áÇêçííëäáÖ=~âíáîáíÉí=á=NRJ™êëJ
Ett för de flesta något överraskande resultat var att idrottslig aktivitet i 15-års™äÇÉêå=Ü~ÇÉ=ä™Öí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ãçíáçåëìí∏îåáåÖ=á=ãÉÇÉä™äÇÉêåK=aÉ=ëçã=®Öå~ÇÉ=
åldern hade lågt samband med motionsutövning i medelåldern. De som ägnade
ëáÖ=™í=áÇêçíí=ìåÇÉê=ìåÖÇçãë™êÉå=î~ê=âå~éé~ëí=ãÉê=~âíáî~=ãÉÇ=ãçíáçå=ëÉå~êÉ=á=
sig åt idrott under ungdomsåren var knappast mer aktiva med motion senare i
äáîÉí=®å=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=®Öå~ÇÉ=ëáÖ=™í=áÇêçíí=ëçã=ìåÖ~K=^íí=Ü~=î~êáí=~âíáî=á=ìåÖÇçãëJ
livet än de som inte ägnade sig åt idrott som unga. Att ha varit aktiv i ungdoms™êÉå=ìíÖ∏ê=ë™äÉÇÉë=ä™åÖí=áÑê™å=å™Öçå=Ö~ê~åíá=Ñ∏ê=~íí=íáääÜ∏ê~=ãçíáçåëâìäíìêÉå=ëçã=
åren utgör således långt ifrån någon garanti för att tillhöra motionskulturen som
Det var
îìñÉåK= aÉí=
î~ê= ëå~ê~êÉ=
vuxen.
snarare ë™=
så ~íí=
att ÇÉ=
de Ñ~âíçêÉêI=
faktorer, ëçã=
som á=
i NRJ™êë™äÇÉêå=
15-årsåldern âìåÇÉ=
kunde Ñ∏êìíë®Ö~=
förutsäga
äÉîå~ÇëîáääâçêÉå=
levnadsvillkoren á=
i ãÉÇÉä™äÇÉêåI=
medelåldern, Ü~ÇÉ=
hade Éíí=
moett ãóÅâÉí=
mycket Ü∏ÖêÉ=
högre éêçÖåçëî®êÇÉ=
prognosvärde Ñ∏ê=
för ãçJ
íáçåëìí∏îåáåÖK=_ÉíóÖÉí=á=Öóãå~ëíáâI=ëçã=î~ê=Ç™íáÇÉåë=ÄÉå®ãåáåÖ=é™=®ãåÉíI=ÇÉí=
tionsutövning. Betyget i gymnastik, som var dåtidens benämning på ämnet, det
hade í=
ÖÉåçãëåáííäáÖ~=
genomsnittliga ÄÉíóÖÉí=
betyget á=
i íÉçêÉíáëâ~=
teoretiska ®ãåÉå=
ämnen çÅÜ=
och Ñ~ÇÉêåë=
faderns ëçÅá~äÖêìéé=
socialgrupp Ü~ÇÉ=
t Éñ=
ex
ãóÅâÉí=
îìñÉå= ™äÇÉê=
mycket Ü∏ÖêÉ=
högre ë~ãÄ~åÇ=
samband ãÉÇ=
med ãçíáçåëî~åçê=
motionsvanor á=i vuxen
ålder ®å=
än áÇêçííëî~åçê=
idrottsvanor çÅÜ=
och
medlemskap á=i áÇêçííëÑ∏êÉåáåÖK=
ãÉÇäÉãëâ~é=
idrottsförening. TM=
7o éêçÅÉåí=
procent ~î=
av ÇÉã=
dem ëçã=
som âçã=
kom Ñê™å=
från Ü∏Ö=
hög ëçÅá~äJ
socialgrupp och därtill hade höga betyg i idrott och teoretiska ämnen i grundskolan
Öêìéé=çÅÜ=Ç®êíáää=Ü~ÇÉ=Ü∏Ö~=ÄÉíóÖ=á=áÇêçíí=çÅÜ=íÉçêÉíáëâ~=®ãåÉå=á=ÖêìåÇëâçä~å=
®Öå~ÇÉ=ëáÖ=™í=ãçíáçå=á=ãÉÇÉä™äÇÉêåI=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=Ä~ê~=Éå=Ñà®êÇÉÇÉä=~î=ÇÉã=ëçã=
ägnade sig åt motion i medelåldern, jämfört med bara en fjärdedel av dem som
kom från låg socialgrupp och hade låga betyg i idrott och teoretiska ämnen.
