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Abstract 

Background: It is often suggested that martial arts is beneficial for people’s physical and 

mental health but few studies have been presented where this has been examined. Regarding 

the specific training of Krav Maga we have found none, which is why we conducted the 

present study. The aim was to examine if Krav Maga training would have any positive 

influence on physical condition, mental toughness and self rated health status. 

 

Method and material: We selected 20 individuals, with no previous experience of self-

defense training during the last 2 years, to participate in the study where they had to train 

Krav Maga 2 times a week for 8 weeks. Of these, 15 completed the training program. We 

used a physical test for strength (sit-ups, push-ups and squats) and one for VO2max (Coopers 

test 2400 m). For measuring mental toughness we used the MTQ48-form and for self assessed 

health status EQ5D. The measurements were conducted by the same independent trainer at 

two occasions, before and after completion of the training program. For statistical 

comparisons we used paired t-tests. 

 

Results: The participants increased all their physical parameters and the test for push-ups, 

squats and VO2max showed significant statistical increase. There was also a significant 

increase in the total mental toughness level and in 3/4 subscales. The EQ5D showed that 

11/15 participants rated their general health higher after 8 weeks of training compared to 

before. The self rated VAS scale was also increased significantly.  

 

Conclusion: Krav Maga training for 8 weeks significantly increased physical status, mental 

toughness and self rated health status.  
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Sammanfattning 

Självförsvarsträning i form av Krav Maga anges av många elever ha en stor inverkan på deras 

liv, genom att öka deras självförtroende, välmående, stresshantering, social nätverk osv. Detta 

är inget som tidigare har visats vetenskapligt för Krav Maga och vi ville därför mäta 3 olika 

faktorer, fysisk prestation, mental tuffhet och självskattat hälsotillstånd.   

     Detta genomfördes genom att vi rekryterade en grupp testpersoner vid terminsstart. Vi 

lyckades få ihop 20 stycken varav 15 genomförde träningen och testerna både före 

träningsstart och efter 8 veckors träning 2 ggr i veckan. Den fysiska prestationen mättes med 

3st styrketester (armböj, knäböj och situps) och 1 konditionstest (Coopers test). Den mentala 

tuffheten mättes med MTQ48 formuläret och det självskattade hälsotillståndet mättes med 

EQ5D. 

     Analysen av den insamlade materialet visar att både styrka och kondition ökade hos 

testpersonerna. Deras nivå på mental tuffhet och deras självskattade hälsa ökade också. 

Slutsatsen blir att Krav Maga träning ökade testpersonernas fysiska prestationsnivå, deras 

mentala tuffhet och deras självskattade hälsa redan efter 8 veckors träning. Krav Maga bör 

därför anses som en bra träningsform om man vill skaffa sig resurser syftande till god hälsa.   
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1 Introduktion 
Anledningen till denna studie är att vi var intresserade av att se om man vetenskapligt skulle 

kunna styrka de ofta positiva effekterna som många elever uppger att Krav Maga träning har 

på deras fysiska och mentala välbefinnande, samt på deras hälsotillstånd. Studien har 

genomförts i samarbete med artroskopisektionen, Ortopedkliniken, Universitetssjukhuset i 

Lund, som har ett ansvar för idrottsrelaterade skador och för rehabilitering. Ortopedkliniken 

verkar också för att förebygga sjukdom och för att utnyttja träning och tävling som ett 

hjälpmedel för att utveckla och upprätthålla ett personligt fysiskt och psykiskt välbefinnande.   

