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INTRODUKTION
Här följer några frågor som rör din personlighet; ditt sätt att vara, känna
och handla. Två svarsalternativ finns, ”ja” eller ”nej”. Försök att ta
ställning till om ”ja” eller ”nej” motsvarar ditt vanliga sätt att handla eller
känna och ringa in det som passar in på dig.
Arbeta snabbt och tänk inte för länge över meningen i varje fråga. Vi är
intresserade av din omedelbara reaktion, inte det som kan komma fram
genom ett långvarigt och noggrant övervägande. Det bör inte ta mer än
30 minuter att besvara frågorna.
Vi är tacksamma om du kontrollerar att du inte har hoppat över någon
fråga. Det finns inga rätta eller felaktiga svar.

VI ÄR TACKSAMMA OM DU KONTROLLERAR ATT DU BESVARAT ALLA FRÅGOR!
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I. CMPS
1.
Skulle du vilja åstadkomma något
verkligt betydande? ……………………...
2.
3.
4.

5.
6.

Kan du utan svårighet vara borta
från dina vänner en längre tid?
Brusar du lätt upp, om du inte
får som du vill? ……………………………
Är du alltid mycket noga med att
ta reda på vad andra människor?
anser om dig? ………………………….…

Personlighetsformulär
19.
Ja

Nej

Ja

Nej

20.

Ja

Ja

Nej

Nej

Får du ofta en känsla av dåligt
samvete utan riktigt veta varför?

Ja

Nej

Anser dina vänner att du är
lämplig som ledare?………………………

Ja

Nej

21.

22.
23.

24.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Tycker du om att klä dig så att du
skiljer dig från mängden? ……………

Ja

Följer du gärna äldre och mera
erfarna personers råd?…………………… Ja
Skulle du trivas med ett yrke som
innebär att du får ta hand om och
syssla med barn? …………………………
Blir du irriterad på personer som
inte är ordentliga och punktliga?……

Nej
Nej

25.
26.

Ja
Ja

Nej
Nej

När du är sjuk eller har gjort
dig illa, tycker du då om att bli
ompysslad? …………………………………

Ja

Nej

Händer det att du fantiserar om
att du uträttar storverk? ……………

Ja

Nej

27.

28.

29.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

Blir du nedstämd och olycklig
under perioder då du måste vara
skild från din bäste vän?………………… Ja
Roar det dig ibland att driva med
och göra narr av andra människor?
Har du svårare än människor i
allmänhet att ta emot kritik och
klander? ……………………………………
Kan du göra något som inte är helt
lämpligt och rätt utan att besväras
av alltför stora skuldkänslor? ………
Kan andra människor lätt få dig att
ändra ett beslut som du redan
fattat? …………………………………………
Tycker du att en bjudning är
misslyckad om du inte har blivit
tillräckligt uppmärksammad? ………

Ja

Ja

Ja

Nej
Nej

Nej

Nej

30.
31.

32.

33.
34.

Ja

Nej
35.

Ja

Nej

Är du för det mesta oberoende och
självständig i ditt förhållande till
dina vänner? ………………………………

Ja

Nej

Är du beredd att offra en god del
av din egen tid och bekvämlighet
för att hjälpa yngre och svagare?

Ja

Nej

Är du litet slarvig och inte så noga
med att hålla rent och snyggt
omkring dig? …………………………………

Ja

Nej

Undviker du att beklaga dig när
något gått dig emot? ……………………

Ja

Nej

Tycker du om att kunna utföra
uppgifter som av andra anses
kräva skicklighet och ansträngning? Ja

Nej

Är du mycket angelägen att
behålla kontakten med vänner,
även sedan de t.ex. flytta till
annan ort? ……………………………………

Ja

Nej

Blir du lätt irriterad och förargad
på andra människor? ……………………

Ja

Nej

Återkommer du ofta i tankarna till
situationer som varit pinsamma
för dig? …………………………………………

