I framtiden kommer vi att få en ökad andel äldre i befolkningen och
därmed sannolikt en ökad andel människor med funktionsnedsättning.
Om vi lyckas bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla skapas delaktighet och inflytande. Detta medför bland annat ökad fysisk aktivitet
och social samvaro – två viktiga faktorer för ett hälsosamt liv och ett
aktivt åldrande. De positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och utevistelse för äldre är många. I denna skrift beskrivs vilka faktorer i närmiljön som främjar detta, till exempel social sammanhållning i bostadsområden, promenadvänlighet och tillgång till närnatur. Trygghet, säkerhet
och tillgänglighet är andra nyckelfaktorer som i hög grad påverkar möjligheten till fysisk aktivitet. I skriften lyfts ett antal lärande exempel fram
som visar vad som är praktiskt möjligt att åstadkomma med rätt resurser
och prioriteringar.
Skriften vänder sig främst till kommuner och organisationer som agerar
på det lokala och regionala planet och som har goda möjligheter att verka
för en aktiv samhällsplanering när det gäller äldres förutsättningar till
fysisk aktivitet. Skriften bör också vara av stort intresse för samhällsplanerare, beslutsfattare, folkhälsostrateger, föreningar, frivilligorganisationer
och andra som på olika sätt verkar för ett mer hållbart samhälle.
Skriften är den fjärde i en serie med fyra delrapporter. Skrifterna är en del
av Statens folkhälsoinstituts regeringsuppdrag Stödjande miljöer för
fysisk aktivitet 2006–2008, som handlar om att påbörja ett långsiktigt
utvecklingsarbete kring byggd miljö och fysisk aktivitet.
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”Miljön ger oss möjlighet att bibehålla vårt hälsotillstånd. Vi stödjer oss på hälso- och
sjukvården när generna och vår miljö eller socialpolitik har svikit oss” paul j. masotti,
filosofie doktor (1)

Förord

att regelbunden fysisk aktivitet har starka effekter på
fysisk och psykisk hälsa, bland annat genom att minska risken för vår tids
vanligaste folksjukdomar; hjärt-kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, cancersjukdomar och skador.
Vi vet att det är av betydelse hur vi utformar våra städer, bostadsområden,
skol- och förskolegårdar, anläggningar för rekreation och idrott och inomhusmiljöer. Även hur vi transporterar oss har stor betydelse för människors
hälsa och för olika former av fysisk aktivitet. Denna kunskap har inte ännu
fått genomslag runt om i landet i önskad uträckning, utan det finns ett stort
behov av kunskap om vilka metoder och strategier samhället kan använda för
att uppmuntra fler i befolkningen att leva ett fysiskt aktivt liv.
Mot bakgrund av detta initierades 2006 ett långsiktigt folkhälsoarbete där
samhällsaktörer tillsammans med myndigheter samlades för att påbörja ett
utvecklingsarbete om den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I
detta samarbete har dels en kunskapssammanställning arbetats fram för att
belysa aktuell forskning på området, både nationell som internationell. Vidare
har fyra rapporter producerats, varav föreliggande ingår, där medarbetare
vid Statens folkhälsoinstitut samt samrådsgruppen för regeringsuppdraget
”Byggda miljöer och fysisk aktivitet” har medverkat med värdefull granskning. Rapporterna syftar till att visa praktiska exempel på stöd i kommunal
fysisk planering inom följande områden:
 Samhällsplanering för ett aktivt liv
 Aktiv transport
 Barns miljöer för fysisk aktivitet
 Äldres miljöer för fysisk aktivitet
Det är idag välkänt

Målet måste vara att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet
som kan konkurrera med det allt ökade utbudet av passiviserande underhållning och aktiviteter. Det ska inte bara vara nyttigt att röra på sig, utan framför
allt tryggt, roligt och trivsamt.
Gunnar Ågren

Ann-Cristine Jonsson

f.d. generaldirektör
		

avdelningschef
avdelningen för levnadsvanor
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Sammanfattning

Av Sveriges befolkning är i dag 31 procent äldre än 55 år. Andelen som har
någon form av funktionsnedsättning i åldrarna 16 till 84 år är 23 procent och
21 procent är barn och ungdomar. Tillsammans utgör dessa grupper en stor del
av befolkningen. Dessutom kommer vi att i framtiden se en ökad andel äldre
och därmed troligen en ökad andel människor med funktionsnedsättning. Alla
dessa grupper gynnas av tillgängliga och användarvänliga miljöer. Lyckas vi
bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla skapar det delaktighet och inflytande. Detta medför bland annat ökad fysisk aktivitet och social samvaro,
vilka är två viktiga faktorer för ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande.
De positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och utevistelse för äldre är
många, bland annat genom att ge ökat välbefinnande, stärkt skelett, bevara
muskulatur och rörlighet, motverka övervikt, förbättra sömnkvaliteten samt
främjar också den mentala och sociala hälsan. Dessa gynnsamma effekter ökar
möjligheterna för ett hälsosamt åldrande, ett minskat hjälpberoende och sänkt
sjuklighet. Graden av fysisk aktivitet minskar med stigande ålder och i åldrarna 65–84 år är 62 procent av männen och 54 procent av kvinnorna tillräckligt fysiskt aktiva.
Faktorer i närmiljön som främjar utevistelse och fysisk aktivitet är bland
annat den sociala sammanhållningen i bostadsområden, en varierad markanvändning och mångfald av närliggande utbud, promenadvänlighet och tillgång
till närnatur. Trygghet, säkerhet och tillgänglighet är nyckelfaktorer som i hög
grad påverkar den fysiska aktiviteten bland äldre. Otrygghet kan innebära oro
för att drabbas av våld eller rädsla för att ramla. Här kan en god relation till
grannar eller att det finns tillgängliga parkbänkar också vara betydelsefullt
för tryggheten och en ökad utevistelse. En trafiksäker miljö kan främja äldres fysiska aktivitet. Äldre människor värdesätter övergångsställen, trafikljus i
vägkorsningar och cykelbanor, eftersom det upplevs som farligt att korsa vägar
där dessa anordningar saknas. Ökad risk för fallskador finns i en miljö med
bristfällig belysning, halkigt och ojämnt underlag och där det saknas handräcken. Fysisk tillgänglighet innebär att även den som har svårt att röra sig i en
viss miljö ska kunna ta del av samhället och vara fysiskt aktiv. Ofta finns hinder i den yttre miljön. Trottoarkanter, trappor, avsaknad av gångbanor, branta
lutningar, nivåskillnader samt felaktig markbeläggning är några hinder. Den
fysiska aktiviteten och självständigheten hos äldre påverkas om det finns närliggande affärer och service, av bostadsområdets attraktivitet samt tillgången
till kollektivtrafik.
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I den här skriften presenteras ett antal inriktningsdokument som kan ge stöd
till insatser i den bebyggda miljön för att underlätta för äldre att vara fysiskt
aktiva. Dokumenten kan fungera vägledande i det lokala och regionala samhällsbyggnads- och folkhälsoarbetet. En annan vägledning i det arbetet är att
ta del av hur andra har arbetat med dessa frågor, därför ges också exempel
på vad olika kommuner har gjort för att utforma stödjande miljöer för fysisk
aktivitet. Ett framgångsrikt arbete genomförs på många platser, men det finns
fortfarande brister. Vad är det då som vi behöver åstadkomma i samhället för
att främja den fysiska aktiviteten? Några av dessa utmaningar vi står inför
presenteras även i skriften.
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Summary
The elderly’s environments for physical activity
– urban planning for increased physical activity and
healthy ageing

Today, 31% of the Swedish population is older than 55. The percentage of persons with some sort of impairment in the ages between 16 and 84 is 23% and
21% of the population are children and adolescents. Together, these groups
comprise a large part of the population. Moreover, in the future, we will see
an increased share of elderly and consequently probably a larger proportion
of people with disabilities. All of these groups are benefited by accessible and
user-friendly environments. If we succeed in building a society that is accessible
to all, it will generate participation and influence. This entails greater physical
activity and social interaction, which are two important factors for a healthy
life and active ageing.
There are many positive health effects of physical activity and spending
time outdoors for elderly, such as providing increased well-being, strengthening the skeleton, retaining musculature and mobility, preventing that people
become overweight, improving quality of sleep and promoting mental and
social health. These positive effects increase the chances of healthy ageing,
decrease reliance on help, and reduce ill-health. The degree of physical activity
decreases with increasing age, and in the ages of 65-84, 62% of the men and
54% of the women are sufficiently physically active.
Factors in the local environment that promote spending time outdoors and
physical activity include the social cohesion in the residential area, a varied use
of land and diversity in the local service, access to nearby nature and how easy
it is to take walks in the area (the walkability). Safety, security and accessibility
are key factors that greatly affect physical activity among the elderly. Insecurity
can entail concern for being victimised by violence or a fear of falling. In terms
of this, a good relationship with neighbours or the availability of accessible
park benches may also be of significance to the sense of security and spending
more time outdoors. A safe traffic environment can promote physical activity
among the elderly. Older people value crosswalks, traffic lights at intersections
and bicycle paths since crossing roads without these devices is perceived as
dangerous. There is a greater risk of injury due to falling in an environment
with insufficient lighting, slippery and uneven surfaces and places without
handrails. Physical accessibility means that people with difficulty moving in a
certain environment should also be able to participate in society and be physi-
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cally active. Obstacles often exist in the outdoor environment. Kerbs, stairs, a
lack of walkways, steep inclines, level differences and the wrong ground cover
are a few such obstacles. Physical activity and independence among the elderly
are influenced by presence of nearby shops and services, the attractiveness of
the neighbourhood and access to public transport.
This report presents a number of directional documents that can provide
support to strategies for the built-up environment to make it easier for the
elderly to be physically active. These documents can function as guides in local
and regional urban planning and public health efforts. Another guide in these
efforts is to study how others have worked on these issues. Consequently,
examples are also provided of actions taken by various municipalities to create
supportive environments for physical activity. Successful efforts are being carried out in many places, but deficiencies still exist. What then is it that we need
to achieve in society to promote physical activity? The report also presents
some of the challenges we face.

Äldre är en mycket sårbar grupp i samhället med tanke på hur den fysiska miljön är utformad. Otillgänglighet skapar dagligen hinder för stora medborgargrupper i vårt land. En
otillgänglig miljö är inte något allmänt givet utan går att påverka genom politiska beslut
i kommunerna, men också på nationell nivå. Även planerare måste ta större hänsyn till
enskilda människors skilda förutsättningar. PRO:s roll är att lyfta fram de problem äldre
möter i miljön och ställa krav på lösningar. lars wettergren, ordförande pensionärernas riksorganisation (pro)
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Inledning

Ökande livslängd och färre födslar ger Sverige och Europa en allt äldre
befolkning. Medellivslängden i Sverige har ökat kraftigt sedan 1900-talet. År
2006 var den 83 år för kvinnor och 79 år för män (2). Andelen äldre i befolkningen ökar stadigt och kommer att fortsätta öka de närmaste åren. Den mest
dramatiska förändringen kommer att ske i åldrarna från 80 år, där antalet personer beräknas öka med 87 procent fram till 2050 (3). År 2006 var 17 procent
av befolkningen 65 år och äldre (2), jämfört med på 1850-talet då endast 5
procent var 65 år och äldre (4). Den som pensioneras vid 65 års ålder har i dag
förhoppningsvis många goda år att se fram emot (3).
Drygt tre fjärdedelar av de äldre över 75 år klarar det dagliga livet utan
hjälp. Män har ett större hjälpbehov än kvinnor. Sedan slutet av 1980-talet har
äldre personer fått en förbättrad funktionsförmåga och de upplever själva att
hälsan har förbättrats. Under perioden 1970 till 2003 ökade livslängden utan
allvarlig aktivitetsnedsättning, men fler människor lever med långvarig sjukdom i dag jämfört med i början av 1980-talet (5). Både andelen personer med
funktionsnedsättning och nedsättningens svårighetsgrad ökar med åldern (6).
Figur 1 visar fördelningen av funktionsnedsättning efter ålder och kön.