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Fysisk träning 

De flesta av människors organ mår bra av rörelse och konditionsträning gör att en given 

arbetsbelastning upplevs som mindre stressande hos den vältränade (Börjesson & Jonsdottir, 

2004) . Otränade personer har mer uttalade stressreaktioner vid samma typ av psykisk stress 

än fysiskt aktiva personer och praktiskt taget alla parametrar i det metabola syndromet 

påverkas positivt av fysisk träning, såväl i förebyggande som i behandlande syfte (Börjesson 

& Jonsdottir, 2004). Studier har visat att blodtrycket minskar vid regelbunden träning och i en 

metastudie visade man att aerobisk träning kan sänka det systoliska blodtrycket med 6 mmHg 

och det diastoliska med 5 mmHg hos hypertensiva patienter. Även blodtrycket hos 

normotensiva sänktes men inte med lika mycket. (Kelley et al, 2001) 

 

1.1.2 Krav Maga 

Krav Maga är ett självförsvarssystem som ursprungligen utvecklades av den israeliska armén 

och har senare även anpassats till civila behov. Den underliggande principen i träningen är att 

inkorporera mental träning (Liechtenfeld och Yanilov, 2001) och speciellt inom vissa 

elitstyrkor är mental tuffhet avgörande för deras insatser med tanke på de extrema 

påfrestningar de utsätts för (Jones, 2008). Krav Maga utövas av många militära förband och 

polisiära enheter runt om i världen eftersom det anses vara bra både som självförsvarssystem 

och för att öka människors mentala tuffhet (www.kravmaga.com).  

     Andra kampsporter/självförsvarssystem har visat sig påverka den mentala och fysiska 

hälsan positivt. En studie av Linder har visat att Qigong träning ger stressdämpande effekt och 

att de som har tränat har själva skattat sin hälsa som bättre efter 8 veckor (Linder, 2006). Det 

finns dokumentation i prospektiva studier där man har funnit att lågt självskattat hälsotillstånd 
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är en självständig och stark prediktor för hjärt- och kärlsjukdom, dödlighet och funktionell 

invaliditet. (Möller, Kristensen & Hollnagel, 1996). Taekwondo har visats öka den 

anaerobiska kapaciteten hos de som tränar sporten i över 1 år (Melhim, 2001). SBD (koreansk 

kampsport som liknar karate) har visats ge medelålders utövare ökad aerobisk kapacitet, 

balans, flexibilitet, ökad muskel uthållighet och styrka och minskat kroppsfett jämfört med 

icke aktiva medelålders människor (Douris P, 2004). I en annan studie visade man att tai-chi 

träning minskade det systoliska och diastoliska blodtrycket hos individer som återhämtade sig 

efter hjärtinfarkt (Channer et al, 1996).  

 

1.1.3 Vad innebär det att vara mental tuff? 

Termen ”mental tuffhet” har använts mycket inom idrottspsykologin. Det är svårt att hitta en 

definition på innebörden av att vara mental tuff.  Vi har valt att använda definitionen av P 

Cloughs, som beskriver en mentalt tuff individ genom de 4 C. En mentalt tuff individ har 

kontroll över sin situation (Controll), känner engagemang (Commitment), har starkt 

självförtroende (Confidence), och en bra inställning till utmaningar (Challenge), (Clough 

2000, Crust & Clough 2005). G Jones, professor i idrottspsykologi, har genom sin forskning 

konstaterat att det går att utveckla mental tuffhet (Jones & Moorhouse, 2008). Vi har inte 

hittat några studier som har studerat kampsporters påverkan på mental tuffhet. 

 

1.1.4 Vikten av hälsoresurser 

Korrigering eller minskning av en riskfaktor behöver inte automatiskt innebära att man slipper 

en sjukdom samtidigt som individer som tillhör höga riskgrupper kommer aldrig att bli sjuka. 

(Hollnagel & Malterud, 2000) Människor blir sjuka när riskerna väger tyngre än 

hälsoresurserna varför det är viktigt att inte bara minska riskfaktorerna för sjukdom utan att 

också öka hälsoresurserna så att man förblir frisk (Hollnagel & Malterud, 2000). Förståelsen 

för hur och varför vissa människor håller sig friska är ett viktigt komplement till forskningen 

om förebyggande medicin och folkhälsoarbete. Den riskfaktorbaserade paradigmen har 

fokuserat mest på sjukdomars etiologi och sjukdomars patogenes och resultatet av detta blir 

att vi endast vet lite om vägen till hälsa (Fleisher et al 2006). Hälsoresurser är viktiga för en 

bibehållen god mental hälsa och man har visat i en studie att stress är en viktig riskfaktor för 

mental ohälsa till skillnad från känslan av att ha kontroll och bättre självförtroende som anses 

vara viktiga hälsoresurser för bevarad mental hälsa (Bovier et al 2004). 
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1.2 Syfte 