âçã=Ñê™å=ä™Ö=ëçÅá~äÖêìéé=çÅÜ=Ü~ÇÉ=ä™Ö~=ÄÉíóÖ=á=áÇêçíí=çÅÜ=íÉçêÉíáëâ~=®ãåÉåK=
s~äÉí=~íí=ãçíáçåÉê~=ÉääÉê=Éà=îáë~ÇÉ=ëáÖ=á=ãÉÇÉä™äÇÉêå=çÅâë™=î~ê~=ãóÅâÉí=íóÇäáÖí=
Valet
att motionera eller ej visade sig i medelåldern också vara mycket tydligt
êÉä~íÉê~í=
relaterat íáää=
till ëçÅá~ä=
social éçëáíáçå=
position çÅÜ=
och Ç™=
då ë®êëâáäí=
särskilt çã=
om ÇÉå=
den ìííêóÅâë=
uttrycks á=
i ìíÄáäÇåáåÖëåáî™I=
utbildningsnivå,
vilket
îáäâÉí=áåÇáâÉê~ê=~íí=ãçíáçåëìí∏îåáåÖ=®ê=âåìíÉí=íáää=áåÇáîáÇÉêå~ë=âìäíìêÉää~=â~éáJ
indikerar att motionsutövning är knutet till individernas kulturella kapií~äK=jçíáçåëî~åçêå~=®ê=ãÉëí=ìíÄêÉÇÇ~=Ää~åÇ=Ü∏ÖëâçäÉìíÄáäÇ~ÇÉ=á=ëí~Çëãáäà∏I=Ç®ê=
tal. Motionsvanorna är mest utbredda bland högskoleutbildade i stadsmiljö, där
ÑäÉê~=
î®åëâ~éëâêÉíëÉå= Ü~ê=
flera á=i vänskapskretsen
har ë~ãã~=
samma áåíêÉëëÉ=
intresse çÅÜ=
och ãáåëí=
minst ìíÄêÉÇÇ~=
utbredda Ää~åÇ=
bland ä™ÖìíÄáäJ
lågutbilÇ~ÇÉ=ëçã=Äçê=á=ÖäÉëÄóÖÇ=ãÉÇ=Ñ™=î®ååÉê=ëçã=ãçíáçåÉê~êK=pâáääå~ÇÉêå~=®ê=á∏ÖçåJ
dade som bor i glesbygd med få vänner som motionerar. Skillnaderna är iögonfallande. Detta gällde i allra högsta grad çÅâë™=î~äÉí=~î=~âíáîáíÉíI=Ç®ê=ÇÉëëìíçã=
Ñ~ää~åÇÉK=aÉíí~=Ö®ääÇÉ=á=~ääê~=Ü∏Öëí~=Öê~Ç=
också valet av aktivitet, där dessutom
ÇáÑÑÉêÉåëÉêå~=ãÉää~å=âîáååçê=çÅÜ=ã®å=ÄäÉî=íóÇäáÖ~K=
differenserna mellan kvinnor och män blev tydliga.
jÉê=®å=î~ê=íêÉÇàÉ=âîáåå~=ëçã=Ü~ÇÉ=Ü∏ÖëâçäÉìíÄáäÇåáåÖ=®Öå~ÇÉ=ëáÖ=™í=å™Öçå=
Mer än var tredje kvinna som hade högskoleutbildning ägnade sig åt någon
Ñçêã=~î=ãçíáçåëÖóãå~ëíáâI=Ñêáëâáë=çÅÜ=ëîÉííáëJÖóãé~=ÉíÅÉíÉê~I=ãÉå=ÉåÇ~ëí=å™Öê~=
form av motionsgymnastik, friskis och svettis-gympa etcetera, men endast några
få procent av de lågutbildade kvinnorna. Bland männen visade sig joggning vara
Ñ™=éêçÅÉåí=~î=ÇÉ=ä™ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=âîáååçêå~K=_ä~åÇ=ã®ååÉå=îáë~ÇÉ=ëáÖ=àçÖÖåáåÖ=î~ê~=
motionsform ëçã=
ÇÉå=
î~ê~åå~å= ã~å=
som íóÇäáÖ~ëí=
tydligast âìåÇÉ=
kunde ~îä®ë~ë=
avläsas ëçÅá~äíK=
socialt. k®ëí~å=
Nästan varannan
man
den ãçíáçåëÑçêã=
med Ü∏ÖëâçäÉìíÄáäÇåáåÖI=
med ÖêìåÇëâçä~=
ãÉÇ=
î~ê= ëà®ííÉ=
