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Artike

l nr 

Författare, årtal 

och titel 

Syfte Design Urval Mätinstrument Resultat 

1 Ashton, Lee M et. 

al. 2015, Young 

adult males’ 

motivators and 

percieved barriers 

towards eating 

healthily and 

being active: a 

qualitative study 

Att identifiera unga 

mäns uppfattade 

motivatorer och 

barriärer för att uppta 

hälsosamma kostvanor 

samt fysiskt aktiv 

livsstil.  

 

Att se över skillnader i 

svaren mellan de olika 

viktklasserna. 

Kvalitativ, fokus 

grupp 

N=61 18-25 

åringar från 

Hunter region, 

New South Wales, 

Australien med 

medveten 

samplings metod. 

 

3 fokusgrupper 

med överviktiga 

personer, 3 med 

hälsosam vikt 

samt 4 med 

mixade BMI 

Strukturerade 

diskussioner, där 

Kreuger & Casey’s 

metod för ” five 

categories of 

questions” användes 

som grund. 11 

förbestämda frågor 

angående motivation 

för hälsosamma 

kostvanor, barriärer 

för hälsosamma 

matvanor samt 

barriärer för fysisk 

aktivitet. 

 

Intervjuerna 

Barriärer för fysisk 

aktivitet ansågs vara 

tidsbrist, kostnader, 

kognitiv-emotionella 

och sociala faktorer.   
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ljudbandades och 

transcriberades. 

NVIVO10 användes 

som hjälp för analys.  

2. Chrisman,	
Matthew	 et.	 Al.	
2015,	
Environmental	
Influences	 on	
Physical	Activity	in	
Rural	 Midwestern	
Adults:	 A	
Qualitative	
Approach	
 

Att identifiera språket 

som vuxna på 

landsbygden använder 

för att identifiera 

fysisk aktivitet och 

liknande termer, vilka 

aktiviteter 

populationen 

engagerar sig i samt 

utforska 

sammanhangsspecifik

a sociala och fysiska 

miljöfaktorerna som 

underlättar och 

hämmar deras fysiska 

aktivitet. 

Kvalitativ, fokus 

grupp.  

N= 19 invånare 

från olika städer i 

sydöstra Iowas 

landsbyggd. 

Urvalet 

rekryterades via 

flyers, posters och 

rekommendatione

r från 

kommunledare, 

samtvaldes enligt 

vem som var 

intresserad i att 

delta. Urvalet 

delades in i tre 

fokusgrupper, en 

Frågeformulär om 

demografiska 

variabler. 

 

Intervjuguide 

utarbetad på basen 

av preliminära 

intervjuer med 

invånare från 

samhället. Frågorna 

handlade om att 

definiera ”physical 

activity” samt 

”exercise”, definiera 

eller beskriva deras 

grannskap och 

Barriärer för fysisk 

aktivitet var smala 

trottoarer, brist på 

resurser och faciliteter, 

leriga och grusiga 

vägar samt 

självmedvetenhet.  



 

 

29 

för enbart men, en 

för enbart kvinnor 

och en mixgrupp.   

samhälle samt 

kommentera 

karaktärer och 

funktioner som 

hindrar deltagande i 

fysisk aktivitet. 

3. Bakhoya,	 Marion	
Et.	 Al.	 2015,	
Biological	 and	
Sociocultural	
Differences	 in	
Percieved	 Barriers	
to	 Physical	
Activity	 among	
5th-7th	 Grade	
Urban	Girls	

1. Att fastställa 

pubertetstadiets, 

sociaoekonomiska 

statusens samt 

ras/etninicitetens 

klassificering av 

hinder för fysisk 

aktivitet. 2. Att 

undersöka relationer 

mellan upplevda 

hinder och ålder, BMI, 

skärmtid på fritiden, 

stillasittande aktivitet 

och fysisk aktivitet. 3. 

Randomiserad 

kontrollerad 

undersökning. 

Kvantitativ 

enkätundersökning

, kvalitativa 

mätningar (längd 

och vikt), 

accelerometer. 

N= 509 flickor 

från åtta 

mittvästra U.S. 

skolor, ”first come 

first served” 

metod.  