 Att undersöka om Krav Maga träning ökar den fysiska prestationsförmågan 

 Att undersöka om Krav Maga träning ökar den mentala tuffheten hos testpersoner 

 Att undersöka om det självskattade hälsotillståndet ökar när man tränar Krav Maga 

 

 

2 Metod och material 

2.1 Studiepopulationen 

Vid terminsstart på Krav Maga Center Lund och Malmö, selekterades 20 frivilliga elever till 

studien. Vi delade ut informationsblad och bad de som var intresserade att anmäla sig. Vi 

samlade in data rörande deras ålder och egenskattad fysisk aktivitetsnivå. 

     Våra inklusionskriterier för att få fram en homogen grupp var från början att åldern skulle 

vara mellan 20 och 30 år, att deltagarna skulle skatta sin egen aktivitetsnivå på max 3-4 på 

Grimbys aktivitetsskala som mäter från1-6 hur aktiv man är (bilaga 1) och att man hade 

möjlighet att träna 2 gånger i veckan under 8 veckor. Dessutom skulle man inte ha tränat 

någon kampsport de senaste två åren. 

     Vi inkluderade även en 18 åring och en 19 åring, samt 2 som skattade sig själv till 6 på 

Grimbys för att möta önskemålet om gruppstorlek. Deltagarna fick fylla i ett medgivande till 

att vara med i studien och i det fanns även information om vad de förväntades göra (träna 2 

ggr i veckan under en 8 veckors period). De fick också ut en kalender där de själva kunde 

fylla i vilka tillfällen de hade tränat. Exklusionskriterier vid genomgång av det insamlade 

materialet blev att man hade tränat mindre än 10 pass, att man inte kunde genomföra 8 

veckors träning eller att man inte lyckades vara med på testerna andra gången.   

 

2.2 Mätmetod och genomförande 

Alla fysiska mätningar, all information och utdelning av enkäter sköttes av en testledare, som 

ansvarade för mätningarna men som inte fick ta del av studiens syfte och hypoteser. Han 

kände inte heller deltagarna annat än via en siffra som de erhöll innan mätningarna.  

     Fysiska testmetoder valdes utifrån följande faktorer 1) relevanta tester 2) hög validitet 3) 

hög reliabilitet 4) standardiserade testförhållanden (Carlstedt J, 1993). Testerna genomfördes 

på samma plats båda gångerna, väderförhållandena var liknande vid de båda testtillfällena och 

testpersonerna fick banan och vatten mellan styrketesterna och konditionstestet. För att mäta 

uthållighetsstyrka i överkropp, bål och ben användes 3 tester. Till alla tester användes en 

 7



metronom med inställningen 60 slag/minut. Före starten bad testledaren testpersonerna att gå 

ihop i par. Första testet var knäböj till sittande på en bänk med händerna korsade över bröstet 

(30st/minut) med ett maximerat antal på 800st. Andra testet var situps, där testpersonen ligger 

på rygg med böjda knän och fötter i golvet.  Med två tejpbitar med 8 cm mellanrum som 

markering skulle testpersonen flektera i bålen så att fingrarna nådde bortre tejpbiten för att 

sedan återgå till startposition (testtabeller, SAFE). Tredje testet var armböjningar. För 

godkänd repetition var testpersonen tvungen att ha sträckta armbågar i startläget och att med 

bröstkorgen nudda kontrollantens knytnäve som var placerad på marken (Carlstedt J, 1993 ). 

     Konditionen mättes med hjälp av ett modifierat Cooper test för att på ett enklare sätt mäta 

den maximala syreupptagningsförmågan. I vårt fall fick testpersonerna springa 2400 meter på 

tid, 6 varv på friidrottsbanan, och dessa tider matades sedan in i en kalkyl från Brian Mac 

Sports coach för att beräkna VO2max.(www.brianmac.co.uk/vo2race.htm). 

