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för stort 

inflytande i 
samhället

Förintelsen, 
dvs. att 

miljontals 
judar 

mördades i 
nazistiska 

förintelseläg
er, är en 
myt eller 
kraftigt 

överdriven

Det finns en 
världsomfat
tande judisk 
konspiration

Det är 
meningsfullt 
att dela in 

människan i 
olika 

biologiska 
raser

Mänsklighet
en består 
av raser 

med olika 
medfödda 

personlighet
segenskape

r

Mänskliga 
raser bör 

hållas 
åtskilda

Vissa 
mänskliga 
raser är av 

naturen mer 
värda än 

andra

Homosexual
itet är en 

defekt

När man 
söker hjälp 
för psykiska 

besvär är 
det viktigt 

att den 
behandling 
man får är 
vetenskapli

gt 
säkerställd

Homeopati 
är en 

effektiv 
behandlings

form

Akupunktur 
är en 

effektiv 
behandlings

form

Alternativm
edicin är ett 

värdefullt 
komplement 
till etablerad 

sjukvård

Med terapi 
kan man 

plocka fram 
bortträngda 
minnen av 

traumatiska 
händelser 
som man 

tidigare inte 
var 

medveten 
om

Riskerna 
med 

vaccinering 
mot 

barnsjukdo
mar, såsom 
mässlingen, 
är större än 

nyttan

Vissa 
människor 

är 
elöverkänsli
ga, dvs får 

fysiska 
besvär av 
strålning 

från 
exempelvis 
mobiltelefon

er eller 
elledningar

Akupunktur 
är en 
effektiv 
behandlings
form

Pearson 
Correlation

0.076 0.057 0.304 0.146 -0.017 0.097 0.076 0.102 0.133 -0.142 0.074 0.381 0.112 0.108 0.050 -0.026 -0.007 -0.028 0.073 -0.056 0.110 -0.039 -0.061 -0.058 -0.108 0.489 1 0.507 0.360 0.060 0.432

Alternativm
edicin är ett 
värdefullt 
komplement 
till etablerad 
sjukvård

Pearson 
Correlation

-0.016 -0.039 0.316 0.203 0.062 0.163 0.249 0.177 0.231 -0.232 0.194 0.404 0.222 0.210 0.162 0.184 0.064 -0.001 0.115 0.015 0.166 0.021 0.012 0.027 -0.219 0.612 0.507 1 0.359 0.091 0.488

Med terapi 
kan man 
plocka fram 
bortträngda 
minnen av 
traumatiska 
händelser 
som man 
tidigare inte 
var 
medveten 
om

Pearson 
Correlation

0.059 0.059 0.166 0.123 0.057 0.085 0.062 0.074 0.137 -0.079 0.085 0.233 0.091 0.096 0.055 0.008 0.013 -0.012 0.046 -0.028 0.127 -0.033 -0.024 -0.036 -0.084 0.369 0.360 0.359 1 0.052 0.368

Riskerna 
med 
vaccinering 
mot 
barnsjukdo
mar, såsom 
mässlingen, 
är större än 
nyttan

Pearson 
Correlation

-0.115 -0.097 0.047 0.192 0.176 0.170 0.165 0.148 0.093 -0.123 0.155 0.116 0.178 0.139 0.249 0.194 0.139 0.159 0.169 0.044 0.119 0.069 0.088 0.111 -0.052 0.150 0.060 0.091 0.052 1 0.104

Vissa 
människor 
är 
elöverkänsli
ga, dvs får 
fysiska 
besvär av 
strålning 
från 
exempelvis 
mobiltelefon
er eller 
elledningar

Pearson 
Correlation

-0.008 0.012 0.312 0.219 0.049 0.126 0.169 0.141 0.182 -0.252 0.164 0.402 0.216 0.205 0.170 0.068 0.070 0.023 0.162 -0.014 0.207 0.017 -0.012 0.000 -0.126 0.508 0.432 0.488 0.368 0.104 1

ADHD är en 
diagnos 
påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 
att sälja 
läkemedel

Pearson 
Correlation

-0.288 -0.258 0.065 0.206 0.273 0.227 0.284 0.326 0.213 -0.114 0.286 0.101 0.307 0.265 0.304 0.354 0.244 0.216 0.255 0.186 0.186 0.201 0.168 0.254 -0.123 0.103 -0.034 0.071 -0.074 0.204 -0.012
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därför att de 
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Det är 
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biologiska 
raser

