
                                                                                                        Nästan aldrig              Nästan alltid

1 2 3 4 5 6 7

1. Jag känner mig trött.

2. Jag känner mig pigg.

3. Jag känner mig fysiskt utmattad. 

4. Jag känner att jag har fått nog. 

5. Jag känner mig full av energi. 

6. Mina ”batterier” är ”uttömda”. 

7. Jag känner mig alert. 

8. Jag känner mig utbränd. 

9. Jag känner mig mentalt trött. 

10. Jag känner att jag inte orkar gå upp på morgonen. 

11. Jag känner mig aktiv. 

12. Jag känner mig dåsig.

13. Jag är spänd. 

14. Jag känner mig avspänd. 

15. Jag känner mig rastlös. 

16. Jag känner en stark inre spänning. 

17. Jag känner mig för trött för att tänka. 

18. Jag har svårt att koncentrera mig.

19. Jag känner mig trögtänkt. 

20. Jag kan inte tänka klart. 

21. Det är svårt för mig att tänka på komplicerade saker.

22. Jag känner mig splittrad i tankarna.
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Bilaga 3 Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ)



!"#

Bilaga 4 Nijmegen Hyperventilation Symptoms List (NHSL) 

Översatt från engelska av Åsa Norrman 
#
#
Namn: ______________________________________________  Datum: 
_____________ 
 
Nedan finns en lista över olika besvär som eventuellt kan passa in på dig. Var 

god sätt en cirkel kring en av de vertikala linjerna efter varje besvär för att 

markera hur ofta du upplever det. 

 
 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Väldigt ofta 

$% &'()*#+,-).(#/#0)1+.2.#

3% &*-4562.#

7% 8/,,/9.:#+;55/9.#+<4=->.#

!% ?)+2>#

@% A1)B/))/49:#2>>2)#24#'-4+>(#(B##
(..#=1)>C)(#'C4.('.24#,25#C,D#

9/B4/4924#

E% &4(00()2#2>>2)#5F;*()2#(454/49#

"% G45415:#+BH)/962.#(..#(45(+#

I% J)<K'#1B2)#0)1+.2.#

L% M**+B->>5#,(92#

$N% &./K'4/49()#/#=/492).C**()4(#

$$% G..#/4.2#';44(#.(#5F;*(#(452.(9#

$3% &.2>62.#/#=/49)()#CK6#(),()#

$7% &*-4562.#')/49#,;4424#

$!% O(>>(#6-452)#2>>2)#=1..2)#

$@% PF-).'>(**4/49#

$E% Q492+.'-4+>C)#

#
 
 
 
 
 
 
 

!

Learn to 
do better 
than your 
best

”



Bilaga 5 Regelbunden fysisk aktivitet

Hur mycket rör du dig under din fritid?

Om din aktivitet varierar mycket mellan sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt.

Frågan gäller det senaste året. Kryssa för ett alternativ!

1.  Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden.

2.  Du promenerar, cyklar eller rör på dig minst två gånger i veckan. I detta räknas också gång 
eller cykling till och från arbetet, söndagspromenader, trädgårdsarbete, fiske, bordtennis och 
bowling.

3.  Du promenerar, cyklar eller rör på dig minst fyra gånger i veckan. I detta räknas också gång 
eller cykling till och från arbetet, söndagspromenader, trädgårdsarbete, fiske, bordtennis och 
bowling.

4.  Du ägnar dig åt löpning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande motionssport 
minst två gånger i veckan. Tyngre trädgårdsarbete räknas till denna grupp.

5.  Du ägnar dig åt löpning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande motionssport 
minst tre gånger i veckan. Tyngre trädgårdsarbete räknas till denna grupp.

6.  Du ägnar dig åt hård träning och tävling i löpning, orientering, skidåkning, simning, fotboll 
etc regelbundet flera gånger i veckan.
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