högskoleutbildning, ãÉå=
men ÉåÇ~ëí=
endast var
sjätte ã~å=
man ãÉÇ=
grundskola ëçã=
som
högsta utbildning ägnade sig åt denna aktivitet. Vid en jämförelse mellan endast
Ü∏Öëí~=ìíÄáäÇåáåÖ=®Öå~ÇÉ=ëáÖ=™í=ÇÉåå~=~âíáîáíÉíK=sáÇ=Éå=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉää~å=ÉåÇ~ëí=
ÇÉã=
î~ê= ãçíáçåë~âíáî~I=
dem ëçã=
som var
motionsaktiva, ãÉå=
men ëçã=
som Ü~ÇÉ=
hade çäáâ~=
olika ìíÄáäÇåáåÖëÄ~âÖêìåÇI=
utbildningsbakgrund, Ñê~ãJ
framandra íóÇäáÖ~=
De ãÉÇ=
med Ü∏ÖêÉ=
högre ìíÄáäÇåáåÖ=
kommer ~åÇê~=
tydliga ëâáääå~ÇÉêK=
skillnader. aÉ=
utbildning éêáçêáíÉê~ÇÉ=
prioriterade á=i
âçããÉê=
mycket högre utsträckning motions- och friluftsbetonade aktiviteter där rekreaãóÅâÉí=Ü∏ÖêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ãçíáçåëJ=çÅÜ=ÑêáäìÑíëÄÉíçå~ÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=Ç®ê=êÉâêÉ~J
íáî~=
î®êÇÉå= çÅÜ=
î~ê= ÅÉåíê~ä~=
tiva värden
och Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖ=
färdighetsträning var
centrala áåëä~Ö=
inslag ëçã=
som í=
t Éñ=
ex ëâáÇJ=
skid- çÅÜ=
och ëâêáÇJ
skridskoåkning, långpromenader och golf. De med lägre utbildning ägnade sig också
ëâç™âåáåÖI=ä™åÖéêçãÉå~ÇÉê=çÅÜ=ÖçäÑK=aÉ=ãÉÇ=ä®ÖêÉ=ìíÄáäÇåáåÖ=®Öå~ÇÉ=ëáÖ=çÅâë™=
åt dessa aktiviteter men här fanns klara skillnader jämfört med de högutbildade
™í=ÇÉëë~=~âíáîáíÉíÉê=ãÉå=Ü®ê=Ñ~ååë=âä~ê~=ëâáääå~ÇÉê=à®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ÇÉ=Ü∏ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=
lägre ìíÄáäÇåáåÖ=
framhöll çÑí~êÉ=
á=i ~åÖáîå~=
îÉêâë~ãÜÉíÉåK= aÉ=
angivna ãçíáî=
motiv Ñ∏ê=
för verksamheten.
De ãÉÇ=
med ä®ÖêÉ=
utbildning Ñê~ãÜ∏ää=
oftare
PQO=
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ãçíáî=
förbättrad ëà®äîÇáëÅáéäáå=
med
motiv ëçã=
som Ñ∏êÄ®ííê~Ç=
självdisciplin çÅÜ=
och éëóâáëâ=
psykisk ìíÜ™ääáÖÜÉíI=
uthållighet, ãÉÇ~å=
medan ÇÉ=
de ãÉÇ=
Ü∏ÖêÉ=
högre ìíÄáäÇåáåÖ=
utbildning çÑí~êÉ=
oftare ~åÖ~î=
angav ãçíáî=
motiv ëçã=
som Ñ∏êÄ®ííê~Ç=
förbättrad Ü®äë~=
hälsa çÅÜ=
och Ñóëáëâ=
fysisk â~é~ÅáíÉí=
kapacitet
ë~ãí=Ñ∏êÄ®ííê~í=ìíëÉÉåÇÉK=
samt förbättrat utseende.

