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Resistance to change and preference for equality scales 
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Resistance to change (Motstånd mot förändring) 

1. Unga människor får ibland rebelliska idéer som de bör komma över när de växer upp och slår 

sig till ro. 

2. Det skulle vara bättre för vårt land om vi fokuserade mer på traditionella familjeband. 

3. Våra seder och vårt nationella arv är det som har gjort vårt land bra, och vissa människor 

borde visa mer respekt för dem. 

4. Om man börjar förändra saker väldigt mycket slutar det ofta med att det blir till det sämre. 

5. Att ändra på saker i samhället (t.ex. stat, religion, företag) är riskabelt så det är bättre att 

förändra dem långsamt än snabbt. 

6. Om det är fel på något i samhället (t.ex. stat, religion, företag) är det nödvändigt att göra 

omedelbara förändringar. (reverse-scored) 

7. Svaren till dagens frågor kan oftast hittas i traditioner och seder från förr. 

8. När man ser tillbaka var livet bättre förr. 

9. * De gammalmodiga sätten och värderingarna visar fortfarande på det bästa sättet att leva. 

10. * Vårt samhälle skulle må bäst om vi visade tolerans och förståelse för otraditionella 

värderingar och synsätt. (reverse-scored) 

11. Om någonting växer fram över lång tid kommer det alltid att finnas mycket visdom i det. 

 

Preference for equality (Preferens för jämlikhet) 

1. Företag bör hållas ansvariga för att främja etnisk mångfald och en tolerant atmosfär på 

sinakontor och i sin företagskultur. 

2. Staten borde göra mer för att minska ekonomiska skillnader mellan män och kvinnor som gör 

samma jobb. 

3. Det är statens ansvar att ta hand om människor som inte kan ta hand om sig själva. 

4. Vi måste ta hand om de fattiga och svaga innan vi hjälper resten av landet. 

5. Man bör hitta sätt att hjälpa andra som är mindre lyckligt lottade än en själv. 

6. Rika länder har en moralisk plikt att dela med sig av sitt välstånd till fattigare länder. 

7. Vissa människor är helt enkelt mer värda än andra. (reverse-scored) 

8. Stora förmögenheter och egendomar borde beskattas ganska högt över inkomstskatten. 

9. Människor borde bry sig om andras välbefinnande. 

 

* = item som uteslöts i en nyare studie: 
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