
Prøv at læse disse 25 punkter igennem, omhandlende 

din partner/kæreste 
1. Jeg føler, at det er mig, der skal trække læsset, når det handler om det 

sociale, det gør mig tit alt for træt og udmattet. 

2. Min partner er yderst pligtopfyldende og punktlig, hvilket jeg sætter stor 

pris på. 

3. Jeg føler lidt for tit, at mine ønsker, behov, drømme og følelser bliver 

ignoreret af min partner. 

4. Min partner bagtaler ikke andre, han er åben og har ikke skjulte agendaer, 

han er det modsatte af en ”drama-queen”. 

5. Jeg føler mig tit ensom, min partner vil hellere sidde for sig selv og nørde 

med et eller andet det meste af tiden. Han kan være svær at trække med til 

sociale events, han vil hellere blive hjemme. 

6. Min partner er for det meste ligeglad med overfladiske trends, modediller 

etc. Han er sin egen og er befriende nonkonform. 

7. Jeg føler, at der mangler intimitet i mit forhold, jeg savner ofte berøringer 

fra min partner, og yderst sjældent hører jeg ordene ”jeg elsker dig”. Han 

kan måske ikke lide at holde i hånd, særligt udenfor. 

8. Min partner er meget detaljeorienteret, desværre sker det nogle gange på 

bekostning af helheden, hvor han overser ”the big picture” og efterfølgende 

misforstår situationen. 

9. Min partner bliver let stresset og har svært ved at overskue mange ting på 

én gang. 

10. Min partner er meget loyal, han kunne ikke drømme om at være mig utro. 

11. Min partner er ikke god til at dele følelser, drømme og tanker. 

12. Min partner kan være enormt produktiv og er ekstremt dygtig til at holde et 

meget kraftigt og vedholdende fokus, når noget interesserer ham. 

13. Lidt for tit synes jeg, min partner er som et lille barn. 

14. Min partner kan være den sødeste mand på jorden, når han slapper af, men 

blot lidt stress kan desværre gøre ham irritabel og svær at omgås. 

15. Jeg føler, at konflikter desværre lidt for tit ikke bliver løst. Ting bliver ikke 

snakket igennem, ofte vælger jeg ikke at viderebringe ham negative 

nyheder for at undgå, at han ”kører op”. 

16. Min partner er ærlig og siger gerne tingene, som de er, de bliver ikke pakket 

ind. 



17. Min partner kan være impulsiv og mangler empati, han har svært ved at se 

tingene fra mit perspektiv. 

18. Min partner siger nogle gange upassende ting, som jeg skal reparere og 

glatte ud. 

19. Jeg føler, at min partner alt for tit er sort og hvidt tænkende. 

20. Kompromisser er sjældne, tit og ofte er det mig, der skal rette ind efter min 

partners usmidige og ufleksible tilgang til verden. 

21. Min partner snakker om det samme igen og igen, det er som om han kun vil 

tale om det, der interesserer ham, alt andet er ligegyldigt. 

22. Min partner kan være noget så følsom overfor lyde, lys, berøringer 

eller lugte. 

23. Min partner tager ofte tingene bogstaveligt, han kan have svært ved at 

afkode det underliggende budskab. 

24. Min partner kan have svært ved at vide hvornår det er hans tur til at tale i en 

samtale 

25. Min partner har en tendens til at dreje samtalen ind på ham selv og hans 

egen verden. 

 

Hvis du kunne genkende det meste af det ovenstående hos en person tæt på dig, så er det muligt, at der er autisme på 

spil. Suppler evt. med test på nettet. 
 