e~Äáíìë=çÅÜ=ëã~â=Ñ∏ê=ãçíáçå=
Habitus och smak för motion
pâáääå~ÇÉê=
i ëã~â=
smak Ñ∏ê=
för çäáâ~=
och ÑêáäìÑíë~âíáîáíÉíÉê=
friluftsaktiviteter ãÉää~å=
Skillnader á=
olika áÇêçííÉêI=
idrotter, ëéçêíÉê=
sporter çÅÜ=
mellan çäáâ~=
olika
blir ®å=
än ãÉê=
ëçÅá~ä~=
à®ãÑ∏êÉäëÉå= Ö∏êë=
î~Ç=
sociala ÖêìééÉê=
grupper Ääáê=
mer ìíí~ä~ÇÉ=
uttalade å®ê=
när jämförelsen
görs ãÉÇ=
med ~îëÉÉåÇÉ=
avseende é™=
på vad
man skulle vilja ägna sig åt och vad man gärna tittar på i TV. Alla vinteridrotter
ã~å=ëâìääÉ=îáäà~=®Öå~=ëáÖ=™í=çÅÜ=î~Ç=ã~å=Ö®êå~=íáíí~ê=é™=á=qsK=^ää~=îáåíÉêáÇêçííÉê=
à®ãíÉ=ÖçäÑ=çÅÜ=ëÉÖäáåÖ=î®ÅâíÉ=ëí∏êêÉ=áåíêÉëëÉ=Ää~åÇ=Ü∏ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=®å=Ää~åÇ=ä™ÖìíÄáäJ
jämte
golf och segling väckte större intresse bland högutbildade än bland lågutbilÇ~ÇÉI=î~êë=áåíêÉëëÉå=êáâí~ÇÉë=ãçí=áëÜçÅâÉó=çÅÜ=Ñ∏ê=ã®ååÉå=ãçíçêëéçêí=ë~ãí=íê~î=
dade, vars intressen riktades mot ishockey och för männen motorsport samt trav
çÅÜ=Ö~äçééK=
î~ê= â∏åëëâáääå~ÇÉêå~=ÄÉíóÇäáÖí=ëí∏êêÉ=®å=
och galopp. k®ê=
När ÇÉí=Ö®ääÇÉ=îáëë~=ëéçêíÉê=
det gällde vissa sporter var
könsskillnaderna betydligt större än
ëâáääå~ÇÉêå~=
îáäâ~= ~âíáîáíÉíÉê=
skillnaderna ãÉää~å=
mellan ëçÅá~ä~=
sociala ÖêìééÉêK=
grupper. k®ê=
När ÇÉí=
det Ö®ääÇÉ=
gällde Ñê™Ö~å=
frågan çã=
om vilka
aktiviteter
ã~å=íóÅâíÉ=çã=~íí=®Öå~=ëáÖ=™í=ê~ééçêíÉê~ÇÉ=Éå=ÑÉãíÉÇÉä=~î=âîáååçêå~=~íí=ÇÉ=îáääÉ=
man tyckte om att ägna sig åt rapporterade en femtedel av kvinnorna att de ville
®Öå~=ëáÖ=™ê=~ÉêçÄáÅë=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=~âíáîáíÉíÉê=ãÉå=Ä~ê~=å™Öê~=Ñ™=éêçÅÉåí=~î=ã®åJ
ägna sig år aerobics och liknande aktiviteter men bara några få procent av mänåÉåK=_ÉíóÇäáÖí=ÑäÉê=âîáååçê=®å=ã®å=∏åëâ~ÇÉ=çÅâë™=®Öå~=ëáÖ=™í=ÅóâÉäíìêÉê=çÅÜ=ä™åÖJ
nen. Betydligt fler kvinnor än män önskade också ägna sig åt cykelturer och långpromenader medan det omvända gällde för innebandy och fiske.
éêçãÉå~ÇÉê=ãÉÇ~å=ÇÉí=çãî®åÇ~=Ö®ääÇÉ=Ñ∏ê=áååÉÄ~åÇó=çÅÜ=ÑáëâÉK=
olika väl
med ÇÉí=
aÉ=
î®ä= ãÉÇ=
De çäáâ~=
olika âä~ëëÉêå~ë=
klassernas çÅÜ=
och â∏åÉåë=
könens Ü~Äáíìë=
habitus Ü~êãçåáÉê~ê=
harmonierar çäáâ~=
det ê™J
råÇ~åÇÉ=ìíÄìÇÉí=é™=áÇêçííÉåë=çãê™ÇÉK=aÉå=ëçã=®ê=ìééîìñÉå=á=~êÄÉí~êâä~ëëI=çÅÜ=
dande utbudet på idrottens område. Den som är uppvuxen i arbetarklass, och
çÅâë™=ëçã=îìñÉå=âçããáí=~íí=íáääÜ∏ê~=ÇÉåå~=âä~ëëI=íáääí~ä~ë=ìééÉåÄ~êäáÖÉå=áåíÉ=~î=
också som vuxen kommit att tillhöra denna klass, tilltalas uppenbarligen inte av
ÇÉí=~âíìÉää~=ìíÄìÇÉí=çÅÜ=Ü~ê=Ç®êÑ∏ê=ëî™êí=
det aktuella utbudet och har därför svårt ~íí=îáÇ=ÇêóÖ~=
att vid dryga QM=™êë=™äÇÉê=EÇçÅâ=áåíÉ=
40 års ålder (dock inte