Demografisk enkät 

 

 Pubertets stadie; 

Pubertal 

Development Scale 

 

BMI 

 

Skärmtid, 

stillasittande aktivitet 

& fysisk aktivitet 

under fritid; 

ActiGraph GT3X-

plus accelerometer, 

Flickor med läger 

socioekonomisk status 

hade fler upplevda 

barriärer för fysisk 

aktivitet än de med 

högre socioekonomisk 

status. Flickor i tidigt 

pubertetsstadie hade 

färre upplevda barriärer 

än flickor i senare 

pubertetsstadie. De 

vanligaste barriärerna 

var brist på kompetens, 

att ogilla att svettas, 
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Att identifiera de 

främsta barriärerna för 

fysisk aktivitet 

hosflickor. 

ActiLife software 

program 

Upplevda barriärer 

för fysisk aktivitet;  

9-item Percieved 

Barriers Scale. 

 

Analys med hjälp av 

SPSS, Independent 

samles t-test och 

one-way ANOVA 

svårt att hitta program, 

vara trött och ha ont. 

4. Andersen,	 Lars	
Louis	et.	Al.	2015,	
When	
intervention	
meets	
organisation,	 a	
qualitative	 Study	
of	 Motivation	 an	
barriers	 to	
physical	 Exercise	
at	the	workplace	

Att få en omfattande 

förståelse av 

motiverande faktorer 

och barriärer som är 

viktiga för 

överensstämmelse 

med högintensiv 

träning på 

arbetsplatsen för att 

Kvalitativ. 

Semideduktiv, 

tematisk, 

strukturerade 

djupgående 

intervjuer 

N=18 arbetare 

från VIMS 

undersökning från 

sex olika 

arbetsplatser 

omkring 

Danmark.  

För VIMS: 

Självifylld 

träningsdagbok  

 

Frågeformulär ifyllt 

per e-mail; 

International 

Physical Activity 

Questionnaire, Self-

Den största barriärern 

för träning på 

arbetsplatsen var 

svårigheter med den 

interna arbetskulturen.  
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minska 

muskoskeletära 

sjukdomar.  

efficacy, Stages of 

Change, self-

reported compliance, 

pain, motivational 

issues, VAS-scale. 

 

Endast denna 

undersökning: 

semideduktiva, 

tematiska och 

strukturerade djupa 

intervjuer. Huvud 

kategorierna var 

organisatiotionella 

perspektiv, 

implementationella 

perspektiv samt 

individuella 

perspektiv. 
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Analysen gjordes 

med QSR Nvivo 

version 8.0  

5. Das, Bhibha M. & 

Petruzzello, 

Steven J. 2016, 

Barriers to 

Physical Activity 

in a Mass Transit 

Population: A 

Qualitative Study 

Att med hjälp av 

Nominal Grupp 

Teknik undersöka 

kollektivtrafiks 

arbetares 

uppfattningar om 

hinder för fysisk 

aktivitet på deras 

arbetsplats. 

Kvalitativ, nominal 

focus grupp teknik  

N =31 arbetare 

inom 

kollektivtrafik  

Demografiska 

karaktärer och 

självrapporterade 

hälsorelaterad 

information 

samlades in. 

 

Intervjuerna gjordes 

enligt NGT och 

svaren analyserades 

med NGT protocol. 

Huvudsakliga 

barriärerna var 

omväxlande 

arbetsscheman, dåliga 

väderförhållanden, brist 

på planerade och 

tidsenliga pauser. 

6. Crawford, David 

et. al. 2016, 

Motivation and 

Barriers for 

Leisure – Time 

Physical Activity 

Att undersöka cross-

sectionella och 

longitudinella 

sammanslutningar 

mellan motivation och 

barriärer för fysisk 

Kvantitativ 

enkätundersökning 

N = 1664 kvinnor 

mellan 18-46 år 

slumpmässigt 

utvalda genom 

valrullen från 40 

lantliga och 40 

Enkäten behandlade 

följande områden:  

 

Sociodemografiska 

faktorer; ålder, 

födelseland, högsta 

Viktminskning, inre 

motivation och mål för 

fysisk aktivitet hade 

stor roll för fysisk 

aktivitetsnivå för lång 

och kort sikt. 
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in 

Socioeconomicall

y Disadvantaged 

Women 

aktivitet samt fysisk 

aktivitet hos kvinnor 

med lägre 

socioekonomiskt 

status 

urbana förorter till 

Victoria, 

Australien 

utbildningsnivå, 

civilstånd, antal barn, 

anställningsstatus, 

personlig inkomst 

samt 

hushållsinkomst.  

