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Vejledning  
 

Disse spørgsmål drejer sig om, hvilken person du almindeligvis er, dvs. hvordan du normalt har haft det eller opfører dig i de 

seneste år. Sæt bolle om "JA", hvis spørgsmålet helt eller for det meste passer på dig eller sæt bolle om "NEJ", hvis det ikke passer 

på dig. Hvis der er spørgsmål, som du ikke forstår eller ikke er sikker på. hvordan du skal besvare, så undlad at svare  

 

 

1.  Har du undgået jobs eller opgaver, som indebar, at have med mange mennesker at  JA  NEJ  

 gøre?    

2.  Undgår du at have med mennesker at gøre, medmindre du er sikker på, at de vil kunne  JA  NEJ  

 lide dig?    

3.  Finder du det svært at være "åben" selv overfor mennesker, der står dig nær?  JA  NEJ  

4.  Er du ofte bekymret over at blive kritiseret eller afvist, når du er sammen med andre?  JA  NEJ  

5.  Er du som regel stille, når du møder nye mennesker?  JA  NEJ  

6.  Tror du, at du ikke er så god, så kvik eller så tiltrækkende som de fleste andre?  JA  NEJ  

7.  Er du bange for at prøve nye ting?  JA  NEJ  

   ------------ 

8.  Har du brug for en masse råd og bekræftelse fra andre, før du kan træffe dagligdags  JA  NEJ  

 beslutninger - som fx hvad du skal tage på, eller hvad du skal bestille på en restaurant?    

9.  Er du afhængig af at andre tager sig af vigtige områder i dit liv, som fx økonomi,  JA  NEJ  

 børnepasning eller boligforhold?   

10. Finder du det svært at vise dig uenig med folk, selvom du synes, de tager fejl?  JA  NEJ  

11. Finder du det svært at komme i gang med eller arbejde på noget, når der ikke er  JA  NEJ  

 nogen til at hjælpe dig?   

12. Har du ofte meldt dig frivilligt til at gøre ting, som er ubehagelige?  JA  NEJ  

13. Føler du dig normalt dårligt tilpas, når du er alene med dig selv?  JA  NEJ  

14. Føler du ved afslutningen af et tæt forhold, at du straks må finde en anden til at tage  JA  NEJ  

 sig af dig?    

15. Bekymrer du dig meget over at blive ladt alene og skulle tage vare på dig selv?  JA  NEJ  

   ----------- 

16. Er du en person, som fokuserer på detaljer, orden og organisering, eller kan lide at  JA  NEJ  

 opstille lister og skemaer?    

17. Har du problemer med at gøre et arbejde færdigt, fordi du bruger lang tid på at  JA  NEJ  

 prøve at gøre tingene helt rigtige?    

18.Føler du eller andre mennesker, at du er så optaget af dit arbejde (eller skole), al du  JA  NEJ  

 ikke har tid tilovers til andre eller blot til al have del sjovt?    
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19. Har du meget høje standardkrav til, hvad der er rigtigt og forkert? JA  NEJ  

20. Har du problemer med at smide ting ud, fordi de nok kan bruges til noget en dag? JA  NEJ 

21. Er det svært for dig at lade andre hjælpe dig, med mindre de går ind på at gøre tingene JA  NEJ  

       nøjagtigt, som du vil have dem gjort?  

22. Er det svært for dig at bruge penge på dig selv og andre, selv når du har nok af dem? JA  NEJ  

23. Er du ofte så sikker på, at du har ret, at det intet betyder, hvad andre siger? JA  NEJ  

24. Har andre fortalt dig, at du er stædig eller fastlåst? JA  NEJ 

   ------------ 

25. Siger du "ja", når nogen beder dig om at gøre noget, du ikke har lyst til at gøre,  JA  NEJ 

      men arbejder derefter langsomt eller gør et dårligt stykke arbejde?  

26. "Glemmer" du ofte bare at gøre det, når det er noget, du ikke bryder dig om at gøre?  JA  NEJ 

27. Føler du ofte, at andre ikke forstår dig eller ikke værdsætter, hvor meget du egentlig  JA  NEJ 

      gør?  

28. Er du ofte vranten og kommer nemt i skænderi?  JA  NEJ 

29. Har du fundet ud af, at de fleste af dine chefer, lærer, overordnede, læger og andre,  JA  NEJ 

       som formodes at vide, hvad de gør, faktisk ikke ved det?  

30. Mener du tit, at det ikke er rimeligt, at andre har mere, end du har?  JA  NEJ 

31. Beklager du dig ofte over, at du har fået mere end din del af alt det dårlige? JA NEJ 

32. Afviser du ofte vredt at gøre, hvad andre vil have dig til, og føler dig så senere skidt  JA  NEJ 

       tilpas og undskylder?           ------------- 

33. Foler du dig som regel ikke glad, eller at livet ikke er særlig sjovt?  JA  NEJ 

34. Mener du, at du i bund og grund er en utilstrækkelig person, og har du det ofte ikke  JA  NEJ 

      godt med dig selv?  

