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Sammanfattning: Bakgrund: Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsa.

Iakttagelser har dock visat en minskad grad av fysisk aktivitet hos befolkningen.

Könsskillnader har visats vara en faktor, män och kvinnor har ibland olika motivationskällor

till fysisk aktivitet. Syfte: Syftet med den här studien var att beskriva vad som motiverar

medelålders män till fysisk aktivitet. Metod: Genom att ha en litteraturstudie som metod var

målet att få en fördjupning av det nuvarande kunskapsområdet som berör syftet. Studien har

inkluderat 15 stycken artiklar från databaserna: Cinahl, Pubmed, Sciverse och Academic search

elite. Artiklarna lästes och genomgick en temaanalys. Resultat: Resultatet delades in i fem

teman. Socioekonomi och psykosociala faktorer menar att socioekonomisk tillhörighet och till

exempel socialt stöd är betydande faktorer. Närmiljön och dess tillgångar är styrande med

tillgängliga parker, cykelbanor etcetera som visats stimulera mäns motionsvanor. Förhållandet

till det manliga idealet menar bland annat att det finns förutfattade meningar om hur män ska

bete sig och hur detta påverkar deras motivation till fysisk aktivitet. Möjligheter till fysisk

aktivitet på arbetet och fritiden visade att ett tungt jobb minskar chansen till motion på fritiden.

Vardagsmotion eller bekvämlighet är till stor del styrande av ekonomiska resurser samt om

utvecklade cykel och promenadvägar som finns tillgängligt. Implikation: För att främja fysisk

aktivitet hos medelålders män bör både yttre och inre faktorer tillgodoses. Mer företag bör

överväga att införa hälsovård. Kanske viktigast att ge arbetare i låga socioekonomiska grupper

exempelvis förmånliga priser på gymkort. Det rekommenderas upprätthållande av platser

såsom cykelbanor och motionsspår, där fysisk aktivitet kan utövas. Åtgärder som riktar sig till

att stärka mäns självförtroende och andra inre egenskaper som är viktiga för att främja

motivation till fysisk aktivitet hos medelålders män.
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Summary: Background: Physical activity is essential for good

health. Observations have shown a decreased level of physical activity among the

population. Gender differences have been shown to be a factor, men and women sometimes

have different motivational sources of physical activity. Purpose: The purpose of this study

was to describe what motivates middle-aged men to physical activity. Method: By having a

literature study method was the target of a deepening of the current field of knowledge relating

to the purpose. The study has included 15 pieces of articles from the databases: Cinahl,

Pubmed, SciVerse and Academic Search Elite. Articles were read, and underwent a thematic

analysis. Results: The results were divided into five themes. Socio-economics and psychosocial

factors mean that the socio-economic status and for example social support are significant

factors. Local environment and its resources is the major determinant of available parks, bike

paths, etc. that has been shown to stimulate men's exercise habits. The relationship to the male

ideal mean among other things, that there are preconceived notions about how men should

behave and how this affects their motivation for physical activity. Opportunities for physical

activity at work or play showed that a heavy job reduces the chance to exercise their free

time. Daily exercise or convenience is largely governed by economic resources and if there is

developed bicycle and walking trails available. Implication: In order to promote physical

activity in middle-aged men, both external and internal factors are met. More companies

should consider the introduction of health care. Perhaps most importantly to give workers in

low socioeconomic groups such as low prices on gym membership. It is recommended the

maintenance of places such as cycling and jogging tracks, where physical activity can be

exercised. Measures aimed at strengthening men's self-confidence and inner qualities that are

important to promote motivation for physical activity in middle-aged men.
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Introduktion

Människor är inte gjorda för en stillasittandes livsstil. Människan ser idag likadan ut som den

gjorde flera tusen år tillbaka och under denna tid har fysisk aktivitet varit viktigt för att främja

kroppens funktioner. Det finns ett samband mellan graden av en människas fysiska aktivitet

och dennes förmåga att handskas med kroppsliga besvär (Fysisk aktivitet i

Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS), 2008). För inte många år sedan

innehöll den genomsnittlige mannens arbetsuppgifter fysisk ansträngning till exempel inom

industrin, lantbruk och skogsskövling. Då fick de automatiskt den dos av fysisk aktivitet som

är nödvändig för att uppnå hälsovinster. Eftersom nya uppfinningar har tillkommit som

förenklar människans arbete, inte minst de tunga jobben, har följden blivit att allt mindre

arbeten som bidrar med hälsofrämjande fysisk aktivitet. Därför blir det allt viktigare att skaffa

en aktiv fritid och att få företag och de enskilda individerna att bli medvetna om detta, så att

mer insatser och åtgärder kan genomföras för att främja hälsa ur ett större perspektiv (Naidoo

& Wills, 2009). Fysisk inaktivitet är ingen sjukdom dock är det en stor riskfaktor för en

mängd sjukdomar och besvär. Prevalensen av övervikt och fetma är ett utav det största ökande

folkhälsoproblemen idag, detta tros tills stor del bero på fysisk inaktivitet (Socialstyrelsen,

2009).

Vad som motiverar människor är ofta olika från individ till individ. Även när det gäller fysisk

aktivitet. Det verkar dock finnas gemensamma faktorer som stämmer in på många (Marcus &

Forsyth, 2009). Det effektivaste sättet att främja fysisk aktivitet i befolkningen kan därför vara

att rikta åtgärder/interventioner mot respektive kön. Då forskning visat att vissa skillnader

föreligger (Naidoo & Wills, 2009). För att hitta fler utav dessa gemensamma faktorer kan det

krävas studier som specificerar sig på en väl utvald studiepopulation. Denna studie fokuserar

på vad som motiverar medelålders män till fysisk aktivitet.
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Bakgrund

Hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Hälsa är ett begrepp som har blivit definierat olika beroende på perspektiv (Faresjö &

Åkerlind, 2005). Inom folkhälsovetenskap används den holistiska hälsosynen. En holistisk

hälsosyn innebär ett helhetsperspektiv som menar att människor oavsett skador och sjukdom

kan uppnå hälsa. Med olika redskap som hjälper individen att klara av vardagen och uppleva

meningsfullhet, exempel på det kan vara glasögon för den synskadade (ibid). 1998 definierade

WHO hälsa som följande: ”Hälsa är en resurs som tillåter människor att leva individuellt,

socialt och ekonomiskt produktiva liv” (Faresjö & Åkerlind, 2005, s.47). Med den

definitionen tillåts personer med skador/sjukdomar uppnå hälsa, därav är det ett holistiskt

synsätt.

Viktiga grundpelare för hälsa innefattar både nationella/miljömässiga faktorer samt beslut

som den enskilde individen själv måste stå för. Till de samhällsfaktorer som är grundläggande

för folkhälsan är bland annat demokrati, möjlighet till utbildning och rent vatten (Lindstrand

et. al. 2006). Sedan 2003 har Sverige haft elva mål som berör hälsa ur olika perspektiv. Syftet

med dessa mål är att utjämna orättvisor och främja den allmänna hälsostatusen bland

befolkningen. Det nionde folkhälsomålet är ”Ökad fysisk aktivitet”. Anledning till varför det

målet finns med motiveras genom att fysisk aktivitet främjar hälsa och är

sjukdomsförebyggande (Ewles & Simnett, 2003). Vidare är en stillasittande fritid vanligare

hos män och totalt sätt är cirka två tredjedelar av Sveriges befolkning tillräckligt fysiskt aktiv

(Socialstyrelsen, 2009). För den enskilde individen är livsval av stor betydelse för hälsan. Om

individen väljer att bruka tobak, alkohol, fysisk aktivitet och andra hälsorelaterade faktorer

(Socialstyrelsen, 2009). För att göra hälsomässiga val är det till stor fördel om de

miljömässiga faktorerna runtomkring är gynnande ur ett folkhälsoperspektiv. Faktorer som är

resultat av politiska beslut som hög tobaksskatt, grönområden och promenadstråk som bjuder

in till fysisk aktivitet (ibid). Kombinationer av yttre och inre omständigheter är det som leder

till hur hälsosamt människor lever (Marcus & Forsyth, 2009).

