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Sammanfattning 

Otillräcklig aktivitet har blivit ett stort folkhälsoproblem i världen. Många människor 
är otillräckligt aktiva och ju mer stillasittande personerna är desto högre risk har de att 
drabbas av sjukdom. Syftet med studien var att undersöka vad som orsakar en 
otillräcklig fysisk aktivitet hos personer i åldern 40-75 år. Studien genomfördes som 
en integrativ litteraturstudie som hanterar både kvantitativ och kvalitativ forskning. 
Resultatet grundar sig på tolv artiklar och presenteras under fem teman: 
beteendemässiga faktorer, konkurrerande krav, upplevda hinder, situationsspecifika 
aspekter och personliga faktorer. Inställningen till fysisk aktivitet grundar sig bland 
annat på personernas uppväxt och tidigare erfarenheter. Många saknar kunskap om 
aktiviteternas positiva effekt på hälsan och vid avsaknad av uppmuntran och stöd 
riskerar personerna att bli otillräckligt aktiva. Orsaker till otillräckligt aktivitet var 
bland annat bristen på tid som istället ägnades åt familj och arbete samt bristande 
tillgänglighet till träningsanläggningar. Personer som tidigare har upplevt positiva 
hälsoeffekter och får stöd har lättare att genomföra en hälsoförändring. Stödet kan 
utgöras av hälsosamtal som kan inge trygghet hos personen och öka sannolikheten att 
en förändring genomförs. För att kunna motivera till hälsoförändring är det viktigt att 
distriktssköterskor har kunskap om vad som orsakar att människor är otillräckligt 
aktiva. 
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Abstract 

Insufficiently activity has become a major public health problem throughout the 
world. Many people are insufficiently active and the more sedentary individuals are, 
the higher risk that they will suffer from a disease. The aim of this study was to 
investigate the causes of an inadequate physical activity among people aged 40-75 
years. The study was conducted as an integrative literature review that handles both 
qualitative and quantitative research. The results are based on twelve articles and 
presented under five themes: behavioral factors, competing demands, perceived 
barriers, situational aspects and personal factors. Attitudes towards physical activity 
are based on people's upbringing and past experiences. Many lack knowledge about 
the positive effects of physical activity and, when coupled with a lack of 
encouragement and support, there is a risk that people will be insufficiently active. 
One of the primary reasons for insufficient activity was lack of time which was 
otherwise devoted to family and work. People who have experienced health benefits 
and receive support have an easier time implementing a healthy change in their level 
of physical activity. This support can take the form of health talks which foster a 
sense of security for the person and increase the likelihood that a positive change is 
implemented. To motivate improved health, it is important that district nurses have a 
good background  knowledge as to the common reasons why people are insufficiently 
active.  
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Inledning  

Otillräcklig aktivitet har blivit ett stort folkhälsoproblem som förekommer i hela 
världen. Ekonomisk utveckling och sociala skillnader i samhället kommer medföra att 
allt fler kommer bli otillräckligt aktiva vilket leder till en ökning av icke smittsamma 
sjukdomar, speciellt i länder med låg- och medelinkomst (Kohl et al., 2012). Enligt 
World Health Organization (WHO) leder detta till stora konsekvenser för den globala 
folkhälsan (WHO, 2010). Förekomsten av otillräcklig aktivitet i världen var 21,4 % år 
2011, vilket innebar att det förekom hos vart 5:e person. Det visade sig också att det 
var skillnad mellan olika länder. I länder med låg social och ekonomisk utveckling så 
var 18,7 % av befolkningen otillräckligt aktiva medan det i mer socialt och 
ekonomiskt utvecklade länder motsvarade 27,8% (Dumith, Hallal, Reis & Kohl, 
2011). Enligt Kohl et al. (2012) har den otillräckliga aktiviteten inte bara påverkan på 
människor utan den påverkar även miljön genom koldioxidutsläpp, när människor 
väljer att ta bilen istället för att cykla eller promenera. Genom medvetenhet om 
orsaker som leder till otillräcklig aktivitet kan insatser vidtas för att minska 
förekomsten och ge alla möjlighet till ett mer aktivt liv (Kohl et al., 2012). 

Bakgrund  

Fysisk aktivitet  

Enligt WHO (2014) innebär fysisk aktivitet att personer i åldern 18+ uppnår en total 
aktivitetstid på minst 150 minuter per vecka. För att det ska klassas som tillräcklig 
fysisk aktivitet måste aktiviteten vara av medelintensitet i form av exempelvis 
promenader, lättare styrketräning och trädgårdsarbete. Om aktiviteterna består av 
högintensitet, till exempel löpning, spinning eller simning räcker det att personerna 
aktiverar sig minst 75 minuter per vecka. Om sammanlagda tiden för aktiviteter 
underskrider nivåerna för medel- och högintensiva aktiviteter klassas det som 
otillräcklig aktivitet. För att nå bästa möjliga hälsoeffekt är det viktigt med varierande 
intensitet av medel- och högintensiva aktiviteter. Däremot ska aktiviteten vara 
sammanhängande i minst 10 minuter för att ha gynnsam effekt på hjärta och lungor 
(WHO, 2014).  

Trots bevis om hälsovinster med fysisk aktivitet har tidigare hälsovinster haft ett 
fokus på tobaksavvänjning och kostomläggning (Kohl et al., 2012). Artaud et al. 
(2012) påtalar dock att det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och att leva 
hälsosamt. I en svensk studie utförd av Hagströmer, Bergman, Bauman och Sjöström 
(2006) framkom det att det fanns skillnader i valet av aktiviteter mellan olika 
åldersgrupper i samhället. Äldre rapporterade att de helst föredrog promenader medan 
yngre föredrog aktiviteter med högre intensitet såsom löpning. I en annan studie har 
det visat sig att tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet påverkar människors 
inställning till aktivitet genom hela livet (Bauman et al., 2012).   



 

 2 

Enligt en studie av Arem et al. (2015) upplevde många att de var fysiskt aktiva efter 
att dagligen ha utfört 30 minuters aktivitet, även om de var stillasittande resten av 
dagen. Det har visat sig att människor i genomsnitt var stillasittande 60% av den 
vakna tiden (Owen, Healy, Matthews & Dunstan, 2010) genom att de tittade på TV, 
satt framför datorn eller läste (Anderson, Currie & Copeland, 2016). Vidare beskriver 
Andersson et al. (2016) att människor på fritiden ägnade 20-24 timmar per vecka åt 
stillasittande sysselsättning. I en svensk studie framkom att vuxna var mindre 
stillasittande än tidigare, trots att tidigare forskning har visat att förekomsten av 
otillräcklig aktivitet ökade ju äldre personerna blev (Hagströmer et al., 2006). 
Förändringar i arbetsförhållanden med en växande trend av stillasittande inom olika 
yrken har lett till att otillräcklig aktivitet har ökat (Bauman et al., 2012), speciellt om 
arbetet består av hög arbetsbörda, mycket övertid eller lång arbetsdag (Bauman et al., 
2012; Fransson et al., 2012). Faktorer som kunde påverka att människor var 
otillräckligt aktiva var ålder, kön, utbildningsnivå, hälsostatus, inkomst (Wen, Balluz, 
Shire, Mokdad & Kohl, 2009), socialt stöd, erfarenheter, etniskt ursprung samt kultur 
(Bauman et al., 2012). I en studie av Kahan (2015) framkom att fysisk aktivitet skiljde 
sig mellan muslimska och icke-muslimska länder, etnicitet och kön där otillräcklig 
aktivitet var vanligare bland den muslimska befolkningen, främst bland kvinnor.  

