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APPENDIX 2: Frågeformulär 
Studie ID: ______________________ Datum för ifyllande: _________________________ 

 

VÄNLIGEN KRYSSA I LÄMPLIG RUTA (×) 

1. Kan du utföra NÅGON av nedanstående aktiviteter? Utgå från senaste månaden. 

(Om du kan utföra någon av nedanstående aktiviteter, kryssa ”ja”) 

 Ja Nej 

Gå hastigt uppför trappor   

Bära en 10–20 kg tung resväska en våning upp 

Springa 

   

Flytta möbler eller andra föremål i huset   

Lyfta ej så tunga föremål  

Leka eller springa omkring livfullt med barn eller djur 

Simma som rekreation 

   

Bära upp matvaror en trappa upp   

Jogga 

Spela fotboll eller tennis som rekreation 

   

Gå nedför trappor   

Bädda sängar 

Dammsuga eller torka golv 

Gå på promenad med hunden 

Leka med barn under måttlig ansträngning 

   

Gå långsamt uppför en trappa   

Hänga tvätt 

Städa badrummet 

Klippa gräs med en maskingräsklippare 

Kratta gräsmattan eller sopa utomhus 

Cykla för avkoppling 

Motionspromenera i måttlig takt 

   

Sitta och läsa, se på TV eller lyssna på musik   

   

Bära lådor eller föremål i huset en trappa upp   

Gå uppför en backe med packning som väger ≥ 20 kg 

Simma snabbt 

   

Terrängvandring   

Promenera i träningssyfte i uppförsbacke 

Cykla till/från arbetet i egen takt 

Knä skura golv  

Klippa gräs med handgräsklippare 
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Skotta snö 

Hugga ved 

 Ja Nej 

Gå omkring inomhus, hemma    

Klä på och av dig själv 

   

Bära föremål på ≥ 25 kg en våning upp (ex. möbler eller två resväskor)   

Springa 10 km/h. Obs: 10 km/h är snabbare än cykling i bekväm fart 

 

VÄNLIGEN MARKERA LÄMPLIG PÅSTÅENDE (O) 

2. Hur många våningsplan kan du gå upp utan att stanna för att vila? 

 

Mindre  än 1 1 2 3 4 fler än 4 

 

3. Behöver du hjälp för att utföra dagliga sysslor? (ex. matlagning, påklädning etc.) 

 

helt oberoende delvis beroende               helt beroende 

 

4. Hur bedömer du att din kondition är jämfört med andra personer i samma ålder? 

   Sämre  lika   bättre 

5. Välj en kategori som bäst beskriver din dagliga fysiska aktivitet, inklusive aktiviteter som 

rör hem, familj, transport, arbete, träning, fritid och avkoppling. 

   Ingen eller lite aktivitet förutom vanlig daglig aktivitet 

 Deltar ≥ 1 dag/vecka i minst 10 minuters fysisk aktivitet som ger en lätt höjning av 

andning och puls. 

Rask promenad, jogging eller löpning, cykling, simning eller annan ansträngande sport 

i behaglig takt eller andra aktiviteter som kräver liknande nivå av ansträngning. 

20 – 60 minuter per vecka 

1 – 3 timmar per vecka 

mer än 3 timmar per vecka 

 

6. Har du någon neurologisk- eller muskelsjukdom som påverkar din fysiska aktivitet? 

   Ja, skelett/muskel  Ja, neurologisk  Nej 

 

TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 

 