Hälsan är ojämnt fördelad och det är en stor anledning till att folkhälsoinsatser riktas mot de

grupper av människor som har det sämst och behöver hjälpen mest (Socialstyrelsen, 2009).

Hjärtkärlsjukdomar är vanligast bland lågutbildade, allmänt dåliga hälsotillstånd är vanligare
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hos arbetare än tjänstemän och övervikt/fetma är vanligare i låga socioekonomiska grupper

(ibid). Fuhrer et. al (2002) skriver att socioekonomisk tillhörighet kan ha signifikant betydelse

för hälsan. Socioekonomi innefattar flera faktorer till exempel hur närmiljön ser ut och graden

av utbildning, dessa faktorer har signifikant påverkan på individers hälsostatus (Naidoo &

Wills 2009).

Fysisk aktivitet

Definitionen av fysisk aktivitet är ”generellt alla former av rörelse som ger ökad

energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader,

hushålls och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning”

(FYSS, 2008, s.48). Socialstyrelsen (2009) rekommenderar 30 minuters fysisk aktivitet om

dagen med måttlig intensitet, det ska funka som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Denna rekommendation är applicerbar på båda könen och alla åldrar. Följderna av fysisk

aktivitet kan ses som en färskvara. Enligt FYSS (2008) behöver människan upprätthålla fysisk

aktivitet genom stora delar av livet. Fysisk aktivitet som genomfördes vid ens ungdom kan

inte tillgodoses vid senare del av livet. Det är dock inte försent att på äldre dagar börja

motionera för det har också visat sig vara hälsofrämjande (ibid). Vid lite lättare ansträngning

utsöndrar kroppen hormoner som bl.a. motverkar sömnsvårigheter och depression

(Paparrigopoulos, Tzavara, Theleritis Soldatos & Tauntas, 2010).

I förebyggande syfte är fysisk aktivitet en av de bästa medicinerna mot många sjukdomar till

exempel hjärtkärlsjukdomar och diabetes (Marcus & Forsyth, 2009). En behandling som har

blivit allt vanligare på senare år är fysisk aktivitet på recept (FAR), istället för speciella

behandlingar eller mediciner kan fysisk aktivitet motverka ohälsa och sjukdom. Detta är en

åtgärd som är billig och naturlig (FYSS, 2008). När patienter får FAR skräddarsys aktiviteter

med lämplig grad av intensitet, duration och frekvens så att det ska passa varje individ och

den hälsostatus denne har (ibid).

Hui och Rubenstein (2006) skrev att fördelarna som fysisk aktivitet för med sig väger upp

ordentligt gentemot nackdelarna, där skaderisken är den största nackdelen. Forskning har

dock visat att tränade personer mer sällan råkar ut för till exempel höftfrakturer, på grund av

att kroppen anpassar sig efter de belastningar den utsätts för (FYSS, 2008). Psykisk ohälsa är

en faktor som har ökat mycket de senaste åren (Fox, 1999). Det har därför utförts många

undersökningar kring faktorer som har med psykisk ohälsa att göra. Fox (2009) undersökte
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sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Han kom fram till att fysisk aktivitet har

flera tydliga samband med den psykiska hälsan, bland annat förbättrad stresshantering. Lite

motstridande är att psykisk ohälsa skapas av bland annat tidsbrist och känslan av att inte räcka

till. Stress definieras som; när kraven överstiger ens kapacitet av att hantera dessa

(Socialstyrelsen, 2009). Det är den långvariga stressen som är den farliga. Tillfällig stress är

en naturlig respons kroppen har för att möta plötsliga fysiska hot (ibid).

Ålder, kön och fysisk aktivitet

Vid åldrande orkar kroppen inte lika mycket och den blir skörare, vilket är naturligt. Dock

visar viss forskning på att det är fysisk inaktivitet hos äldre personer som ger mer ohälsa än

själva åldrandet (FYSS, 2008). Att vara gammal är ingen anledning till att inte motionera/vara

fysiskt aktiv, dock är den rimliga nivån av fysisk aktivitet olika från individ till individ och

personen i fråga bör lyssna på kroppens signaler (ibid). Den belastning som kroppen utsätts

för vid motion/fysisk aktivitet kompenserar kroppen genom att bygga starkare skelett och helt

enkelt förbereder kroppen för framtida påfrestningar (Socialstyrelsen, 2009). Äldre personer

blir till exempel även starkare av styrketräning, precis som unga (Pellmer & Wramner, 2007).

Personer i alla åldersgrupper har ur ett hälsoperspektiv i stort sett samma anledning, behov

och fördelar med att vara fysiskt aktiva. Vad som är ungdom och ålderdom råder det relativt

klara uppfattningar om. Åldersgruppen ”medelålders” är lite mer diffus, den kan dock

definieras som perioden mellan ungdom och ålderdom, anses ungefär förekomma mellan

åldrarna 40-60 år (Collins dictionary, 2012).

Att fysisk aktivitet är hälsofrämjande för alla åldersgrupper och oavsätt kön kan man uppnå

de hälsovinster fysisk aktivitet för med sig (Pellmer & Wramner 2007). Det finns normer och

antaganden som cirkulerar i samhället och dessa oskrivna lagar menar att män ska vara på ett

sätt och kvinnor ska vara på ett annat sätt. Det påverkar hälsan på sikt och den fysiska

aktiviteten hos människor (Connel, 2009). Cavaillon (2010) skriver att äldre personer som har

utövat fysisk aktivitet under endast ett år har signifikant högre kognitiv förmåga jämfört med

dem som ej har varit tillräckligt fysiskt aktiva. Även om personer aldrig i sitt liv har haft

fysisk aktivitet som en vana är det aldrig för sent att börja. I en liknande undersökning gjord

av Middleton, Mitnitski, Fallah, Kirkland och Rockwood (2008) drog de slutsatser om att

efter fem år med tillräckligt hög fysisk aktivitet ökades den kognitiva förmågan signifikant.
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Män och fysisk aktivitet

Sörensen et al. (2008) undersökte sambandet mellan mäns upplevda arbetskapacitet och

hälsorelaterad livskvalitet. Det visade sig att det fanns ett samband. Dock ska det påpekas att

studiepopulationen hade fysiska arbetsuppgifter. Fysisk aktivitet är av värde vare sig det är

indirekt (arbetsuppgifter, gå i trappor eller cykla till jobbet) eller direkt (styrketräna, golfa

eller spela fotboll). Det är dokumenterat att personer som har en mer stillasittande vardag har

högre BMI-värden än dem som har generellt liten stillasittande vardag (FYSS, 2008).

Mummery, Schofield, Steele, Eakin och Brown (2005) gjorde en undersökning bland män

som arbetade heltid, många av dessa klassades som överviktiga och sambandet de drog var att

de överviktiga hade betydligt högre stillasittande fritid än dem som rörde på sig.

Leon, Myers och Connett (1997) menade att överviktiga män kan minska risken för

hjärtkärlsjukdomar om de utför en daglig dos av fysisk aktivitet. En så liten dos som 10 – 36

minuter/dag kan ge signifikanta hälsofördelar. I en annan studie om män och fysisk aktivitet

står det att olika kombinationer av frekvens, duration och intensitet spelar mindre roll. För att

uppnå hälsovinster är den totala dosen fysisk aktivitet den avgörande faktorn (Lee, Sesso &

Paffenbarger, 2000). Detta förstärks av rekommendationen om att 30 minuter med fysisk

aktivitet kan disponeras under olika tillfällen under dagen (Socialstyrelsen, 2008).