Personer som var otillräckligt aktiva hade ökad risk att drabbas av för tidig död (Arem 
et al., 2015) men även stillasittande ledde till en förhöjd risk att utveckla sjukdom 
(Owen et al., 2010). Vidare beskriver Owen et al. (2010) att risken för försämring i 
hjärt- och kärlsjukdom ökade ju färre avbrott som skedde i stillasittandet. Studier har 
visat att utveckling av diabetes typ 2 var den mest förekommande sjukdomen i hela 
världen orsakat av otillräcklig aktivitet. Diabetes typ 2 tillsammans med hjärt- och 
kärlsjukdomar, bröst- och koloncancer med anknytning till otillräcklig aktivitet 
resulterade i 6-10% av dödsfallen år 2008 (Lee et al., 2012). Otillräcklig aktivitet 
ökade även risken för prostatacancer, övervikt/fetma och högt blodtryck (Milton, 
Macniven & Bauman, 2014). Om otillräcklig aktivitet inte hade förekommit hos 
befolkningen i Europa hade antalet dödsfall minskat med 127 000 per år av hjärt- och 
kärlsjukdom, bröstcancer samt koloncancer. Mätningar har visat att sjukdomsbördan 
var högre i låg- och medelinkomstländer trots att otillräcklig aktivitet förekom mer i 
höginkomstländer (Ding et al., 2016). Sjukdomsbördan är ett mått som visar vilka 
sjukdomar som skapar mest ohälsa och vilka riskfaktorer som har störst betydelse för 
sjukdomarna (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Ding et al. (2016) uppgick kostnaderna 
till 67,5 miljarder dollar för hälsovård och produktivitetsförluster relaterat till 
otillräcklig aktivitet år 2013. Diabetes typ 2 och stroke utgjorde de största kostnaderna 
orsakat av otillräcklig aktivitet där Nordamerika och Europa stod för den största 
delen. I studie av Lee et al. (2012) framkom att det inte går att eliminera otillräcklig 
aktivitet helt, men genom folkhälsoinsatser kan förekomsten av otillräcklig aktiviteten 
minska med 10-25% och då hade antalet dödsfall i världen minskat med 533 000-1,3 
miljoner per år.  
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Hälsofrämjande arbete gällande fysisk aktivitet varierar över hela landet och kräver 
stora insatser av hälso- och sjukvården i form av ekonomiska resurser 
(Socialstyrelsen, 2011). Primärvårdens organisation och professioner har en viktig roll 
för att främja patienternas fysiska aktivitet (Huijg et al., 2015; Johansson, Stenlund, 
Lundström & Weinehall, 2010). Resurser, planering samt personalens kunskap, 
inställning och erfarenhet inom fysisk aktivitet påverkar patienters möjlighet till 
förändring (Huijg et al., 2015). Även faktorer som arbetsbelastning, tillgång till 
riktlinjer och prioritering av hälsofrämjande arbete från ledningen påverkade hur 
arbetet utfördes (Johansson et al., 2010). Genom att distriktssköterskan rutinmässigt 
har hälsosamtal med patienterna och ser det som en naturlig del av patientmötet 
skapas en trygghet och erfarenhet att lättare upptäcka behov av hälsoförändring hos 
patienterna (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013). Vidare beskriver 
Brobeck et al. (2013) att de som var otillräckligt aktiva bör erbjudas rådgivande och 
uppföljande samtal inom hälso- och sjukvården för att förebygga sjukdomar och ett 
teamarbete mellan distriktssköterskor och läkare är av yttersta vikt för att stärka 
patientens möjligheter till hälsoförändring.  

Teoretisk ram   

Omvårdnadsmodell för hälsofrämjande arbetssätt 

Nola J Pender har utarbetat en omvårdnadsmodell, Health Promotion Model (HPM). 
Teorin består av människors inställning till hälsoförändring genom hela livet och 
skapades för att kunna utveckla forskning gällande hälsan. Målet med HPM är ett 
hälsofrämjande synsätt och beteende som erhålls genom att uppnå positiva resultat för 
hälsan, exempelvis att uppfylla individuella mål, vara välmående och motionera 
regelbundet. Kärnan i teorin utgår ifrån en social inlärningsteori som fokuserar på den 
kognitiva processen i beteendeförändringen. Beteendeförändringen baserar sig på 
personers kunskap och uppfattningar om deras förmågor och erfarenheter (Pender, 
Murdaugh & Parsons, 2005).  

Enligt Pender et al. (2005) kan förändringar av sinnesstämning, tankemönster och 
fysisk miljö ge drivkraft åt individen att kunna genomföra en hälsoförändring. Det 
finns flera faktorer som kan påverka individens inställning till hälsofrämjande 
beteende. De består bland annat av beteendemässiga faktorer, vilket kan leda till att 
personen engagerar sig i förändringen utan att reflektera kring handlingen först. 
Beteendet har sitt ursprung i personernas uppfattningar om fördelar och hinder med 
förändringen, känslor som kan relateras till aktivitet samt deras självuppskattade 
förmåga. En annan del utgörs av personliga faktorer som påverkar inställningen till 
livsstilsförändring och är beroende av vilka mål individen vill uppnå. De personliga 
faktorerna består exempelvis av ålder, kön, självkänsla, upplevt hälsostatus, inre 
motivation, utbildning, socioekonomiskt status och utbildningsnivå. Sannolikheten att 
en hälsoförändring inträffar är beroende av individens upplevda förmågor till att 
genomföra handlingen. Faktorerna utgörs även av individens upplevda hinder och 
upplevda fördelar med en hälsoförändring. Individens upplevda hinder som brist på 
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motivation eller misstro till beteendeförändring kan uppfattas som tidskrävande och 
besvärliga. Hindren kan bestå av fantasier eller verklighet som kan utgöra en 
belastning och begränsa individens engagemang till förändringen. Om individen är 
medveten om hinder som kan uppstå och har en strategi för att hantera dessa kan det 
leda till att de lättare klarar att genomföra en förändring. Upplevda fördelar är de 
framsteg som åstadkommits och som givit personen positiva hälsoeffekter. Det kan 
exempelvis vara att individen tidigare har lyckats med att lägga om sina kostvanor. 
Positiva känslor av en förändring kan uppnås genom att ha motivation och positiv 
inställning till handlingen vilket medför att engagemanget ökar. Inställningen till 
beteendeförändring påverkas även av interpersonella influenser som innefattar normer 
och stöd. De som får tillräckligt med stöd av bland annat familjemedlemmar och 
vårdpersonal och som själva tror på att de klarar att genomföra en förändring är de 
personer som är mest motiverade till ett hälsofrämjande beteende. Hälsobeteende är 
inget att som kan påverkas genom att hota eller inge rädsla hos personerna. 
Situationsspecifika aspekter såsom miljömässiga faktorer och valmöjligheter som 
styrs av samhället kan uppmuntra befolkningen till ökad fysisk aktivitet. 
Engagemanget för en handling påverkar individens möjligheter till 
beteendeförändring. Engagemanget kan upprätthållas så länge inga konkurrerande 
krav eller preferenser inverkar på individen. Konkurrerande krav är faktorer som 
individen har låg kontroll över som arbete och ta hand om familjen. Preferenser 
utgörs av valmöjligheter som individen har hög kontroll över och som kan vara mer 
intressanta för individen än själva beteendeförändringen, exempelvis att shoppa 
istället för att gå till träningscentret. Sjuksköterskans vetskap om faktorer som leder 
till en fysiskt aktiv livsstil kan ge stöd i det hälsofrämjande arbetet (ibid.).  

Problemformulering 

Trots att många människor är medvetna om att fysisk aktivitet främjar hälsan, så 
förblir många otillräckligt aktiva. För att lättare förstå orsakerna till varför många i 
åldern 40-75 år är otillräckligt aktiva måste distriktssköterskor ha kunskap om 
bakomliggande orsaker för att motivera individer till hälsoförändring. Denna kunskap 
kan leda till att förekomsten av icke smittsamma sjukdomar minskar.  

Syfte  

Syftet var att undersöka vad som orsakar otillräcklig fysisk aktivitet hos personer i 
åldern 40-75 år.  

Metod 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturöversikt enligt Whittemore och Knafl 
(2005). Valet av en integrativ litteraturöversikt ansågs vara lämpligt då metoden 
tillåter analys av både kvantitativ och kvalitativ forskning som leder till en djupare 
förståelse för ett visst fenomen eller omvårdnadsproblem. Metoden består av en 
systematisk ansats innehållande fem steg: problemformulering, litteratursökning, 
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datainsamling, dataanalys och presentation av resultat. Genom att följa de fem stegen 
ökade sannolikheten att studien genomfördes på ett korrekt sätt. De fem stegen enligt 
Whittemore och Knafl (2005) presenteras under metodavsnittet. 

 

Litteratursökning 

Efter att problemformulering och syfte var klargjort utfördes inledningsvis en 
osystematisk litteratursökning, för att få överblick av forskningsläget inom studiens 
område. Provsökningar genomfördes med ett flertal olika sökord för att komma fram 
till vilka sökord som var lämpliga för att få fram relevanta resultatartiklar. Insamling 
av data har skett genom att göra ett urval av de ämnesområden som databaser är 
katalogiserade i. Följande ämnesområden valdes ut: Vård och medicin, 
Idrottsvetenskap/Idrottsmedicin, Psykologi samt Hälsovetenskap då dess innehåll 
kunde tänkas stämma överens med studiens syfte. Utifrån ämnesområdena valdes tolv 
databaser till datainsamlingen: Academic Search Elite, Cinahl, Cochrane Library, 
ERIC, PsycInfo, PubMed, SAGE Journals Online, Science Direct, Sport Discus, 
SveMED+, Taylor and Francis Online och Web of Science: Medline. I databaserna 
har följande sökord använts: physical activity och barriers. I vissa databaser användes 
sökordet middle-aged när detta inte gick att välja som inklusionskriterie (bilaga A). 
Sökordet physical activity användes som MESH-term i PubMed och SveMed+ och 
som Subject heading i Cinahl. Sökorden physical activity och barriers kombinerades 
med boolska operatoren ”AND” (bilaga B). I ett försök att utesluta sjukdomar 
kombinerades sökordet ”disease” med boolska operatoren ”NOT” men sjukdom 
framkom ändå i sökresultaten, vilket medförde att denna kombination inte användes. 