     Mental tuffhet mättes med MTQ48, ett validerat mätformulär framtaget av Dr P. J. Clough 

(Clough, 2000, Crust & Clough, 2005). Formuläret har även använts i andra studier (Richolls, 

2008, Crust & Clough, 2005) och finns i nuläget inte på svenska så vi använde den engelska 

versionen. MTQ48 består av 48 frågor som delas upp i 4 subkategorier (Clough, 2000): 

 

 Control (kontroll): I vilken omfattning individen upplever sig vara i kontroll över sitt 

liv. Vissa människor anser att de kan ha mycket inflytande över sin arbetsmiljö, att de 

kan göra skillnad och ändra saker. Medan andra känner att situationer sker utanför 

deras kontroll och de kan inte påverka varken sig själva eller andra.   

 Challenge (utmaning): Individer särskiljer sig när de ser på utmaningar. Några 

uppfattar utmaningar som möjligheter medan andra uppfattar det som hot. Denna skala 

mäter i vilken utsträckning en individ ser en utmaning som en möjlighet. ansträngning. 

 Commitment (engagemang): Mäter förmågan som individer har att klara uppgifter 

trots problem eller hinder som uppstår på vägen till målet.  

 Confidence (självförtroende): Individer som får höga poäng här har tror på sig själva, 

vilket gör att de klarar uppgifter som kan anses vara för svåra av individer som har 

samma kunskaper och möjligheter men som skattar sig själva lägre.  
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Resultatet matas in i ett dataprogram som har tillhandahållits av företaget AQR Ltd som 

startades 1989 (www.aqr.co.uk). Företaget samarbetar med Dr Peter Clough som har tagit 

fram MTQ 48. Programmet räknar ut med en siffra mellan 1-10 den totala mentala 

tuffhetsnivån och också nivån för de 4 olika subkategorierna beskrivna ovan.  

Testpersonerna fyllde också i en hälsoenkät, EQ5D (bilaga 2), för att subjektivt ange vad de 

anser att deras hälsotillstånd ligger på, både före och efter 8 veckors träning. EQ5D 

formuläret är framtaget av EuroQol, som etablerades 1987, med målet att utveckla ett 

standardiserat, icke sjukdoms specifikt, instrument för att beskriva och värdera självskattad 

hälsorelaterad livskvalitet. (www.euroqol.org) 

 

2.3 Statistisk analys 

Vi använde oss av statistikprogrammet Minitab 15 för våra beräkningar (www.minitab.com). 

Vid jämförelse av individernas prestationer före och efter 8 veckors Krav Maga träning gjorde 

vi parat t-tester. Vi har även testat om normalfördelning föreligger eftersom det är en 

förutsättning för att få genomföra parat t-test (www.infovoice.se).  

 

3 Resultat 
Det slutliga materialet bestod av 15 testpersoner, alla av manligt kön, medelålder på 27 år och 

18 timmars träning i medel (tabell 1). Bortfallet berodde på att två testpersoner hoppade av i 

tidigt skede p.g.a. sociala skäl, en testperson var förkyld vid andra testtillfället och en kunde 

inte vara med. En testperson blev utesluten p.g.a. lågt antal träningstimmar < 10 h. 

                                      

Antal N = 15 

Ålder Medel = 27 år (18-34) 

Kön Män 

Grimbys Medel = 3,5 (2-6) 

Antal tränade timmar Medel = 18 (10-24) 

                                     Tabell 1 Beskriver materialet som analyserades 

 

3.1 Fysisk prestation 

3.1.1 Styrka 

Vid jämförelse sågs en signifikant ökning av gruppens (n=14) medelvärde i antalet knäböj 

från 180 till 288 (p=0,004). En testperson kunde inte genomföra testet andra gången p.g.a. en 

gammal knäskada. Även i armböjningstestet ses en signifikant ökning av gruppens (n=14) 

medelvärde från 18 till 23 stycken (p=0,001). En testperson kunde inte utföra testet andra 
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gången p.g.a. att han hade opererat bort svettkörtlarna i sina händer. Ingen signifikant skillnad 

kunde ses i situp testet där gruppens (n=15) medelvärde ökade från 51 till 62 stycken (p=0,48) 

(tabell 2). 