Främja fysisk aktivitet och förebygga fysisk inaktivitet

Enligt Marcus och Forsyth (2009) kan en människas motivation till fysisk aktivitet delas i en

femgradig skala. De menar också att för att klättra i den här skalan måste personen i fråga ta

ett steg i taget. Det första stadiet är fysisk inaktivitet, medan det femte är fysisk aktivitet och

personen har det som en vana. Sammanfattningsvis menar författarna att för att gå från en

fysiskt inaktiv livsstil till en aktiv bör personen börja och öka graden av fysisk aktivitet

successivt, annars är risken stor för avhopp. Anledningen till varför det finns intresse i att

främja fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv är för att fysisk aktivitet främjar hälsa. Då

används fysisk aktivitet som ett redskap i hälsopromotion. Hälsopromotion kan definieras

som åtgärder riktade till individer eller grupper som hjälper dessa att ha kontroll över

omständigheter som berör deras hälsa (Naidoo & Wills, 2009) Enligt FYSS (2008) finns det

flera sätt att främja fysisk aktivitet. Bland annat belyses individuellanpassade råd, det innebär

program där en väl vald ordination med duration, intensitet och frekvens som passande för

individen. Det är viktigt att tillgodose enskilda människors förutsättningar när fysisk aktivitet
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skall främjas och/eller när inaktivitet skall förebyggas. Vänja kroppen med fysisk aktivitet

innebär både en psykiskt och fysiskt process och det tar många gånger längre tid att vänja sig

psykiskt än fysiskt (ibid).

Teoretisk referensram

För att ha en god hälsa krävs det enligt Antonovsky (1991) känsla av sammanhang (KASAM).

KASAM innefattar tre delar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Meningsfullhet

innebär att vara engagerad i någonting som har betydelse och som är värt att investera i för

personen. Med begriplighet menas att personen kan förstå väntade eller oväntade händelser,

det kan vara inre och yttre stimuli. Med hanterbarhet menas de resurser personen har till

förfogande, t.ex. socialt stöd eller stark självkänsla och med dessa kunna handskas med de

krav som ställs. Att känna en hög grad av dessa tre biståndsdelar menar teorin att man har hög

grad av hälsa (ibid). KASAM är starkt sammankopplat med hur man hanterar stress, sjukdom

och andra påfrestningar i livet. Att vara nöjd och känna att vardagen är hanterbar. Antonovsky

utgick från det salutogena synsättet på hälsa vilket innebär en fokusering på de faktorer som

främjar hälsa istället för sjukdom (Faresjö & Åkerlind, 2005). Med denna teori som

utgångspunkt kan det tolkas att ett högt KASAM främjar fysisk aktivitet (Wainwright, Surtees,

Welch, Luben, Khaw & Bingham, 2007).

Syfte

Syftet med den här studien var att beskriva vad som motiverar medelålders män till fysisk

aktivitet.

Metod

En litteraturstudie skapades för att få en fördjupning i ämnet med hjälp av data som fanns

tillgänglig och berörde studiens syfte.

Urval

Inklusions- och exklusionskriterier i sökningarna

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1997 och 2011. De skulle vara skrivna på antingen

engelska eller svenska. Åldern skulle vara representativ för medelålders män det vill säga

cirka 40-60 år, artiklar som har innehållit män i andra åldrar har fått ingå ifall de ansetts

relevanta och överlappats med det ordinarie åldersspannet. Utöver den valda målgruppen
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skulle artiklarna inte vara specificerade på en specifik grupp exempel diabetessjuka eller

funktionshindrade.

Datainsamling

Databaser med hälsovetenskap som tema användes. Databasernas namn och sökord som

användes presenteras i tabell ett. För att få artiklar som berörde syftet från olika infallsvinklar

gjordes flertal sökningar i olika och samma databaser med olika sökord/kombinationer som

utgångspunkt. Val av artiklar gjordes systematiskt. Efter varje sökning studerades ett stort

antal rubriker, dessa sorterades. Av de valda rubrikerna lästes abstrakten. De artiklar med

abstrakt som verkat relevanta har tolkats och kvalitetsgranskats. De artiklar som ej uppnått

kvalitetskrav eller icke ansetts vara relevanta för studiens syfte har sorterats bort.

Tabell 1: Översikt över resultatartiklarnas sökhistorik.

Datum Databas Sökord Antal
träffar

Antal
lästa titlar

Antal
lästa
abstract

Kvaltets-
Granskade
artiklar*

Artiklar
som
inkluderas
i studien

20/10 Cinahl Physical
activity AND
middle age
AND health
AND
motivation

186 Ca 150 12 10 6

21/10 Pubmed Physical
activity AND
socio
economic
AND adult

231 Ca 200 30 5 2

22/10 Sciverse Motivation
AND
adherence
AND physical
activity AND
male

79 79 5 1 1

22/10 Academic
search elite

Physical
activity AND
adult AND
social

227 Ca 200 13 10 3

6/11 Cinahl Sedentary
AND men
AND leasure
time

12 12 5 3 1
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Databearbetning

De artiklar som har inkluderats i resultatet kvalitetsgranskades enligt en granskningsmall

(Olsson & Sörensen, 2007). Artiklarna lästes igenom. Stycken som ansågs var av större

betydelse lästes ibland flertalet gånger för att få en så korrekt uppfattning som möjligt.

Artiklarna som slutligen valts ut sammanfattades i en resultatmatris (bilaga 1). Där syfte,

metod, resultat/slutsats kort beskrivits samt kvalitetsvärdering. Artiklarna värderades i en

tregradig skala, låg (därmed utesluten), medel (**) och hög (***).

Dataanalys

Data analyserades genom att viktiga delar från artiklarnas resultat och konklusionsdelar lästes

och skrevs ner i en gemensam textmassa. Textmassan lästes, granskades och redigerades.

Stycken som hade relevans till olika infallsvinklar till syftet organiserades i teman. Det

bildade resultatet har byggts genom fem stycken teman. Styckena med de olika kategorierna

rubricerades med namn som ansågs spegla innehållet. Till slut hade en disposition som ligger

till grund för den här studiens resultatdel bildats.

Etik

Artiklarna skulle vara etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Beskrivningar om

etiska tillvägagångssätt till exempel hur känsligt datamaterial har behandlats och hur/om

informerat samtycke har gått till. Detta har varit bidragande i bedömningen av artiklarnas

vetenskapliga kvalitet.

Resultat

Genom den bearbetade textmassan skapad från de utvalda artiklarna, har fem stycken

temaområden bildats. I dessa teman presenteras resultatet genom fem olika infallsvinklar.

15/11 Academic
search elite

Workplace
AND physical
activity AND
health

49 49 5 1 1

16/11 Academic
search elite

Occupational
(TI title) AND
physical
activity

23 23 5 1 1
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Socioekonomi och psykosociala faktorer

Withal, Jago och Fox (2010) skriver att fysiskt inaktiva män upplever fler barriärer jämfört

med fysiskt aktiva. Samtidigt skriver författarna att när de väl börjat motionera och har fysisk

aktivitet som en vana försvinner till stor del dessa barriärer. Istället blir motivationen hög

inför fysisk aktivitet samt att det upplevs som något glädjefyllt. De skriver också att det är

låginkomstgrupper som upplever mer hinder jämfört med medel/höginkomsttagare som ser

mer möjligheter. Detta bekräftas av en annan studie, som även tillägger att två betydelsefulla

bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet som är psykosociala faktorer och ett

situationsspecifikt självförtroende som i sin tur är högre i grupper med hög socioekonomisk

status (Janssen, Sugiyama, Winkler, Vreis, Poel & Owen, 2010).

Pedersen, Kjøller, Ekholm, Grøbaek och Curtis (2009) undersökte faktorer som gör fysiskt

inaktiva män motiverade till att istället bli aktiva. Resultatet de fick var att det skilde sig

signifikant mellan socioekonomiska grupper. Det var generellt fler av de högavlönade som

hade motivation till att börja motionera än bland de lågavlönade. Ett mönster bland de

personerna som i mindre grad var socialt aktiva, som inte umgicks med vänner eller deltog i

diverse gruppaktiviteter inte var lika villiga att bli mer fysiskt aktiva. Ett gemensamt behov

studiepopulationen hade var att de som var beredda att bli fysiskt aktiva ville ha hjälp och

stöd från familj, vänner samt en arbetsplats som var främjande för fysisk aktivitet. En annan

studie påstår att inaktiva personer eftersträvar socialt stöd för att kunna börja motionera. En

träningskompis eller en coach ansågs kunna skapa den motivation som skulle krävas (Suggs,

Mcintyre & Cowdery, 2010).