Inklusionskriterier var att studiedeltagarna skulle vara i åldern 40-75 år, att studierna 
var publicerade mellan år 2012-2017, skrivna på engelska, etiskt godkända och var 
peer reviewed. I PubMed gjordes ytterligare begränsningar med Free full Text och i 
Science Direct begränsades sökresultaten till publikationsår 2017. Exlusionkriterier 
var reviewartiklar samt att studierna inte fick vara inriktade på sjukdomar. 

Datainsamling 

Artiklarnas titel som motsvarade studien syfte var avgörande för om abstracten lästes. 
Sökresultaten resulterade i 2651 träffar varav 172 abstract lästes. Efter genomläsning 
av abstracten var det 27 artiklar som lästes i sin helhet. Av dessa var det 9 artiklar 
som exkluderades då artiklarnas resultat inte besvarade syftet med studien. Ett flertal 
av artiklarna återfanns i flera databaser (bilaga B). Samtliga 18 artiklar 

Problemformulering Litteratursökning Utvärdering av	
datainsamling

•Figur 1: Steg 1-5 tolkad av Whittemore och Knafl (2005).

Dataanalys Presentation	av	
resultat
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kvalitetsgranskades utifrån kvantitativa och kvalitativa bedömningsmallar av Carlsson 
och Eiman (2003). Artiklarnas kvalitet graderades genom poängsättning. Poängen 
omvandlades till procent, där grad I är 80%, grad II 70% och grad III 60%. Grad I 
innebär hög vetenskaplig kvalitet medan grad III innebär låg vetenskaplig kvalitet. 
Granskningarna genomfördes först enskilt innan de diskuterades gemensamt för att 
bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Artiklar som användes till resultatet erhöll 
minst 70% i bedömningen (bilaga C). De artiklar som bedömdes som grad II hade 
brister i metodbeskrivningen. Efter granskningen exkluderades sex artiklar för att de 
saknade åldersindelning i resultatet eller för att de inte var etiskt godkända. Slutligen 
blev det 12 artiklar som utgjorde studiens resultat. Av dessa artiklar var sex stycken 
kvalitativa studier, fyra kvantitativa och två stycken mixad metod. Av 
resultatartiklarna kom två stycken från Cinahl, två stycken från PubMed, fem stycken 
från PsycInfo, två stycken från Web of Science: Medline och en från ScienceDirect 
(bilaga B). 

Dataanalys 

Dataanalysen utgick från Whittemore och Knafls (2005) fjärde steg. I dataanalysen 
ingår fyra delar: datareducering, datasammanställning, datajämförelse och verifiering 
av slutsatser (Whittemore & Knafl, 2005). I det första steget bearbetades artiklarna 
individuellt och data som var av intresse markerades och översattes sedan till svenska. 
Därefter diskuterades artiklarna gemensamt och det framkom att det fanns en 
gemensam samsyn om artiklarnas innehåll. Data som besvarade syftet med studien 
skrevs ner från samtliga artiklar. I nästa steg sammanställdes data i olika kategorier 
och det bildades inledningsvis åtta teman. I tredje steget var avsikten med 
kategoriseringen att hitta mönster, likheter och skillnader samt göra jämförelser 
mellan utvald data för att kunna göra vidare analys enligt Whittemore och Knafl 
(2005). I fjärde steget i dataanalysens process framkom att det fanns likheter mellan 
resultatet och Penders omvårdnadsmodell. Detta medförde att det tidigare analyserade 
materialet åter bearbetades och sorterades in i teman utifrån hjälp av Penders 
omvårdnadsmodell. Genom att följa de fem stegen i metoden av Whittemore och 
Knafl (2005) ledde detta slutligen till en presentation av artiklarnas resultat.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt World Medical Association (2013) består etiska överväganden om att 
respektera och skydda studiedeltagarnas hälsa och rättigheter på ett säkert sätt för att 
inte orsaka någon skada samt minska risken att informationen används på felaktigt 
sätt. En etisk kommitté gör noggranna överväganden och granskningar för att en 
studie ska kunna genomföras på ett korrekt sätt (ibid.). Litteraturstudien kunde 
genomföras på ett etiskt tillvägagångssätt genom att endast välja artiklar som var 
godkända av etisk kommitté. Enligt World Medical Association (2013)  måste både 
negativt och positivt resultat publiceras och delges andra för att kunna sprida nya 
kunskaper. Studien handlar om orsaker till otillräcklig fysisk aktivitet vilket kan 
väcka känslor av dåligt samvete och frustration hos deltagarna, speciellt om de inte 
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uppnår deras personliga mål med fysisk aktivitet. Nyttan med studien anses vara av 
värde, då distriktssköterskors ökade kunskap kan motivera personer till 
hälsoförändring inom fysisk aktivitet.  

Resultat 

Syftet var att undersöka vad som orsakar otillräcklig fysisk aktivitet hos personer i 
åldern 40-75 år. Resultatet presenteras i olika teman som utgår från Penders Health 
Promotion Model: beteendemässiga faktorer, konkurrerande krav, upplevda hinder, 
situationsspecifika aspekter och personliga faktorer.  

Beteendemässiga faktorer  

Förhållningssättet till otillräcklig aktivitet grundar sig delvis på uppväxt och tidigare 
erfarenheter. De som inte fick uppmuntran under uppväxten riskerade att vara 
otillräckligt aktiva i vuxen ålder, speciellt om deras föräldrar hade varit otillräckligt 
aktiva (Mailey, Huberty, Dinkel & McAuley, 2014). Många kvinnor som var 
otillräckligt aktiva hade svårighet med att skapa rutiner kring regelbunden motion. De 
var även begränsade i sitt synsätt då de ansåg att motionen endast kunde bestå av 
promenader eller löpning (Milne et al., 2014). Begränsningar i synsätt visade sig 
också genom att många äldre upplevde att de var för gamla för att motionen skulle ha 
någon nytta (Horne et al., 2013) och att det räckte med att utföra hushållssysslor och 
trädgårdsarbete. De ansåg även att motion endast var nödvändigt för yngre personer 
relaterat till ökning av moderna bekvämligheter (Milne et al., 2014).   

”For me it [exercise] is something that the baby-
boomers started and we did a lot of physical things 
before that…like washing laundry on the line and 
jumping up to turn on the television. You [younger 
generation] are all so lazy that you don´t do it.” 
(Milne, Divine, Hall, Gregg & Hardy, 2014, s.178). 

 
 
Konkurrerande krav 

De som hade ett heltid- eller deltidsjobb upplevde bristande tid till att kunna utöva 
motionsaktiviteter (Normansell et al., 2014; Justin et al., 2013; Schoeny, Fogg, 
Buchholz, Miller & Wilbur, 2016; Thomas, Halbert, Mackintosh, Quinn & Crotty, 
2012; Borodulin et al., 2016; Brittain et al., 2012) då de istället prioriterade fritiden åt 
att ta hand om familjen (Brittain et al., 2012; Horne et al., 2013) samt hushållssysslor 
(Milne et al., 2014; Horne et al., 2013). Detta ledde till att många blev otillräckligt 
aktiva (Bruner & Chad, 2013; Borodulin et al., 2016; Huang, Lin, Lee & Chen, 2016; 
Milne et al., 2014; Justine et al., 2013) speciellt om jobbet ledde till att personerna 
blev utmattade (Mailey et al., 2014).  
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Orsaken till att många föräldrar var otillräckligt aktiva berodde delvis på att de inte 
kunde planera dagen på samma sätt som innan de fick barn. Hindret bestod också av 
att de var tvungna att hitta en barnvakt för att kunna träna vilket medförde att fysiska 
aktiviteten inte blev av (Mailey et al., 2014).  

”…Once we had kids my priorities changed a lot. It    
 was like, okay I´m not going out to do this anymore    

   because I gotta find a babysitter, do this, do that…”. 
(Mailey, Huberty, Dinkel & McAuley, 2014, s. 3) 

 
Både mammorna och papporna kände dåligt samvete när de lämnade familjen för att 
ta hand om sig själva genom att exempelvis ta en joggingrunda. Mammorna kände 
dåligt samvete om de motionerade efter ha hämtat barnen på förskolan istället för att 
tillbringa tiden med barnen (Mailey et al., 2014). Fasta rutiner i hemmet resulterade i 
tidsbrist, speciellt hos de som arbetade långa arbetsdagar vilket i sin tur gav brist på 
motion (Normansell et al., 2014). Kombinationen av att arbeta och sedan ta hand om 
familjen ledde till att deltagarna i studien prioriterade andra sysslor än att motionera 
(Milne et al., 2014). Sysslorna kunde bestå av telefonsamtal (Brittain et al., 2012), 
sköta hushållssysslor (Bruner & Chad, 2013), umgås med vänner samt andra 
familjeaktiviteter (Justin et al., 2013).  