 

Fysiska och sociala 

miljöfaktorer; 

Kvarterets personliga 

säkerhet, kvarterets 

promenadmiljö 

 

Inre motivation, mål, 

upplevda barriärer 

angående familj för 

fysisk aktivitet samt 

avsikt för viktkontrol  

 

Fysisk aktivitet på 
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fritiden; IPAQ-L. 

7. Castillo, Isabel 

et.al. 2015, 

Changes in 

Physical Activity 

Domains During 

the Transition Out 

of High School: 

Psychosolial and 

Environmental 

Correlates 

Att undersöka 

ändringar i flera 

områden för fysisk 

aktivitet under 

övergång från 

gymnasiet och 

psykosociala samt 

omgivningsmässiga 

determinanter av dessa 

ändringar. 

Kvantitativ, 1-års 

prospektiv studie 

N= 244 sista års 

studeranden i 

Valencia, Spanien 

Frågeformulär som 

behandlade följande 

teman:  

 

Själveffektivitet; 

Percieved Physical 

Ability subscale of 

the Physical Self-

Efficacy scale of 

Ryckman 

 

Tillgång till bil och 

motorcykel 

 

Föräldrars utbildning 

 

Socialt stöd för 

fysisk aktivitet; 

Physical Activity 

Total mängd av fysisk 

aktivitet och aktiv 

pendling minskade vid 

övergången. 

Planerings/psykosocial

a barriärer hittades 
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Family and Friends 

Scales of Norman et 

al 

 

Distans till 

gymnasium och 

universitet eller 

arbetsplats 

 

Fysisk aktivitet; 

GPAQ survey 

 

Metoder för transport 

till gymnasie och 

universitet eller 

arbetsplats 

 

Barriärer för aktiv 

pendlande till 

gymnasie och 
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universitet eller 

arbetsplats; 2-factor 

scale of Molina-

Carcia et al 

 

Uppfattning av 

omgivningen i 

grannskapet; 

ALPHA survey 

8. Crone, Mathilde 

R. Et. al. 2015, 

The influence of 

life events on 

physical activity 

patterns of Dutch 

older adults: A 

life history 

method 

Att undersöka hur 

livshändelser påverkar 

mönster i fysisk 

aktivitet bland 

åldringar.  

Kvalitativ, livs 

historie metod 

N = 17 åldringar i 

Holland. 

Livshistorie metod, 

semi-structurerade 

livslinje intervjuer 

 

Milstolpar ritades ut 

på livslinje och 

fokuserade på 

omständigheter när 

dessa hände. Dessa 

kunde vara 

personliga, 

Svaren kunde 

grupperas i fyra olika 

kategorier: Att vilja 

vara mer aktiv men har 

för många barriärer, att 

ha nått en punkt i livet 

där man inte behöver 

vara fysiskt aktiv mer, 

att behöva träna för att 

kunna leva ett sådant 

liv som man vill samt 



 

 

37 

utvecklings stadier, 

historiska och 

samhälleliga.  

 

Ljudinspelning under 

intervjuerna och 

trancribering med 

Atlas.fi 

att alltid ha varit aktiv 

och inte kan vara utan 

att vara fysiskt aktiv. 

Vilket av dessa som de 

kategoriserade sig i 

berodde mycket på hur 

fysiskt aktiv man har 

varit tidigare i livet, hur 

fysiskt aktiv man är för 

tillfället samt hur man 

ser sig själv i 

framtiden.  

9. Bourdeaudhuij, 

De Ilse et. al. 

2015, Can 

Changes in 

Psychosocial 

Factors and 

Residency Explain 

the Decrease in 

1. Att undersöka 

förändringar i 

psykosociala faktorer 

hos studenter under 

övergången mellan 

gymnasie och 

universitet. 2. Att 

undersöka om 

Kvantitativ, 

longitudinell 

undersökning 

N = 291 

Flamländska 

studeranden 

Demografiska 

variabler; 

självrapporter. 

 

Fysisk aktivitet; ” 

Flemish Physical 

Activity 

Questionnaire” 

Yttre och sociala 

barriärer minskade 

medan tidsrelaterade 

barriärer ökade vid 

övergången från 

gymnasiet till 

universitet. 
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Physical Activity 

During the 

Transition from 

High School to 

Collage or 

University? 

förändringar i 

psykosociala faktorer 

och boende kan 

förutspå förändringar i 

fysisk aktivitet. 3. 

Undersöka 

modererande 

effekterna av boende 

på relationen mellan 

psykosociala faktorer 

och ändringar i fysisk 

aktivitet.  