ëçã=ìåÖI=îáäâÉí=Ä∏ê=çÄëÉêîÉê~ëF=Ñáåå~=å™Öçå=Ñçêã=~î=áÇêçííLãçíáçå=ëçã=â®ååë=
som ung, vilket bör observeras) finna någon form av idrott/motion som känns
ê®ííK=f=âçåíê~ëí=íáää=ÇÉíí~=íáääí~ä~ë=ãÉÇÉäâä~ëëÉåë=âîáååçê=çÅÜ=ã®å=ä®íí~êÉ=~î=ÇÉí=
rätt. I kontrast till detta tilltalas medelklassens kvinnor och män lättare av det
ìíÄìÇ=~î=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=ÉêÄàìÇëK=aÉëë~=~âíáîáíÉíÉê=éê®Öä~ë=çÅâë™=~î=~íí=™äÇÉêëÑ∏êJ
utbud av aktiviteter som erbjuds. Dessa aktiviteter präglas också av att åldersförmedelklass Ü~ê=
®åÇêáåÖ~ê=
ändringar áåíÉ=
inte Ääáê=
blir ë®êëâáäí=
särskilt ã®êâÄ~ê~=
märkbara Ñ∏ê=
för ìí∏î~åÇÉíK=
utövandet. c∏ê=
För ÇÉåå~=
denna ãÉÇÉäâä~ëë=
har
inom áÇêçííëçãê™ÇÉí=
idrottsområdet Ñ∏êëâàìíáíë=
ÒéÉåëáçåë™äÇÉêåÒ=
”pensionsåldern” áåçã=
förskjutits ÄÉíóÇäáÖíK=
betydligt. dçäÑ=
Golf â~å=
kan í~ë=
tas ëçã=
som
ÉñÉãéÉäK=aÉåå~=ëéçêí=Ñ∏êä®å~ê=ìí∏î~êÉå=å®ëí~å=ëí∏êêÉ=éêÉëíáÖÉ=àì=®äÇêÉ=Ü~å=ÉääÉê=
exempel. Denna sport förlänar utövaren nästan större prestige ju äldre han eller
Üçå=®êK=dçäÑ=®ê=çÅâë™=Éíí=ìíã®êâí=ÉñÉãéÉä=é™=~íí=~âíáîáíÉíÉê=Ü~ê=ëâáäÇ~=ÇáëíáåâJ
hon är. Golf är också ett utmärkt exempel på att aktiviteter har skilda distinkíáçåëî®êÇÉå=á=ÇÉå=ãÉåáåÖÉå=~íí=îÉêâë~ãÜÉíÉå=íáääí~ä~êI=çÅÜ=Ääáê=ìíã®êâ~åÇÉ=Ñ∏êI=
tionsvärden i den meningen att verksamheten tilltalar, och blir utmärkande för,
Éå=îáëë=ëçÅá~ä=â~íÉÖçêá=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=çáåíêÉëë~åí=ÉääÉê=ãçíÄàìÇ~åÇÉ=Ñ∏ê=Éå=~åå~åK=
en viss social kategori och därmed ointressant eller motbjudande för en annan.
aÉí=ë®êëâáäà~åÇÉ=®ê=Ü®ê=Ää~åÇ=~åå~í=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éíí=âçåíêçääÉê~í=ëçÅá~äí=ìíÄóíÉI=
Det särskiljande är här bland annat att det finns ett kontrollerat socialt utbyte,
áåÖÉå=âêçééëâçåí~âí=íáää™íëI=ëâêáâ=çÅÜ=Äê™â=®ê=Ä~ååäóëí~I=ãóÅâÉí=ëíêáâí~=ÑçêãÉää~=
ingen kroppskontakt tillåts, skrik och bråk är bannlysta, mycket strikta formella
çÅÜ=áåÑçêãÉää~=êÉÖäÉê=Ö®ääÉê=Ää~åÇ=~åå~í=ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ=âä®ÇëÉäåK=^íí=íáääÜ∏ê~=ÖçäÑJ
och informella regler gäller bland annat beträffande klädseln. Att tillhöra golfâìäíìêÉå=âê®îÉê=ëíçê~=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=Eáåä®êåáåÖëã®ëëáÖí=çÅÜ=ÉâçåçãáëâíFK=bå=~âJ
kulturen kräver stora investeringar (inlärningsmässigt och ekonomiskt). En akinte ÜÉääÉê=
íáîáíÉí=
tivitet ëçã=
som ÖçäÑ=
golf ®ê=
är ÇÉÑáåáíáîí=
definitivt áåíÉ=
heller äáâ~=
lika â®åëäáÖ=
känslig Ñ∏ê=
för ™äÇÉêëÑ∏ê®åÇêáåÖ~ê=
åldersförändringar ëçã=
som
mer fysiskt krävande idrotter, som t ex fotboll.