Upplevda hinder 

Otillräcklig aktivitet kunde orsakas av bristande stöd från familj (Schoeny et al., 
2016), kollegor och vårdpersonal (Horne et al., 2013). Brist på socialt stöd kunde vara 
ett hinder för att skapa rutiner (Horne et al., 2013; Milne et al., 2014). Kvinnorna 
upplevde även brist på stöd från sina män då männen hellre ville träna själva istället 
för att vara ett stöd åt sin partner under träningstillfället (Mailey et al., 2014). Brist på 
stöd kunde även visa sig genom att personerna inte hade någon att träna tillsammans 
med (Kenter et al., 2015; Borodulin et al., 2016; Justin et al., 2013; Mailey et al., 
2014), vilket gav brist på motivation till att träna (Milne et al., 2014).  

”I would never go on my own…I would never set 
off and say I´m going to do an exercise class. I 

would always need somebody to go with”. 
                 (Horne, Skelton, Speed & Todd, 2013, s.637) 

 
Brist på motivation var ett vanligt hinder (Justine et al., 2013; Horne et al., 2013; 
Brittain et al., 2012; Borodulin et al., 2016) framför allt bland stillasittande och 
mindre aktiva personer (Horne et al., 2013). De som levde i en relation men som inte 
hade några barn samt arbetslösa kvinnor rapporterade oftare brist på motivation 
(Borodulin et al., 2016). Det gällde även bland de som var under 65 år samt män med 
högre utbildning (Thomas et al., 2012). Personer som var otillräckligt aktiva upplevde 
flera hinder för att utöva en regelbunden fysisk aktivitet (Brittain et al., 2012) och 
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tydde sig i högre grad till andra personer som också var otillräckligt aktiva (Kenter et 
al., 2015). 

Situationsspecifika aspekter 

Flera studier har rapporterat att brist på träningsanläggningar utgjorde ett hinder för 
aktivitet (Huang et al., 2016; Justin et al., 2013). Många upplevde att avståndet till 
träningsanläggningen (Horne et al., 2013; Kenter et al., 2015) samt brist på 
transportmöjligheter påverkade deltagandet i motionsaktiviteter (Horne et al., 2013; 
Justine et al., 2013). Trots att anläggningarna var lättillgängliga kunde förändringar i 
träningsprogram samt brist på variation av aktiviteter utgöra ett hinder (Horne et al., 
2013). Även kostnader för träning orsakade att många blev otillräckligt aktiva 
(Borodulin et al., 2016; Justine et al., 2013; Thomas et al., 2012; Kenter et al., 2015; 
Milne et al., 2014), vilket gällde speciellt för personer med låg inkomst (Borodulin, et 
al., 2016).  

Deltagande i motionsaktiviteter påverkades om personerna kände sig otrygga i 
omgivningen (Normansell et al., 2014; Bruner & Chad, 2013). Kriminalitet i 
grannskapet var en faktor som fick dem att känna sig otrygga (Justine et al., 2013) 
vilket exempelvis kunde handla om rädsla för att bli rånad (Kenter et al., 2015). 

”One time they tried to grab my bag. I rather don´t go out my house in 
the evening.[…] It should be made easier to older adults to go 

somewhere. I started once with yoga […]. Then they move to a place 
further away and I could go by bike, but to go walking it was too far”. 
(Kenter, Gebhardt, Lottman, Rossum, Bekedam & Crone, 2015, s.641) 

 
Om det var mörkt utomhus eller om vädret var kallt eller regnigt kunde det vara en 
bidragande orsak till att personer inte var aktiva (Normansell et al., 2014; Brittain et 
al., 2012; Huang et al., 2016; Bruner & Chad, 2013). Årstiden hade även inverkan 
genom att fler var otillräckligt aktiva på vintern jämfört mot sommaren, då mörkret 
påverkade att människor blev tröttare och inte orkade genomföra aktiviteter (Milne et 
al., 2014).  

Personliga faktorer 

Många vuxna saknade kunskap om hälsorisker med otillräcklig aktivitet (Horne, 
Skelton, Speed & Todd, 2013). De saknade även kunskap om hur övningarna skulle 
genomföras (Justin, Azizan, Salleh & Manaf, 2013) samt om aktiviteters intensitet, 
varaktighet och frekvens för att upprätthålla och förbättra hälsan (Horne et al., 2013). 
Även personlig negativ inställning orsakade att personer var otillräckligt aktiva. Vissa 
kände att bara tanken på att vara aktiv skapade skuldkänslor, men trots vetskapen om 
hur viktigt det var så blev det ändå inte genomfört. Kvinnorna upplevde att 
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skuldkänslorna härrörde från samhällets syn på motion genom medias påtryckningar 
(Milne et al., 2014).  

Enligt Horne et al. (2013) kunde frustration, besvikelse och nedstämdhet uppkomma 
vid inre konflikter hos personer som hade en vilja att utöva fysisk aktivitet, men där 
hälsotillståndet begränsade deltagandet. Hälsotillståndet kunde bestå av smärtor och 
skador vilket begränsade deltagande i fysiska aktiviteter (Horne et al., 2013; Justin et 
al., 2013; Brittain et al., 2012; Normansell et al., 2014; Thomas et al., 2012; Schoeny 
et al., 2016), vilket ledde till att personerna blev osäkra om vilka aktiviteter de kunde 
genomföra (Kenter et al., 2015). Det var inte åldern utan personernas upplevelse av 
hälsotillstånd samt en rädsla för försämring av hälsan som orsakade att de blev 
otillräckligt aktiva. Trots medvetenhet om fördelarna upplevde många att det var 
oviktigt att vara fysiskt aktiva (Horne et al., 2013).  

Brist på självförtroende gällande den fysiska förmågan samt rädsla för att falla kunde 
orsaka att personer blev otillräckligt aktiva eller stillasittande (Horne et al., 2013). 
Otillräckligt aktivitet kunde även orsakas av trötthet, energibrist och lathet (Bruner & 
Chad, 2013; Justine et al., 2013). Trötthet kunde även uppkomma efter utförd aktivitet 
vilket resulterade i att personerna undvek ett fortsatt deltagande (Huang et al., 2016). 
Deltagandet i motionsaktiviteter hämmades också av känslor av skamsenhet över sin 
kropp och obehagskänsla av att vara iakttagen av andra i motionssituationen (Brittain 
et al., 2012; Justine et al., 2013).  

Personliga faktorer kan även innefatta religiösa seder såsom fasta under Ramadan. 
Fastan var orsaken till att personerna inte var aktiva, då de inte fick dricka något 
förrän solen hade gått ner (Horne et al., 2013; Justine et al., 2013). Detta ledde till 
orkeslöshet och en uppfattning om att fysisk aktivitet kunde vara skadligt för 
individen (Horne et al., 2013).  

”Religious festivals make it difficult as we tend to fast. We feel 
weak and we can´t drink, so it´s no good to exercise”. 

(Horne, Skelton, Speed & Todd, 2013, s.639) 
 

Vidare beskriver Horne et al. (2013) att tidpunkten för bön ibland kunde vara under 
samma tid som gruppaktiviteterna, vilket begränsade deltagandet. Religiösa 
föreställningar om könsskillnader utgjorde ett hinder trots att det inte fanns några 
kulturella eller religiösa restriktioner som förbjöd muslimska kvinnor att delta i 
fysiska aktiviteter. Kvinnorna kunde även känna att de inte ville delta i aktiviteter där 
män också deltog. Språksvårigheter var ytterligare ett hinder, speciellt vid deltagande 
i gruppaktiviteter (ibid.). 
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Metoddiskussion 

Valet av integrativ litteraturöversikt av Whittemore och Knafl (2005) visade sig vara 
en lämplig metod för att sammanställa evidensbaserad kunskap och för att få en 
fördjupad förståelse för vad som orsakar att människor är otillräckligt aktiva. 
Metoden är lämplig vid analys av både kvalitativ och kvantitativ forskning 
(Whittemore & Knafl, 2005) vilket styrker valet av metod då artiklarna bestod av 
båda delarna. De fem stegen i metoden var lätta att följa och gav en tydlig vägledning 
om hur studien skulle fullföljas. Genom följsamhet i processen med de fem stegen 
samt en noggrann beskrivning av metoden blev studien replikerbar och trovärdig 
(Polit & Beck, 2016). Metoden ökade därmed sannolikheten att studien utfördes på ett 
korrekt sätt och risken för felaktigheter i datainsamling och dataanalys minimerades 
(Whittemore & Knafl, 2005). 