Godin, Sheeran, Conner, Bélanger-Grave, Cecilia, Gallani och Nolin (2010) skrev att flera

variabler spelade in på hur benägen en person var att börja motionera. Många gånger är det

faktorer som inte direkt går att påverka (exempelvis kön, ålder och socioekonomi), istället

menar de att en främjad beteendekontroll samt en ökad social kognition hos de individer som

kan tänkas behöva det är av stor betydelse för att på sikt kunna få dem fysiskt aktiva. Suggs,

Mcintyre och Cowdery (2010) kom fram till liknande slutsats i sin kvalitativa studie. Många

inaktiva män känner lågt situationsspecifikt självförtroende till fysisk aktivitet därmed också

låg motivation. Alla kände till hälsofördelar med fysisk aktivitet men få ansåg sig besitta den

motivation som behövdes. Det fanns en upplevd skam att visa sig bland vältränade och friska

människor (ibid).
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Närmiljön och dess tillgångar

Brownson, Ross, Baker, Elizabeth, Housemann, Robyn, Brennan, Laura, Bacak och

Stephen (2001) skrev om hur närmiljön kan vara både en barriär och en främjningsfaktor

gällande motivation till fysisk aktivitet. Vad som är av betydelse är graden av motortrafik,

grönområden och om det är rent och välskött. Studien visade även att fria rekreationsplatser

som var tillgängliga för allmänheten till exempel parker och tennisbanor har högre bidragande

effekter på fysisk aktivitet på populationsnivå, jämfört med enbart en hög tillgång till gym och

anläggningar som kräver medlemskap (Brownson et al, 2001). Detta undersöktes också i en

annan studie. Hur tillgängligheten av anläggningar där motion kan utövas påverkar mäns

fysiska aktivitet. De menar att en ökad tillgång till motionsvänliga närmiljöer ökade

motivationen till fysisk aktivitet. Det visade sig även att ju närmare utrustningen och diverse

anläggningar var till själva bostaden desto högre chans det till att de användes. Slutsatsen blev

att motivationen ökade för fysisk aktivitet om bra utrustning fanns till hands samt om

närmiljön erbjöd stöd till fysisk aktivitet (Ries, Dunsiger & Marcus, 2009).

Stronegger, Titze och Oja (2010) bekräftade att bostadsområdets uppbyggnad och karaktär

har inverkan på männens motivation till fysisk aktivitet. De menar att ett bostadsområde med

närliggande grönområden, tillgängliga promenadstråk och som upplevdes trygga samt

trivsamma ökade både graden av folks fysiska aktivitet samt den själupplevda hälsan.

Specifikt för männen i studien var att cykelförbindelser var eftertraktat, möjligheter att

förflytta sig med hjälp av en cykel visade sig vara en extra positiv association till fysisk

aktivitet. Studien upptäckte även att om den sociala sammanhållningen var hög i närområdet

främjades den självupplevda hälsan dock kunde inte denna faktor ses som en omständighet till

främjad fysisk aktivitet.

Förhållandet till det manliga idealet

Verdonk, Seesing och Rijk (2010) kom fram till att män har en tendens att tycka det är

omanligt att vara hälsomedveten. Fysisk aktivitet för flera män motiverades genom att viss

utformning av fysisk aktivitet är manligt och manlighet är något eftersträvsamt. En man ska

inte gnälla, en man ska vara stark och tävlingsinriktad. Studien beskriver att manliga ideal och

sociala interaktioner mellan män är nästan motsatsen till vad som anses vara hälsosamt. Att

åldras var för många i studien något negativt, på grund av att ålder för många ansågs vara

degraderande i mansrollen och tecken på svaghet. Detta upplevdes framförallt problematiskt
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hos dem i medelåldern. Många av männen menade på att genusperspektivet är en måttstock på

hur man ska vara som människa. Hälsointerventioner riktade mot arbetsplatser ansågs inte

heller vara viktigt. Det visade sig dock finnas en typ av fysisk aktivitet som var populär vilket

var att styrketräna, framför allt på ett gym. Där det gick att och bygga muskler och att jämföra

sig med andra, det ansågs vara manligt. Sport var också av intresse, ett sätt att tävla och

jämföra sig med andra samtidigt som det går att få hälsovinster.

Cotter, Margie och Lachman (2010) skriver att det är viktigt att tillgodose människors

specifika kapacitet för att motivationen skall fortgå, alla har inte samma fysiska förmåga,

speciellt inte alla äldre. De skriver också att många är rädda för skador i samband med fysisk

aktivitet, därför menar de att en hög känsla av kontroll är att eftersträva. Att alla ska kunna ha

en sysselsättning som är i samma nivå som ens kapacitet och genom detta kunna uppnå och

bibehålla motivation till fysisk aktivitet.

Möjligheter till fysisk aktivitet på arbetet och fritiden

En studie påstår att fysisk aktivitet på fritiden är betydligt mer hälsofrämjande än den fysiska

aktivitet som utförs på arbetet (Sofi, Capalbo, Marcucci, Gori, Fedi, Macchi, Casini, Surrenti,

Abbate & Gensini, 2007). Studien visar också att graden av fysisk aktivitet på arbetet har en

negativ effekt genom att personens motivation till fysisk aktivitet på fritiden minskar. Detta

berodde delvis på uppfattningar om att personen i fråga ansåg sig utöva tillräckligt med fysisk

aktivitet på arbetet. Förutom att arbetet går ut över fysisk aktivitet på fritiden menar dem att

ohälsofaktorer t.ex. höga BMI-värden inte förbättras i (lika hög utsträckning) av fysiska

belastningar på arbetet. Studien innefattade män som kategoriserades i tre nivåer med arbeten

som innehöll olika mycket fysisk aktivitet (Sofi et al, 2007). Gruppen som hade högst grad av

fysiska uppgifter (exempel byggnadsarbetare) ansåg sig inte behöva motionera på fritiden då

de fick tillräckligt med fysisk aktivitet på jobbet. Det visade sig även till viss del bero på

utmattning, att kroppen är uttröttad efter en arbetsdag och då minskar motivationen att vara

fysisk aktiv även hemma. Omvänt stämde detta in på att exempelvis kontorsarbetare kände ett

högre behov att motionera på grund av inaktivitet på arbetet. Fransson, Alfredsson, Faire,

Knutsson och Westerholm (2003) bekräftar detta i sin studie, att många män är mindre fysiskt

aktiva på fritiden på grund av fysiska krav på arbetet.

En annan studie undersökte mer ingående relationen mellan arbete och fysisk aktivitet.

Författarna intervjuade och jämförde män i tre olika yrkesgrupper, deras motiv och tankar
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kring fysisk aktivitet. Ingenjörerna i studien menade att åldern var en anledning till fysisk

aktivitet, för att hålla kroppen i trim samt ett sätt att ha roligt. Jämfört med snickarna som

tyckte tvärt om, att de skulle bli skönt att slippa anstränga sig. Snickarnas arbetskapacitet

berodde på kroppens prestation/form som med åldern tappar sin kapacitet, i och med detta

kände dem en oro av oduglighet. Ingenjörerna som inte hade fysiska arbetsuppgifter hade inte

detta problem (Wandel & Roos, 2006). Vad som var gemensamt i alla tre grupperna var att de

alla tänkte mer och mer på hälsa och sjukdom i takt med åldern. Dock visade det sig att de

hade lite olika metoder för att handskas med detta fenomen. Flera snickare såg fram emot

pensionen för att kunna ta det lugnt och slippa tänka på fysiska krav som arbetet förde med

sig. Ingenjörerna såg inte direkt fram emot att slippa fysisk aktivitet, de såg istället fram emot

att få allmän tid över till glädjefulla aktiviteter exempelvis spela golf och vandra i fjällen.

Som Sofi et al (2007) och Fransson et al (2003) kom fram till menar även Wandel och Roos

(2006) att arbeten med liten grad av fysisk aktivitet är främjande på så sätt att männen istället

blir mer motiverade till fysisk aktiv på fritiden.