Mänsklighet
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av raser 
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medfödda 

personlighet
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r

Mänskliga 
raser bör 

hållas 
åtskilda

Vissa 
mänskliga 
raser är av 

naturen mer 
värda än 

andra

Homosexual
itet är en 

defekt

När man 
söker hjälp 
för psykiska 

besvär är 
det viktigt 

att den 
behandling 
man får är 
vetenskapli

gt 
säkerställd

Homeopati 
är en 

effektiv 
behandlings

form

Akupunktur 
är en 

effektiv 
behandlings

form

Alternativm
edicin är ett 

värdefullt 
komplement 
till etablerad 

sjukvård

Med terapi 
kan man 

plocka fram 
bortträngda 
minnen av 

traumatiska 
händelser 
som man 

tidigare inte 
var 

medveten 
om

Riskerna 
med 

vaccinering 
mot 

barnsjukdo
mar, såsom 
mässlingen, 
är större än 

nyttan

Vissa 
människor 

är 
elöverkänsli
ga, dvs får 

fysiska 
besvär av 
strålning 

från 
exempelvis 
mobiltelefon

er eller 
elledningar

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 
god 
vetenskapli
g grund

Pearson 
Correlation

-0.003 0.022 0.087 0.159 0.026 0.098 0.020 0.056 0.085 -0.041 0.058 0.194 0.113 0.075 0.082 0.010 0.026 0.011 0.069 0.026 0.151 0.022 0.017 0.024 -0.048 0.293 0.286 0.241 0.351 0.056 0.271

Läkemedels
industrin 
arbetar för 
att hålla 
människor 
sjuka för att 
öka sin 
ekonomiska 
vinning

Pearson 
Correlation

-0.170 -0.166 0.158 0.322 0.394 0.336 0.416 0.363 0.330 -0.204 0.464 0.123 0.443 0.349 0.378 0.487 0.265 0.201 0.271 0.222 0.227 0.228 0.165 0.140 -0.164 0.277 0.066 0.238 0.086 0.203 0.143

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 
hälsan

Pearson 
Correlation

-0.068 -0.043 0.328 0.334 0.131 0.264 0.307 0.300 0.262 -0.251 0.303 0.361 0.353 0.288 0.286 0.231 0.146 0.097 0.210 0.088 0.294 0.130 0.078 0.103 -0.145 0.484 0.350 0.468 0.276 0.176 0.507

Mat 
framtagen 
med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 
hälsan

Pearson 
Correlation

-0.071 -0.006 0.672 0.290 0.131 0.216 0.275 0.270 0.247 -0.297 0.247 0.338 0.296 0.244 0.219 0.156 0.136 0.081 0.224 0.020 0.202 0.073 0.034 0.048 -0.142 0.399 0.318 0.390 0.181 0.143 0.389

Tillsatser i 
mat, 
sådana som 
betecknas 
med E-
nummer är 
en hälsorisk

Pearson 
Correlation

0.009 0.050 0.449 0.226 0.074 0.164 0.204 0.227 0.214 -0.226 0.172 0.278 0.244 0.218 0.176 0.122 0.084 0.071 0.156 0.010 0.175 0.078 0.028 0.048 -0.124 0.340 0.267 0.370 0.219 0.059 0.364

Biodynamis
k odling, 
dvs grödor 
odlade 
enligt 
antroposofin
s regler, är 
bättre än 
konventione
ll odling

Pearson 
Correlation

0.182 0.181 0.292 0.154 0.013 0.085 0.107 0.054 0.071 -0.105 0.085 0.160 0.049 0.040 0.063 0.044 -0.010 0.028 -0.002 -0.088 0.011 -0.070 -0.056 -0.051 -0.082 0.320 0.241 0.337 0.187 0.039 0.261

Ekologiska 
livsmedel är 
ett viktigt 
steg för ett 
hållbart 
samhälle

Pearson 
Correlation

0.390 0.406 0.262 0.022 -0.039 0.003 -0.099 -0.125 -0.092 0.036 -0.061 -0.008 -0.121 -0.155 -0.040 -0.145 -0.130 -0.096 -0.099 -0.202 -0.198 -0.214 -0.193 -0.166 0.036 0.097 0.171 0.183 0.171 -0.034 0.161

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 
alternativ till 
vanliga 
skolor

Pearson 
Correlation

-0.030 0.008 0.128 0.119 0.051 0.102 0.117 0.045 0.046 -0.137 0.088 0.197 0.081 0.038 0.107 0.117 0.034 0.082 0.088 -0.024 0.041 -0.008 0.003 -0.008 -0.126 0.290 0.211 0.339 0.159 0.078 0.274
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samhället
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judar 
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nazistiska 
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myt eller 
kraftigt 