ãÉê=Ñóëáëâí=âê®î~åÇÉ=áÇêçííÉêI=ëçã=í=Éñ=ÑçíÄçääK=
rê=ÇÉíí~=éÉêëéÉâíáî=â~å=ÇÉí=íóÅâ~ë=ëî™ê~êÉ=~íí=Ñ∏êâä~ê~=î~êÑ∏ê=àçÖÖåáåÖ=Ää~åÇ=
Ur detta perspektiv kan det tyckas svårare att förklara varför joggning bland
ã®å=Ü~ê=Éíí=íóÇäáÖí=Çáëíáåâíáçåëî®êÇÉ=ãÉÇ=ÄÉíóÇäáÖí=ÑäÉê=Ü∏ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=ìí∏î~êÉ=®å=
män har ett tydligt distinktionsvärde med betydligt ﬂer högutbildade utövare än
lågutbildade. Det utmärkande för joggning, och som ger verksamheten en särä™ÖìíÄáäÇ~ÇÉK=aÉí=ìíã®êâ~åÇÉ=Ñ∏ê=àçÖÖåáåÖI=çÅÜ=ëçã=ÖÉê=îÉêâë~ãÜÉíÉå=Éå=ë®êJ
individuell Ñóëáëâ=
fysisk íê®åáåÖI=
med Éíí=
skild áååÉÄ∏êÇI=
innebörd, ®ê=
är ~íí=
att ÇÉí=
det ®ê=
är Éå=
en áåÇáîáÇìÉää=
träning, ãÉÇ=
ett Ü®äëçJ=
hälso- çÅÜ=
och
ëâáäÇ=
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ìíëÉÉåÇÉã®ëëáÖí=ëóÑíÉK=aÉíí~=~ééÉääÉê~ê=áåíÉ=íáää=ÇÉ=ä®ÖêÉ=ëçÅá~ä~=ëâáâíÉå=á=ë~ãã~=
utseendemässigt syfte. Detta appellerar inte till de lägre sociala skikten i samma
ìíëíê®ÅâåáåÖ=ëçã=íáää=ÇÉå=î®ñ~åÇÉ=ãÉÇÉäâä~ëëÉåK=
utsträckning som till den växande medelklassen.
g~Ö=ãÉå~ê=~íí=ãáå=Éãéáêá=íóÇäáÖí=ëí∏ÇÉê=_çìêÇáÉìë=íÉë=~íí=ëã~âÉå=Ñ∏ê=áÇêçíí=
Jag
menar att min empiri tydligt stöder Bourdieus tes att smaken för idrott
çÅÜ=ëéçêí=Ö™ê=~íí=~îä®ë~=ëçÅá~äíK=s~äÉí=ãÉää~å=~íí=áÇêçíí~LãçíáçåÉê~=ÉääÉê=Éà=äáâëçã=
och sport går att avläsa socialt. Valet mellan att idrotta/motionera eller ej liksom
î~äÉí= ~î=
är, ÉåäáÖí=
enligt ÇÉ=
redovisade ìíÖ™åÖëéìåâJ
Valet
av áÇêçííëÖêÉåLãçíáçåëÑçêã=
idrottsgren/motionsform ®êI=
de çî~å=
ovan êÉÇçîáë~ÇÉ=
utgångspunkom Ñóëáëâ=
íÉêå~I=
terna, áåíÉ=
inte á=i Ñ∏êëí~=
första Ü~åÇ=
hand Éå=
en Ñê™Ö~=
fråga çã=
fysisk â~é~ÅáíÉí=
kapacitet ÉääÉê=
eller ä®ãéäáÖÜÉíK=
lämplighet. aÉí=
Det ®ê=
är
ÜÉääÉê=áåíÉ=Éå=Ñê™Ö~=çã=Éíí=Ñêáíí=î~ä=Ää~åÇ=Éíí=ëíçêí=~åí~ä=~âíáîáíÉíÉêK=s~äã∏àäáÖÜÉJ
heller inte en fråga om ett fritt val bland ett stort antal aktiviteter. ValmöjligheíÉêå~=
îìñáí= ìéé=
i
terna ÄÉÖê®åë~ë=
begränsas çÅÜ=
och ëíóêë=
styrs ~î=
av ÇÉå=
den âìäíìêÉää~=
kulturella çÅÜ=
och ëçÅá~ä~=
sociala ãáäà∏=
miljö ã~å=
man vuxit
upp á=
çÅÜ=ëçã=ã~å=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=íáääÜ∏êK=mêÉÑÉêÉåëÉêå~I=ëã~âÉåI=Ñ∏ê=çäáâ~=éê~âíáâÉê=
och som man för närvarande tillhör. Preferenserna, smaken, för olika praktiker
áåçã=âêçééë∏îåáåÖëçãê™ÇÉí=â~å=íóÇäáÖí=ëÉë=ëçã=âìäíìêÉää~=ìííêóÅâK=
inom kroppsövningsområdet kan tydligt ses som kulturella uttryck.