Ja

Nej

Försöker du ofta ändra på dig
själv för att därigenom bli en
bättre människa? ………………………

Ja

Nej

Är det oftast så att du påverkar
andra mer än du själv låter dig
påverkas? ……………………………………

Ja

Nej

Blir du illa berör i situationer där
du väcker uppmärksamhet? …………

Ja

Nej

Får du ofta lust att göra saker som
strider mot seder och bruk? …………

Ja

Nej

Blir du mycket illa berör när folk
retar och gör narr av människor
som inte kan försvara sig? ……………

Ja

Nej

Trivs du bäst i situationer som
kräver att du måste följa mycket
bestämda regler? …………………………

Ja

Nej

Undviker du alltför hjälpsamma
och uppoffrande vänner? ………………

Ja

Nej

Är det viktigt för dig att ha
framgång i allt du företar dig? ………

Ja

Nej

Tar det lång tid för dig innan du
kan känna vänskap och
tillgivenhet för nya bekanta? ………… Ja

Nej

VI ÄR TACKSAMMA OM DU KONTROLLERAR ATT DU BESVARAT ALLA FRÅGOR!
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36.
37.

38.

Händer det ibland att du blir
utom dig av ilska? …………………………

Personlighetsformulär
53.
Ja

Är du noga med att alltid utförligt
försvara dig då du utsatts för
kritik och klander? ………………………… Ja
Händer det ofta att du efteråt
ångrar dina handlingar och
tankar? …………………………………………

Nej
54.
Nej
55.

Ja

Är det ofta du som blir den
bestämmande när du är tillsammans
med dina vänner? ………………………
Ja
Tycker du illa om när folk lägger
märke till dig och talar om ditt
yttre? ……………………………………………

Ja

42.

Blir du lätt envis och motspänstig när
andra människor vill bestämma över
dig? ………………………………………………
Ja

Nej

Skulle du känna stor tillfredsställelse
av att helt kunna ägna dig åt
välgörenhetsarbete? ……………………… Ja

Nej

59.

60.
43.

Tycker du det är tråkigt att i
förväg planera och organisera
detaljerna i varje arbete som du
börjar på? …………………………………

Ja

Har du en känsla av att du mindre
än andra människor är i behov av att
bli ompysslad och omhändertagen? Ja

46.

47.
48.

Är det viktigt för dig att kunna
utföra en uppgift bättre än andra?
Tycker du ibland att det skulle vara
skönt att komma ifrån dina
vänner en tid? ………………………………
Tycker du det är roligt när du
kan förlöjliga dina motståndare?
Låter du ofta bli att göra saker och
ting i rädsla för att misslyckas? ……

Ja

Nej
63.

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej

64.

Har du en känsla av att du känner
dig skuldmedveten oftare än
andra människor i allmänhet? ………

Ja

Skulle du passa i ett yrke som gav
dig stort inflytande och bestämmanderätt över andra människor? ……… Ja
Skulle du vantrivas med ett yrke där
du ofta måste uppträda inför andra
människor? …………………………………… Ja
Är det väsentligt för dig att vara
obunden och kunna rå dig själv?

Ja

Brukar du för att kunna uträtta så
mycket som möjligt alltid sätta
ditt mål högt upp? ……………………

Ja

Nej

Om det vore möjligt, skulle du då
alltid vilja ha dina vänner omkring
dig? …………………………………………

Ja

Nej

Har du svårt för att bli arg och
uppretad? ……………………………….…

Ja

Nej

Om du har misslyckats med
någonting struntar du då i att
leta efter ursäkter och bortförklaringar? ………………………………

Ja

Nej

Tycker du det är obehagligt att
behöva yttra dig om andra
människor av rädsla för att inte
kunna vara absolut rättvis? ………

Ja

Nej

Har du svårt att stå på dig och
hävda din rätt inför personer som
du är beroende av? ……………………

Ja

Nej

Tycker du om att uppträda så att
andra människor lägger märke till
dig så lite som möjligt? ……………