överdriven

Det finns en 
världsomfat
tande judisk 
konspiration

Det är 
meningsfullt 
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människan i 
olika 

biologiska 
raser

Mänsklighet
en består 
av raser 

med olika 
medfödda 

personlighet
segenskape

r

Mänskliga 
raser bör 

hållas 
åtskilda

Vissa 
mänskliga 
raser är av 

naturen mer 
värda än 

andra

Homosexual
itet är en 

defekt

När man 
söker hjälp 
för psykiska 

besvär är 
det viktigt 

att den 
behandling 
man får är 
vetenskapli

gt 
säkerställd

Homeopati 
är en 

effektiv 
behandlings

form

Akupunktur 
är en 

effektiv 
behandlings

form

Alternativm
edicin är ett 

värdefullt 
komplement 
till etablerad 

sjukvård

Med terapi 
kan man 

plocka fram 
bortträngda 
minnen av 

traumatiska 
händelser 
som man 

tidigare inte 
var 

medveten 
om

Riskerna 
med 

vaccinering 
mot 

barnsjukdo
mar, såsom 
mässlingen, 
är större än 

nyttan

Vissa 
människor 

är 
elöverkänsli
ga, dvs får 

fysiska 
besvär av 
strålning 

från 
exempelvis 
mobiltelefon

er eller 
elledningar

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 
från religiös 
påverkan

Pearson 
Correlation

0.069 0.042 -0.045 -0.085 -0.035 -0.088 -0.028 -0.053 -0.057 0.161 -0.045 -0.110 -0.084 -0.052 -0.051 -0.070 -0.065 -0.061 -0.047 -0.049 -0.074 -0.055 -0.060 -0.106 0.149 -0.069 -0.053 -0.062 -0.017 -0.018 -0.071

Evolutionslä
ran, dvs att 
livet har 
utvecklats 
över lång tid 
genom 
naturligt 
urval

Pearson 
Correlation

0.254 0.177 -0.089 -0.241 -0.109 -0.170 -0.154 -0.200 -0.175 0.343 -0.126 -0.229 -0.190 -0.137 -0.207 -0.143 -0.150 -0.105 -0.203 -0.046 -0.168 -0.110 -0.104 -0.160 0.165 -0.173 -0.072 -0.107 0.002 -0.118 -0.187

Att telepati 
(tankeöverf
öring) är 
möjligt

Pearson 
Correlation

-0.087 -0.078 0.197 0.245 0.094 0.183 0.239 0.270 0.216 -0.225 0.214 0.399 0.271 0.220 0.251 0.159 0.090 0.093 0.160 0.055 0.211 0.067 0.033 0.048 -0.168 0.473 0.320 0.416 0.235 0.106 0.349

Astrologi, 
dvs att en 
människas 
personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 
födseln

Pearson 
Correlation

-0.060 -0.031 0.207 0.338 0.146 0.289 0.147 0.257 0.252 -0.260 0.222 0.399 0.281 0.207 0.272 0.127 0.119 0.073 0.189 0.039 0.204 0.099 0.064 0.027 -0.230 0.462 0.295 0.355 0.229 0.156 0.349

Att levande 
människor 
kan 
kontakta 
döda, 
exempelvis 
genom 
medium

Pearson 
Correlation

-0.053 -0.031 0.201 0.251 0.114 0.234 0.165 0.230 0.256 -0.278 0.191 0.396 0.263 0.195 0.242 0.124 0.058 0.081 0.119 0.026 0.160 0.055 0.033 0.004 -0.214 0.433 0.301 0.381 0.255 0.111 0.353

Att det finns 
en Gud

Pearson 
Correlation

-0.052 -0.044 0.135 0.147 0.016 0.094 0.113 0.115 0.085 -0.155 0.087 0.243 0.150 0.101 0.137 0.086 0.057 0.066 0.097 0.014 0.095 0.053 0.029 0.131 -0.087 0.219 0.187 0.233 0.097 0.070 0.225

Att det finns 
flera gudar

Pearson 
Correlation

-0.048 -0.029 0.129 0.197 0.075 0.134 0.097 0.154 0.105 -0.202 0.123 0.216 0.166 0.131 0.186 0.112 0.064 0.082 0.093 0.022 0.145 0.025 0.054 -0.005 -0.134 0.255 0.192 0.235 0.137 0.100 0.210

Religion är 
nödvändig 
för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Pearson 
Correlation

-0.051 -0.064 0.093 0.140 -0.013 0.078 0.103 0.098 0.065 -0.119 0.059 0.175 0.103 0.107 0.099 0.073 0.058 0.083 0.095 0.060 0.127 0.056 0.051 0.144 -0.064 0.159 0.124 0.179 0.078 0.058 0.154

Det finns en 
högre makt 
av något 
slag som 
påverkar 
människors 
liv

Pearson 
Correlation

-0.052 -0.053 0.197 0.187 0.092 0.162 0.169 0.216 0.187 -0.215 0.184 0.302 0.231 0.184 0.208 0.149 0.076 0.078 0.112 0.031 0.141 0.067 0.036 0.102 -0.117 0.303 0.241 0.309 0.161 0.090 0.260

UFO:n, dvs 
att 
utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Pearson 
Correlation

-0.132 -0.160 0.072 0.181 0.212 0.229 0.243 0.247 0.279 -0.149 0.288 0.281 0.310 0.318 0.213 0.191 0.135 0.089 0.135 0.130 0.213 0.165 0.127 0.109 -0.125 0.300 0.191 0.245 0.130 0.093 0.185
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Spöken och 
andar