Andel med funktionsnedsättning (%)
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Figur 1. Andel personer med funktionsnedsättning efter ålder, 16–84 år, 2005–2007,
i procent. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut (7).
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Fyra hörnpelare är identifierade för ett gott åldrande. Dessa är fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och delaktighet/meningsfullhet/känna sig
behövd (8, 9). Eftersom fysisk aktivitet är en av de viktigaste förutsättningarna
för god hälsa hos äldre är det angeläget att vi skapar förutsättningar i samhället som möjliggör en fysiskt aktiv livsstil på äldre dagar. Äldre är en av de mest
sårbara grupperna i samhället när det gäller förutsättningarna för vardaglig
fysisk aktivitet. Det krävs mycket av den byggda miljöns utformning för att
underlätta exempelvis aktiv transport och rörlighet för den här gruppen och
brister i den fysiska miljön blir påtagliga för de äldres rörlighet. Lyckas vi
åstadkomma stödjande miljöer för ökad fysisk aktivitet bland äldre gynnas
rimligtvis även alla andra grupper i befolkningen (10).
Äldre människor är en heterogen grupp, det kronologiska åldrandet överensstämmer inte alltid med det biologiska åldrandet. Stora skillnader i äldregruppen finns i olika åldrar och i samma ålder. Bland annat finns det skillnader
i hälsostatus, delaktighet och nivåer av oberoende. Detta medför att äldre har
olika behov av sin omgivning och därför krävs det finkänslighet när miljöer
utformas för äldre med olika förutsättningar och önskemål (11).
Äldre personers hälsa, boende och närmiljö samt tillgång till handel, service
och trafiklösningar är huvudfrågor i dag och inför framtiden. Vardagslivet
bör ge förutsättningar för deltagande i olika livsområden (exempelvis inom
sociala, kulturella, ekonomiska, andliga och livsstilsfrågor) under hela livet,
för bevarat oberoende och gemenskap samt för vård och omsorg i hemmet.
Om äldre prioriteras i den fysiska planeringen och därmed får möjlighet till
användning av olika platser kommer det att medföra gynnsam social interaktion, i stället för begränsning av deras sociala liv och tillvaro (12).
För att möta de utmaningar som följer med en åldrande befolkning måste
hela samhället mobiliseras för att stärka dessa förutsättningar. Att förebygga
och skjuta upp behov av vård och omsorg är angeläget såväl för den enskilda
individen och dennas anhöriga som för samhället. Det är också nödvändigt att
berörda aktörer (som exempelvis arbetar med frågor om hälsa, boende, teknik, handel, service, närmiljö och trafik) tar sitt ansvar för dessa frågor så att
inte alla förhållanden som gäller äldre människors dagliga liv görs till frågor
om vård och omsorg (13). Det är också högst angeläget att äldre själva inkluderas i planerings- och utvecklingsarbeten kring fysisk planering.
Att bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla skapar delaktighet och
inflytande. Ju fler människor med olika förutsättningar som inkluderas i samhället (det vill säga om alla ges förutsättningar för att vara delaktiga genom
exempelvis tillgänglighet), desto mer representativt blir det. Målet är att samhället värderar och tar tillvara människors olikheter, som till exempel etnisk
tillhörighet, ålder, kön, sexuell läggning och olika funktionsnedsättningar.
Mycket av det som tas upp om byggda miljöer och fysisk aktivitet för äldre
i den här rapporten gäller även för människor med vissa funktionsnedsättningar, exempelvis personer med rörelsehinder, synnedsättning och vissa kognitiva funktionsnedsättningar.
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Med tanke på att 17 procent av befolkningen är 65 år och äldre, 21 procent är
barn och ungdomar (2) och att 23 procent i åldrarna 16 till 84 år har någon
form av funktionsnedsättning (14), utgör dessa särskilt utsatta grupper en stor
del av vår befolkning och bör därmed i hög grad prioriteras i samhällsplaneringen. Alla dessa grupper gynnas av tillgängligare och användarvänliga miljöer (12, 15). Eftersom det ingår som en naturlig del i det normala åldrandet
att funktionsförmågan i olika avseenden minskar, kommer många av oss att
någon gång under vår levnad att drabbas av någon form av funktionsnedsättning. En tillgänglig miljö är alltså viktig för alla (16).
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VIKTIGA BEGREPP
Aktivt liv
Aktivt liv innebär en fysiskt aktiv livsstil som integrerar fysisk rörelse i
vardagsaktiviteter, till exempel att cykla till olika destinationer, promenera
till affären och för att uträtta ärenden. Ett aktivt liv är alltså inte begränsat till
motion på fritiden.

Bostadsnära natur
Bostadsnära natur tar sin utgångspunkt i bostaden. Dess främsta kvalitet
ligger just i närheten till bostaden och kan ge en känsla av natur och grönska.
Forskning har visat att 300 meter är ett gränsvärde för hur långt man är
beredd att gå till ett grönområde för att man ska använda det ofta (17).

Byggd miljö
I detta sammanhang kan byggd miljö definieras som markanvändning,
transportsystem och utformningen av platser/detaljer i urbana miljöer som
tillsammans skapar förutsättningar för olika former av fysisk aktivitet.

Närmiljö
Den miljö som finns i nära anslutning till bostaden och som man själv
upplever vara inom bekvämt gångavstånd från bostaden, såsom grannskap,
stadsdel eller dylikt.

Promenadvänlighet
Promenadvänlighet innebär att utbud och service finns inom
promenadavstånd, att infrastrukturen är utformad så att man kan gå tryggt
och säkert, samt att fotgängaren har många olika valmöjligheter när det gäller
att ta sig till ett visst mål.

Stödjande miljö
En stödjande miljö i detta sammanhang är en miljö som underlättar ett aktivt
liv och den kan vara:
FYSISK, exempelvis standarden på gångbanor och god väghållning med
snöröjning under vintertid.
SOCIAL, exempelvis invånarnas initiativ till att hålla rent i parker samt
trygghetsvandringar.
POLITISK, exempelvis politikers beslut att rusta upp och förnya gång- och

cykelvägar, rekreationsanläggningar och grönområden.
Att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet innebär ofta åtgärder som rör
alla tre dimensionerna samtidigt.
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Hälsoeffekter av
fysisk aktivitet och utevistelse

fysisk aktivitet för äldre personer har
visat sig vara minst lika stora som för yngre individer. Det är med andra ord
aldrig för sent att bli fysiskt aktiv. Även en blygsam ökning av den fysiska aktiviteten kan innebära stora skillnader i välmående och hälsofördelar hos äldre
personer och deras möjlighet att behålla sitt oberoende (18, 19). Fysisk aktivitet kan också vara viktigt för att vidmakthålla sin funktionsnivå. Dessutom
kan redan uppkommen funktionsnedsättning bromsas om man är fysiskt aktiv
(20, 21). Därmed ökar möjligheterna för individen att vara självständig i det
dagliga livet och livskvaliteten kan bevaras (22).
Solljus, luft, närkontakt med utemiljöer och natur samt fysisk aktivitet har
oberoende av varandra effekter på äldre människors hälsa (se figur 2). Fysisk
aktivitet vid utevistelse kan förbättra hälsa och välbefinnande på många sätt,
exempelvis genom att stärka skelettet och motverka benskörhet, bevara muskulatur och rörlighet, motverka övervikt, förbättra sömnkvaliteten, motverka
depression och oro eller ångest samt genom att främja den sociala hälsan.
Dessutom motverkar fysisk aktivitet vid utevistelse kroniska sjukdomar som
hjärt-kärlsjukdom och stroke, minskar halten av triglycerider i blodet, minskar risken för fysisk funktionsnedsättning, minskar dödligheten i cancer samt
ökar oberoendet med 5–10 år. I behandlingsprogram där utevistelse ingår som
en komponent har det visat sig att äldre patienter får ökad koncentrationsförmåga, positiv inverkan på diastoliskt blodtryck, minskad oro eller ängslan och
minskad depression samt färre sjukdomssymtom för patienter med Alzheimers
sjukdom. Utevistelse i dagsljus medför att människokroppen kan tillgodogöra
sig vitamin D, som är viktig för att inte skelettet ska urkalkas. Det är särskilt
viktigt att vistas utomhus på vintern när det är ont om dagsljus (23).

Hälsovinsterna med regelbunden

förklaringar till positiva effekter av utevistelser

Påverkan av ljus,
luft och temperatur

Påverkan
av miljö

Påverkan
av aktivitet

Figur 2. Utevistelsens betydelse för människors hälsa (23).
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För mig handlar det om inlevelse. Vi hoppas väl alla på att få bli gamla en gång, självklart
vill vi även då kunna njuta av livet utanför bostaden och inte känna oss instängda! Hur
kan vi annars stimuleras till sinnen och intellekt? Jag hoppas att teven inte kommer
ersätta mina egna upplevelser när jag är gammal och jag hoppas att miljön som omger mej
kommer att göra det praktiskt möjligt för utflykter både i den nära omgivningen och längre
bort så att jag kan känna mig trygg och säker även om mina fysiska förmågor minskat.
anna bengtsson, landskapsarkitekt och doktorand vid sveriges lantbruksuniversitet i alnarp
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EXEMPEL PÅ HÄLSOEFFEKTER AV UTEVISTELSE:
 Skelett stärks och benskörhet motverkas
 Muskulatur och rörlighet bevaras
 Övervikt motverkas
 Sömnkvaliteten förbättras
 Depression och ångest motverkas
 Motståndskraften mot infektioner ökar
 Stresstoleransen höjs
 Akut hjärtåkomma motverkas (dock ej vid stark kyla)
 Socialt liv främjas och ensamhet motverkas (24)
 Muskelspänningar minskar
 Positiva förändringar sker i hjärnans aktivitet
 Pulsen sänks
 Blodtrycket sänks
 Smärta lindras
 Läkemedelskonsumtionen minskar
 Sjukhusvistelser blir kortare
 Koncentrationen och uppmärksamheten förbättras
 Välbefinnandet ökar
 Hormonbalansen förbättras (25)
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Det finns teorier som pekar på att de miljöer vi visuellt föredrar och som vi
tycker om att vistas i också är miljöer som gynnar vår återhämtning och inverkar positivt på tillfrisknandet (26). Natur, vatten och vegetation gynnar vårt
mentala välbefinnande. Eftersom människan är en biologisk varelse anpassad
att leva i naturmiljö går det åt mycket energi till att vistas i staden. I naturen
kan vi hantera de flesta intryck och våra sinnen kan stimuleras utan att det tar
på krafterna. Naturen ger oss vaken vila och stimulerar till reflektion (23). Att
många människor uppfattar naturen som en plats där man mår bra, känner
sig avspänd, harmonisk och fylls på med kraft tycks vara ställt utan tvivel.
Men många gånger kan den som har störst behov och önskan att ta del av
naturen som kraftkälla också ha svårast att ta sig dit, till exempel på grund
av nedsatt rörlighet eller smärta (27). I en studie där äldre själva fick svara på
vilka faktorer i den lokala utemiljön som främjar deras hälsa förmedlades fem
faktorer som viktiga; renlighet och inga föroreningar, fridfullhet och tystnad,
främjande av motion, underlättande av social interaktion samt att miljön var
emotionellt upplyftande (28).
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VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET?
Fysisk inaktivitet orsakar cirka 600 000 dödsfall varje år och leder till att 5,3
miljoner friska levnadsår går förlorade på grund av förtida död och sjukdom
i Europa (29). Fysisk inaktivitet ökar kraftigt risken för många kroniska
sjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, högt blodtryck,
benskörhet, depression och vissa former av cancer, medan regelbunden
fysisk aktivitet och motion är en påtaglig ”friskfaktor” som främjar hälsa,
välbefinnande, livskvalitet och kroppsliga funktioner. Den kognitiva funktionen
kan förbättras och demens bland äldre personer kan förebyggas av fysisk
aktivitet (30, 31). Stillasittande livsstilar, tillsammans med felaktiga kostvanor,
är även den primära orsaken till den dramatiska ökningen av övervikt och fetma
som skett de senaste trettio åren (6).
Fysisk inaktivitet orsakar samhället stora kostnader varje år. Därutöver
tillkommer sjukdomsbördan och det mänskliga lidandet. Vetenskapliga studier
visar att inaktiva människor har markant högre sjukvårdskostnader än aktiva,
och en ökning av hälsofrämjande fysisk aktivitet hos tidigare inaktiva personer
kan leda till stora besparingar för samhället (31).
Det är svårt att exakt beräkna hur mycket fysisk inaktivitet kostar det svenska
samhället. Världshälsoorganisationen (WHO) (29) beräknar att kostnaden för
en nation med 10 miljoner invånare, där hälften av invånarna är otillräckligt
fysiskt aktiva, uppgår till mellan 7 och 8 miljarder kronor eller 2 200 till 4 400
kronor per person och år. En svensk rapport beräknade kostnaden i Sverige till
6 miljarder kronor år 2003 (32), oberoende av kostnaden för övervikt och fetma.
Sannolikt är den totala kostnaden högre eftersom alla kroniska sjukdomar som
har ett samband med en stillasittande livsstil inte är inräknade. Övervikt och
fetma kostade det svenska samhället ytterligare 16 miljarder kronor år 2003 (33).
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Rekommendation för fysisk aktivitet

Den svenska rekommendationen för den vuxna befolkningen lyder:
”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad.
Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga
mängden eller intensiteten.”