 

Psykosociala 

variabler 

 

Analys; SPSS, 

MANOVA 

10. Brehm, Walter et. 

al. 2015, 

Transition to 

Adulthood: 

Relationships 

Among 

Psychosocial 

Correlates, Stages 

Att undersöka 

relationen mellan 

psykosociala 

korrelationer, stadie av 

ändring i fysisk 

aktivitet och 

hälsorelaterade 

resultat bland 

Kvantitativ, Cross 

sectional study 

N = 404 

studeranden från 

Hong Kong och N 

= 366 studeranden 

från Tyskland, 

rekryterade från 

Universitet. 

Online 

enkätundersökning 

 

Fysiskt aktivitets 

beteende; Stage 

Algorithm, typ av 

aktivitet, kvantitet av 

aktivitet, intensitet 

Barriärer och inre 

motivation var de mest 

betydande variablerna i 

samband med 

förändringsstadierna. 

Att utföra aktivitet som 

ansågs rolig och 

njutbar var viktig då 
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of Change for 

Physical Activity, 

and Health 

Outcomes in a 

Cross-Cultural 

Sample 

studeranden i Hong 

Kong och Tyskland 

av aktivitet, 

beräkning av energi 

konsumption 

 

Psykosociala 

korrelationer; 

barriärer, 

självförmåga, 

förväntade resultat, 

kroppskoncept, 

affektiva attityder, 

planer, inre 

motivation, 

bedömning av 

aktivitetssituationen, 

socialt stöd 

 

Hälsoutfall; 

kondition, subjektivt 

välbefinnande, 

man börjar 

livsstillsförändring. 

Inga betydande 

kulturskillnader mellan 

resultaten hittades. 

 

Barriärer ansågs vara 

brist på tid, låg 

motivation, lågt 

förtroende för kroppen 
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hälsotillfredsställelse

, klagomål över 

fysiska tillståndet, 

BMI  

11. Gray, M. Philip et 

al. 2016,  Motives 

and Barriers to 

Physical Activity 

Among Older 

Adults of Different 

Socioeconomic 

Status  

Att undersöka 

motivatorer och 

barriärer för fysisk 

aktivitet hos åldringar 

med olika 

socioekonomisk status 

genom 

självbestämmande 

teori och själv-

effektivitets teori som 

teoriram.  

Kvalitativ, fokus 

grupp 

Fokus grupper N 

= 4 

Åldringar N = 28 

från två olika 

socialekonomiska 

statusar  

10 stycken öppna 

frågor från 

semistrukturerat 

schema för att få 

fram motivatorer och 

barriärer för fysisk 

aktivitet hos 

åldringar. 

 

Analys gjordes 

genom individuella t-

test och chi-square 

alayser. 

Fokusgrupperna var 

ljudinspelade och 

transcriberade, 

Gruppen med lägre 

socialekonomisk status 

rapporterade fler 

barriärer angående 

hälsotillstånd, 

grannskapssäkerhet, 

och kunskap om 

riktlinjer för fysisk 

aktivitet. 
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varefter tematiska 

analyser gjordes för 

att få fram 

huvudteman. 

12. Azambuja, 

Reckelberg Cati 

et. al. 2016, 

Percieved 

barriers to 

physical activity 

practice in high 

school students 

Att identifiera 

upplevda barriärer för 

fysisk aktivitet bland 

gymnasieelever i 

offentlig skola. 

Kvantitativ, cross 

sectional och 

deskriptiv studie 

N = 348 

gymnasielever 

från Santa Maria, 

RS mellan 14-19 

år. 46,8 % flickor, 

53,2% pojkar. 

För intformation 

angående barriärer 

för fysisk aktivitet 

användes ett 

frågeformulär 

utarbetad av Santos 

et al, vilken 

inkluderade 12 

frågor i likertskala 

angående området. 

 

För information om 

dåvarande fysisk 

aktivitetsnivå 

användes korta 

versionen av 

Att ha många uppgifter 

att göra, tidsbrist samt 

ogynnsamma 

väderförhållanden var 

de vanligaste 

barriärerna.  

Flickor rapporterade 

större antal samt med 

större frekvens 

upplevda barriärer än 

pojkar. 
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International 

Physical Activity 

Questionnaire. 

 

Analysen gjordes 

genom descriptiv 

dataanalys och 

analyserades genom 

kolmogorov-smirnov 

test, Kruskal Wallis 

test och chi-square 

för att se över 

skillnader för 

barriärer hos 

individer samt 

mellan könen. 