Pearson 
Correlation

-0.090 -0.082 0.177 0.216 0.160 0.269 0.189 0.257 0.290 -0.274 0.240 0.329 0.296 0.239 0.245 0.172 0.080 0.081 0.116 0.056 0.155 0.078 0.052 0.041 -0.206 0.392 0.262 0.366 0.190 0.090 0.294

Healing 
(helbrägdag
örelse)

Pearson 
Correlation

-0.043 -0.045 0.212 0.262 0.123 0.217 0.199 0.194 0.214 -0.300 0.206 0.341 0.241 0.192 0.242 0.174 0.060 0.097 0.148 0.036 0.121 0.043 0.052 0.077 -0.256 0.470 0.301 0.423 0.227 0.138 0.352

Änglar Pearson 
Correlation

-0.063 -0.065 0.207 0.207 0.099 0.202 0.178 0.218 0.202 -0.273 0.196 0.315 0.259 0.199 0.237 0.143 0.087 0.077 0.126 0.046 0.134 0.060 0.042 0.115 -0.167 0.354 0.262 0.334 0.180 0.095 0.320

Reinkarnati
on 
(återfödelse
)

Pearson 
Correlation

-0.026 -0.033 0.153 0.220 0.175 0.238 0.173 0.208 0.210 -0.197 0.215 0.307 0.242 0.181 0.224 0.153 0.063 0.086 0.112 0.043 0.104 0.066 0.057 0.017 -0.174 0.387 0.248 0.348 0.216 0.091 0.284

Ödet, dvs 
att allt är 
förutbestäm
t

Pearson 
Correlation

-0.082 -0.037 0.195 0.282 0.170 0.254 0.186 0.310 0.282 -0.238 0.261 0.359 0.304 0.212 0.242 0.158 0.118 0.082 0.165 0.035 0.216 0.095 0.057 0.051 -0.173 0.352 0.232 0.290 0.197 0.146 0.270

Liv efter 
döden

Pearson 
Correlation

-0.065 -0.065 0.179 0.182 0.108 0.198 0.154 0.190 0.195 -0.234 0.154 0.289 0.227 0.166 0.204 0.149 0.047 0.062 0.081 0.019 0.113 0.056 0.034 0.090 -0.139 0.323 0.251 0.338 0.194 0.068 0.265

En själ som 
är 
oberoende 
av kroppen

Pearson 
Correlation

-0.052 -0.058 0.155 0.162 0.111 0.193 0.178 0.202 0.179 -0.173 0.184 0.268 0.208 0.174 0.181 0.155 0.066 0.065 0.081 0.055 0.122 0.074 0.040 0.065 -0.120 0.306 0.209 0.307 0.172 0.067 0.256

Paranormal
a fenomen, 
dvs 
övernaturlig
a händelser 
som inte 
kan 
förklaras av 
vetenskape
n

Pearson 
Correlation

-0.058 -0.079 0.203 0.184 0.144 0.232 0.208 0.245 0.266 -0.245 0.198 0.347 0.236 0.232 0.197 0.144 0.076 0.061 0.100 0.061 0.169 0.067 0.029 0.056 -0.176 0.415 0.317 0.418 0.244 0.078 0.362



Det pågår 
en global 

uppvärmnin
g

Det pågår 
en global 
uppvärmnin
g

Pearson 
Correlation

1

Den globala 
uppvärmnin
gen är 
orsakad av 
människan

Pearson 
Correlation

0.724

Genmodifier
ade grödor 
(GMO) är 
en fara för 
naturen

Pearson 
Correlation

0.063

Chemtrails, 
dvs 
avsiktliga 
utsläpp av 
ämnen från 
flygplan, 
används för 
att 
manipulera 
människor

Pearson 
Correlation

-0.124

Terrorattack
erna 11 
september 
2001 var i 
själva 
verket 
iscensatta 
av USA:s 
egen 
regering

Pearson 
Correlation

-0.187

Den första 
månlandnin
gen (1969) 
var en bluff 
som 
iscensattes 
av de 
amerikansk
a 
myndighete
rna

Pearson 
Correlation

-0.146

Forskningsr
esultat är 
inte 
tillförlitliga 
därför att de 
ofta är 
styrda av 
kommersiell
a intressen