I övrigt gäller:
 Man kan uppnå samma hälsovinster genom att träna åtminstone 3 × 30
minuter med hög intensitet varje vecka.
 De som är mest stillasittande har mest att vinna på att öka sin aktivitet.
 Fysisk aktivitet kan ackumuleras i kortare tidsperioder per pass under
dagen.
 För att förebygga viktuppgång krävs 45 till 60 minuter fysisk aktivitet på
minst måttlig nivå varje dag.
 För att uppnå viktstabilitet eller viktminskning bör man vara aktiv 60 till 90
minuter per dag på minst måttlig intensiv nivå.
 Äldre personer rekommenderas anpassad styrke-, balans- och rörelseträning (34).
Världshälsoorganisationen (35) har föreslagit hur olika grupper i befolkningen
kan uppnå den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet. Pensionärer föreslås ta:
 dagliga promenader, cykla, renovera i bostaden, arbeta i trädgården
 alla tillfällen i akt till rörelse, exempelvis använda trappor och utföra hushållsarbeten
 långpromenader, cykla eller simma under helgerna.
Enligt nya rekommendationer för äldre från American Heart Association och
The American College of Sports Medicine (36) bör äldre utföra:
 styrketräning två dagar i veckan – för att bygga upp eller bevara muskelstyrka och uthållighet
 rörlighetsträning två dagar i veckan under 10 minuter per gång – för ökad
eller bibehållen rörlighet
 balansträning – för att förbättra eller bibehålla balansen och minska risken
för fallskador.
För mer ingående råd om fysisk aktivitet och träning för äldre och personer
med funktionsnedsättning eller sjukdom rekommenderas skriften FYSS 2008
(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) (22).
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Idrottsrörelsens övergripande ambition i folkhälsoarbetet är idrott hela livet! Intresset och
motivationen för idrott upp i åren har utvecklats i takt med att livslängden ökar. I dag är det
många tusentals utövare i åldersgrupperna 50–70 år och ännu äldre som kontinuerligt tränar/tävlar/motionerar i golf, skidor, bowling, cykling, paddling, skridsko, simning m.m. Men
ännu fler bedriver en lågintensiv fysisk aktivitet och idrottsverksamhet som inte kräver speciella anläggningar eller lokaler, exempelvis bordtennis, stavgång, gymnastik, boule m.m. Det
alla upplever oavsett ålder, aktivitetsform, intensitet och fysisk miljö är en förbättrad livskvalitet, både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt genom att delta i föreningsdrivna aktiviteter.
Motion och idrott är kul, bara den anpassas till den miljö, plats och aktivitet man själv finner
lämplig. lars allert, riksidrottsförbundet, motion och hälsa
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I vilken utsträckning är äldre
fysiskt aktiva och på vilket sätt?

Graden av fysisk aktivitet minskar med stigande ålder (37), framför allt de
intensiva inslagen, medan måttlig aktivitet såsom promenader ökar. Äldre personer över 80 år, sjuka och personer som medicinerar är minst aktiva (38).
Många studier har dock troligen underskattat äldres fysiska aktivitet eftersom
de framför allt har granskat träning på fritiden och fysiskt krävande arbetsuppgifter. Flera av de aktiviteter som äldre personer kan ägna sig åt, som trädgårds- och hushållsarbete, har inte studerats lika ingående (10).
Kvinnors sämre förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv har påtalats som
en viktig förklaring till skillnaderna i aktivitetsmönster mellan äldre män och
kvinnor. Män har visat sig vara mer fysiskt aktiva totalt sett, medan kvinnor
är mer sysselsatta med hushållsarbete. Kvinnor upplever också fler individuella
och miljömässiga hinder (39).

Andel fysiskt aktiva, minst 30 min/dag (%)
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Figur 3. Andel fysiskt aktiva i olika åldersgrupper, 16–84 år, 2007, i procent. Källa:
Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor?, Statens folkhälsoinstitut (14).
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Enligt den nationella folkhälsoenkäten år 2007, Hälsa på lika villkor? (14) var
62 procent av männen och 54 procent av kvinnorna i åldrarna 65 till 84 år
fysiskt aktiva enligt rekommendationen om minst 30 minuter per dag på minst
måttlig ansträngningsnivå. Både bland män och kvinnor i denna åldersgrupp
var andelen fysiskt aktiva mindre än i yngre åldersgrupper. Andelen som levde
upp till den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet sjönk från år 2004 till år
2007, både bland män och kvinnor i åldrarna 65 till 84 år. Av de svårt rörelse
hindrade och hjälpberoende personerna över 65 år utövade 75 procent inte
någon motion alls. Motsvarande siffra för samtliga äldre var 25 procent (40).
Andelen män och kvinnor i åldrarna 65 till 84 år som var stillasittande på
sin fritid var 17 respektive 20 procent, år 2007. Bland båda könen var andelen
större i den angivna åldersgruppen jämfört med i yngre åldrar (14).
Äldre är kanske den generationsgrupp i samhället som sätter allra högst
värde på naturen och att vistas där (41). Samtidigt är äldre mindre benägna att
delta i utomhusaktiviteter jämfört med yngre personer, bland annat på grund
av ett större beroende av passiva aktiviteter och verksamheter nära det egna
hemmet (42). De senaste årtiondena har det dock blivit betydligt fler äldre som
anger att de promenerar regelbundet och vistas i naturen (43).
I en undersökning (44) visade det sig att naturbaserade aktiviteter är viktigast för hälsa och välbefinnande för äldre personer. Exempel på sådana aktiviteter är friluftsliv, trädgård/fritidshus, bad/båt, umgänge med sällskapsdjur
och motion. Promenader är den vanligaste fysiska aktiviteten för både män
och kvinnor. Därefter kommer trädgårdsarbete och sedan utflykter för kvinnor, medan byggnadsarbete kommer på tredje plats för män (45). I en studie
bland äldre från Nederländerna visade det sig att möjligheten är mindre att
äldre deltar i idrottsaktiviteter om de bor i en stad jämfört med om de bor i en
landsort. De som bodde i välbärgade bostadsområden idrottade också mer på
fritiden (46).
Riksidrottsförbundets statistik visar att nästan fyra av tio tillfrågade mellan
60 till 70 år motionerar två gånger i veckan eller oftare. Den i särklass populäraste motionsformen i åldersgruppen 50–70 år är att promenera. Därefter
följer gympa, aerobics, cykling, golf, joggning och styrketräning (47).
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Närmiljöns betydelse

Alltmer avtagande kapacitet ,

som inträffar vid åldrandet, kan innebära en
dramatisk minskning av möjlighet till och en önskan om att vara fysiskt aktiv
i den byggda miljön. Långsammare gånghastighet, försämrad syn- och hörselförmåga och andra problem övertygar många gånger äldre att det bästa valet
är att inte utsätta sig för den byggda miljön (48).

Bostaden och bostadsområdet
Närmiljön är särskilt viktig för äldre. Utsikten från fönstren, vistelse på balkongen, vid entrén eller uteplatsen kan vara den första kontakten med närmiljön. Om närmiljön är bra utformad kan den användas mycket och locka ut
människor, medan en dåligt utformad närmiljö innebär hinder och att äldre
inte alls kommer ut (23).
Ett områdes sociala problem och oroligheter minskar sannolikt äldres
fysiska aktivitet och försämrar förutsättningarna att leva oberoende. Problem
som visat sig medföra en speciellt ökad risk kan vara höga ljud, undermålig
belysning och hög trafikvolym (49). Även den sociala sammanhållningen eller
medborgarandan i ett bostadsområde verkar ha betydelse för äldres aktivitetsvanor. Äldre som rapporterat en god social sammanhållning i sitt bostadsområde har även högre nivåer av fysisk aktivitet. Det finns troligen även ett
samband i den andra riktningen; fysisk aktivitet och mer utomhusvistelse i
närmiljön kan generera bättre social sammanhållning (50, 51).

Varierad markanvändning och mångfald
Äldre med och utan funktionsnedsättning som bor i områden med varierad
markanvändning, det vill säga en mångfald av närliggande utbud, såsom parker, cykelbanor och närbelägen handel, har högre grad av oberoende än andra
äldre (52). Det kan även vara betydelsefullt att informera om bland annat det
befintliga utbudet och promenadmöjligheter i lokalsamhället, då det har visat
sig att lågaktiva och äldre personer inte alltid är medvetna om det utbud som
faktiskt finns i närmiljön (53). Ett tillfälle till informationsspridning kan till
exempel vara vid uppsökande hembesök hos äldre. En trolig konsekvens av
att närmiljön skapar hinder för rörlighet är bland annat nedsatt mental hälsa
för de äldre som bor i området (54). Fysiska egenskaper i bostadsområdet kan
vara helt avgörande för om äldre kan röra sig ute på egen hand och följaktligen
om de kan bo kvar i området (55).
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Äldres bostad måste utformas så att den stimulerar fysisk aktivitet, inte passificerar. Inomhus bör man bygga så att äldres möjligheter att klara sig själv i kök och badrum understöds
liksom möjligheten att komma ut i friska luften och där kunna röra sig i naturen. Liksom
när det gäller barn handlar det om hjälp till självhjälp. barbro westerholm, professor,
ordförande i sveriges pensionärsförening (spf), riksdagsledamot, före detta
chef på socialstyrelsen
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Andra faktorer som har visat sig ha samband med utövandet av fysisk aktivitet
bland äldre är om det finns kuperad terräng, promenad- och cykelstråk, gatubelysning, bra utbud av närliggande anläggningar och att se andra motionera
i närområdet (56). Branta backar på närliggande gator, lösspringande hundar
och bristfällig attraktivitet i närmiljön har i stället samband med en stillasittande livsstil hos äldre kvinnor (57, 58).

Promenadvänlighet
Människor som bor i promenadvänliga bostadsområden är mer fysiskt aktiva
(59) totalt sett jämfört med boende i mindre promenadvänliga områden. Studier
visar skillnader i grad av fysisk aktivitet på upp till 70 minuter mer per vecka
av hälsofrämjande fysisk aktivitet (60, 61) samt att andelen människor med
fetma som bor i promenadvänliga områden är mindre (61). Bostadsområden
med goda förutsättningar för promenader och god tillgång till anläggningar
har visat sig främja promenadmönstret över tid (62). Faktorer som gör närmiljön promenadvänlig är exempelvis högre boendetäthet, variation i utbud och
service, tillgänglighet, vägförbindelser, estetik samt promenad- och trafiksäkerhet (61). Andra egenskaper som uppfattas som tilltalande för promenader
är backar och/eller trappor, övergångsställen, träd längsmed promenadvägen,
trädgårdar och leder genom parker och stadscentrum. God promenadvänlighet för äldre kan tillgodoses om omgivningen gör promenaden enkel, bekväm
och trygg (64). Skräp på gator, tätt bebodda områden samt höga byggnader
förknippas negativt med promenader (63). Stora hinder för att äldre ska kunna
promenera har visat sig vara trafik och felaktigheter i omgivningen som ökar
risken för fallolyckor (64).
Då promenader är den vanligaste formen av fysisk aktivitet för äldre (45,
47) är det viktigt att närområden utformas med tanke på detta. Stödjande miljöer för promenader medför inte endast att äldre promenerar i högre grad utan
kan också ge andra nyttoeffekter, såsom att erbjuda platser där människor kan
mötas, umgås och njuta av naturen (65).