När sökningar påbörjades skrevs sökorden som fritext för att undersöka befintlig 
forskning inom aktuellt område. Genom att använda MESH-termer kunde beslut tas 
om vilka sökord som var mest passande för studien. Genom att avgränsa sökperioden 
till år 2012-2017 gjordes försök till att enbart tillämpa aktuell forskning. Valet av 
åldersgrupp kan ha medfört att andra orsaker för otillräcklig fysisk aktivitet förbisågs. 
Endast engelskspråkiga artiklar inkluderades, vilket kan ha lett till att betydelsefulla 
artiklar skrivna på andra språk förbisågs. Titlar som inte speglade artikelns innehåll 
eller som inte stämde överens med studiens syfte kan ha lett till att betydelsefulla 
artiklar missades. Artiklar kan även ha missats genom att abstracten inte motsvarade 
artikelns innehåll samt valet att endast använda artiklar som fanns i fulltext. Artiklar 
som var inriktade mot sjukdomar exkluderades, vilket kan ha lett till att data som 
besvarade syftet med studien förbisågs. I några artiklar var inte deltagarna indelade i 
åldersgrupper men hade vissa deltagare som motsvarade studie syfte. Detta medförde 
att dessa artiklar exkluderades. Trots att artiklarna har lästs och bearbetats individuellt 
och gemensamt kan data ha misstolkats av språkliga skäl.  

Artiklarna som användes till resultatet var ifrån olika delar av världen då det inte 
fanns många studier som var utförda i Europa. I artiklarnas resultat framkom dock att 
orsakerna till att människor var otillräckligt fysiskt aktiva var liknande mellan 
länderna, vilket ökar sannolikheten att resultatet är tillförlitligt och således kan 
studien förankras i Sverige. Studiens trovärdighet ökade genom att det främst var 
kvalitativa artiklar som valdes ut till resultatet, vilket gav en djupare förståelse till 
varför människor är otillräckligt aktiva. Även kvantitativa artiklar användes till 
resultatet vilket ökade studiens generaliserbarhet då studierna var genomförda på en 
större urvalsgrupp.  

Granskningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) gjorde att granskningen av 
artiklarnas kvalité skedde på ett strukturerat sätt. Mallen var lätt att följa genom de 
fastställda kriterierna. Däremot saknades förklaring om hur de fastställda kriterierna 
skulle bedömas, vilket kan ha medfört att granskningen inte blev helt trovärdig. 
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Tillvägagångssättet med att först granska artiklarna enskilt och sedan ha en gemensam 
diskussion ansågs ha ökat trovärdigheten då det framkom att artiklarna hade granskats 
likvärdigt och fått samma gradering.  

Genom att använda metoden av Whittemore & Knafl (2005) kunde en djupare 
kunskap om ämnet uppnås. Efter att allt resultat som besvarade syftet var nedskrivet 
så bearbetades materialet ytterligare en gång för att kunna struktureras upp utefter 
teman i Penders omvårdnadsmodell. Detta skedde i enlighet med sista analyssteget i 
metoden av Whittemore & Knafl (2005). Den fördjupade förståelsen av Penders 
omvårdnadsmodell blev en vägledning i analysprocessen. Detta förfaringssätt kan ha 
medfört att texten tolkades och beskrevs på ett sätt som anpassades efter 
temaindelningen.  

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen grundar sig på Penders omvårdnadsmodell: Health Promotion 
Model (HPM). Grunden i Penders modell utgår från erfarenheter och uppfattningen 
om individuella förmågor. Målet med ett hälsofrämjande beteende är att uppnå 
positiva hälsoresultat genom bland annat en regelbunden fysisk aktivitet (Pender et 
al., 2005). Orsaker till otillräcklig aktivitet hos personer i åldern 40-75 år visade sig 
väl överensstämma med Penders omvårdnadsmodell och följande teman bilades: 
beteendemässiga faktorer, konkurrerande krav, upplevda hinder, situationsspecifika 
aspekter och personliga faktorer. 

Enligt Pender utgör främst erfarenheter grunden till hälsoförändring men även stöd 
och uppmuntran är en viktig del (Pender et al., 2005) vilket bekräftades i studierna av 
Mailey et al. (2014) och Bauman et al. (2012) där det visade det sig att 
beteendemässiga faktorer och personernas uppväxt påverkade inställningen till fysisk 
aktivitet. De som inte fick stöd och uppmuntran av föräldrarna riskerade att bli 
otillräckligt aktiva i vuxen ålder (Bauman et al., 2012). Många vuxna hade inte 
tillräcklig kunskap om hur mycket motion som skulle utföras per vecka samt hur 
länge aktiviteterna skulle pågå för att ha gynnsam effekt för hälsan (Horne et al., 
2013), trots ökning av tillgänglig information via media (Milne et al., 2014). I en 
svensk studie framkom att stillasittandet hade minskat hos många vuxna trots att de 
var mer otillräckligt aktiva än tidigare (Hagströmer et al., 2006). Detta kan förklaras 
med att moderna bekvämligheter har ökat i samhället genom ett ökat användande av 
tekniska produkter. De äldre upplevde att de fick lagom mycket motion genom att 
sköta trädgård och hushåll och ansåg även att de var för gamla för att motionen skulle 
ha någon positiv effekt för deras hälsa (Milne et al., 2014). Många vuxna däremot 
ansåg sig som fysiskt aktiva efter ha utfört 30 minuters aktivitet dagligen, även om de 
annars var mycket stillasittande (Arem et al., 2015). Enligt rekommendationerna från 
WHO uppnår de nivån för tillräckligt fysisk aktivitet (WHO, 2014). Däremot har 
forskning visat att ju mer stillasittande människor är desto högre risk har de att 
drabbas av sjukdom (Owen et al., 2010), vilket många inte verkar medvetna om. 
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Upplevda hinder och personliga faktorer utgör hinder för fysisk aktivitet (Pender et 
al., 2005). Exempel på dessa kan enligt Bauman et al. (2012) och Pender et al. (2005) 
bestå av kön, ålder, etnicitet och kultur. Flera av artiklarna i studien har gjort 
forskning gällande aktivitet hos kvinnor men jämförelser har även gjorts mellan 
kvinnliga och manliga deltagare. I studien av Kahan (2015) framkom att otillräckligt 
aktivitet var mest förekommande bland muslimer, framför allt bland muslimska 
kvinnor. I en annan studie av Horne et al. (2013) bekräftade att kvinnor var mer 
otillräckligt aktiva än männen genom att de hade föreställningar om att religionen 
begränsade dem från att delta i fysisk aktivitet. Föreställningarna kunde även handla 
om att kvinnorna inte ville delta i aktiviteter där män också deltog (Horne et al., 
2013). I en studie visade det sig att många kvinnor kunde känna skamsenhet över sin 
kropp och uppleva att de var iakttagna, vilket ledde till brist på självförtroende 
(Brittain et al., 2012). Bristande självförtroende är en av de personliga faktorerna i 
HPM. De personliga faktorerna kan även bestå av skuldkänslor, brist på motivation, 
frustration och rädsla, vilket begränsar individens möjlighet till förändring (Pender et 
al., 2005). Upplevda hinder kunde bestå av rädsla för att hälsan skulle försämras. 
Trots att dessa personer var medvetna om fördelarna så tyckte vissa att det var 
meningslöst att utföra fysisk aktivitet (Horne et al., 2013). I studien av Milne et al. 
(2014) kunde vissa personer känna skuldkänslor bara vid tanken på att vara aktiva 
vilket förknippades med  samhällets syn på motion. I studien av Horne et al. (2013) 
framkom däremot att andra hade en önskan om att vara aktiva men hade ett 
hälsotillstånd som begränsade dem. Detta kunde skapa en känsla av frustration och 
nedstämdhet av att inte kunna uppnå den aktivitetsnivå som de önskade. I HPM 
beskrivs att brist på motivation också är ett upplevt hinder för fysisk aktivitet (Pender 
et al., 2005), vilket bekräftades i studierna av Justine et al. (2013); Horne et al. 
(2013); Brittain et al. (2012); Borodulin et al. (2016). Många uppfattade att fysisk 
aktivitet var tidskrävande och jobbigt vilket begränsade engagemanget och 
motivationen (Pender et al., 2005). Bristande motivation kunde uppstå om personerna 
inte hade någon träningspartner (Borodulin et al., 2016; Justin et al., 2013; Mailey et 
al., 2014) eller saknade stöd från familj (Schoeny et al., 2016) och kollegor (Horne et 
al., 2013). Andra orsaker som kunde leda till brist på motivation var trötthet, lathet 
eller energibrist (Bruner & Chad, 2013; Justine et al., 2013).  