Vardagsmotion eller bekvämlighet

Kwaśniewska, Kaczmarczyk, Chałas, Pikala, Broda, Kozakiewicz, Pająk,

Tykarski, Zdrojewski och Drygas (2010) undersökte vad som karaktäriserar samt motiverar

folk till att använda en aktiv respektive inaktiv transport till arbetsplatsen. Det visade sig att

högutbildade och högavlönade oftare körde bil till jobbet, medan den andra gruppen

(lågavlönade) cyklade och promenerade i större utsträckning. Det visade sig även att män

använde aktiv transport i mindre utsträckning, 30% av alla män som deltog cyklade eller

promenerade till arbetet. Det här kunde dock inte kopplas till hur fysisk aktiva personerna var

på sin fritid. Studien menar också att ålder har ett samband med motivation till en aktiv

transport. I takt med högre ålder visade det sig att allt färre män hade motivation till att ta

cykeln eller promenera till arbetet. Det var osäkert vad detta kunde bero på men en teori var

att förhöjd bekvämlighet samt ökade ekonomiska resurser som kommer i takt med åldrandet,

för att fler har råd med bil. Det visade sig även att storstadsområden, ofta med högt utvecklat

system av trottoarer och cykelbanor var en motiveringsfaktor till aktiv transport. Som

förmodat var det även betydande hur långt till arbetet deltagarna bodde (ibid). Kitchen,

Williams och Chowhan (2011) kom fram till liknande resultat. De skrev att det var vanligare

att promenera till jobbet hos dem med låg inkomst. Detta verkade inte motiveras på grund av

hälsomedvetenhet, utan tvång. Det är trots allt billigare att promenera istället för att köra bil,

ekonomi antogs därför vara en faktor som påverkade motivationen. Att vara en man visade sig
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även i den här studien vara karaktäriserande för inaktiv transport. Personer med typ II diabetes

promenerade i lite högre utsträckning än övriga, dock promenerade överviktiga/feta i mindre

utsträckning. Författarna presenterade en teori om att sjukdom t.ex. diabetes typ II kan ge

ökad motivation till vardagsmotion/fysisk aktivitet på grund av rädsla för ökat insjuknande.

Trots att personerna i lägre socioekonomisk status promenerade mer gick det inte att se någon

generellt högre hälsostatus hos dem. Det förklarades på grund av andra ohälsofaktorer så som

mer stress, mindre motion på fritiden och sämre kost. Studien genomfördes i två olika städer,

en storstad och en lite mindre stad med ett varmare klimat. Det var betydligt högre prevalens

av att promenera i storstaden (Toronto). Som Kwaśniewska et al (2010) också skrev är

områden med välutvecklade cykel och promenadvägar en främjningsfaktor för motivation till

aktiv transport. Toronto hade även en högre densitet i förhållandet mellan arbetsplats och

bostäder vilket också ansågs som en bidragande faktor till ökad motivation till aktiv transport

(Kitchen, Williams & Chowhan, 2011).

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med den här studien var att beskriva vad som motiverar medelålders män till fysisk

aktivitet. Vad som genomsyrade majoriteten av resultatet var att socioekonomisk status hade

stor påverkan. Det menas att bostadsområdet, arbetsförhållanden och så vidare är avgörande.

Mer detaljerat diskuteras det här nedan i förhållande till resultatets teman.

Socioekonomi och psykosociala faktorer

Utbildning och lön är ofta det som är kategoriserande för socioekonomi. Det i sin tur styr

valet av bostadsområde, kostvanor, fritid, kontroll över sin livssituation etcetera. Det visade

sig även stämma i denna studies resultat. Åtgärder bör därför riktas mot dem som har det

sämst ställt (Pellmer & Wramner, 2007).

Withal, Jago och Fox (2011) skrev att barriärer till fysisk aktivitet ofta beror på flera

anledningar. Bland annat visade resultatet vikten av diverse resurser, resurser som kunde vara

både inre och yttre. Inre resurser kunde vara självförtroende och motivation, yttre resurser

kunde vara socialt stöd och ekonomiska tillgångar. Socialt stöd var extra viktigt oavsett vilken

socioekonomi männen tillhörde. Det hade också en betydande funktion i att gå från en inaktiv

till en aktiv livsstil och för att kunna upprätthålla detta. Ekonomi är en yttre resurs som ofta
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öppnar upp möjligheter och anses vara en trygghet, det är också en resurs som är kopplad till

socioekonomi. Det var många gånger en fördel om de ekonomiska tillgångarna var stabila för

att skapa motivation till fysisk aktivitet (Janssen, Sugiyama, Winkler, Vreis, Poel & Owen

2010). Inre resurser är också viktiga, psykosociala faktorer och situationsspecifikt

självförtroende visade sig vara avgörande faktorer för att få motivation till fysiskt aktiv samt

att upprätthålla en sådan livsstil (ibid).

Att tackla problem med fysisk inaktivitet har visats vara en utmaning och för att kunna

behandla detta ur ett folkhälsoperspektiv innebär det att nå ut till många människor. Män i låg

socioekonomi visade sig känna mer hälsopåfrestningar bland annat på grund av fysisk

inaktivitet (Kitchen et al, 2011; Pedersen et al, 2009). Människor kan ha en hög grad av hälsa

och KASAM trots att man tillhör en ”utsatt grupp” (Antonovsky 1991). Fysisk aktivitet är en

avgörande hälsofaktor och därför bör fysisk aktivitet användas som ett redskap till att uppnå

hälsa. Genom resurser som förhöjer KASAMs tre beståndsdelar finns möjlighet till högre

livskvalitet. Åtgärder bör därför innefatta metoder som stärker personerna. Stärka människans

förmåga att ta hand om sig själv och hjälp till självhjälp (Faresjö & Åkerlind, 2005). Godin et

al (2010) menade också att socioekonomi är av betydelse för en persons förmåga att börja en

mer fysiskt aktiv livsstil. Dock är det inte enkelt att hur som helst ändra folks

socioekonomiska status. De menar istället för att fokusera på faktorer som kan vara svåra att

ändra på kan det istället vara effektivt att främja mäns hälsa med hjälp av social kognition och

andra egenskaper som stärker själva individen. Även att främja sociala miljöer, så att

människor kan mötas och låta sig själva främja en social sammanhållning och

förhoppningsvis kan detta leda till högt situationsspecifikt självförtroende inför fysisk

aktivitet (ibid)

Närmiljön och dess tillgångar

Att jämföra bostadsområden som ligger utmed tungt trafikerade vägar, lite grönområden, hög

kriminalitet, cykelvägar etcetera med dess motsats visade sig prägla motivationsnivån av

fysisk aktivitet för invånarna (Brownson et al 2001; Ries, Dunsiger & Marcus, 2009;

Stronegger, Titze & Oja, 2010). Det är viktigt med en miljö där män kan verkställa sina behov

av fysisk aktivitet och uppleva glädje istället för att känna sig otrygg. Förutom själva

närmiljöns utformning har det visats att den sociala sammanhållningen i grannskapet kan vara

betydande, det är en faktor som främjar den självupplevda hälsan (Stronegger, Titze & Oja,

2010). Det kan kopplas till delar av KASAM. Om det finns en tillgänglig sammanhållning
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finns antagligen möjligheter till socialt stöd vilket i sig visats vara en faktor till ökad

motivation till fysisk aktivitet (Marcus & Forsyth, 2009). Socialt stöd kan tyckas ha ett

bidragande samband med biståndsdelen ”meningsfullhet”.

Att bygga promenadvänliga miljöer, parker, plantera gräs och träd och en kuperad terräng har

visats vara ett framgångsrikt koncept för att främja motivation till fysisk aktivitet (Stronegger,

Titze och Oja 2010). Det är antagligen en ganska dyr åtgärd men samtidigt är det en åtgärd

som når ut till ett stort antal människor. Vilket skulle stämma med principen om att nyttan i

förhållande till kostnaden måste vara hög (Pellmer & Wramner, 2007).