Utbredning av städer
– ett hot mot närnaturen och tillgängligheten
Sverige är ett starkt urbaniserat land, där 80 procent av befolkningen bor i
tätort. Trots detta är Sverige ett av få länder i Europa som har god tillgång till
natur och grönska i och nära städerna. Men grönområdena minskar när städerna och tätorterna expanderar. Tillväxten tar nästan alltid den bostadsnära
naturen i anspråk (17). Som nämnts tidigare är de positiva hälsoeffekterna av
rörelse utomhus och i naturen många samtidigt som naturvistelse värderas högt
av äldre (41). Därför bör vi värna om de grönområden som finns. För att säkra
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tillgången till bostadsnära natur bör tre aspekter beaktas i planeringen, gestaltningen och förvaltningen av den bostadsnära naturen. De tre aspekterna är:
 Tillgång – den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör
 Nåbarhet – den faktiska och upplevda tillgängligheten till denna natur
 Kvalitet – den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden
Bostadsnära natur av hög kvalitet bör vara nåbar för alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättningar, socioekonomisk status och ålder. Under år 2007
gav Boverket ut en inspirations- och vägledningsskrift benämnd Bostadsnära
natur (17). Skriften syftar till att ge stöd åt kommunerna i deras arbete med att
säkra tillgången till de grönområden som finns nära bostäderna – den bostadsnära naturen.
Grönområden som är tilltalande och som saknar inslag av obehag förknippas bland äldre med promenader som ger återhämtning. Det kan till exempel
vara områden som är välkomnande, avslappnande, har plats för träd och plantor, ger bra möjligheter för samtal med människor samt är bra för barn att leka
i. Hundar, hundlortar och ungdomsgäng som driver runt i området uppfattas
som otrevligt. Promenader i transportsyfte bland äldre främjas av att grönområden kan nås genom bra vägar och kommunikationsmedel. Vidare uppfattas
det attraktivt om området har många bra anordningar, exempelvis toaletter
och skydd av olika slag för vind, regn och sol, samt att där arrangeras många
aktiviteter (68).
Stadsutbredningen (urban sprawl) har visat sig ha samband med ökad
kroppsvikt, fetma och är förenad med kroniska sjukdomar (61, 66, 67).
Utbredningen av städer har bland annat inneburit att bostäder, affärer, arbetsplatser och rekreationsområden placeras långt ifrån varandra och separeras av
större vägar, landskap och parkeringsplatser (19). Antalet traditionella dagligvarubutiker i landet har minskat från 23 000 till 7 000 under den senaste
30-årsperioden. Ökningen av externhandeln (såsom stormarknader utanför
stadskärnorna) har gått fortare och längre i Sverige än i flertalet andra europeiska länder (8). För att transporter till och från externhandel ska kunna ske på
ett smidigt sätt har denna utveckling medfört ett ökat bilberoende och de givna
förlorarna är äldre som inte har bil (8, 19).
En politik som starkt begränsar stadens utbredning kan leda till högre nivå
av fysisk aktivitet på fritiden och aktiva transporter i pendlingssyfte hos en
befolkning. Dessutom kan lagstiftning som begränsar stadsutbredning också
leda till en ökad fysisk aktivitet till skillnad från områden som inte har tagit
sådana beslut (69).
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Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Trygghet, säkerhet och tillgänglighet är viktiga bestämningsfaktorer i
miljön för fysisk aktivitet bland äldre. Ofta hänger dessa tre bestämningsfaktorer ihop och överlappar varandra. Till exempel kan en parkbänk upplevas
som en trygghet, den är också en säkerhet om man blir trött och ett eventuellt fall kan undvikas. Även vetskapen om att parkbänkar finns utplacerade
efter en given sträcka kan innebära att miljön blir tillgänglig, eftersom det kan
medföra att äldre vågar ta sig ut. Ett antal studier har samstämmigt visat att
trygghet och säkerhet är mycket viktiga för äldres fysiska aktivitet (70-73).
Tillgänglighet till faciliteter på ”bekvämt avstånd” för äldre har ett starkt samband med regelbunden fysisk aktivitet (71-75) även om man inte har sett något
sådant samband i alla studier (58, 76, 77).

Trygghet
Oro för att drabbas av våld är ett betydande hinder för utomhusvistelse för
många äldre, inte minst under kvällstid, och den oron ökar med stigande ålder
(78, 79). Ju längre tid en individ har bott inom ett och samma område, desto
mindre är dock rädsla för våld och utomhusvistelse (79). Att bo i områden
med mer psykosociala faror kan också innebära att äldre är mer benägna att
bli överviktiga och feta samt äta ohälsosammare mat (80). Andelen av den
svenska befolkningen som avstått från att gå ut på kvällen är störst hos de
allra äldsta (33 procent i åldern 75–84 år) följt av de yngre äldre (24 procent i
åldern 65–74 år) och medelålders (15 procent i åldern 55–64 år). I den vuxna
befolkningen i stort anger 16 procent att de har avstått från att gå ut av samma
anledning (78). Resultat från en australiensisk studie (81) visade att en ömsesidig och förtroendefull relation till grannarna var viktigt för att äldre kvinnor,
som bodde ensamma, skulle känna sig tillfreds och säkra i grannskapet. Äldre
kan också vara rädda för att vistas i skogsområden på grund av att de uppfattar sig bräckliga, har nedsatt rörlighet och känner sig utsatta (82).
Bland ålderspensionärer är isolerade platser utan sittplatser ett framträdande hinder för utevistelse, speciellt om de promenerar ensamma. Sådana
platser skapar oro, dels för risken att ramla och att ingen kan komma till
undsättning, dels för risken att råka ut för våld. Viktiga förutsättningar för
utevistelse är skötseln av närmiljön, särskilt snöröjning av gångbanor och
trottoarer. Även fler bänkar längs gångbanor, väl avgränsade gångbanor och
säkrare övergångar vid vägkorsningar är av stor betydelse för att uppmuntra
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utevistelse (83). Avgränsade gångbanor kan exempelvis tydligt separera gångtrafikanter från motorfordon och cyklister och därmed vara säkrare och tryggare. Träd, buskar och blommor har visats vara angelägna inslag för att skapa
trivsel utomhus, medan ojämnheter, trottoarkanter, gator, buller, trafik och
luftföroreningar är hinder för utevistelse (84).

Säkerhet – äldre, en högriskgrupp
Trafikmiljö
När det gäller transport är äldre en av de mest sårbara grupperna, eftersom
människor får en sämre förmåga att hantera komplicerade trafiksituationer
med stigande ålder. Trafikmiljön är dessutom i allmänhet inte speciellt ”förlåtande” för misstag. Konsekvenserna av riskerna i trafikmiljön blir att äldre
tvingas minska sin rörelsefrihet (85). Äldre är överrepresenterade vid dödsfall
i cykelolyckor. Av alla cyklister som dödas varje år är omkring hälften 65 år
eller äldre, trots att endast 15 procent av alla cykeltrafikanter är i den åldern
(86). Det är vanligare att äldre i småstäder cyklar jämfört med äldre i storstäder. Anledningarna är att biltrafiken är lugnare och trafikmiljön är mindre
komplicerad i småstäder (87). Fotgängare som är över 60 år löper mer än fyra
gånger så hög risk att förolyckas vid kollision med en bil jämfört med yngre
personer (88). Äldre är oftare än yngre mer försiktiga i specifika trafiksituationer och uttrycker oftare tvivel på sin egen förmåga (89). Oro för trafiken
kan försämra förutsättningarna till fysisk aktivitet. Dessutom kan det leda till
osäkerhet, ängslan och stress, vilket i sin tur kan öka risken för social isolering,
minskad tillit till andra människor och minskat socialt nätverk i närmiljön
(90). Äldre människor värdesätter övergångsställen, trafikljus i vägkorsningar
och cykelbanor i större utsträckning än vad yngre grupper gör, eftersom det
upplevs som farligt att korsa vägar där dessa anordningar saknas (89). Äldre
kan behöva mer tid på sig för att korsa vägar, därför kan tillräckligt med tid för
detta vara en trygghets- och säkerhetsåtgärd som är betydelsefull (8).
Riksdagens beslut om nollvisionen innebär att den långsiktiga ambitionen
för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller allvarligt skadas. I verkligheten avlider dock 400 personer varje år till följd av olyckor på gator och vägar.
Vidare skadas tusentals så svårt att de får bestående men (5). Med beaktande
av gångtrafikanters, cyklisters och äldres behov är infrastrukturen för gångoch cykeltrafik för närvarande bristfällig. Bristerna leder till höga olycksrisker
(91). En stor majoritet av den motoriserade trafiken i tätorter bryter mot gällande hastighetsbestämmelser, vilket gör bostadsområden otrygga och försämrar förutsättningarna för fysisk aktivitet, speciellt för äldre (92).
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Författaren George Eliot har skrivit: ”Rosor regnar aldrig ner från himlen vill du få fler rosor,
får du plantera fler rosenbuskar”. Om vi använder samma tankegångar när det gäller äldre
och fysisk aktivitet innebär det att: Vill vi stimulera äldre till fysisk aktivitet måste vi erbjuda
dem närhet till attraktiva och bra miljöer för fysisk aktivitet. Miljöer som är lättillgängliga
och ger möjlighet till både aktivitet och avkoppling. Miljöerna måste vara lättillgängliga och
trygga för alla, även för dem som har försämrad rörelsefunktion. Detta är en förutsättning för
att det övergripande folkhälsomålet ska kunna uppnås. Samhällsplanerare och beslutsfattare
måste tänka sig in i hur det är att vara äldre för att förstå deras situation och deras behov,
lyssna på dem och involvera dem i beslutsprocessen. anna thille, före detta utredare
vid statens folkhälsoinstitut och tidigare folkhälsoansvarig vid sveriges
pensionärsförbund
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Fall
Äldre som faller är en stor och tilltagande skadeorsak med höga behandlingskostnader och många gånger död som följd. Med tanke på att andelen äldre i
befolkningen fortsätter att öka kommer den negativa utvecklingen av dödsfall
till följd av fallolyckor med stor sannolikhet att fortsätta. I nuläget ökar antalet dödsoffer till följd av fall till och med snabbare än vad som motiveras av att
de äldre blir allt fler (93). Varje år dör över 1 000 personer över 65 år till följd
av fallolyckor. Olyckorna inträffar oftast i bostaden. Kostnaderna för detta
är drygt fem miljarder kronor per år (5). De flesta olyckor med dödlig utgång
drabbar män och äldre personer. Inom nästan alla olyckstyper svarar äldre (65
år och äldre) för en majoritet av dödsfallen (93). En miljö som har bristfällig
belysning, halkigt eller ojämnt underlag och saknar handräcken ökar risken
för fallskador.
En äldre person som bor i ett osäkert område med flertalet fysiska barriärer
är mindre benägen att gå ut och har därmed en ökad risk för isolering, depression, minskad kondition och ökade rörlighetsproblem (11). Det har också visat
sig att äldre som är väldigt rädda för att falla är mindre fysiskt aktiva jämfört
med äldre som inte är rädda för att falla. Äldre som är rädda begränsar sin
aktivitet för att förhindra fall utomhus och fallen inträffar också oftare när de
väl är aktiva (94). Skötsel av gångbanor och trottoarer är särskilt viktiga för
den fysiska säkerheten. Bristfällig snöröjning och skötsel upplevs som hinder
för att gå ut. Fler sittplatser utmed gångbanor, väl avgränsade gångbanor samt
säkrare övergångar efterfrågas i hög grad (23).
Konstruktionen av golv- och markbeläggningar kan påverka säkerhetsuppfattningen hos äldre personer. Golvbeläggningar kan tillsammans med ljussättning förmedla viktig information om säkerheten. Den viktigaste egenskapen
för säkerhet är strukturen i underlaget. Äldre uppfattar till exempel blanka
golv som osäkra, medan en jämn golvyta med viss struktur uppfattas som
säkrare (95).