 

3.1.2 Kondition 

Under första tillfället var en av testpersonerna förkyld och en annan hade en gammal 

knäskada som tvingade honom att gå en del av sträckan. De kunde genomföra båda 

testtillfällena och minskade sina tider vid andra tillfället men p.g.a. omständigheterna vid 

första mättillfället togs deras resultat inte med i analysen. En tredje person kunde inte 

genomföra testet andra gången p.g.a. en gammal knäskada. Av de 12/15 som genomförde 

testerna under optimala förhållanden var det 10/12 som minskade sin tid. Gruppens 

medelvärde sänktes från 13.49 sek. till ett medelvärde på 12,48sek. (p=0,002). Mätt i maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2max) hade 10/12 testpersoner ökat sitt värde. Gruppens 

medelvärde ökade från 36,41ml/kg/min till 40,46ml/kg/min vid andra mättillfället (p=0,002). 

(tabell 2) 

 
Test  (n) Medelvärde före Medelvärde efter Skillnad P- värde 

Cooper Tid (sek) 12 13,49 (2,27) 12,48 (1,44) - 1,45 0,002 

VO2max (ml/kg/min) 12 30,87 (5,70) 34,58 (4,87) + 3,71 0,001 

Armhävningar 14 18,5 (8,56) 23,4 (9,63) + 4,86 0,001 

Knäböj 14 180,5 (201,6) 288,1 (240,4) + 107,6 0,004 

Situps 15 51,2 (42,1) 61,6 (54,0) + 10,4  0,48 

Tabell 2 Gruppens medelvärde (SD) före och efter för de olika fysiska testerna samt P-värde. 

 

3.2 Mental tuffhet 

Av de 15 som var kvar i analysen var det 13 testpersoner som ökade sin totala mentala tuffhet 

och 2 som fick lägre värden vid andra testomgången. Gruppens medelvärde för den totala 

mentala tuffheten hade ökat från 6,07 poäng till 6,93 poäng (p=0,001). Vi analyserade även de 

4 underkategorierna av mental tuffhet. Challenge ökade hos 4/15 testpersoner, gruppens 

medelvärde visade ingen signifikant förändring (P=0,843). Commitment ökade hos 10/15 

testpersoner och medelvärdet visade en signifikant ökning (P=0,012). Control ökade hos 9/15, 

även här sågs en signifikant ökning av gruppens medelvärde (P=0,001). Confidence ökade 

hos 11/15 testpersoner med en signifikant ökning av medelvärdet (P=0,000). Den faktorn som 

påverkades mest och som hade ökat hos flest testpersoner var Confidence. För alla värden se 

tabell 3. 
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Parameter Medelvärde före Medelvärde efter Förändring P-värde 

Tot. Mental Tuffhet 6,07 (1,62) 6,93 (1,67) + 0,86 0,001 

Challenge 5,67 (2,52) 5,73 (2,12) + 0,067 0,843 

Commitment 5,6 (1,55) 6,27 (1,62) + 0,67 0,012 

Control 5,43 (1,60) 6,13 (1,66) + 0,7 0,001 

Confidence 6,33 (1,59) 7,53 (1,36) + 1,2 0,000 

EQ5D VAS-skala (mm) 67,33 (19,17) 79,20 (7,84) + 11,87 0,005 

Tabell 3 Gruppens medelvärde (SD) på Mental tuffhet och på EQ5D VAS-skala 

 

3.3 EQ5D 

VAS skalan där testpersonerna själva skattar sin hälsa mellan 0-100 mm före start av träning 

och sedan efter 8 veckors träning visade en ökning hos 11/15 av testpersonerna, oförändrat 

värde för 2/15 och sänkt värde för 2/15. Gruppens (n=15) medelvärde visade en signifikant 

ökning från 67,33 mm till 79,20 mm (p=0,005). Se tabell 3. 