j~å=ëâìääÉ=
Man skulle â~åëâÉ=âìåå~=
kanske kunna áåî®åÇ~=~íí=î~äÉí=~íí=®Öå~=
invända att valet att ägna ëáÖ=™í=ãçíáçå=Ü~ê=ãÉÇ=
sig åt motion har med
insikten om dess nyttobringande effekter att göra och att de med högre utbildáåëáâíÉå=çã=ÇÉëë=åóííçÄêáåÖ~åÇÉ=ÉÑÑÉâíÉê=~íí=Ö∏ê~=çÅÜ=~íí=ÇÉ=ãÉÇ=Ü∏ÖêÉ=ìíÄáäÇJ
med ä®ÖêÉ=
lägre ìíÄáäÇåáåÖK=
åáåÖ=
ning ®ê=
är ãÉê=
mer áåëáâíëÑìää~=
insiktsfulla ®å=
än ÇÉ=
de ãÉÇ=
utbildning. aÉíí~=
Detta êÉëçåÉã~åÖ=
resonemang Ü™ääÉê=
håller
áåíÉK=aÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=å®ãäáÖÉå=~íí=Ää~åÇ=ÇÉã=ëçã=ÖÉåçãÑ∏êí=Éå=ë™=â~ää~Ç=âä~ëëJ
inte. Det visade sig nämligen att bland dem som genomfört en så kallad klassresa, det vill säga vuxit upp i den lägsta av tre socialgrupper och i vuxen ålder
êÉë~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=îìñáí=ìéé=á=ÇÉå=ä®Öëí~=~î=íêÉ=ëçÅá~äÖêìééÉê=çÅÜ=á=îìñÉå=™äÇÉê=
å™íí=ÇÉå=Ü∏Öëí~I=™íÉêÑ~ååë=áåíÉ=äáâ~=ã™åÖ~=ãçíáçåëìí∏î~êÉ=ëçã=Ää~åÇ=ÇÉã=ëçã=
nått den högsta, återfanns inte lika många motionsutövare som bland dem som
îìñáí=ìéé=á=çÅÜ=ëÉÇ~å=ÄÉÜ™ääáí=ëáå=Ü∏Ö~=âä~ëëíáääÜ∏êáÖÜÉíI=ãÉå=ÑäÉê=®å=Ää~åÇ=ÇÉã=
vuxit
upp i och sedan behållit sin höga klasstillhörighet, men fler än bland dem
ëçã=ÜÉä~=íáÇÉå=ÄÉÑìååáí=ëáÖ=á=ÇÉå=ä®Öëí~=âä~ëëÉåK=aÉí=Ääáê=ëî™êí=~íí=Ü®îÇ~=~íí=ÇÉ=
som hela tiden befunnit sig i den lägsta klassen. Det blir svårt att hävda att de
ëçãI=íêçíë=Éå=ä®ÖêÉ=âä~ëëÄ~âÖêìåÇI=ÖÉåçã=Ü∏Ö~=ÄÉíóÖ=í~Öáí=ëáÖ=áå=é™=çÅÜ=âä~ê~í=
som, trots en lägre klassbakgrund, genom höga betyg tagit sig in på och klarat
~î=Éå=Ü∏ÖëâçäÉìíÄáäÇåáåÖ=áåíÉ=ëâìääÉ=î~ê~=äáâ~=áåëáâíëÑìää~=ëçã=∏îêáÖ~=Ü∏ÖëâçäÉJ
av en högskoleutbildning inte skulle vara lika insiktsfulla som övriga högskoleTill yttermera
ìíÄáäÇ~ÇÉK=
óííÉêãÉê~= visso
îáëëç= ìééîáë~ÇÉ=
de çäáâ~=
olika ëçÅá~ä~=
sociala â~íÉÖçêáÉêå~=
kategorierna ëíçê~=
stora
utbildade. qáää=
uppvisade ÇÉ=
motionsaktiviteter. Även
ëâáääå~ÇÉê=
ûîÉå= Ü®ê=
skillnader á=i ëã~â=
smak Ñ∏ê=
för çäáâ~=
olika áÇêçííÉê=
idrotter çÅÜ=
och ãçíáçåë~âíáîáíÉíÉêK=
här ™íÉêÑ~ååë=
återfanns
âä~ëëêÉëÉå®êÉêå~=
en ãÉää~åÖêìéé=
mellangrupp çÅÜ=
klassresenärerna á=i Éå=
och ä™Ö=
låg á=i ÇÉëë~=
dessa ~îëÉÉåÇÉå=
avseenden å®êã~êÉ=
närmare ëáå=
sin ìêJ
urëéêìåÖëâä~ëë=
îáäâÉí= áåÇáâÉê~ê=
sprungsklass ®å=
än ÇÉå=
den ÇÉ=
de ÖÉåçã=
genom ëáå=
sin ìíÄáäÇåáåÖëâ~êêá®ê=
utbildningskarriär å™ííI=
nått, vilket
indikerar ~íí=
att
som éê®Öä~í=
präglat áåÇáîáÇÉåë=
individens Ü~ÄáíìëI=
Ä™ÇÉ=
uppväxtmiljön, ëçã=
habitus, çÅÜ=
och ÇÉå=
den ~âíìÉää~=
aktuella ëçÅá~ä~=
sociala
både ìééî®ñíãáäà∏åI=
âçåíÉñíÉå=®ê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉK=
kontexten är av betydelse.