Tillgänglighet
Äldres fysiska aktivitet påverkas av hur nära affärer och service finns, infrastruktur som underlättar promenad, bostadsområdets attraktivitet och tillgången till kollektivtrafik (63, 96). Dessutom har man sett samband med högre
nivå av promenader bland äldre i bostadsområden med hur tätt det är mellan
arbetsplatser, hem, parker och grönområden för rekreation, antalet korsningar
i vägnätet (97) samt promenadvänligheten (98).
Lättillgänglig natur innebär att även den som har svårt att röra sig i terrängen ska ha möjlighet att ta del av naturen. Tillgänglighet är dock inte bara
av fysisk innebörd utan innefattar även en mental sådan. Ovana och otrygghet
hindrar många från att ta sig ut i naturen. Därför är det även viktigt att naturen
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görs tillgänglig med hjälp av bra information, kartor, skyltning, närnaturguidningar och så vidare (27).
Forskning visar att för att främja fysisk aktivitet och behålla regelbundenheten i utövandet över tid hos äldre krävs satsningar på en infrastruktur som
möjliggör ett smörgåsbord av aktiviteter som är speciellt anpassade för målgruppen och som skapar lokala mötesplatser (99). Det är också viktigt med val
av plats för en aktivitet, till exempel motionsgympa. Positivt är om platsen är
tillgänglig i bostadsområdet eller har närhet till kollektivtrafik (100).
Flest hinder för rörelse finns ofta i den yttre miljön, till exempel gatumiljön.
Trottoarkanter, trappor, avsaknad av gångbanor, branta lutningar, nivåskillnader, markbeläggningens beskaffenhet samt svårigheter för personer med
nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt är några av hindren. De ofta långa
avstånden, bland annat för att komma förbi hindren, medverkar dessutom till
ytterligare fysisk ansträngning. Stigar och passager över gräsområden innebär
svårigheter med rörligheten och att behålla balansen (66, 101). Även vägarbeten, oljud, föroreningar, skräp, brottslighet, djur, otillräcklig underhållning
och skötsel, trafiktäthet samt parkerade fordon på smala vägar är andra hinder
i utemiljön för äldre (12). Tillgång till transportsystemet har betydelse för tillgängligheten när det gäller till exempel arbete, kultur och sociala aktiviteter.
Dessa förhållanden skapar tillsammans en grund för ekonomisk och social
trygghet och är därmed viktiga bestämningsfaktorer för hälsa (5, 101).
För att främja ett aktivt liv för människor med fysiska funktionsnedsättningar är det viktigt med omfattande stöd (ju fler, desto bättre) i miljön som
möjliggör rörlighet, både vad gäller fysisk aktivitet på fritiden samt vid aktiva
transporter (102). Människor med olika funktionsnedsättningar har olika
behov vad gäller miljöns utformning, behov som skiljer sig även mellan individer med samma typ av funktionsnedsättning. För till exempel människor
med kognitiva funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörning är det viktigt
att miljön är lättorienterbar, vilket till exempel kan innebära behov av tydliga lättförståeliga skyltar och få riktningsändringar. Människor med nedsatt
rörlighet kan ha behov av exempelvis plana förflyttningar med fast underlag,
rymliga utrymmen, breda passager (för exempelvis rullstolsanvändning), hiss,
lättöppnade dörrar, sittmöjligheter utefter långa förflyttningsvägar, ledstänger
samt lågt placerade skyltar, receptionsdiskar och kontantautomater. Några
viktiga behov för synskadade kan vara ledstråk, tydliga skyltar och markering
av hinder, till exempel trappor. Det är vanligt att äldre människor har flera
funktionsnedsättningar samtidigt, exempelvis gångsvårigheter, nedsatt räckvidd, dålig syn och hörsel, nedsatt känsel med mera. Funktionsnedsättningarna kanske var för sig är ganska lindriga, men kombinationen av flera kan
medföra svåra problem. Därför kan det innebära att äldre människors möjligheter att klara sig själva är begränsade av miljöns utformning (16). I boken
Bygg ikapp handikapp (16) finns utförliga beskrivningar på vilka lösningar
och mått som behövs för att miljön ska vara tillräcklig för personer med olika
typer av funktionsnedsättningar.
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I en omfattande svensk studie, Tillgänglighetsvillkor i svenska städer TVISS
(103) kan exempelvis konstateras att mellan 5 och 13 procent av tätortens
befolkning kunde, om de hade nedsatt syn, gå till en busshållplats. Motsvarande andel personer med nedsatt rörlighet som kunde gå till busshållplats
var mellan 2 och 7 procent. I studien kan man läsa vidare om tillgängligheten
i svenska städer i relation till kraven på trafikmiljön som olika brukargrupper
ställer.
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Att åldras leder inte i sig till ett ökat nyttjande av hälso- och sjukvårdsresurserna.
Det som orsakar ökad hälso- och sjukvårdsanvändning är sjukdom. g. guyatt (124).
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Förutsättningar för ett aktivt åldrande

och tillgängliga produkter (exempelvis buss med låg
entré) ökar möjligheterna till att klara det dagliga livet på egen hand (66). Ett
flertal studier har visat att aktivitet i olika former ger positiva effekter på hälsa
och välbefinnande högt upp i åren. Det gäller både fysiska aktiviteter och delaktighet i kulturella och sociala sammanhang (13).
Världshälsoorganisationen (WHO) har skapat en policy för aktivt åldrande
(active ageing). I skriften definieras aktivt åldrande på följande sätt: ”Active
ageing is the process of optimizing opportunities for health, participation and
security in order to enhance quality of life as people age” (104). Att vara aktiv
betyder i detta sammanhang deltagande i sociala, ekonomiska, andliga, kulturella och medborgerliga frågor. WHO anger åtta bestämningsfaktorer för ett
aktivt åldrande, två av dessa, genus och kulturella värderingar och traditioner,
skär genom de sex övriga som är:
 sociala faktorer (bland annat utbildning, läskunnighet, mänskliga rättigheter, socialt stöd, förebyggande av våld och övergrepp)
 personliga faktorer (bland annat biologi och genetik, anpassningsförmåga)
 hälso- och sjukvård samt socialtjänst (bland annat hälsofrämjande arbete,
sjukdomsförebyggande arbete, långtidssjukvård, primärvård)
 faktorer i den fysiska miljön (bland annat stadsmiljöer/landsbygd, boende,
skadeförebyggande arbete)
 ekonomiska faktorer (bland annat inkomst, arbete, sociala skyddsnät)
 beteendefaktorer (bland annat fysisk aktivitet, hälsosam kost, minskat
tobaksbruk, kontroll av alkoholproblem, felaktig läkemedelsanvändning)
(104).
En tillgänglig miljö

I slutbetänkandet från Socialdepartementet, Senior 2005 (13), konstateras att
man delar den bedömning som WHO gjort att aktivt åldrande handlar om
att fortlöpande kunna vara delaktig i sociala, ekonomiska, andliga, kulturella
och medborgerliga frågor. Det fastslås vidare att ”Insatser för att uppnå aktivt
åldrande bör minska skillnader mellan kvinnor och män samt mellan socioekonomiska grupper och utformas med uppmärksamhet på förhållandet mellan generationer. Ytterst handlar aktivt åldrande om beslut som enskilda människor själva fattar om livsstil och levnadsförhållanden. En central uppgift för
myndigheter och andra aktörer är att skapa förutsättningar för den enskildes
egen planering och eget ansvarstagande för ett aktivt åldrande” (13).
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Inriktningsdokument

till insatser i den bebyggda miljön för att
underlätta för äldre att vara fysiskt aktiva. Inriktningsdokumenten, både de
nationella och internationella, blir vägledande i det lokala och regionala samhällsbyggnads- och folkhälsoarbetet.

Nedanstående dokument ger stöd

Plan- och bygglag (1987:10) samt
plan- och byggförordning (1987:383)
Plan- och bygglagen uttrycker generellt att den bebyggda miljön alltid ska
utformas med hänsyn till behovet hos personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda miljön.
Mer specifikt uttrycks att tomt, allmän plats och område för andra anläggningar än byggnader ska anordnas på ett sådant sätt att de kan användas av
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska enkelt
avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas
(105).
Regeringen har genom plan- och byggförordningen (106) bemyndigat
Boverket att meddela de föreskrifter och allmänna råd som behövs för den
praktiska tillämpningen av de ovan nämnda bestämmelserna. Boverket har
med stöd av bemyndigandet meddelat föreskrifterna och allmänna råden om
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar
än byggnader (107). De har även tagit fram föreskrifterna och allmänna råden
om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten
har tillträde och på allmänna platser (108).

Regeringens proposition 2007/08:110
En förnyad folkhälsopolitik
Enligt regeringens bedömning är äldre en särskilt angelägen målgrupp för det
hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Skälen för bedömningen är att allt fler studier visar på positiva effekter av förebyggande insatser för äldre och att sådana
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insatser är mycket kostnadseffektiva. Dessutom ökar andelen äldre i befolkningen och allt fler överlever till riktigt höga åldrar. Vidare står att hälsofrämjande och sjukdomspreventiva insatser kan skjuta upp funktionsnedsättning
och beroende, vilket ökar äldre personers välbefinnande och livskvalitet samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg kan minska. Medellivslängden
ökar och detta ställer även krav på samhällets insatser och den fysiska tillgängligheten i samhället.
I propositionen betonas också vikten av att belysa åldrande som medför
möjlighet till mognad, visdom och glädje över att leva ett långt liv. Hälsa i vid
mening omfattar allt från kost och motion till yttre miljöer och relationer och
handlar om att få leva ett så friskt liv som möjligt. Ett utbud för äldre med
olika verksamheter – intellektuella, sociala och fysiska – är av stor vikt för att
främja hälsa. Utbudet måste anpassas genom att göra aktiviteterna mer tillgängliga, det vill säga att erbjuda aktiviteter i den äldres närmiljö och allmänt
skapa miljöer som är trygga och inbjuder till gemenskap och fysisk aktivitet.
Regeringen vill öka äldres livskvalitet genom aktivitetsprogram och mötesplatser i närområdet. Detta för att underlätta tillgänglighet till aktiviteter och
skapa miljöer som är trygga och inbjuder till gemenskap och möjlighet till
fysisk aktivitet. Man ser även att en hälsofrämjande samhällsplanering skulle
kunna öka vardagsmotionen (5). Därför har man uppdragit åt Statens folkhäl-
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soinstitut ”att utveckla konkreta åtgärdsförslag för att förbättra äldres hälsa
och livskvalitet samt att utveckla manualer, där nyckelperspektiv i samhällsplaneringen finns med för att främja fysisk aktivitet, och för att underlätta
planering av bebyggda miljöer”.

Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan
Ett av målen i regeringens förslag är att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet hos hela befolkningen, bland annat
under fritiden. Inom äldrepolitiken är målet att äldre ska kunna leva ett aktivt
liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet
och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god
vård och omsorg. Äldre, personer med nedsatt funktion samt långtidssjukskrivna kvinnor och män bör aktivt erbjudas möjligheter till motion eller träning på sina egna villkor.
Kommunernas stadsplanering påverkar möjligheterna till att snabbt och
enkelt nå rekreationsområden och motionsanläggningar samt möjligheten att
utöva fysisk aktivitet i vardagen. Närmiljön måste vara utformad så att äldre
kan röra sig fritt och känna sig trygga utomhus. Många tänkbara åtgärder
ligger inom ramen för kommunernas ansvar för boendefrågor, trafikfrågor,
park- och grönområden, kulturverksamhet, bidrag till föreningsverksamhet
med mera. Även företag, ideella och andra organisationer i samhället spelar
roll för äldre människors möjligheter att leva som aktiva och behövda samhällsmedborgare. Barn, äldre och personer med nedsatt rörlighet är mer beroende än andra av att det finns områden för lek, rekreation och återhämtning
nära hemmet (109).