     Hälsoenkäten EQ5D är uppdelad i 6 flervalsfrågor (bilaga 1), där frågor kring rörlighet, 

hygien och huvudsakliga aktiviteter, inte visade några svårigheter och inte heller några 

förändringar efter 8 veckors träning. Rutan till påståendet ”Jag har måttliga smärtor eller 

besvär” hade 5/15 testpersoner kryssat i vid första tillfället. Vid andra test tillfället var det 

3/15 som kryssade i den. Före träningsstart hade 4/15 testpersoner kryssat i ”Jag är orolig och 

nedstämd i viss utsträckning” och efter 8 veckors träning hade ingen kryssat i denna ruta.  

Den sista jämförelsen var ”Jämfört med mitt allmänna hälsotillstånd de senaste tolv 

månaderna är mitt hälsotillstånd idag?”, där 11/15 testpersoner kryssade i rutan för bättre, 

3/15 kryssade oförändrat och 1/15 kryssade sämre.   

 

4 Diskussion 
Vi har med denna pilotstudie visat att det föreligger en signifikant ökning i de fysiska 

testerna, i mentala tuffhetstesterna och i det självskattade hälsotillståndet efter Krav Maga 

träning i endast 8 veckor.  

     Att vi ser en ökning i den fysiska prestationen efter 8 veckors Krav Maga träning, både i 

styrka och i kondition, stämmer väl överens med tidigare genomföra studier på kampsport. Vi 

har tidigare i arbetet under rubriken introduktion beskrivit olika studier där man har visat 

kampsporters goda inverkan på fysisk prestationsförmåga och välbefinnande. Samma har 

även beskrivits för fysisk träning i allmänhet.   

     Vi kan inte med säkerhet säga att det är Krav Maga träningen som har bidragit till 

förbättringen i alla parametrar. Erfarenhetsmässigt vet man att när människor tar steget till 
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mer regelbunden träning, blir de även mer disciplinerade och tenderar att ändra sin livsstil, 

t.ex. att de förändrar kosten och minskar dåliga vanor (t.ex. rökning). Några data kring andra 

livsstilsfaktorer samlades inte in. Möjligen kan därför resultaten tolkas som att regelbunden 

fysisk träning per se ger de visade positiva effekterna på fysiskt prestationsförmåga och 

välbefinnande. Dock ligger det nära till hands att anta att de signifikanta förbättringar vi fann i 

de mentala testerna, beror på den specifika träningen Krav Maga då en av grundpelarna i 

denna träning är just mental tuffhet.  

     Den ökade mentala tuffheten skulle i princip också kunna förklara en del av den ökade 

fysiska prestationsförmågan dvs. en mentalt tuffare individ skulle kunna pressa sig hårdare. 

En ökning i självförtroende, som den som visas i en av underkategorierna i MTQ48 testet, kan 

leda till att testpersonerna ändrar uppfattning om sig själva och vad de klarar av. Det finns 

olika program på marknaden för att träna upp sin mentala tuffhet och det vore intressant att se 

om människor presterar bättre i fysiska tester även efter endast mental träning. Enligt 

företaget AQE Ltd pågår studier för att visa på kopplingen mellan mental tuffhet och fysisk 

träning (www.aqr.co.uk).  

     Den subkategori i mental tuffhetstestet som ökade mest i medelvärde och även hos flest 

testpersoner var ”confidence” (självförtroende) men även ”control” ökade signifikant. Som 

nämnts redan i introduktionen till detta arbete, är självförtroende och känsla av kontroll 

viktiga faktorer för bevarad mental hälsa och anses vara viktiga hälsoresurser (Bovier et al, 

2004).  

     EQ5D visar signifikant ökning i VAS-skalan som mäter vad testpersoner anser att deras 

hälsotillstånd ligger på vid testtillfället. Detta är viktigt eftersom det har visat sig att 

självskattat hälsa är en viktig parameter vid hjärtsjukdom, individer som skattar lågt har högre 

risk att insjukna i bl.a. hjärt- och kärlsjukdom (Möller et al, 1996). En person fyllde i rutan 

”sämre hälsotillstånd jämfört med de senaste 12 månaderna” vilket sannolikt kan förklaras av 

att han var skadad i sitt knä vid andra testtillfället. Det bör tilläggas att skadan enligt 

testpersonen inte berodde på Krav Maga träningen utan på en gammal fotbollskada som åter 

hade blivit aktuell. 