Pearson 
Correlation

-0.241

Palmeutred
ningen hade 
som syfte 
att dölja de 
verkliga 
förövarna

Pearson 
Correlation

-0.287

ADHD är en 
diagnos 

påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 

att sälja 
läkemedel

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 

god 
vetenskapli

g grund

Läkemedels
industrin 

arbetar för 
att hålla 

människor 
sjuka för att 

öka sin 
ekonomiska 

vinning

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 

hälsan

Mat 
framtagen 

med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 

hälsan

Tillsatser i 
mat, 

sådana som 
betecknas 

med E-
nummer är 
en hälsorisk

Biodynamis
k odling, 

dvs grödor 
odlade 
enligt 

antroposofin
s regler, är 
bättre än 

konventione
ll odling

Ekologiska 
livsmedel är 

ett viktigt 
steg för ett 

hållbart 
samhälle

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 

alternativ till 
vanliga 
skolor

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 

från religiös 
påverkan

Evolutionslä
ran, dvs att 

livet har 
utvecklats 

över lång tid 
genom 
naturligt 

urval

Att telepati 
(tankeöverf

öring) är 
möjligt

Astrologi, 
dvs att en 
människas 

personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 

födseln

Att levande 
människor 

kan 
kontakta 

döda, 
exempelvis 

genom 
medium

Att det finns 
en Gud

Att det finns 
flera gudar

Religion är 
nödvändig 

för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Det finns en 
högre makt 

av något 
slag som 
påverkar 

människors 
liv

UFO:n, dvs 
att 

utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Spöken och 
andar

Healing 
(helbrägdag

örelse) Änglar

Reinkarnati
on 

(återfödelse
)

Ödet, dvs 
att allt är 

förutbestäm
t

Liv efter 
döden

En själ som 
är 

oberoende 
av kroppen

Paranormal
a fenomen, 

dvs 
övernaturlig
a händelser 

som inte 
kan 

förklaras av 
vetenskape

n

-0.288 -0.003 -0.170 -0.068 -0.071 0.009 0.182 0.390 -0.030 0.069 0.254 -0.087 -0.060 -0.053 -0.052 -0.048 -0.051 -0.052 -0.132 -0.090 -0.043 -0.063 -0.026 -0.082 -0.065 -0.052 -0.058

-0.258 0.022 -0.166 -0.043 -0.006 0.050 0.181 0.406 0.008 0.042 0.177 -0.078 -0.031 -0.031 -0.044 -0.029 -0.064 -0.053 -0.160 -0.082 -0.045 -0.065 -0.033 -0.037 -0.065 -0.058 -0.079

0.065 0.087 0.158 0.328 0.672 0.449 0.292 0.262 0.128 -0.045 -0.089 0.197 0.207 0.201 0.135 0.129 0.093 0.197 0.072 0.177 0.212 0.207 0.153 0.195 0.179 0.155 0.203

0.206 0.159 0.322 0.334 0.290 0.226 0.154 0.022 0.119 -0.085 -0.241 0.245 0.338 0.251 0.147 0.197 0.140 0.187 0.181 0.216 0.262 0.207 0.220 0.282 0.182 0.162 0.184

0.273 0.026 0.394 0.131 0.131 0.074 0.013 -0.039 0.051 -0.035 -0.109 0.094 0.146 0.114 0.016 0.075 -0.013 0.092 0.212 0.160 0.123 0.099 0.175 0.170 0.108 0.111 0.144

0.227 0.098 0.336 0.264 0.216 0.164 0.085 0.003 0.102 -0.088 -0.170 0.183 0.289 0.234 0.094 0.134 0.078 0.162 0.229 0.269 0.217 0.202 0.238 0.254 0.198 0.193 0.232

0.284 0.020 0.416 0.307 0.275 0.204 0.107 -0.099 0.117 -0.028 -0.154 0.239 0.147 0.165 0.113 0.097 0.103 0.169 0.243 0.189 0.199 0.178 0.173 0.186 0.154 0.178 0.208

0.326 0.056 0.363 0.300 0.270 0.227 0.054 -0.125 0.045 -0.053 -0.200 0.270 0.257 0.230 0.115 0.154 0.098 0.216 0.247 0.257 0.194 0.218 0.208 0.310 0.190 0.202 0.245



Det pågår 
en global 

uppvärmnin
g

Den 
verkliga 
orsaken till 
Estoniakata
strofen har 
mörklagts 
av 
myndighete
rna

Pearson 
Correlation

-0.271

Vetenskapli
g metodik 
är det bästa 
sättet att nå 
kunskap om 
verkligheten

Pearson 
Correlation

0.197

Världen 
styrs av ett 
litet antal 
individer 
som 
samarbetar 
i det 
fördolda

Pearson 
Correlation

-0.231

En slagruta 
är ett 
tillförlitligt 
verktyg för 
att hitta 
vatten

Pearson 
Correlation

-0.123

Coronavirus
ets 
spridning 
var 
avsiktligt 
iscensatt

Pearson 
Correlation

-0.302

Coronavirus
et skapades 
av forskare i 
ett 
laboratoriu
m

Pearson 
Correlation

-0.289

Coronavacc
inet 
innehåller 
hemliga 
beståndsdel
ar i syfte att 
kontrollera 
människor