Förhållandet till det manliga idealet

Verdonk, Seesing och Rijk (2010) skrev att den manliga könsrollen och föreställningar som

vissa män har kan vara direkt ohälsosamma. Det visade sig att vara hälsomedveten i vissa fall

var omanligt. Män ska ta risker och vara tävlingsinriktade. Samma studie menade också att

hälsointerventioner inte ansågs vara något viktigt. På grund av att ålder leder till med minskad

fysisk förmåga kan detta för vissa män kännas som en motgång (Socialstyrelsen 2009). När

den fysiska aktiviteten måste förändras på grund av att kroppen inte klarar av lika mycket kan

nedstämdhet skapas vilket skulle kunna bekämpas med fysisk aktivitet, motstridande för detta

kan vara att motivationen inte är så hög då (Pedersen, Kjøller, Ekholm, Grøbaek & Curtis

2009). För medelålders män styr åldern mer eller mindre den specifika förmåga till fysisk

aktivitet, vilket kan prägla motivationen. Som Verdonk, Seesing och Rijk (2010) skrev

karaktäriseras mansrollen som bland annat en tuff och hård uppgift vilket inte alltid går hand i

hand med åldrandet som är en faktor som styr ens förmågor. Hur medelålders män kan

handskas med detta fenomen utifrån KASAMs tre delar skulle kunna vara avgörande hur

motivationen till fysisk aktivitet utvecklas över tid. Enligt FYSS (2008) är det många gånger

fysisk inaktivitet istället för själva åldrandet som skapar ohälsa. Detta faktum är problematiskt

för att det verkar råda en allmän uppfattning att ålder innebär minskad livskvalitet och att

mannen då inte kan genomföra fysisk aktivitet i särskilt stor utsträckning (Socialstyrelsen,

2008). Livskvalitén kan ytterligare försämras på grund av fysisk inaktivitet, och som

forskning menar kan alla vara fysikt aktiva bara själva aktiviteten är anpassad till ens förmåga

(ibid). Med tanke på detta är ohälsan större än vad den skulle behöva vara.

Cotter, Margie och Lachman (2010) genomförde en studie som pågick under nio år. Med

hjälp av socialt stöd kunde studiepopulationen bibehålla motivation till motionsvanor. Motion
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och socialt stöd var två viktiga faktorer för att upprätthålla självupplevd hälsa, det sociala

stödet var i sig en väldigt främjande faktor för motivation till fysisk aktivitet. Det är roligare

och lättare att bibehålla en aktiv livsstil om den fysiska aktivitetens utformning kan

kombineras med social sammanhållning (Sugiyama, Leslie, Giles-Corti & Owen 2007). Det

kan vara viktigt att tänka på vid åtgärder som främjar fysisk aktivitet hos medelålders män.

Möjligheter till fysisk aktivitet på arbetet och fritiden

Sofi et al (2007) skrev att fysisk aktivitet är som mest hälsosamt när det bedrivs på fritiden

samtidigt som att fysisk aktivitet på jobbet ökar risken för en inaktiv fritid. Fransson,

Alfredsson, Faire, Knutsson och Westerholm (2003) menade istället att den totala dosen av

fysisk aktivitet är den som är av betydelse. Resultatet visade att om arbetet var fysiskt tungt

genererade detta till en mer stillsam fritid på grund av att motivationen blir lidande och

uppfattningar om att det inte skulle behövas

Wandel och Roos (2006) skrev att arbetare med fysiska uppgifter kunde känna en nedgången

arbetskapacitet när kroppens prestation minskar med tiden, en minskad hanterbarhet i yrket.

Många gånger är det lågavlönade som har de fysiskt krävande jobben och som Sofi et al

(2007) skrev är det en riskfaktor för en inaktiv fritid. Även här kan en parallell dras till

KASAM och den arbetssituation som många har. Farsjö och Åkerlind (2005) skriver att när

arbetsuppgifterna på arbetsplatsen upplevs hanterbara, meningsfulla och begripliga främjas

den psykosociala arbetshälsan och som forskning menar så går den psykiska och fysiska

hälsan ofta hand i hand (FYSS, 2008). Därför kan det vara tänkvärt att främja motivationen

till fysisk aktivitet genom olika infallsvinklar. Dock har företag ingen skyldighet att främja

fysisk aktivitet hos arbetarna (Arbetsmiljölagen, 1977). Men företagshälsovård har blivit

vanligare och det har visats ge mindre sjukskrivning, högre arbetskapacitet och bättre

hälsostatus hos arbetarna (Ewles & Simnett, 2003). Därför bör mer företag överväga att

genomföra sådana åtgärder.

Vardagsmotion eller bekvämlighet

Det visade sig till viss del att män med låg socioekonomisk status använde aktiva färdmedel

mer än de med hög socioekonomisk status. (Kwaśniewska et al, 2010). Om detta beror på

motivation är dock oklart. Det kunde mer förklaras ekonomiskt, många har inte råd med bil

utan cyklar istället. Ekonomiska tillgångar visar sig här vara en faktor som minskar

motivationen till en aktiv transport.
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Flertalet av männen kunde trots aktiv transport inte uppnå hälsovinster i ett större perspektiv,

på grund av stress, kostvanor och övrig fysisk aktivitet på fritiden. Dock var det absolut inget

negativt i sig med en aktiv transport, den fysiska aktivitet som den bidrar med främjar hälsa

(Kitchen, Williams & Chowhan 2011). Författarna skriver också att en hög tillgänglighet av

cykel och promenadvägar främjar motivationen till vardagsmotion. För att öka motivation till

vardagsmotion hos medelålders män skriver författarna i båda dessa studier att för främja

motivation till en aktiv transport är att erbjuda cykel och promenadvägar och göra det till ett

enkelt alternativ att använda en aktiv transport (Kitchen, Williams & Chowhan, 2011;

Kwaśniewska et al, 2010). Komponenten hanterbarhet i KASAM handlar dels om hur

människan upplever saker och ting tillgängliga (Antonovsky, 1991). Vilket skulle kunna

kopplas till ovanstående resonemang om tillgängliga cykelvägar. Omvänt menar Antonovsky

(1991) att faktorer som påverkar människan i negativ bemärkelse minskar dennes motivation

att exempelvis göra hälsosamma livsval. Det kan tolkas vara vardagsmotion. Exempel på

sådana faktorer som påverkar människan negativ kan vara tillitsbrist och att vardagens krav

överstiger ens förmåga att mäkta med det, där tidsbrist är en sådan barriär som hämmar just en

aktiv transport. Motivationen till en aktiv transport för medelålders män bör således avgöras

hur han klarar av och känner hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet med livet i övrigt

(Antonovsky, 1991).

Metoddiskussion

För att få ett svar på studiens syfte genomfördes en litteraturstudie. För att få en fördjupning

av ämnet och för att sammanfatta det. Fördelen med litteraturstudier är just möjligheten till en

observation av nuvarande kunskapsläge samt bekvämligheten att inte behöva involvera

informanter eller behandla direkta anknytningar till fältet. Nackdelen skulle vara att inget nytt

material hämtat direkt från fältet tillkommer. Fysisk aktivitet är ett område som det förts

mycket forskning om. Och det finns tusentals publicerade artiklar i olika databaser. På grund

av detta valde författaren av denna studie en relativt snäv målgrupp, medelålders män. Detta

resulterade i färre träffar vid artikelsökningarna och slutligen ett mer detaljerat och fokuserat

utfall på den här målgruppen.

Databaser med hälsovetenskap som tema användes på grund av att de antogs skulle ge bäst

svar på studiens syfte. Totalt sett användes fyra databaser. Databaserna som användes i denna

studie var Pubmed, Cinahl, Sciverse och Academic search elite. Dessa kompletterade
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varandra bra, efter sökande i de olika databaserna med samma sökvillkor visade det sig att det

blev träffar på olika artiklar. Detta minskade risken att relevanta artiklar gick förlorade.