Ja

Nej

Tycker du om att handla på ditt
eget sätt utan att ta så mycket
hänsyn till vad folk i allmänhet
tänker? ………………………………………

Ja

Nej

Skulle det roa dig att uppföda och
fostra djur? ……………………………………

Ja

Nej

Blir du illa berörd av personer som
brister i fråga om renlighet och
hygien? ………………………………………

Ja

Nej

Har du lätt för att känna dig övergiven och utlämnad då du är ensam
på en främmande plats? ……………… Ja

Nej

Är du beredd att offra en hel del av
din bekvämlighet för att kunna nå
framgång? …………………………………

Ja

Nej

Anser du att trofasthet och lojalitet
mot vänner är den viktigaste egenskap en människa kan ha? …………

Ja

Nej

Nej
68.

52.

Nej

Nej
67.

51.

Ja

Nej
66.

50.

Är du starkt beroende av att andra
visar dig ömhet och tillgivenhet?

Nej
65.

49.

Nej

Nej
62.

45.

Ja

Nej
61.

44.

Är du lite slarvig och har svårt för
att i allmänhet passa tider? …

Nej
58.

41.

Nej

Nej
57.

40.

Ja

Nej
56.

39.

Är du ständigt beredd att ge bort
eller låna ut dina saker till folk
som bättre behöver dem? ………….

Nej
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Brukar du öppet protestera när
någon försöker tränga sig förbi
dig i en kö? ………………………………
Kan du lätt bevara ditt självförtroende, även när du är tillsammans med självsäkra och
överlägsna personer? …………………
Har du ibland avstått från att göra
någonting därför att du inte varit
säker på att kunna handla på ett
riktigt, rättvist och korrekt sätt?
Har det hänt att du gått miste om
något du egentligen haft rätt till
bara för att du inte kunnat
hävda dig? …………………………………

Personlighetsformulär
85.
Ja

86.
Ja

Ja

Ja

Händer det att du börjar spela pajas
och lustigkurre om sällskapet
behöver livas upp? ……………………… Ja
Tycker du om att vara oberoende,
att kunna komma och gå som du
vill? ………………………………………………

Nej

Försöker du undvika människor som
kan tänkas behöva hjälp och stöd
av dig? …………………………………………
Ja

Nej

Nej

Tycker du det är enformigt och
tråkigt att ha din dag ordentligt
inrutad med bestämda tider för
måltider, arbete och vila? ……………… Ja Nej

88.

Känner du dig besvärad då någon
visar dig alltför stor ömhet och
tillgivenhet? …………………………………… Ja

Nej

Är det viktigt för ditt självförtroende
att känna att du har lyckats bra med
ett svårt arbete? …………………………… Ja

Nej

Kräver du fullständig trofasthet och
lojalitet av dina vänner? ……………… Ja

Nej

Försöker du undvika att visa dina
känslor när du är arg och
uppretad? ………………………………………

Ja

Nej

Kan du utan ängslan delta i
samtal om ämnen som du inte
fullständigt behärskar? ………………

Ja

Nej

Har du ibland en känsla av att du
har en strängare uppfattning om
vad som är rätt och orätt än vad
de flesta människor har? ………………

Ja

Nej

Då du träffar en ny person, är det
då du som oftast tar ledningen i
samtalet? ………………………………………

Ja

Nej

Brukar dina vänner säga om dig
att du är kvick, rolig och
underhållande? …………………………….

Ja

Nej

Åtar du dig gärna uppdrag och
uppgifter som medför ansvar,
plikter och skyldigheter? ………………

Ja

Nej

Försöker du alltid, då så är möjligt,
göra dina vänner små tjänster? …… Ja

Nej

Skulle du kunna tänka dig att
arbeta i ett rum där det är stor
oordning och oreda? ……………………

Ja

Nej

Få du ofta en känsla av att folk inte
bryr sig tillräckligt mycket om dig? Ja

Nej

89.

90.