Konkurrerande krav består bland annat av arbete och att ta hand om familjen. Dessa 
ansvar och uppgifter är inget som människor kan välja bort utan måste prioriteras före 
andra intressen (Pender et al., 2005). Heltidsjobb och ansvar för familjen, vilket även 
inkluderade hushållssysslor, medförde att personerna fick alltför lite tid till träning 
och motion (Normansell et al., 2014; Milne et al., 2014). Kraven som personerna 
upplevde genom arbete och familjeansvar (Pender et al., 2005) kunde orsaka tidsbrist. 
Tidsbristen blev förvärrad om de arbetade övertid eller hade långa arbetsdagar 
tillsammans med hög arbetsbelastning (Bauman et al., 2012; Fransson et al., 2012) 
och kunde medföra att personerna inte orkade genomföra fysiska aktiviteter (Mailey 
et al., 2014). 
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I en ny studie av Bardach, Schoenberg och Howell (2016) har personer större chans 
att lyckas med en hälsoförändring inom fysisk aktivitet om de tidigare har upplevt 
positiva effekter med en hälsoförändring, vilket även överensstämmer med Pender et 
al. (2005). Möjligheter till beteendeförändring var beroende av personernas 
inställning, tankesätt (Milne et al., 2014) tidigare erfarenheter, självförtroende, 
motivation samt upplevda fördelar med hälsoförändringen relaterat till deras ålder 
(Bardach et al., 2016). Vidare beskriver Bardach et al. (2016) att personer som var 
otillräckligt aktiva kunde uppleva att de hade en bra hälsa när de jämförde sig med 
andra i deras ålder som hade sämre hälsostatus. Detta påverkade förmågan och 
motivationen att genomföra förändring. Om personerna tidigare hade försökt bli 
aktiva men inte lyckats, ledde det till brist på självförtroende med ökad risk att inte 
genomföra förändringen igen, speciellt om de inte fick någon positiv feedback (ibid.). 
Om personerna däremot fick stöd av vårdpersonal kunde hälsoförändringen lättare 
genomföras (Horne et al., 2013; Pender et al., 2005). Stödet kan utgöras av 
hälsosamtal med distriktssköterskor som kan inge trygghet genom den kunskap de 
innehar om fysisk aktivitet. Detta kan öka sannolikheten att personer genomför en 
hälsoförändring. Vid hälsosamtalet är det viktigt att distriktssköterskan inbjuder till en 
positiv dialog och enligt Pender får inte samtalet bestå av hot eller skrämsel vilket kan 
leda till att personen inte genomför förändringen (Pender et al., 2005). Om 
hälsosamtalet anpassas efter personernas förmåga kan deras motivation öka och i 
längden kan hälsoförändring leda till att förekomsten av icke smittsamma sjukdomar 
minskar (Brobeck et al., 2013). 

Konklusion och implikation 

Studien har visat att det finns ett flertal orsaker som leder till att människor är 
otillräckligt aktiva. Dessa orsaker kan bestå av brist på tid, motivation, kunskap och 
energi. Orsakerna kan även bestå av personlig inställning, erfarenheter och 
hälsotillstånd. Kunskap om orsaker som leder till att människor är otillräckligt aktiva 
har betydelse för både vårdpersonal och individerna i samhället. För att kunna uppnå 
denna kunskap måste människor bli mer medvetna om vad fysisk aktivitet innebär 
och hur mycket aktivitet som måste utföras för att ha positiva hälsoeffekter. Genom 
den ökade medvetenheten kan människor lättare genomföra en hälsoförändring. 
Distriktssköterskor kan stödja och motivera personer genom hälsosamtal där de 
tillsammans kommer fram till vilka hinder för fysisk aktivitet som just den personen 
upplever. Samtalet kan leda till att personerna kan hantera hindren så att de inte 
begränsar dem från att vara fysiskt aktiva. Tidigare erfarenheter och uppväxt har 
betydelse för hur personer klarar att genomföra en hälsoförändring. Ytterligare 
forskning inom området är av betydelse för att kunna motverka det växande 
folkhälsoproblemet som förekommer i hela världen. För att kunna ta reda på varför 
människor väljer alternativet som kräver minst ansträngning behöver fler kvalitativa 
studier utföras. Forskning leder till att mer kunskap införskaffas inom området vilket 
kan klargöra vilka insatser som måste genomföras för att minska förekomsten av 
otillräcklig aktivitet. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 
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Search Elite 
ERIC Sport Discus 

Taylor and 

Francis 

Online 

Science 

Direct 

SAGE-

journals 

Web of 

Science: 

Medline 

SveMED+ 
Cochrane 

Library 

Fysisk 
aktivitet 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Physical 
activity 

Hinder Barriers Barriers Barriers Barriers Barriers Barriers Barriers Barriers Barriers Barriers Barriers Barriers 

Medelålders    
Middle-

aged 
Middle-aged Middle-aged Middle-aged Middle-aged 

Middle-
aged 

Middle-
aged 
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 Tabell 2: Sökhistorik 
(*) antal dubbletter från tidigare sökningar 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

170123 Cinahl 
Physical activity AND Barriers. 
Limits: peer review, middle- aged, 
English, 2012-2017 

103 22(5*) 2 2 

170123 PubMed 
Physical activity AND Barriers. 
Limits: middle-aged, Free Full 
Text, English, 2012-2017 

282 33(6*) 4 2 

170123 PsycINFO 
Physical activity AND Barriers. 
Limits: Peer review, middle-aged, 
English, 2012-2017 

345 56(5*) 9 5 

170123 
Academic 
Search Elite 

Physical activity AND Barriers 
AND middle-aged. 
Limits: Full text, English, 2012-
2017 

14 2(1*) 0 0 

170130 ERIC 

Physical activity AND barriers 
AND middle-aged. Limits: Peeer 
review, English, 2012- 

1 0 (1*) 0 0 

170130 Sport Discus 

Physical activity AND barriers 
AND Middle-aged. Limits: 2012-
2017 

5 1(2*) 0 0 

170130 
Taylor and 
Francis Online 

Physical activity AND barriers 
AND  middle-aged, Limits: Only 
show content I have full access to, 
2017 

377 3 0 0 

170130 ScienceDirect 
Physical activity AND barriers 
AND middle-aged. Limits: 2017 

595 2 1 1 

170130 SAGE-journals 
Physical activity AND barriers 
AND middle-aged Limits: 2017 

229 3 0 0 

170130 
Web of Science: 
Medline 

Physical activity AND barriers 
AND middle-aged. Limits: 
English, 2012-2017 

689 32(16*) 2 2 

170130 SveMED+ Physical activity AND barriers 6 0 0 0 

170130 
Cochrane 
Library Physical activity AND Barriers 

5 0 0 0 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

Referens Milne, M., Divine, A., Hall, C., Gregg, M., & Hardy, J. (2014). Non-Participation: How Age 
Influences Inactive Women´s Views of Exercise. Journal of Applied Biobehavioral Research, 19 
(3): 171-191.   

Land  
Databas 

Canada 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka åsikter och tankar om träning hos vuxna inaktiva kvinnor. 

Metod:  

Design  

Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvalitativ intervjustudie. Urvalet bestod av 40 kvinnor som delades inom olika åldersgrupper: 25-
35, 45-55. 65-75 som skulle symbolisera unga vuxna, medelålders och äldre vuxna. Kvinnorna 
rekryterades genom uppsatta affischer där villkoret för deltagande var att personerna inte utförde 
någon ansträngande fysisk aktivitet och endast engagerade sig i någon motionsaktivitet en gång i 
veckan eller mindre under de senaste 6-12 månaderna. Data insamlades genom intervjuer som 
genomfördes utefter en intervjuguide. Intervjuguiden baserade sig på rekommendationer av Patton 
(2002). För att förbättra intervjuguiden utfördes först ett pilottest på en fokusgrupp. Dataanalysen 
skedde av två forskare som utgick efter tillvägagångssättet av Côté, Salmela, Baria, and Russell 
(1993). Data transkriberades och delades in i textenheter som sedan kategoriserades i olika teman.  

Slutsats Kvinnornas upplevelse och känslor om motion visade att valet att vara fysiskt inaktiv berodde på 
en mängd olika faktorer. Genom att undersöka ett större åldersspann och sedan jämföra svaren 
mellan grupperna så kan faktorer utpekas som är specifika för varje åldersgrupp. Hälsofrämjande 
strategier och insatser måste anpassas på olika sätt för att uppnå behoven för varje åldersgrupp. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

Referens Kenter, E., Gebhardt, W., Lottman, I., Rossum, M., Bekedam, M. & Crone, M. (2015). The 
influence of life events on physical activity patterns of Dutch older adults: A life history method. 
Psychology & Health, 30(6), 627-651. doi: 10.1080/08870446.2014.934687 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PsycInfo 

Syfte Denna studie undersökte hur livshändelser påverkar mönstret av fysisk aktivitet hos äldre vuxna. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvalitativ intervjustudie. För att få mer insikt i fysisk aktivitet hos äldre så användes en 
livshistoriemetod. Metoden används för att undersöka en personens historia genom att det är en 
holistisk, kvalitativ redogörelse av perioder i livet som ses som mest viktiga för personerna. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 17 deltagare i åldern 60-82 år, tio kvinnor och sju 
män. Deltagarna rekryterades genom två lokala organisationer i två mindre kommuner i Holland 
som erbjuder aktiviteter för äldre vuxna, ett träningscenter som har specialiserade träningsprogram 
för äldre vuxna och en union som förespråkar för de äldres rättigheter. Deltagarna rekryterades 
också genom personliga nätverk hos deltagarna och hos författarna. Totalt var det 19 personer som 
tillfrågades men två stycken avböjde medverkan. Intervjuerna spelades in och transkriberades 
ordagrant. Data delades sedan upp i teman innan kategorier bildades. För att analysera data 
användes programvaran Atlas.ti. 
 