Pearson 
Correlation

-0.253

Insatserna 
mot Covid-
19 är 
överdrivna 
och drivs av 
andra 
intressen 
än 
hälsoskäl

Pearson 
Correlation

-0.312

ADHD är en 
diagnos 

påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 

att sälja 
läkemedel

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 

god 
vetenskapli

g grund

Läkemedels
industrin 

arbetar för 
att hålla 

människor 
sjuka för att 

öka sin 
ekonomiska 

vinning

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 

hälsan

Mat 
framtagen 

med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 

hälsan

Tillsatser i 
mat, 

sådana som 
betecknas 

med E-
nummer är 
en hälsorisk

Biodynamis
k odling, 

dvs grödor 
odlade 
enligt 

antroposofin
s regler, är 
bättre än 

konventione
ll odling

Ekologiska 
livsmedel är 

ett viktigt 
steg för ett 

hållbart 
samhälle

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 

alternativ till 
vanliga 
skolor

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 

från religiös 
påverkan

Evolutionslä
ran, dvs att 

livet har 
utvecklats 

över lång tid 
genom 
naturligt 

urval

Att telepati 
(tankeöverf

öring) är 
möjligt

Astrologi, 
dvs att en 
människas 

personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 

födseln

Att levande 
människor 

kan 
kontakta 

döda, 
exempelvis 

genom 
medium

Att det finns 
en Gud

Att det finns 
flera gudar

Religion är 
nödvändig 

för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Det finns en 
högre makt 

av något 
slag som 
påverkar 

människors 
liv

UFO:n, dvs 
att 

utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Spöken och 
andar

Healing 
(helbrägdag

örelse) Änglar

Reinkarnati
on 

(återfödelse
)

Ödet, dvs 
att allt är 

förutbestäm
t

Liv efter 
döden

En själ som 
är 

oberoende 
av kroppen

Paranormal
a fenomen, 

dvs 
övernaturlig
a händelser 

som inte 
kan 

förklaras av 
vetenskape

n

0.213 0.085 0.330 0.262 0.247 0.214 0.071 -0.092 0.046 -0.057 -0.175 0.216 0.252 0.256 0.085 0.105 0.065 0.187 0.279 0.290 0.214 0.202 0.210 0.282 0.195 0.179 0.266

-0.114 -0.041 -0.204 -0.251 -0.297 -0.226 -0.105 0.036 -0.137 0.161 0.343 -0.225 -0.260 -0.278 -0.155 -0.202 -0.119 -0.215 -0.149 -0.274 -0.300 -0.273 -0.197 -0.238 -0.234 -0.173 -0.245

0.286 0.058 0.464 0.303 0.247 0.172 0.085 -0.061 0.088 -0.045 -0.126 0.214 0.222 0.191 0.087 0.123 0.059 0.184 0.288 0.240 0.206 0.196 0.215 0.261 0.154 0.184 0.198

0.101 0.194 0.123 0.361 0.338 0.278 0.160 -0.008 0.197 -0.110 -0.229 0.399 0.399 0.396 0.243 0.216 0.175 0.302 0.281 0.329 0.341 0.315 0.307 0.359 0.289 0.268 0.347

0.307 0.113 0.443 0.353 0.296 0.244 0.049 -0.121 0.081 -0.084 -0.190 0.271 0.281 0.263 0.150 0.166 0.103 0.231 0.310 0.296 0.241 0.259 0.242 0.304 0.227 0.208 0.236

0.265 0.075 0.349 0.288 0.244 0.218 0.040 -0.155 0.038 -0.052 -0.137 0.220 0.207 0.195 0.101 0.131 0.107 0.184 0.318 0.239 0.192 0.199 0.181 0.212 0.166 0.174 0.232

0.304 0.082 0.378 0.286 0.219 0.176 0.063 -0.040 0.107 -0.051 -0.207 0.251 0.272 0.242 0.137 0.186 0.099 0.208 0.213 0.245 0.242 0.237 0.224 0.242 0.204 0.181 0.197

0.354 0.010 0.487 0.231 0.156 0.122 0.044 -0.145 0.117 -0.070 -0.143 0.159 0.127 0.124 0.086 0.112 0.073 0.149 0.191 0.172 0.174 0.143 0.153 0.158 0.149 0.155 0.144



Det pågår 
en global 

uppvärmnin
g

Judar har 
för stort 
inflytande i 
samhället

Pearson 
Correlation

-0.217

Förintelsen, 
dvs. att 
miljontals 
judar 
mördades i 
nazistiska 
förintelseläg
er, är en 
myt eller 
kraftigt 
överdriven