Äldrepolitik för framtiden, slutbetänkande SOU 2003:91
Den parlamentariskt sammansatta äldreberedningen Senior 2005 har haft i
uppgift att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken. Man konstaterar att diskussioner om aktivt åldrande måste utgå från den
enskildes egna intressen och önskemål, inte från en föreställning om hur äldre
människor ska ”aktiveras”. Ur en trygghetsaspekt anses det viktigt att kunna
röra sig inomhus och utomhus utan risk för skador eller rädsla för överfall,
kunna uppleva lust och glädje i till exempel naturen och att ha ekonomiska
möjligheter att själv kunna påverka och förändra sin situation.
En central uppgift för aktörer som arbetar med frågor om hälsa, boende, teknik, handel, service, närmiljö och trafik torde vara att främja och underlätta den
enskildes egen planering för ett aktivt åldrande. Förutsättningar för ett aktivt
åldrande kräver mer utvecklade planeringsunderlag och övergripande kunskaper
om personer som är äldre än 60 år. Det är viktigt att statliga myndigheter, kom40

muner och landsting sammanställer och analyserar de uppgifter som i många
fall redan finns. Det kan bland annat gälla uppgifter om var och hur personer i
olika åldrar bor i kommunen och hur detta på sikt påverkar möjligheterna till
kvarboende i högre åldrar samt uppgifter om hälsa och vårdutnyttjande.
En viktig framgångsfaktor i detta arbete är samverkan mellan sektorer,
så att människors olika uppfattningar om vad som är en hälsosam livsmiljö
under livets olika skeden kan påverka planeringen. Även ökade kunskaper om
vad som påverkar hälsan, beskrivningar av folkhälsan på regional nivå och
beskrivningar av folkhälsokonsekvenser i planeringen är betydelsefullt.
När det gäller socialtjänstens roll i planeringsarbetet anger socialtjänstlagens (2001:453) 3 kap. 1 § att det hör till socialnämndens uppgifter att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. I 3 kap.
2 § anges att socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på
nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen
av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Vidare sägs att nämnden ska
verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att
de blir lätt tillgängliga för alla.
Bostad, närmiljö, trafik, tillgång till handel och service samt sociala band
med grannar, vänner och andra är centrala faktorer för ett aktivt åldrande. De
flesta äldre människor bor hemma, även i mycket höga åldrar, och de flesta
som gör det har inte tillgång till hemtjänst. Detta är viktigt att beakta, eftersom
det understryker vikten av att det ordinära boendet fungerar väl och ökar möjligheterna till självständighet under åldrandet. I praktiken är brister i boendemiljön, såsom långa avstånd till olika service och svaga sociala nätverk, ofta
de mest direkta hindren för enskilda människor att vara aktiva och delaktiga
i samhällslivet. I värsta fall kan detta leda till otrygghet och minska möjligheterna till att klara sig själv högt upp i åren. Senior 2005 lägger fram förslag på
hur samhället bör öka människors möjligheter att ta ansvar för sitt boende och
sin livsmiljö under åldrandet (13).

Världshälsoorganisationen (WHO) Policy för aktivt
åldrande (Active ageing – a policy framework)
WHO har med policyn givit en plattform för arbetet med att skapa goda förutsättningar för att vår åldrande befolkning ska kunna leva aktivt och i så lång
utsträckning som möjligt kunna behålla en god hälsa. Aktivt åldrande handlar
om att äldre ska ha möjlighet att utöva såväl fysiska aktiviteter som att delta i
kulturella och sociala sammanhang. Policyn vänder sig till beslutsfattare på alla
nivåer i den offentliga sektorn, privata beslutsfattare och alla som är ansvariga
för framtagande av policyer och program för äldre.
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I policyn tas bland annat upp vikten av fysisk aktivitet och betydelsen av att
skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet. Beroende på om den fysiska miljön är ”åldersanpassad” eller inte är avgörande för om individer blir beroende
eller oberoende. Säkerheten är en annan aspekt som lyfts fram (11).

EU:s hälsostrategi 2008–2013 Tillsammans för hälsa
EU:s nya hälsostrategi för 2008–2013 är det övergripande dokumentet för EU:s
hälsoinsatser och syftar till att lägga fast en enhetlig inriktning för EU-åtgärder
på hälsoområdet. Meningen är att strategin ska verka som ett gemensamt samarbetsinstrument medlemsländerna emellan, för att effektivisera folkhälsoarbetet.
Medlemsstaterna måste på nationell, regional och lokal nivå aktivt medverka i
genomförandet av strategin. Målet med hela strategin är att ge konkreta resultat
i form av bättre hälsa. Ett av de tre målen är att främja god hälsa i ett åldrande
Europa, bland annat genom hälsofrämjande insatser under hela livet. Centrala
faktorer i detta sammanhang är att påverka levnadsvanor såsom kosthållning,
graden av fysisk aktivitet samt bruk av alkohol, narkotika och tobak. Miljörisker, trafikolyckor och olyckor i hemmet är andra angelägna utmaningar (110).

EU:s hälsoprogram 2008–2013 Tillsammans för hälsa
Europaparlamentet och Rådet antog i oktober 2007 ett europeiskt hälsoprogram, som utgår ifrån EU:s hälsostrategi. Hälsoprogrammet är ett viktigt instrument i arbetet med att stärka hälsofrågorna och skapa en samlad
folkhälsopolitik på EU-nivå. Programmet ska komplettera, stödja och ge ett
mervärde åt medlemsländernas folkhälsopolitik. EU:s ambition är att investeringar i folkhälsa och hälsorelaterade projekt måste öka. Genom att skydda
och främja människors hälsa och säkerhet samt förbättra folkhälsan ska programmet bidra till ökad solidaritet och ökat välstånd i den Europeiska unionen. Några av de åtgärder som rör denna rapports tema är:
 Främja sundare levnadsvanor och minskad ojämlikhet i hälsa.
 Främja initiativ för att öka antalet friska levnadsår och främja ett friskt
åldrande.
 Främja hälsosammare levnadsvanor och minska stora sjukdomar och personskador genom att angripa hälsans bestämningsfaktorer.
 Påverka hälsans bestämningsfaktorer för att främja och förbättra fysisk och
psykisk hälsa, genom att skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil och
förebygga sjukdomar, vidta åtgärder i fråga om nyckelfaktorer som kost,
fysisk aktivitet och sexuell hälsa.
 Främja åtgärder för att bidra till att minska antalet olycksfall och personskador (111).
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Hälsosamt åldrande (Healthy ageing) 2007
Demografiska förändringar har kommit att bli en högt prioriterad fråga i hela
Europeiska unionen (EU). Det finns ett tilltagande behov av att förbättra kunskaper och öka erfarenhetsutbytet om vad som främjar en god hälsa hos äldre
i de europeiska länderna. Healty ageing var ett treårigt samarbetsprojekt mellan 15 EU-länder. Projektet bifölls 2004 av EU:s folkhälsoprogramkommitté
och syftet var att främja hälsan hos äldre (50+). Huvudrapporten inkluderar
såväl beskrivningar av äldres situation liksom förslag på rekommendationer
för beslutsfattare, frivilligorganisationer och vårdpersonal om hur hälsa hos
det växande antalet äldre kan främjas.
Projektet enades om de tio viktigaste områdena för att främja ett hälsosamt
åldrande, varav två handlar om fysisk aktivitet och miljö. Prioriterad uppgift
för fysisk aktivitet är att öka äldres fysiska aktivitetsnivå till den internationella rekommendationen på minst 30 minuters medelintensiv fysisk aktivitet
under de flesta av veckans dagar, helst varje dag. Det finns klara belägg för att
fysisk aktivitet är positivt för äldre människors hälsa. En stark koppling finns
mellan motion och ökad livslängd samt förhöjd livskvalitet.
En av de prioriterade uppgifterna är att förbättra tillgången till säkra, trygga
och stimulerande inom- och utomhusmiljöer för äldre, eftersom detta påverkar de äldres möjlighet att hålla sig aktiva samt att delta i och bidra till samhällslivet. Många äldre människor skulle vilja vara mer rörliga och aktiva.
Äldre med begränsade möjligheter till rörlighet behöver erbjudas möjlighet
till rekreation och återhämtning i sin närmiljö. Tillgång till grönområden och
möjlighet till utomhusvistelse är viktiga faktorer för en god hälsa (112).

Regeringens proposition 1997/98:113
Nationell handlingsplan för äldrepolitiken
I handlingsplanen påpekas bland annat att hälsofrämjande insatser ökar förutsättningarna för att äldre ska kunna fortsätta att leva ett självständigt liv med
god livskvalitet. Målen för den nationella äldrepolitiken enligt regeringspropositionen 1997/98:113 är att äldre ska:
 kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
 kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
 bemötas med respekt, samt
 ha tillgång till god vård och omsorg (113).
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Regeringens proposition 2004/05:150
Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag
Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. De nuvarande
16 miljömålen gör den miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling tydlig.
I miljömålet ”God bebyggd miljö” beskrivs bland annat att städer, tätorter
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Vidare att natur- och kulturvärden
ska tas till vara och utvecklas. Under detta mål finns delmål fastställda, dessa
följs upp och revideras regelbundet (114).

Folkhälsopolitisk rapport 2005
Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att samordna den
nationella uppföljningen av insatser utifrån det övergripande folkhälsomålet
och de 11 målområdena. Resultatet ska redovisas i en folkhälsopolitisk rapport, varav Folkhälsopolitisk rapport 2005 är den första. Beträffande fysisk
aktivitet för äldre poängteras att kommuner och bostadsföretag genom en aktiv
bostads- och samhällsplanering kan skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet. Goda möjligheter till rörelse i närmiljön innefattar bland annat parker, lekplatser, större grönområden och gator med låg trafikvolym. Detta är speciellt
viktigt för äldre och personer med vårdbehov genom att en hög tillgänglighet
till en trygg och tilltalande miljö kan öka rörligheten och oberoende.
Kommunerna har en viktig roll i att främja fysisk aktivitet hos äldre. Äldrepolitiska mål med relevans för fysisk aktivitet är att äldre ska kunna leva ett
aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Eftersom många
äldre har ett stort behov av aktiviteter som minskar isolering och stillasittande
och som ökar utevistelse bör aktivitetsprogram för äldre utvecklas. Det är även
viktigt att äldre får bättre tillgång till mötesplatser i närområdet som främjar
fysisk aktivitet (115).

44

Lärande exempel av att skapa
stödjande bebyggda miljöer för
att främja fysisk aktivitet för äldre

Enköping – en park- och trädgårdskommun
Kontakt med naturen betyder mycket för människor i allmänhet och i synnerhet
för äldre. I en folkhälsostudie i Västsverige tillfrågades deltagarna om vad som
ger livskvalitet. Av 18 aktivitetsområden att välja på var friluftsliv såsom promenader och utflykter den aktivitet som gav mest livskvalitet, följt av trädgård, fritidshus och koloniverksamhet. Andra aktiviteter såsom kultur, spel och TV fick
inte lika höga hälsovärden (116). Detta har bland annat Enköping och Malmö
tagit fasta på och har utvecklat sin parkverksamhet med inriktning på goda utemiljöer för både barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (117).