Nej
92.
Nej

Ja

Nej

Har du alltid haft lätt för att
känna hemlängtan? ……………………

Ja

Nej

93.

Ja

Nej
95.

79.
80.

81.

Är du ointresserad av att skaffa
dig nya vänner? …………………………
Angriper du gärna åsikter och
synpunkter som strider mot
dina egna? …………………………………
Är du mycket noga med att
försöka undvika situationer där
du riskerar att göra dig löjlig? ……

Ja

Nej
96.

Ja

Nej
97.

Ja

Nej
98.

82.

83.
84.

Blir du ibland ledsen och besviken
på dig själv för att du inte kan
uppfylla dina krav på hederlighet,
pålitlighet och rättrådighet? …………
Har du svårt för att framföra dina
åsikter i diskussioner? …………………

Ja
Ja

När du berättar om en roligt episod
brukar du då åskådliggöra berättelsen genom att ”spela teater”? ……… Ja

Nej

Ja

Nej

Tycker du illa om sysselsättningar
som kräver noggrannhet, precision
och exakthet? ……………………………

Tror du att tävlingslust är en
väsentlig drivkraft bakom
människors handlande? ………………

Har du svårt för att känna sympati
och förståelse för människor som
kommit på kant med samhället? …

87.

94.
78.

Nej

Nej

91.
Ja

Tycker du det är svårt att göra
ditt bästa i ett arbete där du har
en underordnad ställning? ……………… Ja

Nej
Nej

99.

100. Har du en känsla av att människor
ofta är alltför litet ärelystna och
ambitiösa? ……………………………………

Ja

Nej

Nej

VI ÄR TACKSAMMA OM DU KONTROLLERAR ATT DU BESVARAT ALLA FRÅGOR!
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101. Tycker du om att tillhöra grupper där
medlemmarna hyser varma och
vänliga känslor för varandra? ……… Ja
102. Får du lust att hämnas när någon
förolämpat dig? ……………………………

Ja

118. Har du mycket lätt att dra jämnt
med överordnade? ………………………

Ja

Nej

Nej

119. Tycker du illa om att komma i situationer som tvingar dig att ta hand
om och hjälpa andra människor?
Ja

Nej

120. Är det viktigt för dig att ha dina saker
prydligt och ordentligt ordnade på
skrivbordet eller arbetsbänken?
Ja

Nej

121. Blir du illa berörd av att dina vänner
beklagar dig och tycker synd om
dig när du t.ex. är sjuk? …………….. Ja

Nej

122. Föredrar du att arbeta på en uppgift
då det sker i tävlan och konkurrens
med andra? …………………………………
Ja

Nej

123. När du är riktigt glad eller ledsen,
har du då behov av en vän att
dela känslor med? ………………………

Ja

Nej

124. Vill du helst slå igen när du blir
angripen? ……………………………………

Ja

Nej

125. Kan du bli utsatt för förödmjukelser
och förlöjliganden utan att det
påverkar ditt självförtroende och
din självrespekt? …………………………

Ja

Nej

126. Har du en känsla av att du är mer
ansvarsfull och pliktmedveten än
andra? …………………………………………

Ja

Nej

Nej

103. Känner du dig förlägen och tafatt
när du är tvungen att stå på dig
och hävda din rätt? ………………………

Ja

Nej

104. Kan du använda dig av en nödlögn
utan att känna dåligt samvete? ……

Ja

Nej

105. Tycker du ofta att du är alltför
obetydlig för att yttra din egen
åsikt? ……………………………………………
106. Skulle det vara en plåga för dig
att vara uppmärksammad av
tidningar och TV? …………………………

Ja

Ja

107. Har du en känsla av att dina åsikter
och uppfattningar nästan alltid
stämmer med vad folk i allmänhet
tycker och tänker? ………………………
Ja

Nej

Nej

Nej

108. Är du mycket noga med att aldrig
såra känslorna hos någon som
är dig underlägsen? ……………………