Pearson 
Correlation

-0.187

Det finns en 
världsomfat
tande judisk 
konspiration

Pearson 
Correlation

-0.219

Det är 
meningsfullt 
att dela in 
människan i 
olika 
biologiska 
raser

Pearson 
Correlation

-0.276

Mänsklighet
en består 
av raser 
med olika 
medfödda 
personlighet
segenskape
r

Pearson 
Correlation

-0.316

Mänskliga 
raser bör 
hållas 
åtskilda

Pearson 
Correlation

-0.318

Vissa 
mänskliga 
raser är av 
naturen mer 
värda än 
andra

Pearson 
Correlation

-0.258

Homosexual
itet är en 
defekt

Pearson 
Correlation

-0.269

När man 
söker hjälp 
för psykiska 
besvär är 
det viktigt 
att den 
behandling 
man får är 
vetenskapli
gt 
säkerställd

Pearson 
Correlation

0.149

Homeopati 
är en 
effektiv 
behandlings
form

Pearson 
Correlation

-0.086

ADHD är en 
diagnos 

påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 

att sälja 
läkemedel

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 

god 
vetenskapli

g grund

Läkemedels
industrin 

arbetar för 
att hålla 

människor 
sjuka för att 

öka sin 
ekonomiska 

vinning

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 

hälsan

Mat 
framtagen 

med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 

hälsan

Tillsatser i 
mat, 

sådana som 
betecknas 

med E-
nummer är 
en hälsorisk

Biodynamis
k odling, 

dvs grödor 
odlade 
enligt 

antroposofin
s regler, är 
bättre än 

konventione
ll odling

Ekologiska 
livsmedel är 

ett viktigt 
steg för ett 

hållbart 
samhälle

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 

alternativ till 
vanliga 
skolor

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 

från religiös 
påverkan

Evolutionslä
ran, dvs att 

livet har 
utvecklats 

över lång tid 
genom 
naturligt 

urval

Att telepati 
(tankeöverf

öring) är 
möjligt

Astrologi, 
dvs att en 
människas 

personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 

födseln

Att levande 
människor 

kan 
kontakta 

döda, 
exempelvis 

genom 
medium

Att det finns 
en Gud

Att det finns 
flera gudar

Religion är 
nödvändig 

för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Det finns en 
högre makt 

av något 
slag som 
påverkar 

människors 
liv

UFO:n, dvs 
att 

utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Spöken och 
andar

Healing 
(helbrägdag

örelse) Änglar

Reinkarnati
on 

(återfödelse
)

Ödet, dvs 
att allt är 

förutbestäm
t

Liv efter 
döden

En själ som 
är 

oberoende 
av kroppen

Paranormal
a fenomen, 

dvs 
övernaturlig
a händelser 

som inte 
kan 

förklaras av 
vetenskape

n

0.244 0.026 0.265 0.146 0.136 0.084 -0.010 -0.130 0.034 -0.065 -0.150 0.090 0.119 0.058 0.057 0.064 0.058 0.076 0.135 0.080 0.060 0.087 0.063 0.118 0.047 0.066 0.076

0.216 0.011 0.201 0.097 0.081 0.071 0.028 -0.096 0.082 -0.061 -0.105 0.093 0.073 0.081 0.066 0.082 0.083 0.078 0.089 0.081 0.097 0.077 0.086 0.082 0.062 0.065 0.061

0.255 0.069 0.271 0.210 0.224 0.156 -0.002 -0.099 0.088 -0.047 -0.203 0.160 0.189 0.119 0.097 0.093 0.095 0.112 0.135 0.116 0.148 0.126 0.112 0.165 0.081 0.081 0.100

0.186 0.026 0.222 0.088 0.020 0.010 -0.088 -0.202 -0.024 -0.049 -0.046 0.055 0.039 0.026 0.014 0.022 0.060 0.031 0.130 0.056 0.036 0.046 0.043 0.035 0.019 0.055 0.061

0.186 0.151 0.227 0.294 0.202 0.175 0.011 -0.198 0.041 -0.074 -0.168 0.211 0.204 0.160 0.095 0.145 0.127 0.141 0.213 0.155 0.121 0.134 0.104 0.216 0.113 0.122 0.169

0.201 0.022 0.228 0.130 0.073 0.078 -0.070 -0.214 -0.008 -0.055 -0.110 0.067 0.099 0.055 0.053 0.025 0.056 0.067 0.165 0.078 0.043 0.060 0.066 0.095 0.056 0.074 0.067

0.168 0.017 0.165 0.078 0.034 0.028 -0.056 -0.193 0.003 -0.060 -0.104 0.033 0.064 0.033 0.029 0.054 0.051 0.036 0.127 0.052 0.052 0.042 0.057 0.057 0.034 0.040 0.029

0.254 0.024 0.140 0.103 0.048 0.048 -0.051 -0.166 -0.008 -0.106 -0.160 0.048 0.027 0.004 0.131 -0.005 0.144 0.102 0.109 0.041 0.077 0.115 0.017 0.051 0.090 0.065 0.056