Sökorden i studien valdes med omsorg. Det är viktigt med söktermer som kan frambringa

relevanta artiklar, att söktermer speglar de artiklar som kommer att ingå i studien. Rätt

sökkombinationer kan också vara viktigt för att få artiklar som är preciserade mot syftet. En

annan åtgärd för att minska risken för att förlora relevant material var att använda färre sökord

och istället läsa fler rubriker och abstract. Artiklar med enbart medelålders män i kombination

med fysisk aktivitet var inte så vanligt. Många artiklar hade dock delat upp

studiepopulationen i män och kvinnor så det har gått att ta del av det som varit relevant.

På grund av databasernas storlek och ämnets bredd krävdes vissa begränsningar, bland annat

sattes en gräns på tidigast publicering med år 1997. Artiklarna fick inte heller enbart innefatta

kvinnor och åldern på studiepopulationerna skulle vara representativ för medelålders. Det

kanske skulle gått att generalisera resultat från artiklar med annan målgrupp men det

förkastades på grund av att tillräckligt med relevanta artiklar hittades. Relativt många

sökningar gjordes för att kunna styra innehållet med olika sökord/kombinationer och

databaser. En bred syn och förståelse för flera tänkbara orsaker eftersöktes. Risken med detta

var att resultatet kunde bli alltför omfattande. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har

ingått för att kunna belysa problemet från olika perspektiv. De artiklar som kunde tänkas vara

relevanta för den här studiens syfte lästes och kvalitetgranskades i enlighet med Olsson och

Sörensen (2007). Alla resultatartiklar sammanfattades i en resultatmatris för att vid senare

behandling av resultatdelen kunna få översikt och stöd med vad artiklarna kommit fram till.

Artiklarna har även lästs i efterhand när resultatdelen mer utförligt utformats.

Det har varit 15 stycken artiklar som byggt upp resultatet. Några av dessa har undersökt

samma sak och vissa andra har varit helt unika. Utav de som undersökte likadana utfall har

inte alltid varit en överensaktig slutsats. Av det insamlade materialet dvs. resultatartiklarna

genomfördes en temaanalys där artiklarna sammanfattats i en gemensam textmassa. Sedan har

en temaanalys genomförts. Stycken och meningar som berört syftet på olika sätt har

sammanförts, till slut hade teman bildats som behandlar syftet ur olika perspektiv. Temana

rubricerades med ett namn som speglade både dess innehåll och denna studies syfte. De fem

temana blev; Socioekonomi och psykosociala faktorer, Närmiljön och dess tillgångar,

Förhållandet till det manliga idealet, Möjlighet till fysisk aktivitet på arbetet och fritiden och

Vardagsmotion eller bekvämlighet.
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Antalet artiklar som inkluderats i resultatet kan diskuteras. Ju fler artiklar resultatet innefattar

ju fler konkreta fakta kan innefattas. Medan färre artiklar med resultat som kan används i

större omsträckning kan ge mer information på djupet och ge arbetet en mer kvalitativ

karaktär. Resultatartiklarna har haft ursprung från olika länder runt om i världen. Detta kan

ifrågasättas för att studiepopulationerna skulle kunna skilja sig från varandra på många plan.

Majoriteten av artiklarna är dock europeiska och med västerländsk bakgrund. Dock är detta

positivt i den mån att resultatet kan appliceras på en internationell nivå.

Felkällor kan alltid förekomma, och det är viktigt att belysa hur dessa kan ha påverkat

studiens utfall. På grund av att alla resultatartiklar varit skriva på engelska finns risken för

tolkningsfel hos studiens författare. Åtgärder för att minska denna risk har varit att författaren

läst delar av artiklarna flertalet gånger och att ord som ej varit i författarens kännedom har

slagits upp i ett lexikon. Vid studier är det viktigt att vara objektiv och att hela tiden ha det i

åtanke annars finns risken att författaren undermedvetet formar studien på ett sätt som

stämmer med hans egna värderingar.

Konklusion

Syftet med den här studien var att beskriva vad som motiverar medelålders män till fysisk

aktivitet. Resultatet delades upp i fem temaområden; Socioekonomi och psykosociala faktorer,

Närmiljön och dess tillgångar, Förhållandet till det manliga idealet, Möjligheter till fysisk

aktivitet på arbetet och fritiden samt Vardagsmotion eller bekvämlighet. I dessa teman

beskrivs hur motivation till fysisk aktivitet främjas och hämmas bland medelålders män. Det

som hade störst inverkan på motivation inför fysisk aktivitet var socioekonomisk tillhörighet.

Närmiljön och dess tillgångar det vill säga vilka resurser som finns lättillgängligt såsom

parker och cykelbanor var också av signifikant betydelse. Medelålders mäns

motivationskällor till fysisk aktivitet styrs till stor del av åldern samt manliga ideal, till

exempel begär om att ha en muskulös kropp. Om arbetet bestod av fysisk ansträngning

minskade detta motivationen till en aktiv fritid. Det var personer med låg socioekonomi och

låg utbildning som cyklade till arbetet i högre grad än högutbildade. Trots detta var

ohälsomåtten märkbart större hos dem som använde en aktiv transport på grund av andra

ohälsofaktorer såsom stress. Sammanfattningsvis är det medelålders män i de mer utsatta

grupperna (lågutbildade, tunga arbeten, oattraktiva närmiljöer och mindre övriga resurser)

som har mindre motivation till fysisk aktivitet.
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Implikation

Framtida åtgärder som ska främja motivation till fysisk aktivitet bland medelålders män bör

tillgodose både yttre och inre motivationer. En närmiljö med promenadstråk och grönområden

bör finnas tillgängligt för alla bostadsområden. Även möjligheten att kunna förflytta sig säkert,

inte minst med cykel till och från arbetet. För att stärka mäns egna motivation bör också

åtgärder designas och innefatta metoder som stärker själva individen. Det kan innefatta

stresshantering, målsättning och hjälp till socialt stöd. Socioekonomiskt svaga grupper bör

prioriteras. Mer företag bör överväga att ge möjligheter till motionsaktivteter och friskvård på

arbetstid eller ge förmånliga erbjudanden på träningscentrum. Detta skulle kosta företagen

pengar dock skulle det säkerligen väga upp mot det i slutändan, med tanke på att det skulle ge

en ökad arbetseffektivitet samt lägre sjukskrivning. Detta är en vinst för både den enskilde

individen, företagaren och samhället. Framtida forskning om hur motivation till fysisk

aktivitet bland medelålders män skapas skulle vara intressant för det verkar råda olika

uppfattningar inom denna målgrupp. Att hitta mer generella motivationsfaktorer som stämmer

in på alla i denna grupp föreslås.
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Bilaga

Tabell 2: Resultatmatris Bilaga 1

Publikationsår,
Land

Författare Titel Syfte Metod, urval Slutsats Vetensk
aplig
kvalitet

2001, USA Brownson, Baker,
Housemann, Robyn ,
Brennan, Laura och Bacak

Environmental
and Policy
Determinants of
Physical Activity
in the United
States

Att beskriva
mönster i vad som
avgör att
närområden gynnar
fysisk aktivitet och
samhällelig
påverkan för
individers fysiska
aktivitet.

Tvärsnittsstudie
, personer med
låg inkomst var
överrepresenter
ade. Okänt antal
deltagande.

Flera faktorer
gällande närmiljön
och politiska
omständligheter har
ett samband med
fysisk aktivitet hos
individer.

**

2010, USA Cotter, Margie och Lachman Psychosocial and
behavioural
contributors to
health: Age-
related
increases in
physical disability
are reduced by
physical fitness

Granska den
åldersdämpande
effekten av sociala
relationer, upplevd
kontroll, midjemått
och fysisk aktivitet
i relation till
självupplevd hälsa
och fysiska
begränsningar.

Långitudinel
data från;
Midlife
Development in
the United
States (MIDUS)
användes. 3910
deltagare.

Det gick att se ett
samband, åldrande
ledde till minskad
hälsa. Dock fans det
faktorer som
bromsade ohälsan i
takt med åldrandet,
t.ex. socialt stöd,
motion och lågt
kroppsfett.

**

2003, Sverige Fransson, Alfredsson, Faire,
Knutsson och Westerholm.

