
Frågor 
 
1. Barn bör lyssna på vuxna. 

2. Jag tycker om att köra bil fort. 

3. Jag kan ofta behärska mig när jag blir upprörda. 

4. Det är alltför få som vågar stå för vad de anser vara rätt. 

5. Folk som är översittare är ofta små och svaga invändigt. 

6. Jag blir irriterad när folk missförstår vad jag säger, och ber mig repetera vad jag sagt. 

7. Bra ledare vill att människo skall arbeta så självständigt som möjligt. 

8. Det är alltför mycket sex och våld på TV nu för tiden. 

9. Jag tycker det är sunt att öppet diskutera sex, kropsfunktioner, kontaktproblem m m. 

10. Jag tycker att det är svårt att banta, sluta röka m m. 

11. Jag tycker att fortkörning skall straffas hårt. 

12. Föräldrar är för medgörliga i dag. 

13. Jag tror att en stor grad av öppenhet och ärlighet mot andra är möjlig. 

14. Jag tror att 95 % av alla viktiga beslut som fattas avgörs genom känslor och inte med hjälp 

av fakta 

15. Nu för tiden låter folk sig alltför lätt påverkas av andra. 

16. Jag trivs med långa perioder av stillhet, även när andra blir oroliga. 

17. Jag kan minnas många situationer där andra fått mig att skämmas. 

18. Ibland behöver barn få smisk på stjärten för deras eget bästa. 

19. Vi behöver hårdare censur på filmer, TV och tidningar. 
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20. Jag känner mig sällan uttråkad, otålig eller ensam med främlingar. 

21. Jag vet att jag ibland borde äta och drika mindre. 

22. Vad folk tycker och tänker om anra är viktigt. 

23. Mina föräldrar uppmuntrade mig att utforska och lära mig saker på egen hand. 

24. Jag tycker inte om när något oförutsett inträffar. 

25. Även om livet känns meningslöst för en människa kan självmod ej anses vara rättfärdigt. 

26. Jag försöker att delta i så många kurser, seminarier och föreläsningar som möjligt. 

27. Jag säger ofta till mig själv: Tyst – Du pratar för mycket. 

28. Skilsmässolagarna är för fria och förstör många äktenskap som borde ha haft en chans. 

29. Jag rodnar nästan aldrig. 

30. Fler misstag sker genom missförstånd än genom vårdslöshet. 

31. I spännande situationer, kan jag inte hålla mig passiv. 

32. De flesta ungdomar mår bra av att göra militärtjänst. 

33. Många gånger har jag ändrat min fasta övertygelse därför att jag fått nya informationer. 

34. Ödmjukhet är en dygd, kanske den största. 

35. Långt hår döljer ofta små hjärnor. 

36. Erfarenheter är bra, men ofta bör dessa omprövas med hänsyn till nya fakta och 

informationer. 

37. Äktenskap mellan olika raser och nationaliteter för med sig mycket bekymmer. 

38. Bara arbete, ingen lek ger ett trist liv som jag inte skulle vilja leva. 

39. Jag brukar säga till mig själv: Det är inte jag som skapar lagarna, utan jag skall bara följa 

dem. 



40. Du kan inte ändra på andra människor. 

41. Demokrati på arbetsplatser är möjligt, men under bestämda förutsättningar. 

42. Ibland är jag så trött på mig själv att jag önskar mig bort. 

43. Dödsstraff borde inte ha avskaffats. 

44. Folk borde gå mer i kyrkan. 

45. Jag vill tänka igenom följderna av ett beslut innan jag fattar detta. 

46. Jag blir oroad om inte andra är eniga med mig. 

47. Jag tycker om att ta initiativ och ansvar. 

48. Även om jag är på fest kommer jag på mig själv med att diskutera jobb eller skaffa 

upplysningar från böcker och av andra människor. 

49. Det är inte lätt att vara underordnad, men det är mycket lättare än att vara ledare. 

50. Man skall vara uthållig även om det är lite jobbigt. 

51. Vi skulle ha ett bättre samhälle om människor övervakades. 

52. Jag skäms inte för att gråta i andras åsyn. 

53. När folk är dumma och har fel säger jag till. 

54. Jag avundas de människor som helt bryter upp från sitt gamla liv för att starta ett nytt. 

55. Jag har svårt att lita på andra människor, på det sätt som andra tycks göra. 

56. Även om en standardsituationen närmar sig, tycker jag om att finna nya vägar. 

57. Jag skjuter upp saker tills jag inte kan göra det längre. 

58. Jag är benägen att utmana andra och ställa dem mot väggen. 

59. Människor kan för det mesta leda och kontrollera sig själva. 

60. Saker som att arbeta i trädgården, simma, sex och utföra andra fysiska aktiviteter gör att 

jag känner mig tillfreds. 



Svarsformulär.
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1 21 41

2 22 42

3 23 43

4 24 44

5 25 45

6 26 46

7 27 47

8 28 48

9 29 49

10 30 50

11 31 51

12 32 52

13 33 53

14 34 54

15 35 55

16 36 56

17 37 57

18 38 58

19 39 59

20 40 60

A B A B A B

1 21 41

2 22 42

3 23 43

4 24 44

5 25 45

6 26 46

7 27 47

8 28 48

9 29 49

10 30 50

11 31 51

12 32 52

13 33 53

14 34 54

15 35 55

16 36 56

17 37 57

18 38 58

19 39 59

20 40 60