 

 

13. Dishman, K. Rod 

et. al. 2017, 

Att undersöka om 

naturligt 

Kvantitativ 

longitudinell studie 

N = 857 flickor 

och pojkar i femte 

Enkäter fylldes i på 

dator och behandlade 

Fysisk aktivitet sjönk 

minst hos barn som 
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Naturally-

occuring changes 

in social-cognitive 

factors modify 

change in 

physical activity 

during early 

adolescence 

uppkommande 

förändringar i barns 

motiv och tro är 

förknippade med den 

observerade branta 

nedgången i fysisk 

aktivitet under 

övergången från 

barndom till tidig 

vuxenålder. 

klass, rekryterade 

från grundskolor i 

South Carolina 

följande teman:  

 

Antropometriska 

variabler 

 

Socio-ekonomiska 

variabler 

 

Fysisk aktivitet; 

Actigraph 

accelerometer 

 

Social-cognitiva 

variabler 

 

Själveffektivitet 

 

Upplevda barriärer; 

Trial of Activity in 

Adolescent Girls 

rapporterade minst fall 

i själveffektivitet för att 

övervinna barriärer för 

aktivitet samt hade stöd 

från föräldrar. Även 

bland de som kände sig 

ständigt ha stöd från 

föräldrar och kompisar 

för fysisk aktivitet var 

minskning av fysisk 

aktivitet minst, och hos 

dem som upplevde 

största minskningen i 

upplevda barriärer och 

höll en positiv bild av 

grannskapets 

omgivning.  
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Enjoyment 

motivation and social 

motivation for 

physical activity 

 

Percieved 

neghborhood 

environment 

 

Percieved parent 

support; Amherst 

Health and Activity 

Study 

 

Percieved friend 

support; Armherst 

Health and Activity 

Study 
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Analysen gjordes 

med hjälp av latent 

growth modeling 

14. Fahey, Kathleen 

et. al. 2015, 

Understanding 

Motivators and 

barriers to 

Physical Activity  

Att få en bättre 

förståelse över 

faktorer som har ett 

inflytande på fysisk 

aktivitet hos personer 

som bor isolerade året 

runt på ett sommar 

residens  

Kvalitativ N = 16 vuxna och 

N = 8 barn 

inneboende på ön 

Undersökningen 

gjordes med hjälp av 

formella intervjuer; 

djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer. Dessa 

ljudbandades in och 

transkriberades.  

 

 Informella intervjuer 

 Observation 

 

Beskrivande fält 

anteckningar av 

dagligt fysisk 

aktivitet 

  

Tid, motivation och 

energi. För att 

motiveras för fysisk 

aktivitet behövde men 

konkurrens samt känsla 

av engagemang för 

andra, medan kvinnor 

motiverades och 

sociala faktorer som 

går ihop med att vara 

fysisk aktiv 

tillsammans med andra.  
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Anteckningar av 

väderförhållanden  

15. Barkhoff, Harald  

et. al 2016, Have 

adults lost their 

sense of play? An 

observational 

study of the social 

dynamics of 

physical 

(in)activity in 

German and 

Hawaiian leisure 

settings 

Att undersöka hurdant 

inflytande sociala 

gruppdynamiker har 

på fysisk aktivitet och 

inaktivitet i informella 

sociala omgivningar, 

och om fysisk aktivitet 

påverkas av socio-

kulturella miljöer.  

Kvalitativ, 

observerings studie 

Samplet bestod av 

alla individer och 

grupper som 

besökte ett 

utomhusbad i 

Tyskland samt 

naturlig damm i 

Hawaii. 

Data samlades 

genom att hålla 

anteckningar av 

observeringar gjorda 

vid de valda 

miljöerna under åtta 

och en halv månad.  

 

Konstant komparativ 

analys för att 

identifiera de mest 

generativa 

behandlingsmönster i 

anteckningarna. 

Gruppstrukturer hade 

stor inverkan på 

aktivitet hos 

individerna.  

 

Fysisk aktivitet var 

störande moment i 

särskillt större grupper 

av vuxna, fysisk 

aktivitet är mer 

funktionellt än njutbart 

hos vuxna än barn, 

gruppaktivitet influeras 

av ankare för 

inaktivitet dvs. 

domisticering av 

gruppens läge, 

övervikt, och 
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kontrollerande vuxna 

samt fysisk aktivitet är 

till en del socialt 

smittosamt, särksillt 

när det gäller lekfulla 

aktiviteter.  

Tabell 7 Presentation av inkluderade artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


