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EQ 
 
 Stämmer 

precis 
Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte 
särskilt bra 

Stämmer 
inte alls 

1. Jag märker lätt om någon vill delta i ett 
samtal 

    

2. Saker som jag själv förstår lätt har jag 
svårt att förklara för andra om de inte 
förstår det på en gång 

    

3. Jag tycker verkligen om att bry mig om 
andra 

    

4. Jag tycker att det är svårt att veta hur man 
gör i sociala 
situationer 

    

5. Jag får ofta höra att jag har gått för långt 
för att driva 
igenom min åsikt i en diskussion 

    

6. Jag bryr mig inte särskilt mycket om jag 
kommer för sent när jag ska träffa en vän 

    

7. Vänskap och relationer är helt enkelt för 
besvärliga, så jag brukar inte bekymra mig 
om dem 

    

8. Jag tycker ofta att det är svårt att veta om 
något är artigt eller oartigt 

    

9. Jag brukar fokusera på mina egna tankar 
snarare än på vad den andra kanske tänker 
när jag pratar med någon 

    

10. När jag var barn gillade jag att skära 
sönder maskar för att ta reda på vad som 
skulle hända 

    

11. Jag uppfattar lätt om någon säger en sak 
men menar en annan 

    

12. Jag har svårt att förstå varför vissa saker 
gör människor så upprörda 

    

13. Jag tycker att det är lätt att sätta mig in i 
andras situation 

    

14. Jag är bra på att förstå i förväg hur 
någon kommer att känna sig 

    

15. Jag uppfattar snabbt om någon i en 
grupp känner sig 
osäker eller besvärad 

    

16. Om någon blir sårad av en sak jag 
säger tycker jag att det är den 
personens problem och inte mitt 
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17. Om någon skulle fråga mig om jag 
gillade hans eller hennes frisyr skulle 
jag säga sanningen även om jag inte 
gillade den 

    

18. Det händer att jag inte förstår hur en 
kommentar har kunnat såra någon 

    

19. Jag blir inte särskilt illa till mods av 
att se människor gråta 

    

20. Jag uttrycker mig ofta rakt på sak. 
Därför tycker en del människor att jag är 
oförskämd, även om det inte är min 
mening 

    

21. Jag brukar inte tycka att sociala 
situationer är svårbegripliga 

    

22. Folk brukar säga till mig att jag är 
bra på att förstå hur de känner sig och 
vad de tänker 

    

23. När jag samtalar med människor 
brukar jag prata om deras upplevelser 
snarare än mina egna 

    

24. Jag blir illa till mods av att se djur 
lida 

    

25. Jag klarar av att fatta beslut utan att 
påverkas av andras känslor 

    

26. Jag märker lätt om någon blir 
intresserad eller uttråkad av det jag 
säger 

    

27. Jag blir illa till mods om jag ser 
människor som lider i nyhetsprogram på 
TV 

    

28. Mina vänner brukar prata med mig 
om sina problem eftersom de säger att 
jag är en väldigt förstående person 

    

29. Jag känner på mig om jag tränger 
mig på även om den andra personen 
inte säger det 

    

30. Det händer att jag för höra att jag 
har gått för långt när jag retas med 
någon 

    

31. Jag får ofta höra att jag är okänslig, 
men jag förstår inte alltid varför 

    

32. Om jag märker att någon är ny i en 
grupp tycker jag att det är upp till 
honom eller henne att anstränga sig för 
att komma in 
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33. Jag är ofta känslomässigt oberörd 
när jag ser en film 

    

34. Jag märker snabbt och intuitivt hur 
människor känner sig 

    

35. Jag har lätt för att räkna ut vad 
någon annan kan vilja prata om 

    

36. Jag märker om någon döljer sina 
verkliga känslor 

    

37. Jag funderar inte medvetet ut vilka 
regler som gäller för sociala situationer 

    

38. Jag är bra på att förstå i förväg vad 
människor kommer att göra 

    

39. Jag brukar bli känslomässigt 
involverad i mina vänners problem 

    

40. För det mesta kan jag sätta värde 
på någon annans åsikt även om jag inte 
håller med om den 

    

 