Slutsats Denna studie har visat att fysisk aktivitet hos äldre är en process som grundar sig på personernas 
syn på åldrande och deras föreställningar och ambitioner om framtiden. Vid utveckling av insatser 
som ska öka den fysiska aktiviteten hos äldre måste hänsyn tas till deras åsikter om fysisk 
aktivitet. Åsikterna grundar sig på deras fysiska kapacitet och föreställningar om dem själva. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Bruner, B. & Chad, K. (2013). Physical Activity Attitudes, Beliefs, and Practices Among Women 
in a Woodland Cree Community. Journal of Physical Activity and Health, 10, 1119-1127. 

Land  
Databas 

Canada 
Web of Science: Medline 
 

Syfte Syftet med denna studie var att hitta kännetecken för utövandet av fysisk aktivitet samt undersöka 
kvinnors attityder och uppfattningar gentemot fysisk aktivitet. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Studie med mixad metod som utfördes genom kvantitativ enkätstudie och kvalitativ intervjustudie. 
Ett samhälle i Canada valdes ut till studien där fysisk inaktivitet var ett problem bland 
befolkningen. Deltagarna valdes ut utifrån fyra åldersgrupper (15-24, 25-39, 40-54, 55+) för att 
fånga olika uppfattningar som antas ha förändrats det senaste decenniet gentemot fysisk aktivitet. 
Totalt var det 58 kvinnor som besvarade enkäten om aktiviteter på fritiden. Datan analyserades 
med hjälp av programvaran SPSS 14.0. Intervjuer genomfördes med 19 personer som tidigare 
hade besvarat enkäten. En semistrukturerad intervjuguide användes för att få fram attityder och 
föreställningar om fysisk aktivitet med särskild hänsyn till sociokulturella faktorer och faktorer i 
miljön. Genom innehållsanalys av transkriberade intervjuer så bildades teman och kategorier. 

Slutsats Många av de hinder som identifierades går att förändra på lokal nivå och de hälsofrämjande 
program som strävar efter att övervinna dessa hinder kan leda till att aktivitetsnivån ökar bland de 
inaktiva. För att uppnå högre nivå av fysisk aktivitet hos befolkningen bör aktivitetsprogram 
utformas för olika åldersgrupper.   

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II kvantitiv, grad II kvalitativ 
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Artikel 4 

 

Referens Mailey, E., Huberty, J., Dinkel, D. & McAuley, E.  (2014). Physical activity barriers and 
facilitators among working mothers and fathers. BMC Public Health, 14:657. doi: 10.1186/1471-
2458-14-657 

Land  
Databas 

USA  
PubMed 
 

Syfte Syftet med studien var att undersöka olika uppfattningar om fysisk aktivitet hos arbetande 
föräldrar. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Studie med mixad metod.  
Deltagarna valdes ut via email-listor hos två universitet i USA. För att delta i studien skulle de ha 
ett barn som var under 18 år. Först genomfördes en kartläggande enkätstudie med 33 kvinnor och 
22 män som handlade om deras familj- och jobbsituation, motionsvanor samt deras inställning till 
att delta i en intervju. Deltagarnas delades sedan in i grupperna aktiva, de som utförde fysisk 
aktivitet men som inte uppnådde tillräcklig nivå samt de som inte utförde någon fysisk aktivitet 
alls. Indelningen skedde utefter deltagarnas egenrapporterade motionsnivå. Av dessa var det totalt 
13 mammor och 12 pappor som medverkade i intervjuer i fyra olika fokusgrupper där intervjuerna 
syftade på att få fram uppfattningar om hur fysiska aktiviteten hade förändrats efter de hade blivit 
föräldrar. Intervjustudien hade en induktiv ansats. Transkriberad data lades in i programmet QSR 
International´s NVivo10 och därefter var det att två forskare som tidigare inte var delaktiga i 
datainsamlingen som arbetade med att hitta koder och teman. 
 

Slutsats Resultaten i studien påvisar att arbetande mammor och pappor upplever liknande hinder gentemot 
fysisk aktivitet. De skulle ha nytta av insatser som ger kunskap om hur hindren kan övervinnas 
och hur fysisk aktivitet kan prioriteras bland de krav som följer med föräldraskap. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I kvantitativ, grad I kvalitativ 
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Artikel 5 

 

Referens Justine, M., Azizan, A., Hassan, V., Salleh, Z. & Manal, H. (2013). Barriers to participation in 
physical activity and exercise among middle-aged and elderly individuals. Singapore Medical 
Journal, 54(10):581-586. doi: 10.11622/smedj.2013203 

Land  
Databas 

Malaysia 
Web of Science: Medline 

Syfte Syftet med studien var att identifiera externa och interna hinder för fysisk aktivitet och deltagande 
i träning hos medelålders och äldre människor. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvantitativ tvärsnittsstudie. Deltagarna valdes ut från en by i Malaysia. Enkäten som deltagarna 
fick fylla i bestod av demografisk information, deltagande i fysiska aktiviteter och träning samt 
hälsostatus. Enkäten ”hinder för deltagande i fysisk aktivitet och träning” användes till studien för 
att hitta externa och interna hinder för fysisk aktivitet. Totalt var det 120 deltagare som besvarade 
enkäten (60 medelålders och 60 äldre). Varje fråga hanterades separat och data analyserades med 
hjälp av programmet SPSS 16.0. 
 

Slutsats Både de medelålders och äldre deltagarna upplevde liknande externa och interna hinder för 
deltagande inom fysisk aktivitet och träning. De här faktorerna bör tas i beaktning vid utformandet 
inom vårdpolitiken och när planering och åtgärder sker, såsom upprättande av 
träningsanläggningar för att främja fysisk aktivitet hos äldre. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

 

Referens Schoeny, M., Fogg, L., Buchholz, S., Miller, A. & Wilbur, J. (2017). Barriers to physical activity 
as moderators of intervention effects. Preventive Medicine Reports, 5, 57-64.   

Land  
Databas 

USA 
ScienceDirect 

Syfte Syftet med studien var att undersöka om individuella hinder (demografiska, fysisk och psykisk 
hälsa, faktorer i grannskapet, socialt stöd, upplevda hinder) har någon inverkan för att öka fysisk 
aktivitet. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvalitativ studie. En kluster randomiserad metod användes. I studien deltog 288 stillasittande 
afrikanska amerikanska kvinnor i åldern 40-65 år. Deltagarna deltog i fem gruppmöten där de 
diskuterade kring hinder, erfarenheter och utmaningar kring fysisk aktivitet samt hur dessa 
problem kunde lösas. Målet var att deltagarna skulle ta 3 000 steg mer per dag.   Deltagarna 
delades in i tre grupper, de som fick ett personligt samtal mellan gruppmötena, de som fick 
automatiskt telefonsamtal med olika val för information samt de som inte fick något telefonsamtal 
alls. Under dataanalysen delades barriärerna in var för sig för att kunna redovisa hur mycket 
inverkan de olika hindren hade på fysisk aktivitet. Effekterna av förändringar inom fysisk aktivitet 
och dess hinder undersöktes genom att använda analysmetoder på flera olika nivåer. 
 

Slutsats Deltagare som hade större hinder för fysisk aktivitet kan ha stor fördel av  gruppmöten 
kompletterat med telefonsamtal däremellan för att effektivt stärka chansen till förändring, speciellt 
hos dem med depression. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

Referens Normansell, R., Smith, J., Victor, C., Cook, D., Kerry, S., Iliffe, S.,…Harris, T. (2014). Numbers 
are not the whole story: a qualitative exploration of barriers and facilitators to increased physical 
activity in a primary care based walking intervention. BMC Public Health, 14:1272. 
doi:10.1186/1471-2458-14-1272 

Land  
Databas 

England 
PubMed 
 

Syfte Syftet var att få en djupare förståelse för deltagarnas upplevelse av genomgå en intervention med 
stegräknare där vissa ökade antalet steg per dag och vissa inte. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvalitativ studie med semistrukturerade telefonintervjuer. Uppföljning skedde 12 månader efter 
de hade påbörjat projektet med stegräknare. Hälften av personerna som deltog skulle vara mellan 
45-59 år och hälften mellan 60-75 år. Personerna delades in i olika grupper, de som hade ökat 
antalet steg per dag och de som inte har uppnått fler steg per dag. De planerade att intervjua minst 
40 personer från sex olika vårdcentraler och efter det skedde intervjuer tills tematisk mättnad 
uppnåddes. Intervjuerna följde ett visst schema. Alla intervjuer transkriberades ordagrant och 
genomlästes av alla medförfattare för att säkerställa att tolkningen var korrekt. Data delades in i 
koder och därefter i olika teman. 
 