35. Nedgør du tit dig selv?  JA  NEJ 

36. Tænker du til stadighed over dårlige ting, som er hændt dig i din fortid, eller  JA  NEJ 

       bekymrer dig om ting, som kan gå skævt i fremtiden?  

37. Dømmer du ofte andre hårdt og finder let fejl ved dem?  JA  NEJ 

38. Mener du, at de fleste mennesker i bund og grund ikke er noget værd?  JA  NEJ 

39. Forventer du næsten altid, at alting ender dårligt?  JA  NEJ 

40. Føler du ofte samvittighedsnag over ting, som du har gjort eller har undladt at gøre?  JA  NEJ 

   ------------- 

41. Har du ofte måttet holde et vågent øje med. at andre ikke udnytter eller skader dig'!  JA  NEJ 
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42. Bruger du en masse tid på at undre dig over, om du kan stole på dine venner eller  JA  NEJ 

      dem, du arbejder sammen med?  

43. Er det bedst ikke at lade andre vide særlig meget om dig, fordi de vil bruge det imod  JA  NEJ 

      dig?  

44. Fornemmer du ofte skjulte trusler eller fornærmelser i ting, som folk siger eller gør?  JA  NEJ 

45. Er du en person, som bærer nag eller er længe om at tilgive dem, der har fornærmet  JA  NEJ 

      dig eller trådt dig for nær?  

46. Er der mange mennesker, som du ikke kan tilgive, fordi de gjorde eller sagde noget  JA  NEJ 

      til dig for lang tid siden?  

47. Bliver du ofte vred eller langer ud, når nogen kritiserer eller fornærmer dig på den JA  NEJ  

      ene eller anden måde?  

48. Har du ofte haft mistanke om, at din ægtefælle eller partner har været dig utro?  JA  NEJ 

   ------------ 

49. Føler du ofte, når du er ude og ser folk tale sammen, at det er dig, de taler om? JA  NEJ  

50. Har du ofte følelsen af, at ting, som ikke har nogen speciel betydning for de fleste  JA  NEJ 

      mennesker, i virkeligheden er ment som meddelelser til dig?  

51. Får du ofte følelsen af, når du er sammen med andre, at du bliver holdt øje med og  JA  NEJ 

      stirret på?  

52. Har du følt, at du kunne få ting til at ske blot ved at ønske det eller tænke på det?  JA  NEJ 

53. Har du haft personlige oplevelser med det overnaturlige?  JA  NEJ 

54. Tror du, at du har en »sjette sans«, som gør, at du kender til og kan forudsige ting,  JA  NEJ 

      som andre ikke kan?  

55. Virker det tit, som genstande og skygger i virkeligheden er mennesker eller dyr,  JA  NEJ 

      eller som om lyde faktisk er menneskelige stemmer?  

56. Har du haft fornemmelsen af, at en person eller kraft er omkring dig, selvom du ikke  JA  NEJ 

      kan se nogen?  

57. Ser du ofte auraer eller energi felter omkring personer?  JA  NEJ 

58. Er der meget få mennesker, du har et tæt forhold til, udover din nærmeste familie?  JA  NEJ 

59. Bliver du ofte nervøs, når du er sammen med andre mennesker?  JA  NEJ 

   ------------- 

60. Er det uden betydning for dig, om du har nogen nære forhold?  JA  NEJ 

61.Vil du næsten altid hellere gøre ting alene end sammen med andre?  JA  NEJ 

62. Kunne du føle dig tilfreds uden nogen sinde at være seksuelt sammen med nogen? JA  NEJ  
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63. Er der i virkeligheden kun meget få ting, som du har glæde af?  JA.  NEJ  

64. Er det uden betydning for dig, hvad folk tænker om dig?  JA  NEJ  

65. Er det sjældent at du bliver meget lykkelig eller meget ked af det?  JA  NEJ  

   ------------ 

66. Kan du lide at være centrum for opmærksomhed?  JA  NEJ  

67. Flirter du meget?  JA  NEJ  

68. Opdager du ofte, at du "lægger an" på folk?  JA  NEJ  

69. Forsøger du at tiltrække opmærksomhed, ved den måde du klæder dig på eller ser ud?  JA  NEJ  

70. Gør du ofte meget ud af at være dramatisk og farverig?  JA  NEJ  

71. Skifter du ofte mening om ting, alt afhængig af hvem du er sammen med, eller hvad  JA  NEJ  

 du lige har læst eller set i fjernsynet?    

72. Har du mange venner, som du er tæt knyttet til?  JA  NEJ  

   ------------- 

73. Forsømmer folk ofte at værdsætte dine helt specielle talenter eller præstationer?  JA  NEJ  

74. Har folk fortalt dig, at du har for høje tanker om dig selv?  JA  NEJ  

75. Tænker du meget på den magt, berømmelse eller anerkendelse, som vil blive dig til del  JA  NEJ  

 engang?    