pã~âÉå=Ñ∏ê=áÇêçííI=ãçíáçå=çÅÜ=ÑêáäìÑíëäáî=â~å=á=ÇÉå=ÖÉåÉê~íáçå=ëçã=à~Ö=ëíìÇÉJ
Smaken för idrott, motion och friluftsliv kan i den generation som jag studerat (födda 1953) definitivt avläsas socialt och ses som en markör för social posiê~í=EÑ∏ÇÇ~=NVRPF=ÇÉÑáåáíáîí=~îä®ë~ë=ëçÅá~äí=çÅÜ=ëÉë=ëçã=Éå=ã~êâ∏ê=Ñ∏ê=ëçÅá~ä=éçëáJ
íáçåK=aÉí=ã∏åëíÉê=~î=ëã~âÉê=ëçã=í~ê=ëáÖ=ìííêóÅâ=á=î~äÉí=~íí=ãçíáçåÉê~=ÉääÉê=ÉàI=á=
tion. Det mönster av smaker som tar sig uttryck i valet att motionera eller ej, i
och ÑêáJ
friî~ä= ~î=
val
av éê~âíáâ=
praktik çÅÜ=
och á=i áåíêÉëëÉ=
intresse Ñ∏ê=
för çäáâ~=
olika áÇêçííÉêI=
idrotter, ëéçêíÉêI=
sporter, ãçíáçåëÑçêãÉê=
motionsformer çÅÜ=
luftsaktiviteter, kan läggas som en grovt skisserad karta över den sociala struktuäìÑíë~âíáîáíÉíÉêI=â~å=ä®ÖÖ~ë=ëçã=Éå=Öêçîí=ëâáëëÉê~Ç=â~êí~=∏îÉê=ÇÉå=ëçÅá~ä~=ëíêìâíìJ
êÉåK=
ren. f=
I ã∏íÉí=
mötet ãÉää~å=
mellan éê~âíáâÉêå~ë=
praktikernas äçÖáâ=
logik çÅÜ=
och íáÇáÖ~êÉ=
tidigare Ñ∏êâêçééëäáÖ~ÇÉ=
förkroppsligade áÇêçííëäáÖ~=
idrottsliga
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~îÖ∏êë=çã=ã~å=íáääí~ä~ë=~î=éê~âíáâÉå=ÉääÉê=áåíÉK=aÉå=ëçã=®Öå~ê=ëáÖ=
erfarenheter avgörs om man tilltalas av praktiken eller inte. Den som ägnar sig
har ãÉÇ=
med ÇÉí=
™í=
åt ãçíáçå=
motion Ü~ê=
med ~åÇê~=
andra çêÇ=
ord Éå=
en Ü~Äáíìë=
habitus ëçã=
som âçêêÉëéçåÇÉê~ê=
korresponderar ãÉÇ=
det ëçã=
som
livsstil. jçíáçåëìí∏îåáåÖ=
på
ìééÑ~íí~ë=
uppfattas ëçã=
som ãÉåáåÖëÄ®ê~åÇÉ=
meningsbärande á=i ÇÉåå~=
Motionsutövning íà®åëíÖ∏ê=
tjänstgör é™=
denna äáîëëíáäK=
ÇÉíí~=îáë=ëçã=Éå=ëçÅá~ä=ã~êâ∏êK=
detta vis som en social markör.
=
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