Leisure time,
occupational and
household
physical
activity, and risk
factors for

Undersöka
sambandet mellan
fysisk aktivitet (på
fritiden, på arbetet
och i hushållet) och
riskfaktorer för

Tvärsnittsdata
från studien;
Work, Lipids
and Fibrinogen
(WOLF). 7,168
män och 3,244

Den totala dosen av
fysisk aktivitet (vare
sig den kommer mest
från arbetet eller från
fritiden) är av
betydelse för

***



cardiovascular
disease in
working men and
women: the
WOLF study

hjärtkärlsjukdom. kvinnor. undvikande av
hjärtkärlsjukdomar.
Överviktiga personer
visades få större
hälsoförbättringar än
övriga.

2010,
Storbritannien

Godin, Sheeran, Conner,
Bélanger-Grave, Cecilia,
Gallani och Nolin

Social structure,
social cognition,
and physical
activity: A test of
four model

Undersöka
kombinerade
influenser i sociala
strukturer och
kognitioner för att
förutspå
förändringar i
fysisk aktivitet

Tvärsnittstudie
med
uppföljning 3
månader senare.
1483 deltagare.

Social kognition är en
egenskap som
främjar
beteendeförändringar.
Nivån av utbildning
visade att det var
lättare att bibehålla
en aktiv fritid.

**

2010,
Australien

Janssen, Sugiyama, Winkler,
Vreis, Poel och Owen

Psychosocial
correlates of
leisure-time
walking among
Australian adults
of lower and
higher socio-
economic
Status

Undersöka
sambandet mellan
psykosociala
förhållanden och
fysisk aktivitet och
hur socioekonomi
spelar in.

Tvärsnittstudie
med
randomiserat
urval, 2488
respondenter.

Stöd från familjen var
av mer vikt för
gruppen i låg
socioekonomi. De i
högre socioekonomi
upplevde fysisk
aktivitet som mer
trevligt än den andra
gruppen som istället
upplevde barriärer.

***

2011, Canada Kitchen, Williams och
Chowhan

Walking to work
in Canada: health
benefits, socio-
economic
characteristics
and urban-
regional
variations

Att fastställa
hälsofaktorer,
socioekonomi och
stadsdels
variationer med tre
nivåer av att
promenera till
arbetsplatsen.

Två stycken
tvärsnittsstudier
.
Studiepopulatio
nen delades in i
tre grupper med
olika frekvens
angående hur

Vuxna med
normalvikt
promenerade i högst
utsträckning. Ingen
signifikant skillnad
att diabetes och högt
blodtryck minskade
promenadfrekvensen.

**



mycket/lite de
promenerade till
arbetet. Okänt
antal
medverkande.

2010, Polen Kwaśniewska, Kaczmarczyk,
Chalas, Pikala, Broda,
Kozakiewicz, Pajak,
Tykarski, Zdrojewski och
Drygas

Socio-
demographic and
lifestyle correlates
of commuting
activity in Poland

Undersöka och
analysera
prevalensen för
aktiva färdmedel i
relation till
socioekonomi.

En kvantitativ
metod, ett
randomiserat
urval med 7280
deltagare.

Aktiv transport är inte
vanligt i Polen. Pga
skillnader bör framtida
interventioner
specificera sig på
olika
socioekonomiska
grupper.

***

2009, Danmark Pedersen, Kjøller, Ekholm,
Grønbaek och Curtis

Readiness to
change level of
physical activity
in leisure time
among physically
inactive Danish
adults.

Undersöka lättheten
att förändra
motivationen till
fysisk aktivitet
bland fysiskt
inaktiva vuxna i
olika socioeko-
nomiska grupper.

Data togs ifrån
ett register med
9,160 stycken
inaktiva vuxna.
Analysen
gjordes med en
logisk
regression och
korrespondent –
analys.

Viljan att förändra sin
fysiska aktivitet
minskade med åldern.
Högre utbildning var
ett tecken på att
lättare blir fysisk
aktiv.

***

2009, USA Ries, Dunsiger och Marcus Physical activity
interventions and
changes in
perceived home
and facility
environments.

Undersöka
upplevelser med
miljömässiga
förändringar och
dess samband med
fysisk aktivitet.

Intervention
med två
oberoende
prövningar. 488
deltagare.

Att uppleva
anläggningar och
utrustning som
lättillgängligt ökar
individers
deltagande.

**

2007, Italien Sofi, Capalbo, Marcucci,
Gori, Fedi, Macchi, Casini,
Surrenti, Abbate och Gensini

Leisure time but
not occupational
physical activity

Undersöka hur
effektivt fysisk
aktivitet i samband

Epidemiologisk
studie.
Stratifierad

Fysisk aktivitet på
fritiden visade på
signifikanta samband

**



significantly
affects
cardiovascular
risk factors in an
adult
population

med
arbetsplatsuppgifter
motverkar framför
allt
hjärtkärlsjukdomar.

analys,
indelning
mellan olika
fysiska krav på
arbetet samt hur
fysisk aktiv
fritid
personerna
hade. 932
medverkande.

gällande minskat
BMI, bättre
blodvärden osv. Detta
sambandet kunde inte
ses med de fysiska
arbetsuppgifter denna
studie undersökte.

2010, Österrike Stronegger, Titze och Oja. Perceived
characteristics of
the neighborhood
and its association
with physical
activity behavior
and self-rated
health

Att identifiera
uppfattningar om
boendemiljön och
dess samband med
fysisk aktivitet.

En kvantitativ,
representativ
studie. 997
deltagare.

Ett bra bostadsområde
med upplevd social
sammanhållning leder
till högre självskattad
hälsa och fysisk
aktivitet.

***

2010, USA Suggs, Mcintyre och
Cowdery

Overweight and
Obese Sedentary
Adults Physical
Activity Beliefs
and Preferences

Förstå personers
upplevda barriärer
och vad de anser
sig ha för
valmöjligheter
gällande fysisk
aktivitet

Kvalitativ
metod. 13
medverkande.

Synen på fysisk
aktivitet var något de
kände sig obekväma
med, både fysiskt och
psykiskt. De ville
komma i kontakt med
andra människor för
att inte känna
ensamhet och att få
motivation. Ekonomi
var en betydande
barriär.

**

2010, Holland Verdonk, Seesing och Rijk. Doing
masculinity, not

Undersöka mäns
tankar och attityder

Kvalitativ
undersökning.

Att vara
hälsomedveten

**



doing health? a
qualitative
study among
dutch male
employees about
health beliefs and
workplace
physical activity

till hälsopromotion.
Speciellt inriktat på
fysisk aktivitet på
arbetsplatsen och
hur de går ihop med
de ideal som finns
bland manliga
arbetare.

13 stycken
intervjuer.

ansågs inte som
manligt, tvärt om
kvinnligt. De ansåg
att en man inte ska
vara gnällig.
Hälsoåtgärder på
arbetet ansågs inte
vara något viktigt.

2006, Norge Wandel och Roos Age perceptions
and physical
activity among
middle-aged men
in three
occupational
groups

Undersöka
skillnader bland
medelålders män i
tre olika
socioekonomiska
arbeten, och vad de
skiljer sig gällande
motivation till fysisk
aktivitet/inaktivitet.

En kvalitativ
metod. 46 män i
åldrarna 35-57
år.

Signifikanta skillnader
mellan de tre
yrkesgrupperna. Olika
motiveringar till fysisk
aktivitet.

***

2010, England Withal, Jago och Fox Why some do but
most don't.
Barriers and
enablers to
engaging low-
income groups in
physical activity
programmes: a
mixed methods
study

Undersöka tre
deltagargrupper
med olika frekvens
fysisk aktivitet och
deras upplevelser i
ett
låginkomstområde.
Och undersöka vad
som skiljer sig
gällande motiv,
barriärer och
möjliggörande
faktorer till fysisk
aktivitet.

Både en
kvantitativ och
kvalitativ
studie. 199
deltagare.

Resultatet pekar på
ett par signifikanta
samband. Kostnader,
känna ensamhet,
tillgång till faciliteter
etc. För att bibehålla
en aktiv livsstil kom
studien fram till att
uppleva glädje och
självförtroende var av
stor vikt.

***


