
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skattning 

1. Jag vet vem jag är.  

2. Jag uttrycker vad jag behöver eller vill.  

3. Jag tar hand om mina känslomässiga behov  
4. Jag avsätter tid för självreflektion.  

5. Jag kan hantera stress.  

6. Jag har sunda vanor.  

7. Jag tror på mig själv.  

8. Jag håller mina känslor I balans.  

9. Jag litar på mitt eget omdöme.  

10. Jag står upp för mig själv.  
11. Jag är introspektiv.  

12. Jag har tydliga värderingar som styr mig.  

13. Jag kommer fram till kreativa lösningar.  
14. Jag stannar upp och tänker innan jag handlar.  

15. Jag föreställer mig hur min framtid skulle kunna se ut.  

16. Jag håller mig känslomässigt samlad och centrerad.  

17. Jag litar på mina förmågor.  

18. Jag återhämtar mig snabbt när jag blivit känslomässigt aktiverad.  

19. Jag kan skjuta upp mina omedelbara infall och önskemål.  

20. Jag hävdar mina rättigheter.  
21. Jag böjer mig, men utan att knäckas.  

22. Jag använder min fantasi för att utforska möjligheter.  

23. Jag återhämtar mig snabbt efter svårigheter.  

24. Jag kan hantera frustrationer.  

25. Jag undersöker mina egna tankar, känslor och beteenden.  

26. Jag tar hand om min kropp fysiskt.  

27. Jag har tydliga övertygelser som vägleder mig.  
28. Jag har medkänsla med mig själv.  

29. Jag ser saker objektivt.  

30. Jag tycker om att skratta.  
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Instruktioner: Läs varje påstående och välj den siffra som bäst beskriver hur väl påståendet stämmer 

in på dig: 1=inte sant, 2=lite sant, 3=delvis sant, 4=mycket sant, 5=extremt sant 



 
 

  
  
 

31. Jag kan känna det andra känner.  

32. Jag lär av mina livserfarenheter.  
33. Jag är tacksam över vad jag får.  

34. Jag visar vänlighet mot andra.  

35. Jag upplever meningsfullhet eller syfte i livet.  
36. Jag kollar upp om mina övertygelser är rationella (logiska).  

37. Jag har sinne för humor.  

38. Jag är i kontakt med verkligheten.  

39. Jag är lekfull.  
40. Jag är ansvarstagande.  

41. Jag känner empati med andra människor.  

42. Jag är tacksam över det jag har.  

43. Jag är pålitlig.  

44. Jag kan leva mig in i att gå i en annan människas skor.  

45. Jag uppskattar det positiva som finns i mitt liv.  

46. Jag är trovärdig och tillförlitlig.  
47. Jag söker vishet och låter den styra mitt liv.  

48. Jag har medkänsla med andra.  

 



 
 

 

Bernstein Strengths Scale Scoring 

Faktor 1 – Styr mitt eget liv (Self-directedness) 

1. Identitet     #1 ____ + #12 ____ + #27 ____   = ____ 

2. Självmedvetenhet    #4 ____ + #11 ____ + #25  ____  = ____ 

3. Självförtroende    #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Självhävdelse   #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

5. Fantasi     #13 ____ + #15 ____ + #22  ____  = ____ 

      Self-directedness faktor = ____ 

 

Faktor 2 – Självreglering 

6. Känslomässig balans  #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

7. Flexibilitet        #5 ____ + #21 ____ + #23 ____ = ____ 

8. Självkontroll     #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 

9. Egenvård    #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Realitetstestning   #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

                      Självreglering faktor = ____ 

 

Factor 3 – Kontakt 

11. Empati    #31 ____ + #41 ____ + #44 ____ = ____ 

12. Medkänsla   #28 ____ + #34 ____ + #48 ____ = ____ 

13. Humor     #30 ____ + #37 ____ + #39 ____ = ____ 

14. Ansvarstagande   #40 ____ + #43 ____ + #46 ____ = ____ 

                       Kontakt faktor = ____ 

 

Factor 4 – Transcendens 

15. Tacksamhet    #33 ____ + #42 ____ + #45 ____ = ____ 

16. Vishet       #32 ____ + #35 ____ + #47 ____ = ____ 

             Transcendens faktor = ____ 

 

 

 

 