Ja

Nej

109. År det väsentligt för dig att alltid
vara korrekt och prydligt klädd? …

Ja

Nej

110. Är det lättare för dig att mottaga
dåliga nyheter om du är tillsammans
med en vän? ………………………………
Ja

Nej

127. Väntar du ofta och låter andra ta
initiativet? ……………………………………

Ja

Nej

111. Strävar du alltid efter att göra ditt
allra bästa, vad du än företar dig?

Nej

128. Föredrar du att klä dig så att du
inte väcker uppmärksamhet? ………

Ja

Nej

129. Säger du gärna utan omsvep vad
du tycker? ……………………………………

Ja

Nej

130. Tror du att du skulle passa dåligt i
ett yrke som innebar att du fick vårda
och ta hand om andra människor,
t.ex. sjuka och åldringar? …………… Ja

Nej

131. Tycker du om att inrätta din livsföring så att allt förlöper lugnt och
utan större förändringar i dina
planer? ………………………………………

Ja

Nej

132. Är du i starkt behov av uppmuntran
och tröst när du har misslyckats
med något? …………………………………… Ja

Nej

133. Skulle du gärna vilja vara en framstående person inom något område, t.ex. inom ditt yrke eller inom
idrott, konst, vetenskap? …………

Nej

112. Skulle du med glädje vara beredd
att göra ekonomiska uppoffringar
för dina vänner? ……………………………
113. Händer det att du får direkta
hatkänslor mot människor som
retar dig? ……………………………………

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

114. Är du noga med att alltid handla så
att ingen kan klandra dig? …………… Ja

Nej

115. Känner du dig mycket plågad då du
får lust att göra saker som bryter
mot vad som är rätt och riktigt? … Ja

Nej

116. Är det angeläget för dig att i
diskussioner hävda din egen
åsikt om den står i strid med
andras? …………………………………………

Ja

Nej

117. Tycker du om att vara medelpunkten i ett sällskap? ………………

Ja

Nej

VI ÄR TACKSAMMA OM DU KONTROLLERAR ATT DU BESVARAT ALLA FRÅGOR!

Ja

5

H70 och Kvinnoundersökningen
2005/2006
134. Är du mycket angelägen att alltid
komma i nära och personlig
kontakt med andra människor? …

Personlighetsformulär

Ja

Nej

135. Blir du ibland så arg att du får lust
att slå sönder saker och ting? ……

Ja

Nej

136. Kan du förbli likgiltig, då du hör att
folk kritiserar och klandrar dig? …

Ja

Nej

137

Kan du, när det gäller människor
som du tycker om, frångå dina
principer att alltid vara helt
rättvis? …………………………………………

Ja

138. Om du vore ledare för en grupp, tror
du då det skulle vara svårt för dig att
upprätthålla ordningen? ……………… Ja
139. Har du svårt för att säga saker
och ting som du vet kan chockera
och förbluffa andra människor? …… Ja
140. Tycker du det är svårare att utföra
ett arbete ensam än i samarbete
med andra? ………………………………
141. Är du beredd att ägna mycket tid
och kraft åt människor som ber
dig om hjälp? ………………………………
142. Skulle du trivas i ett yrke med
oregelbundna arbetstider? …………

Ja

Ja
Ja

143. Är du ointresserad av andras deltagande, förståelse och tröst när du
har bekymmer och svårigheter?
Ja

Nej

154. Undviker du att berätta för dina
vänner om dina svårigheter och
misslyckanden? …………………………

Ja

Nej

155. Sätter du gärna upp svåruppnåeliga
mål för dig därför du tycker om att
pröva din förmåga? ……………………
Ja

Nej

156. Om du skall göra en semesterresa,
vill du då hellre göra den ensam
än tillsammans med dina vänner?

Ja

Nej

157. Brukar du säga saker och ting som
inte är så allvarligt menade bara för
att det är roligt att reta folk? ……… Ja

Nej

158. Är din självkänsla och inställning till
dig själv beroende av hur andra
uppskattar dig? …………………………
Ja