Drömparken/
Åpromenaden,
Enköping.
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Enköping har tagit fram en parkvision för sin utveckling som park- och trädgårdsstad (118). Enköpings parker och grönområden erbjuder utrymmen för
en mängd spontana aktiviteter som lek, spel, picknick, en stunds stillhet med
mera. För att locka de icke redan frälsta till aktivitet vill man skapa promenadrundor i omväxlande miljöer. Vidare eftersträvas sammanlänkning av sträckor
och handikappanpassning. Utvecklingsarbetet sker enligt fyra huvudlinjer;
reinvestering i befintliga parker, knyta ihop befintliga parkmiljöer, komplettering med fickparker/idéparker samt utveckling av bostads- och skolmiljöer
(118).
Läs mer på www.enkoping.se/parker/

”Kom så går vi”-projektet i Kristianstad

I Kristianstad
deltog de äldre i ett
bostadsområde i
planeringsprocessen
med kartläggning
av problem och
brister i sin närmiljö.
Bilderna visar en järnvägsövergång före
och efter projektets
genomförande.
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Tillgänglig och säker utemiljö ökar möjligheterna för äldre personer att leva
ett självständigt liv med hög kvalitet – det handlar om att själv kunna ta sig till
affären, gå en promenad eller att ta bussen till en god vän. Syftet med ”Kom
så går vi”-projektet var att öka möjligheterna för äldre personer att bo kvar i
sina hem. Utemiljöns tillgänglighet och säkerhet är en viktig förutsättning för
det. Det unika i detta projekt var att de äldre i ett bostadsområde i centrala
Kristianstad engagerades i kartläggningen av problem och brister och medverkade i utformningen av sin lokala miljö när det gällde tillgänglighet, trygghet
och säkerhet. De äldre sågs som den viktigaste resursen i arbetet, det var deras
erfarenheter och kunskaper som togs tillvara.
Projekt genomfördes i samarbete mellan Vägverket Region Skåne, Kristianstads kommun, Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitets medicinska

fakultet. Projektet startade 2002 och pågick fram till 2007. Data som beskriver
problem i äldres utemiljö samlades in med hjälp av en enkätstudie, deltagande
observationer och forskningscirklar. De äldre identifierade och prioriterade de
åtgärder som var angelägna för att de skulle uppleva att miljön blev säkrare,
tryggare och tillgängligare. De identifierade åtgärderna visade att det fanns
en mängd brister i utemiljön, men att merparten kunde åtgärdas med relativt
begränsade insatser. Åtgärderna genomfördes av Kristianstads kommun under
2005 och omfattade till exempel breddning av trottoarer, utplacering av bänkar och flyttning av parkeringsplatser. Åtgärderna och processen utvärderades
av forskarna under 2006–2007. Satsningen har även fört med sig möjligheter
till vidgad samvaro inom bostadsområdet, vilket ytterligare förhöjer de positiva effekterna för de äldre. De äldre i bostadsområdet tog initiativ till ökad
samvaro i bostadsområdet på flera olika sätt som en följd av projektet. De
äldres delaktighet och inflytande i processen gav många positiva effekter för
de boende.
Projektet har visat att det är möjligt att aktivt engagera äldre personer i processer som syftar till hälsofrämjande insatser i deras egen närmiljö. Resultaten och beskrivningen av arbetsprocessen har rönt stor uppmärksamhet, såväl
bland forskare som bland politiker och samhällsplanerare.
Läs mer på: http://www.lth.se. Sök på ”kom så går vi”.
Här finns även en länk till broschyr.

Strandvägen i Nynäshamn – Sveriges längsta idrottsplats
Som ett led i satsning på bättre folkhälsa har Nynäshamns kommun anlagt
”Sveriges längsta idrottsplats” längs med kusten och Strandvägen i södra delen
av staden. Idrottsplatsen ligger naturskönt till, är sex kilometer lång och längs
med vägen finns redskapsstationer av olika slag. Stationerna är robusta och
är gratis att använda. Tanken är att de ska smälta in i miljön så mycket som
möjligt. Maskinerna är enkla att använda där den egna kroppen används som
belastning. Maskinerna är integrerade i naturen för att skydda mot skadlig
UV-strålning samtidigt som det ger utrymme för barnen att leka. Flera av stationerna finns på fina platser med utsikt över havet och öarna. Även olika aktiviteter anordnas längs vägen för att inspirera till fysisk aktivitet och användning av maskinerna.
Enkelriktad biltrafik är tillåten längs Strandvägen och därför är det möjligt
även för personer med rörelseproblem att komma till de olika redskapsstationerna. Vägen används för rekreation av både bilister, cyklister och gående.
Informationsskyltar och handikapptoaletter finns längs vägen. Skyltar med
information om skärgårdens historia ska sättas upp, likaså ramper för att göra
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havet tillgängligt för människor med nedsatt rörlighet. Kommunens invånare
har även haft möjlighet att tycka till om vilka aktiviteter och hjälpmedel som
ska finnas och som inbjuder till fysisk aktivitet för hela familjen.
Läs mer på: http://www.nynäshamn.se.
Sökväg:
Kommunen -> Trafik och vägar -> Avslutade projekt -> Strandvägen-Sveriges längsta idrottsplats.
Kommunen -> Folkhalsa -> Motion och rekreation -> Strandvägen
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UTMANINGAR FÖR KOMMUNERNA
Att skapa åldersvänliga miljöer för ett aktivt liv är eftersträvansvärt. Detta skulle gynna alla medborgare,
inkluderande barn och unga, äldre människor och personer med nedsatt funktion (19). Nedan ges
några exempel på vad som skulle kunna göras för att åstadkomma stödjande miljöer för utevistelse
och fysisk aktivitet.
Trygghet och säkerhet

 Öka tidsutrymmet för gula och gröna perioder av trafikljus och göra vägskyltar större (1).
 Öka känslan av säkerhet genom polisens närvaro i olika områden (1).
 Skapa nya parker, värna om de parker som finns och se till att öka antalet parkbänkar och bord (1).
Tillgänglighet

 Öka tillgängligheten till aktivitets- och rekreationsområden, såsom motionsslingor, parker samt cykeloch gångvägar inom gång- och ”rullavstånd” (exempelvis transport med hjälp av cykel,
rullstol, sparkcykel eller spark) (19).

 Utvärdera och därefter vid behov öka tillgängligheten till allmänna kommunikationsmedel och/
eller tillgodose transporter till rekreationsområden och inrättningar av intresse för äldre (19).

 Ta fram tillgänglighetsguider för att informera om hur framkomligheten är på olika platser och
i olika byggnader. Genom information om tillgängligheten kan fastighetsägare och hyresgäster
göras medvetna om de egna lokalernas brister, därmed kan guiden vara en vägledning i
tillgänglighetsarbeten (119).
Delaktighet

 Ta fram skräddarsydda program för ökad fysisk aktivitet, såsom promenadgrupper, trädgårdsarbete
i kommunen, träningsklasser, hembaserade träningsprogram, tai chi i parker, vattengympa samt
generationsöverskridande aktiviteter (19).

 Marknadsför aktivt liv för äldre. Arbeta med massmedia för att bekämpa fördomar om aktivt liv för
äldre (19).

 Involvera äldre människor och organisationer som företräder denna grupp i planeringen, bedömningen och utvecklingsarbetet av byggnationer eller förbättringar av inrättningar eller områden som
främjar ett aktivt liv (19).

 Gör det möjligt för frivilliga seniorer som vill leda olika aktiviteter (1).
Gång och cykling

 Uppmuntra till cykling som transportmedel för alla åldrar genom att genomdriva lägre hastighetsbegränsningar för bilar i stadsmiljöer, begränsa trafiktätheten (1), prioritera cykling i transportpolicyer, bygg cykelbanor, förbättra vägarnas utformning och erbjud cykelträning för äldre (19).

 Skapa gång- och cykelvägar som attraherar och fångar intresse, exempelvis målpunkter för olika
intressen.
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 Hitta möjligheter att göra vägar och korsningar mer promenadvänliga och säkra, genom att till
exempel hålla trottoarer och gångbanor väl underhållna, belysta, plogade och rena (1).

 Utnyttja möjligheterna som ges genom införande av så kallade
gångfartsområden. Gångfartsområden är områden där fordon inte
får föras fram med högre hastighet än gångfart och fordonsförare har
väjningsplikt mot gående (120). Skylten ser ut så här:
Policyer och samverkan

 Gå igenom policyer, tillvägagångssätt och program relaterade till
stadsplanering och aktivt liv för att försäkra att dessa inte diskriminerar människor i olika
åldersgrupper (19).

 Anta policyer och föreskrifter som tillgängliggör utrymmen och inrättningar för ett aktivt liv för alla.
Lyft fram och främja träningsställen som är tillgängliga och anpassade för äldre (19).

 Anta policyer för utveckling av varierad markanvändning som kombinerar boende, försäljning och
handel inom ett litet geografiskt område. Efterfråga uppförande av gångbanor och lämplig belysning.
Lokalisera nya bostäder för familjer och äldre samt äldre- och gruppboenden i närheten av affärer och
service, allmänna kommunikationer, parker och rekreationsanläggningar (19).

 Delta i partnerskap med samhällsorganisationer, frivilliga organisationer, trossamfund och
idrottsföreningar för att främja och möjliggöra för äldre att leva ett aktivt liv (19).

HUR ETT BESLUT KAN INVERKA PÅ ÄLDRES HÄLSA
Kommunalpolitik kan inverka på äldres hälsa genom ökade stressnivåer. Det
visar bland annat ett beslut i Toronto om att minska kostnaderna genom att
sluta med eller begränsa snöplogning på trottoarer i vissa områden. Möjliga
effekter av detta beslut för de äldre i staden är:

 ökad oro eller stress på grund av rädsla för att halka och falla
 ökad oro förenad med funderingar kring förmågan att gå det oplogade
avståndet
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minskad social och fysisk aktivitet och därmed förlusten av hälsovinster
ökad isolering
minskad tillgång till tillräckligt med näring, mat eller handel
minskad känsla av kontroll av de dagliga aktiviteterna (1).

Några användbara verktyg till
ansvariga för fysisk planering

Sveriges kommuner och landsting (2005) – Tillgänglig stad. En idéskrift om mål,
strategier och arbetssätt när kommunen upprättar en tillgänglighetsplan för trafiknät. Stockholm. Syftet med skriften är att stödja kommunerna i arbetet med
den del av tillgänglighetsplaneringen som omfattar de kommunala trafiknäten.
Skriften ger exempel på systematisk planerings- och förankringsprocess som
ger maximal nytta för satsade resurser. Den tar upp vilka kriterier som är viktiga för att göra stadens trafiknät tillgänglig för alla. Den erbjuder dessutom
grundläggande kunskaper om tillgänglighet för personer med olika förutsättningar. Tillsammans med skriften följer en inventeringsmanual som fungerar
som en checklista i tillgänglighetsarbetet samt även en cd med databastillämpning (15).
Boverket (2005). Enklare utan hinder. Enklare utan hinder är en idé- och inspirationsbok med syfte att visa hur enkelt hinder som redan har uppstått kan
byggas bort på ett bra sätt, såväl ekonomiskt som praktiskt.
Det ska vara möjligt och lätt för alla att ta sig fram på gator och torg, att enklare kunna besöka affärer, bibliotek och andra lokaler. Boken ger flera exempel
på hur miljön kan göras tillgängligare och gynna alla. Ett avsnitt handlar om
hur några kommuner, landsting och andra fastighetsägare har arbetat både
med att ta bort enkelt avhjälpta hinder och annat tillgänglighetsarbete. Boken
vänder sig till fastighetsägare, ägare av allmänna platser, projektörer och utförare som ska delta i arbetet med att bygga bort enkelt avhjälpta hinder i den
publika miljön (121).
Boverket (2007). Bostadsnära natur – inspiration och vägledning. Ulrika Åkerlund. Dnr: 2309-1215/2007. Karlskrona. Skriften syftar till att ge stöd åt kommunerna i deras arbete med att säkra tillgången till de grönområden som finns
nära bostäderna – den bostadsnära naturen (17).
Hjälpmedelsinstituet (2002). Tillgänglighet i planerings- och byggprocessen. Det
blir aldrig tillgängligt av en slump, men ofta otillgängligt av små misstag! Elisabet
Edsjö m.fl. Skriften presenterar samhällets krav på tillgänglighet och hur man
kan arbeta i planerings- och byggprocessen för att skapa tillgänglighet (119).
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World Health Organization (2006). Promoting physical activity and active living
in urban environments – the role of local governments. Peggy Edwards and Agis
Tsouros. Copenhagen.
Publikationen fokuserar på hur kommuner kan implementera en hälsofrämjande stadsplanering för att skapa miljöer som möjliggör fysisk aktivitet och
ett aktivt liv. Evidensbaserade kunskaper om fysisk aktivitet i stadsmiljöer presenteras, likaså förslag på policyer och tillämpning med utgångspunkt från
dessa kunskaper (19).
Statens folkhälsoinstitut (2007). Hälsokonsekvensbedömning i fysisk planering.
Fördjupning av översiktsplan för området Fyrvalla-Remonthagen, Östersund.
Anita Linell, Henry Stegmayr och Ida Knutsson. Östersund.
Det övergripande syftet med en hälsokonsekvensbedömning (HKB) är att ge
planerare och beslutsfattare kunskap om de samlade hälsoeffekterna inför ett
politiskt beslut, om ett program, en plan eller ett projekt. Det övergripande
målet för folkhälsan är att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper.
Därför ska bedömningar av hälsopåverkande faktorer i en HKB innehålla en
beskrivning av hur olika grupper påverkas, exempelvis äldre, människor med
funktionsnedsättning, kroniskt sjuka, barn och socioekonomiskt svaga. Rapporten visar hur en miljöbedömning kan kompletteras med en HKB vid kommunal fysisk planering, i detta fall en fördjupning i en översiktsplan. En mycket
vanlig konflikt belyses; valet mellan att bygga bostäder eller bara behålla ett
grönområde nära stadens centrum. Exemplet visar att en HKB kan tillföra
nya värdefulla argument i en sådan beslutssituation. Rapporten vänder sig till
utredare och planeringshandläggare vid myndigheter, länsstyrelser, landsting
och kommuner (122).
Statens folkhälsoinstitut (2008). Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande
– en förutsättning för hälsosamt åldrande. Erfarenheter av hälsofrämjande arbete.
Emmy Nilsson. Östersund.
Skriften beskriver samverkan, delaktighet och inflytande för äldre och varför
dessa faktorer är viktiga för hälsan. Den ger också exempel på hur vi kan
åstadkomma delaktighet och inflytande från äldre genom samhällsplanerande
insatser. Skriften vänder sig till politiker, och ansvariga för samhälls- och folkhälsoplanering inom kommuner och landsting samt till äldre – enskilda eller
organiserade. Även ideella föreningar och organisationer eller till exempel
bostadsföretag kan ha användning av skriften (123).
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Återkoppling från deltagare
vid seminarier 2006–2007

Nedanstående återkoppling baseras på synpunkter och information från
deltagare på en workshop arrangerad i Sundsvall 24 april 2008. Deltagande
var bland annat samhällsplanerare, folkhälsovetare, beslutsfattare, forskare,
ingenjörer och arkitekter. Workshopen var en del av Statens folkhälsoinstituts
uppdrag från regeringen att påbörja ett utvecklingsarbete för att främja fysisk
aktivitet via den byggda miljön. Nedan presenteras två av frågeställningarna.