Slutsats Trots förväntningen om att det skulle finnas skillnad mellan de som ökade antalet steg och de som 
inte gjorde det så uppfattade deltagarna att de hade lyckats i försöket och haft fördel av att delta. 
Primärvården har en viktig uppgift för att ge rådgivning utefter deltagarnas hälsotillstånd. 
Ytterligare satsning av sådana insatser skulle motiveras av studiens resultat. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Huang, J-J., Lin, H-S., Lee, B-O., & Chen, C-H. (2016). Percived exercise barriers and their 
associations with regular exercise across three age groups of rural women in Taiwan. Journal of 
Women & Aging, 28(1), 68-79. doi: 10.1080/08952841.2014.950902. 

Land  
Databas 

Taiwan 
PsycInfo 
 

Syfte Syftet var att undersöka upplevda hinder för träning hos tre åldersgrupper  av taiwanesiska 
kvinnor på landsbygden samt undersöka sambandet mellan upplevda hinder för träning och 
beteendet för regelbunden motion. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Studien utfördes i Guanmiao Village i Taiwan. Kvinnor över 30 år ingick i studien och antingen 
utförde eller inte utförde deltagarna träning regelbundet. Anledning till att urvalet var kvinnor över 
30 år var på grund av att Taiwans sjukförsäkringsprogrammet stöder vårdcentralen att ge gratis 
hälsokontroller för kvinnor över 30 år. 
Data samlades in genom att samtliga deltagare fick svara på ett  frågeformulär om demografiska 
egenskaper och deras beteende till träning samt ett formulär om skattning av upplevda hinder för 
träning.  
Data analyserades av SPSS 19.0. Beskrivande statistik användes för att analysera demografiska 
variabler. ANOVA användes för att analysera skillnaderna i upplevda hinder för träning bland de 
tre åldersgrupperna. 
 

Slutsats Äldre kvinnor oftare hinder som begränsar deras nivå av träning. Att använda individualiserade 
träningsprogram hjälper kvinnorna att hantera varje specifika hinder och får dem att välja lämplig 
motionsform. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Borodulin, K., Sipilä, N., Rahkonen, O., Leino-Arjas, P., Kestilä, L., Jousilahti, P., & Prättälä, R. 
(2016). Socio-demographic and behavioral variation in barriers to leisure-time physical activity. 
Scandinavium Journal of Poblic Health, 44: 62-69. Doi: 10.1177/1403494815604080. 

Land  
Databas 

Finland 
PsycInfo 
 

Syfte Syftet var att undersöka hur sociodemografiska och beteendemässiga faktorer utgör hinder för 
fysisk aktivitet på fritiden hos arbetande vuxna. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
2260 deltagare som rapporterade att de inte uppnådde tillräckligt med fysisk aktivitet på fritiden 
medverkade i studien. Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär för att besvara på frågan om varför 
de är fysiskt inaktiva och orsaken till varför de hade bristande motivation. Logistisk 
regressionsanalys användes för att undersöka sambandet mellan sociodemografiska faktorer, 
hälsobeteende och BMI. Data analyserades med hjälp av programmet SAS software version 9.3. 
 

Slutsats Det är viktigt att främja hälsofördelarna med fysisk aktivitet på fritiden och att stödja de fysiska 
aktiviteter som kan utföras av flera befolkningsgrupper. Vid planerande av åtgärder för att främja 
fysisk så kan flera lösningar bli aktuella då hindren varierar bland olika befolkningsgrupper. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Brittain, D., Dinger, M., Classen, J., Camero Garcia, M., Sage, L., & Han J. (2012). Percived 
Barriers, Coping Strategies, and Self-Regulatory Efficacy to Cope: An Examination of 
Sufficiently and Insufficiently Physically Active Middle-Aged and Older Women. Activities, 
Adaption & Aging, 36(1), 11-28, doi: 10.1080/01924788.2011.647493. 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl  
 

Syfte Syftet med studien var att identifiera upplevda hinder för fysisk aktivitet och hur varje hinder 
begränsade deltagandet, identifiera copingstrategier för varje hinder och hur individen använde sig 
av de olika strategierna samt undersöka skillnader i hur hindren begränsade deltagandet mellan 
otillräckligt aktiva och tillräckligt aktiva kvinnor.   

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvantitativ studie. Totalt var det 109 kvinnor i åldern 50-75 år som deltog i studien. Data 
insamlades genom att deltagarna fick besvara ett frågeformulär. Kvinnorna delades in i två 
grupper, de som var tillräckligt aktiva (n=49) och de som var otillräckligt aktiva (n=60). 
Formuläret IPAQ låg till grund för indelningen där poängsumman var beroende på hur många 
poäng de fick för olika aktiviteter samt hur många minuter de aktiverade sig per vecka. Svaren 
från frågeformulären granskades av tre forskare som använde en jämförande metod för att kunna 
identifiera meningsenheter för varje hinder och copingstrategi. Därefter kodades 
meningsenheterna. För att kunna genomföra en kvantitativ statistisk analys användes SPSS 17.0. 
För att undersöka skillnaden gällande hur hinder begränsade deltagandet i fysiska aktiviteter 
mellan de två grupperna så gjordes en beräkning för varje deltagare. Ytterligare genomfördes 
analys av varianser inom de olika variablerna; barriärbegränsning, aktiva och inaktiva. 
 

Slutsats Att identifiera barriärer och copingstrategier kan bidra med kunskap om orsaker till fysisk 
inaktivitet hos medelålders och äldre kvinnor. Deltagarna rapporterade många hinder och 
copingstrategier men de som inte var tillräckligt aktiva upplevde oftare att hindren begränsade 
dem från deltagande. Kvinnorna kämpade med att lära sig hur hindren skulle hanteras. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I  



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Thomas, S., Halbert, J., Quinn, S., & Crotty M. (2012). Sociodemographic Factors Associated 
With Self-Reported Exercise and Physical Activity Behaviors and Attitudes of South Australians: 
Results of a Population-Based Survey. Journal of Aging and Health, 24(2): 287-306. doi: 
10.1177/0898264311422254. 

Land  
Databas 

Australia 
PsycInfo 
 

Syfte Syftet var att undersöka självrapporterade hinder, beteenden och uppfattningar om fysisk aktivitet 
samt sociodemografiska faktorer. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Kvalitativ intervjustudie. 
Via 413 distrikt valdes 10 hushåll slumpmässigt ut per distrikt.  
Data samlades in genom att en person per hushåll blev intervjuad.  
Deskriptiv analys av fysisk aktivitet, dess beteenden och uppfattningar utfördes inom olika 
åldersgrupper och sedan analyserades olikheter inom de olika grupperna. Logistisk 
regressionsanalys användes för att undersöka sambandet mellan hinder, beteenden och 
uppfattningar inom fysisk aktivitet.  
Data analyserades med hjälp av SPSS och StataCorp LP version 11.0. 
 

Slutsats Resultaten av denna studie tyder på att större andelen av invånarna i södra Australien inte når upp 
till de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet. Många faktorer såsom ålder, kön, 
utbildningsnivå, nationalitet, bostadsområde och civilstånd påverkar beteende, uppfattningar och 
hinder för deltagande i  fysisk aktivitet. En bättre förståelse av dessa faktorer och förmågan att 
genomföra ett träningsprogram kan medföra att människor börjar träna. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

Referens Horne, M., Skelton, D., Speed, S., & Todd C. (2013). Perceived barriers to initiating and 
maintaining physical activity among South Asian and White British adults in their 60s living in 
the United Kingdom: a qualitative study. Ethnicity & Health,18(6) : 626-645. doi 
10.1080/13557858.2013.814762 

Land  
Databas 

Storbritannien   
Cinahl  

Syfte Att utforska hinder för att påbörja och upprätthålla regelbunden fysisk aktivitet bland britter i 60-
årsåldern med indiskt och pakistanskt härkomst samt britter utan härkomst. 

Metod:  

Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall	

Intervjustudie med kvalitativ ansats utfördes för att utforska deltagarnas uppfattning om att 
påbörja och bevara ett fysiskt aktivt liv. För att hitta deltagare med olika erfarenheter av fysisk 
aktivitet så gjordes en fältobservation inom olika grupper. Deltagarna delades in i olika 
fokusgrupper baserat på geografiskt område samt om de utövade fysisk aktivitet eller om de var 
fysiskt inaktiva. Djupgående intervjuer genomfördes med de 40 deltagarna som hade bott i 
Storbritannien mellan 8-45 år. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Data analyserades 
genom ett systematiskt tillvägagångssätt som sammanställde data i tematiska diagram vilka 
därmed bildade olika teman. För att bilda koder användes programmet ATLAS/ti 
Studien utgår ifrån deltagarnas perspektiv och deras uppfattning av sina egna sociala och 
kulturella faktorer som påverkar deras liv och deras hälsa. 

Slutsats Kunskap om äldres beteende gentemot fysisk aktivitet kan hjälpa till att utveckla strategier för att 
öka fysisk aktivitet i samhället. Vårdgivare måste ha kunskap om upplevda hinder hos de äldre 
samt reda ut de missuppfattningar som råder om fysisk aktivitet, vilket är särskilt viktigt hos de 
som har försämrad hälsa. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I 
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