Nej

159. Önskar du ibland att du hade ett
mindre känsligt samvete? …………

Ja

Nej

160. Undviker du att vara den som måste
bestämma i en grupp? ………………
Ja

Nej

161. Tycker du att det är svårt att tala
fritt och öppenhjärtigt om dig själv
inför andra människor? ……………

Ja

Nej

162. Får du ibland lust att lämna din
omgivning och börja på nytt såsom
en mer fri och oberoende
människa? …………………………………
Ja

Nej

163. Känner du dig lycklig när du kan
hjälpa någon som har det svårt?

Ja

Nej

164. Om du skall företa en resa, vill du
då helst resa på måfå istället för att
ha detaljerna planerade i förväg?
Ja

Nej

165. Tycker du om att en äldre vän hjälper
dig och tar hand om dig? …………
Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

148. Funderar du ofta på om det du
gjort varit rätt eller orätt? …………

153. Tycker du om att prydligt ordna dina
brev, papper och andra tillhörigheter och förvara dem enligt
ett visst system? ………………………
Ja

Nej

145. Gläder det dig att kunna uträtta
saker och ting för dina vänner?

Ja

Nej

Nej

Nej

147. Påverkas dina beslut ofta av
tanken på att andra människor kan
kritisera dig för dem? …………………

152. Vill du helst undvika människor som är
olyckliga, hjälplösa eller misslyckade i
något avseende? ………………………… Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

144. Tycker du om att kunna lösa gåtor,
problem och uppgifter som andra
har svårigheter med? …………………

146. Tycker du det är svårt att inte
bli arg och fientlig när någon
sårar dig? ……………………………………

151. Anser du att den människa som går
sin egen väg utan att ta hänsyn
till rådande åsikter, förr eller senare
kommer att misslyckas? ……………
Ja

Nej

Nej
Nej

149. Tycker du illa om uppgifter som
innebär att du får instruera andra
hur de skall utföra sitt arbete? …

Ja

Nej

150. Tycker du om att säga sådant som
andra människor anser vara
kvickt och fyndigt? ……………………

Ja

Nej
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II. EYSENCK
1.
Vill du ha mycket liv och rörelse
omkring dig? ………………………………
2.

3.
4.
5.
6.

Är du ofta orolig och känner att
det är något du vill ha men vet
inte vad? ……………………………………
Ha du nästan alltid ett svar till
hands när folk talar till dig? ………

Personlighetsformulär

Ja

Ja
Ja

23.

Är du ofta försjunken i tankar? …

Ja

Nej

24.

Är du helt fri från fördomar av
alla slag? ……………………………………

Ja

Nej

Tycker du om ”practical jokes” handgripliga skämt? …………………

Ja

Nej

Tänker du ofta på sådant som du
upplevt förr? ………………………………

Ja

Nej

27.

Är du mycket förtjust i god mat?

Ja

Nej

28.

När du blir förargad, behöver du
då prata igenom det hela med
någon förstående vän? ………………

Ja

Nej

Har du något emot att sälja saker
eller be folk om pengar för något
välgörande ändamål? …………………

Ja

Nej

30.

Överdriver du ibland? ………………

Ja

Nej

31.

Är du överdrivet känslig i vissa
sammanhang? ……………………………

Ja

Nej

Vill du hellre vara ensam hemma än
att gå bort på en tråkig tillställning? Ja

Nej

Är du ibland så rastlös att du inte
kan sitta stilla? …………………………

Ja

Nej

Tycker du om att planera saker
noga och i god tid? …………………

Ja

Nej

35.

Känner du dig yr ibland? …………

Ja

Nej

36.

Svarar du alltid på brev så snart
du kan? ……………………………………

Ja

Nej

Brukar du göra saker och ting
bättre om du själv får räkna ut
hur du skall göra det än att tala
med andra om det? …………………

Ja

Nej

Händer det att du blir andfådd
utan att ha utfört något tungt
arbete? ……………………………………

Ja

Nej

Är du sådan att du tar lätt på saker
och ting och inte bekymrar dig för
om allt inte blir perfekt? …………
Ja

Nej

40.

