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Fysisk aktivitet och funktionsnedsättning

• Samma rekommendationer för fysisk aktivitet

– Så aktiv som möjligt utifrån förutsättningarna

• Tid, intresse, motivation

• Upplever oftare hinder i omgivningen

– Boende miljö

– Offentlig miljö



”Skogen nära vårt hus har 

fantastiska möjligheter med 

cykelstigar och promenadstigar. 

Det är en fördel. Även i vårt 

grannskap har vi goda möjligheter 

att röra oss fritt.” (Man, 60 år)



Hinder i omgivningen

• Utformning

• Drift och underhåll 

• Bristande attraktivitet

• Trafikmiljö

• Väder



Miljö som stimulerar fysisk aktivitet

• Socialt stöd

• Tydlighet 

• Varierad markanvändning

• Promenadvänlighet

• Grönområden

• Smörgåsbord



”Bor man i ett sådant här är samhälle, alla 

känner alla, det är väldigt mycket människor 

i vår ålder som är ute och går, så träffar man 

alltid flera stycken när man är ute och går på 

rundan och så stannar man och pratar lite 

socialt alltså det tycker vi är väldigt trevligt” 

(Man, 64 år) 



Vad kan man göra? 

• Kommun

– Medvetet utforma detaljplaner

– Öka tillgänglighet och känsla av säkerhet

– Erbjuda och informera om utbud av aktiviteter

• Den som bygger

– Använd befintlig kompetens och forskning



”Jag har alltid tyckt om att vara ute i 

naturen och att då kunna fortsätta att 

göra det så länge som det går, det 

tycker jag är viktigt” 

(Kvinna 71 år)



Tack för er uppmärksamhet!

Cecilia.winberg@med.lu.se

Twitter @winberg_

mailto:Cecilia.winberg@med.lu.se


Referenser i urval

• Samhällsplanering för ett aktivt liv (Faskunger)

• Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet 

(Faskunger)

• Physical activity in persons with late effects of polio 

(Winberg)

• Barriers to physical activity for people with long-term 

neurological conditions: a review study. (Mulligan)
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