1

IDENTIFIERA LÄRANDE EXEMPEL FÖR ATT FRÄMJA
VARDAGLIG FYSISK AKTIVITET FÖR ÄLDRE MÄNNISKOR
GENOM DEN BYGGDA MILJÖN
Viktiga delar för att lyckas med arbetet är till exempel att samverka – det vill säga
engagera så många aktörer som möjligt, förkorta beslutsvägarna, omorganisera
i kommunerna och finna samverkansformer för att underlätta budgetstyrning,
använda hälsokonsekvensbedömningar (HKB) i översiktsplaneringen och
detaljplaneringen samt hålla utbildningar i folkhälsoarbete i nämndövergripande
frågor. Att visa på kostnadseffektiva lösningar kan vara ett bra verktyg för
framtida prioriteringar. Samverkan förvaltningar och nämnder emellan på
kommunal nivå är betydelsefullt för att undvika ”stuprörstänkande”, likaså att
samordna folkhälsoplanerna mellan landsting och kommuner. Vidare behövs
en prioriterad politisk viljeinriktning och tankesättet angående ”ökad fysisk
aktivitet” bör genomsyra alla nämnder i kommunen. Målsättning är väsentlig för
att det genererar konkreta konsekvenser, exempelvis minska fallolyckor med 25
procent genom ökad halkberedskap, snabbare plogning, översyn av ledstänger
med mera.
Andra angelägna faktorer är att bostadsanpassa, exempelvis ta bort trappsteg
och nivåskillnader för att den äldre ska kunna ta sig ut ur sitt boende. Inflytande
och delaktighet genom att få med äldre i arbetsprocesserna, trygghetssäkra
platser såsom att arbeta med belysning och förbättra tillgängligheten,
till exempel genom att elljusspår finns nära flera bostadsområden och
sammanlänkas med varandra är andra viktiga delar i att främja fysisk aktivitet för
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äldre. Det är oftast lättare att planera nya miljöer, men det är av stor vikt att de
gamla miljöerna förbättras, eftersom det ofta är där de äldre bor. Olika insatser i
miljön kan även ge mervärde genom andra positiva bieffekter.
En viktig aspekt är attityder till äldre. Det är en heterogen grupp med många
friska, aktiva personer som bör ses som en resurs. Men tar vi tillvara de äldres
resurser i dag? Attityder kan även hindra användningen av viktiga hjälpmedel
som stimulerar till utevistelse, vilket innebär att de äldre begränsar sig och sitter
inne i stället. Mycket återstår för att göra cykelhjälmar, broddar och rollatorer till
något självklart positivt.
Några exempel som kom fram från olika orter i Sverige var följande:

 Genom stimulansmedel från Socialstyrelsen har förebyggande arbete i
Solna med ett salutogent perspektiv tagit form i omvårdnadsförvaltningen.
Tanken är att främja vardaglig fysisk aktivitet. Projektet går under namnet
Villgott (www.solna.se/villgott). Samarbete har skett med elever från
Gymnastik- och idrottshögskolan, som bland annat har gjort praktik
genom att hålla i fysisk aktivitet för pensionärer i samarbete med
friskvårdsanläggningar. Här ska pensionärsorganisationerna kopplas in för
att utveckla konceptet.

 Korpen har ett samarbete med SABO (kommunala bostadsbolag) där syftet är
att bland annat tillhandahålla lokaler där äldre kan aktivera sig tillsammans.
Ett annat syfte är att nyttja seniorers kompetens samt att de finns tillhands
och kan hjälpa till att bidra till en stödjande miljö för hälsa i området.

 I Nyköping har stadsvandringar provats – för alla, inte bara för
äldre. Inledningsvis bestod dessa av trygghetsvandringar, men
pensionärsföreningarna engagerade sig och hade synpunkter på hur miljön
kunde anpassas för att passa målgruppen bättre. Berörda, till exempel
tjänstemän som kan påverka utformning av utemiljön i ett bostadsområde,
deltar i stadsvandringarna. Även andra aktörer än kommunen, exempelvis
försäkringsbolag och näringslivsrepresentanter, har medverkat.
Initiativtagare var Brottsförebyggande rådet (Brå).

 Sedan några år finns Hälsans stig nära Örnsköldsvik centrum, intill stora
arbetsplatser, villaområden och skolområden. Stigen utnyttjas av väldigt
många i olika åldrar, varav flera äldre. Det är ålagt vissa föreningar att sköta
om stigen, se till att ved finns i vindskydden och underhålla bänkar och annan
utrustning. Förutom att slingan möjliggör fysisk aktivitet används den till
fysiskt aktiva ”arbetsmöten” men erbjuder även tillfällen till sociala kontakter.
Kring äldreboenden finns ofta en slinga där äldre kan promenera. Dessa är väl
anpassade vad gäller underlag och närhet till viloplats, tillsyn etcetera.
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 I det nyss framarbetade Naturvårdsprogrammet som antagits av
fullmäktige i Örnsköldsvik har riktlinjer för tätortsnära natur tagits fram.
En av dessa är: Utemiljön bör utformas så att utevistelse kan ingå som en
naturlig del av människors vardag, även för dem med nedsatt rörlighet eller
vårdbehov. Det har diskuterats att det kommer att innebära en inventering
av hur det ser ut kring äldreboenden och servicehus.

 I Örnsköldsvik finns även ett kommunalt pensionärsråd. Det är ett
organ för samråd och information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Rådet består av nio representanter från kommunens
nämnder och styrelser och tio lokala representanter för pensionärsorganisationer. Rådet finns för att kunna påverka i frågor som dessa. En grönplan
håller på att tas fram för kommunen.

 I Östhammar håller en tillgänglighetsplan på att tas fram som ska ligga till
grund för praktiskt arbete. Mötesplatser för äldre har skapats och lokalerna
för träffarna står kommunen för.

 Även ett EU-projekt planeras i Östhammar tillsammans med Lahti i
Finland. Kommunen, handeln och frivilligorganisationer involveras i
projektet. Att själv kunna göra sina inköp som äldre är viktigt, inte minst av
sociala skäl. Projektet handlar om att samarbeta med handeln för att hjälpa
äldre att skaffa dagligvaror på ett sätt som passar dem. Under en del av
öppethållandet ska skvalmusiken vara avstängd och personal kunna hjälpa
och informera äldre om nya produkter och bra halvfabrikat som underlättar
kosthållningen. Det betyder att personaltätheten anpassas efter detta
behov. Fem tätorter och butiker i glesbygd planeras medverka. Projektet
handlar också om så kallade hälsofrämjande hembesök (kallas även ibland
uppsökande eller förebyggande hembesök), som innebär att äldre ska
kunna mötas både inomhus och utomhus.

 Ett utvecklingsarbete är igång i Kristianstad för att bygga bort ”enkelt
avhjälpta hinder”. Fokus ligger på hälsofrämjande arbete och människor
med funktionsnedsättning engagerades i arbetet.
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VILKA VIKTIGA FAKTORER BÖR FINNAS MED
I EN CHECKLISTA, SOM ETT VERKTYG
I SAMHÄLLSPLANERINGEN FÖR ATT FRÄMJA
FYSISK AKTIVITET FÖR ÄLDRE?

2

Deltagarna tyckte att följande faktorer bör finnas med i en checklista:
Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

 Frånvaro av fysiska hinder – röj undan enkelt avhjälpta hinder
 Höstlöv som halkrisk – röj undan löv och välj rätt trädsort, för att undvika
stora blad.











Belysning – välj lämplig belysning beroende på plats
Snöröjning och borttagande av sand
Gångstråk, väl anpassade även vintertid
Gångpassager
Samordnad busstrafik för skolelever och övriga medborgare
Bra miljö kring äldreboenden
Trygghetsvandring
Stadsvandring
Bostadsanpassning

Strategier och arbetsmetoder











Få in i styrdokument
Samverkan mellan aktörer
Delaktighet från äldre själva i hela processen
Resurser – exempelvis ekonomi, material, personal och annat
Lokalt aktivitetsstöd för äldre
Genomför stegvis, planera långsiktigt
Samhällets struktur – bostäder och service
Våga testa
Positiv attityd – se gruppen äldre som en resurs (fokusera på möjligheter
hos denna grupp och inte endast på problem och hinder)

 Gå utanför normer
Aktiviteter
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Hälsans stig
Promenadgrupper
Mötesplatser och social gemenskap
Erbjudande av olika aktiviteter
Bättre utnyttjande av lokaler och anläggningar, exempelvis vattengympa
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I framtiden kommer vi att få en ökad andel äldre i befolkningen och
därmed sannolikt en ökad andel människor med funktionsnedsättning.
Om vi lyckas bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla skapas delaktighet och inflytande. Detta medför bland annat ökad fysisk aktivitet
och social samvaro – två viktiga faktorer för ett hälsosamt liv och ett
aktivt åldrande. De positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och utevistelse för äldre är många. I denna skrift beskrivs vilka faktorer i närmiljön som främjar detta, till exempel social sammanhållning i bostadsområden, promenadvänlighet och tillgång till närnatur. Trygghet, säkerhet
och tillgänglighet är andra nyckelfaktorer som i hög grad påverkar möjligheten till fysisk aktivitet. I skriften lyfts ett antal lärande exempel fram
som visar vad som är praktiskt möjligt att åstadkomma med rätt resurser
och prioriteringar.
Skriften vänder sig främst till kommuner och organisationer som agerar
på det lokala och regionala planet och som har goda möjligheter att verka
för en aktiv samhällsplanering när det gäller äldres förutsättningar till
fysisk aktivitet. Skriften bör också vara av stort intresse för samhällsplanerare, beslutsfattare, folkhälsostrateger, föreningar, frivilligorganisationer
och andra som på olika sätt verkar för ett mer hållbart samhälle.
Skriften är den fjärde i en serie med fyra delrapporter. Skrifterna är en del
av Statens folkhälsoinstituts regeringsuppdrag Stödjande miljöer för
fysisk aktivitet 2006–2008, som handlar om att påbörja ett långsiktigt
utvecklingsarbete kring byggd miljö och fysisk aktivitet.

Äldres miljöer
för fysisk aktivitet
– samhällsplanering för ökad fysisk
aktivitet och ett hälsosamt åldrande
Statens folkhälsoinstitut
Distributionstjänst
120 88 Stockholm

Fax 08-449 88 11
fhi@strd.se
www.fhi.se

R 2008:35
ISSN 1651-8624
ISBN 978-91-7257-584-4

Anna Bergman Stamblewski