76. Tænker du meget på det perfekte romantiske forhold, som du en dag vil opleve?  JA  NEJ  

77. Insisterer du næsten altid på at snakke med den overordnede, når du har et problem?  JA  NEJ  

78. Føler du det vigtigt, at tilbringe tid sammen med folk, som er specielle eller  JA  NEJ  

 indflydelsesrige?    

79. Er det meget vigtigt for dig, at folk er opmærksom på dig og på en eller anden måde  JA  NEJ  

  beundrer dig?    

80. Ser du bort fra at følge visse regler og sociale normer, når de kommer i vejen for dig?  JA  NEJ  

81. Føler du, at de er en person, som fortjener særbehandling?  JA  NEJ  

82. Finder du det ofte nødvendigt at træde nogen over tæerne for at få, hvad du vil have?  JA  NEJ  

83. Er du ofte nødt til at sætte dine behov over andre menneskers?  JA  NEJ  

84. Forventer du ofte af andre, at de gør, hvad du har bedt dem om, uden at stille  JA  NEJ  

 spørgsmål, fordi du er den, du er?    

85. Er andre menneskers problemer eller følelser af mindre betydning for dig?  JA  NEJ 
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86. Har folk beklaget sig til dig over, at du ikke lytter til dem eller tager hensyn til deres JA  NEJ 

      følelser?  

87. Er du ofte misundelig på andre?  JA  NEJ 

88. Føler du, at andre ofte er misundelige på dig?  JA  NEJ 

89. Synes du, at der kun er meget få mennesker, som er din tid og opmærksomhed værd?  JA  NEJ 

   ------------- 

90. Er du blevet ude af dig selv, når du troede, at nogen du virkelig holdt af, ville forlade JA  NEJ 

      dig?  

91. Har dine forhold til folk, du virkelig holder af, mange ekstreme op- og nedture?  JA  NEJ 

92. Har du lige pludselig ændret fornemmelse af, hvem du er, og hvor du er på vej hen?  JA  NEJ 

93. Ændrer din fornemmelse af hvem du er sig ofte drastisk?  JA NEJ 

94. Opfører du dig forskelligt over for forskellige mennesker eller i forskellige situationer,  JA  NEJ 

      så du somme tider ikke ved, hvem du egentlig er?  

95. Har der været masser af pludselig skift i dine mål, karriereplaner, religiøse overbe- JA  NEJ 

      visninger osv?  

96. Har du ofte gjort ting impulsivt?  JA  NEJ 

97. Har du prøvet at beskadige dig selv eller forsøgt selvmord eller truet med at gøre det?  JA  NEJ 

98. Har du med vilje skåret, brændt eller ridset dig selv?  JA  NEJ 

99. Har du mange pludselige stemningsskift?  JA  NEJ 

100. Foler du dig ofte tom indvendig?  JA  NEJ 

101. Har du ofte vredesudbrud eller bliver så vred, at du mister kontrollen?  JA  NEJ 

102. Slår du på folk eller smider med ting, når du er vred?  JA  NEJ 

103. Kan selv småting gøre dig meget vred?  JA  NEJ 

104. Bliver du, når du er meget stresset, mistænksom over for andre eller føler dig i  JA  NEJ 

        særlig grad trængt ud?   ------------ 

105. Har du, for du blev 15, haft det med at tyrannisere eller true andre børn?  JA  NEJ 

106. Har du, før du blev 15, haft det med at starte slagsmål?  JA  NEJ 

107. Har du, før du blev 15, skadet eller truet nogen med et våben, som fx et boldtræ,  JA  NEJ 

        en mursten, en knust flaske, en kniv eller et skydevåben?  

108. Har du, før du blev 15, med vilje pint nogen eller tilføjet nogen fysisk smerte og  JA  NEJ 

        lidelse?  
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109. Har du, for du blev 15, pint eller skadet dyr med vilje?  JA  NEJ 

110. Har du, før du blev 15, frarøvet, overfaldet eller med tvang taget noget fra andre  JA  NEJ 

        ved at true vedkommende?  

111. Har du, før du blev 15 tvunget nogen til at have sex med dig, klæde sig af for øjnene JA  NEJ 

        af dig eller røre ved dig seksuelt?  

112. Har du, for du blev 15, påsat ild?  JA  NEJ 

113. Har du, for du blev 15, med vilje ødelagt ting, som ikke var dine?  JA  NEJ 

114. Har du, før du blev 15, brudt ind i huse, andre bygninger eller biler?  JA  NEJ 

115. Har du, før du blev 15, løjet meget eller "fuppet" folk?  JA  NEJ 

116. Har du, før du blev 15, af og til stjålet eller begået butikstyveri eller forfalsket en JA  NEJ  

         andens underskrift?  

117. Er du, før du blev 15 løbet hjemmefra og blevet væk natten over?  JA  NEJ 

118. Er du, før du blev 15, ofte blevet ude sent til lang tid efter, at du skulle havde været JA  NEJ  

        hjemme?  

119. Har du, før du blev 15, ofte pjækket fra skole?  JA  NEJ 

  