Har du nervösa besvär? …………

Ja

Nej

41.

Vill du hellre planera saker än
att utföra dem? ………………………

Ja

Nej

Brukar du vilja uppskjuta till
morgondagen det du egentligen
borde göra idag? ……………………

Ja

Nej

Nej

Nej
Nej

Är du ibland glad, ibland ledsen,
utan särskild anledning? ……………

Ja

Nej

Håller du dig gärna i bakgrunden
när du är tillsammans med andra?

Ja

Nej

När du var barn gjorde du då
genast allt vad man sa till dig,
utan att grymta? ………………………

Ja

Nej

7.

Blir du sur ibland? ……………………

Ja

Nej

8.

När du blir indragen i ett gräl,
talar du då hellre ut om saken än
är tyst och hoppas att det skall
gå över ändå? ………………………………

Ja

Nej

9.

Är du nyckfull? …………………………

Ja

Nej

10.

Tycker du om att vara tillsammans
med människor? ………………………

Ja

Nej

11.

Är du ofta sömnlös pga bekymmer?

Ja

Nej

12.

Blir du på dåligt humör ibland? …

Ja

Nej

13.

Anser du dig vara glad och
bekymmerslös? ……………………………

Ja

Nej

14.

Beslutar du dig ofta för sent? ………

Ja

Nej

15.

Tycker du om att arbeta för
dig själv? ……………………………………

25.
26.

29.

32.
33.
34.

37.

16.

Ja

Nej

Känner du dig ofta trött och håglös
utan mera påtaglig anledning? ……

Ja

Nej

17.

Har du ett livligt sätt? …………………

Ja

Nej

18.

Skrattar du åt en vågad historia?

Ja

Nej

18.

Känner du dig ofta uttråkad? ………

Ja

Nej

20.

Känner du dig besvärad av att
du är tvungen att ”klä upp dig”? …

Ja

Nej

21.

22.

Tänker du på allt möjligt annat
när du försöker koncentrera dig
på något? ……………………………………

Ja

Nej

Kan du snabbt klargöra i ord vad
du tänker? ……………………………………

Ja

Nej

38.

39.

42.
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43.

Personlighetsformulär

Blir du rädd och orolig i hissar,
på tåg, i tunnlar, etc.? …………………

Ja

Nej

Brukar det vara du som tar
initiativet till att få nya vänner? …

Ja

Nej

45.

Brukar du får svår huvudvärk? ……

Ja

Nej

46.

Har du i allmänhet en känsla av
att saker och ting kommer att
ordna upp sig på något sätt till
slut? ………………………………………………

Ja

Nej

Har du svårt att somna när du
gått och lagt dig? …………………………

Ja

Nej

48.

Håller du dig alltid till sanningen? …

Ja

Nej

49.

Säger du ofta första, bästa sak
som kommer i huvudet på dig? ……

Ja

Nej

Brukar du bekymra dig alltför
länge efter en alltför pinsam
upplevelse? ……………………………………

Ja

Nej

Håller du saker och ting för dig
själv utom tillsammans med
goda vänner? …………………………………

Ja

Nej

Råkar du ofta illa ut för att du
handlar utan att tänka? …………………

Ja

Nej

Tycker du om att vitsa och berätta
roliga historier för dina vänner? ……

Ja

Nej

Vill du hellre vinna än förlora i
spel? ………………………………………………

Ja

Nej

Känner du dig ofta besvärad när
du är tillsammans med dina
överordnade? …………………………………

Ja

Nej

Brukar du tycka at det är värt
att ta chanser trots att du vet att
utsikterna att lyckas är små? ………

Ja

Nej

Får du ofta ont i magen när
något viktigt och betydelsefullt
skall inträffa? …………………………………

Ja

Nej

44.

47.

50.

51.

52.
53.
54.
55.

56.

57.
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Personlighetsformulär
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