     Studien har sina begränsningar i att antalet deltagare var litet men ger ändå en indikation 

om i vilken riktning resultaten tycks gå. Vi planerar att senare genomföra en större studie 

baserat på detta upplägg. Det finns också en känd inlärningseffekt vid fysiska tester som kan 

innebära att man första gången testet utförs presterar sämre än andra gången oavsett faktiskt 

fysiskt status. För att motverka denna effekt användes som testledare en mycket erfaren 
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idrottslärare och personlig tränare som gav mycket tydliga instruktioner om testets innehåll 

innan varje test påbörjades. Dessutom var informationen tydlig om vikten av att prestera sitt 

yttersta vid båda tillfällena  

           

5 Konklusion 
Vi har visat att Krav Maga träning ger förbättrad fysisk prestation, ökad mental tuffhet och 

högre självskattad hälsa i en grupp av 15 testpersoner varför Krav Maga träning bör kunna ses 

som en bra metod att öka sina hälsoresurser. 
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Bilaga 1 

 
Gimbys aktivitetsskala (orginal) 

 
 

1. Knappt ingen fysisk aktivitet. 
 
2. Mestadels sittande, ibland promenad, lätt trädgårdsarbete eller liknande aktiviteter. 

 
3. Lätt fysisk träning runt 2-4 timmar i veckan, exempelvis promenader, fiske, dans, 

trädgårdsarbete etc. Inklusive promenader till och från affärer. 

 

4. Moderat fysisk träning 1-2 timmar i veckan, exempelvis jogging, simning, gymnastik, 

tyngre trädgårdsarbete, hemreparationer eller lättare fysisk aktivitet mer än 4 timmar i 

veckan. 

 

5. Moderat fysisk aktivitet minst tre timmar i veckan, exempelvis tennis, simning, 

jogging etc. 

 

6. Hård eller väldigt hård fysisk aktivitet regelbundet flera gånger i veckan, där den 

fysiska ansträngningen är stor, exempelvis jogging, skidåkning. 
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Bilaga 2 

Hälsoenkät EQ-5D 
 
Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp, vilket påstående som bäst 
beskriver Ditt hälsotillstånd idag. 

 

Rörlighet 
Jag går utan svårigheter      
Jag kan gå men med viss svårighet     
Jag är sängliggande      
 
Hygien 
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning  
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv    
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv     
 
Huvudsakliga aktiviteter (till exempel arbete, studier 
hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 
Jag klarar av min huvudsakliga sysselsättning    
Jag har vissa problem med att klara av min huvudsakliga sysselsättning  
Jag klarar inte av min huvudsakliga sysselsättning    
 
Smärtor/besvär 
Jag har varken smärtor eller besvär     
Jag har måttliga smärtor eller besvär     
Jag har svåra smärtor eller besvär     
 
Rädsla/nedstämdhet 
Jag är inte orolig eller nedstämd     
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning    
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd    
 
 
 
Jämfört med mitt allmänna hälsotillstånd de senaste 
tolv månaderna är mitt hälsotillstånd idag 
  Kryssa endast i en ruta 
 
Bättre  
Oförändrat  
Sämre  
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Var god vänd! 



  Bästa 
  tänkbara 
  tillstånd 
  1 0 0 

 
Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett hälsotillstånd är, finns 
den termometer-liknande skalan till höger. På denna har Ditt bästa 
tänkbara hälsotillstånd markerats med 100 och Ditt sämsta tänkbara 
hälsotillstånd med 0. 
 
Vi vill att Du på denna skala markerar hur bra eller dåligt Ditt 
hälsotillstånd är, som Du bedömer det. Gör detta genom att dra en 
linje från nedanstående ruta till den punkt på skalan som markerar hur 
bra eller dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ditt 
 nuvarande 
 hälsotillstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0 
  Sämsta 
  tänkbara 
  tillstånd 

7  0 

6  0 

5  0 

4  0 

3  0 

2  0 

1   0 

8  0 

9  0 
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