-0.123 -0.048 -0.164 -0.145 -0.142 -0.124 -0.082 0.036 -0.126 0.149 0.165 -0.168 -0.230 -0.214 -0.087 -0.134 -0.064 -0.117 -0.125 -0.206 -0.256 -0.167 -0.174 -0.173 -0.139 -0.120 -0.176

0.103 0.293 0.277 0.484 0.399 0.340 0.320 0.097 0.290 -0.069 -0.173 0.473 0.462 0.433 0.219 0.255 0.159 0.303 0.300 0.392 0.470 0.354 0.387 0.352 0.323 0.306 0.415



Det pågår 
en global 

uppvärmnin
g

Akupunktur 
är en 
effektiv 
behandlings
form

Pearson 
Correlation

0.076

Alternativm
edicin är ett 
värdefullt 
komplement 
till etablerad 
sjukvård

Pearson 
Correlation

-0.016

Med terapi 
kan man 
plocka fram 
bortträngda 
minnen av 
traumatiska 
händelser 
som man 
tidigare inte 
var 
medveten 
om

Pearson 
Correlation

0.059

Riskerna 
med 
vaccinering 
mot 
barnsjukdo
mar, såsom 
mässlingen, 
är större än 
nyttan

Pearson 
Correlation

-0.115

Vissa 
människor 
är 
elöverkänsli
ga, dvs får 
fysiska 
besvär av 
strålning 
från 
exempelvis 
mobiltelefon
er eller 
elledningar

Pearson 
Correlation

-0.008

ADHD är en 
diagnos 
påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 
att sälja 
läkemedel

Pearson 
Correlation

-0.288

ADHD är en 
diagnos 

påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 

att sälja 
läkemedel

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 

god 
vetenskapli

g grund

Läkemedels
industrin 

arbetar för 
att hålla 

människor 
sjuka för att 

öka sin 
ekonomiska 

vinning

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 

hälsan

Mat 
framtagen 

med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 

hälsan

Tillsatser i 
mat, 

sådana som 
betecknas 

med E-
nummer är 
en hälsorisk

Biodynamis
k odling, 

dvs grödor 
odlade 
enligt 

antroposofin
s regler, är 
bättre än 

konventione
ll odling

Ekologiska 
livsmedel är 

ett viktigt 
steg för ett 

hållbart 
samhälle

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 

alternativ till 
vanliga 
skolor

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 

från religiös 
påverkan

Evolutionslä
ran, dvs att 

livet har 
utvecklats 

över lång tid 
genom 
naturligt 

urval

Att telepati 
(tankeöverf

öring) är 
möjligt

Astrologi, 
dvs att en 
människas 

personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 

födseln

Att levande 
människor 

kan 
kontakta 

döda, 
exempelvis 

genom 
medium

Att det finns 
en Gud

Att det finns 
flera gudar

Religion är 
nödvändig 

för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Det finns en 
högre makt 

av något 
slag som 
påverkar 

människors 
liv

UFO:n, dvs 
att 

utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Spöken och 
andar

Healing 
(helbrägdag

örelse) Änglar

Reinkarnati
on 

(återfödelse
)

Ödet, dvs 
att allt är 

förutbestäm
t

Liv efter 
döden

En själ som 
är 

oberoende 
av kroppen

Paranormal
a fenomen, 

dvs 
övernaturlig
a händelser 

som inte 
kan 

förklaras av 
vetenskape

n

-0.034 0.286 0.066 0.350 0.318 0.267 0.241 0.171 0.211 -0.053 -0.072 0.320 0.295 0.301 0.187 0.192 0.124 0.241 0.191 0.262 0.301 0.262 0.248 0.232 0.251 0.209 0.317

0.071 0.241 0.238 0.468 0.390 0.370 0.337 0.183 0.339 -0.062 -0.107 0.416 0.355 0.381 0.233 0.235 0.179 0.309 0.245 0.366 0.423 0.334 0.348 0.290 0.338 0.307 0.418

-0.074 0.351 0.086 0.276 0.181 0.219 0.187 0.171 0.159 -0.017 0.002 0.235 0.229 0.255 0.097 0.137 0.078 0.161 0.130 0.190 0.227 0.180 0.216 0.197 0.194 0.172 0.244

0.204 0.056 0.203 0.176 0.143 0.059 0.039 -0.034 0.078 -0.018 -0.118 0.106 0.156 0.111 0.070 0.100 0.058 0.090 0.093 0.090 0.138 0.095 0.091 0.146 0.068 0.067 0.078

-0.012 0.271 0.143 0.507 0.389 0.364 0.261 0.161 0.274 -0.071 -0.187 0.349 0.349 0.353 0.225 0.210 0.154 0.260 0.185 0.294 0.352 0.320 0.284 0.270 0.265 0.256 0.362

1 -0.038 0.377 0.168 0.161 0.112 -0.005 -0.136 0.033 -0.104 -0.124 0.145 0.092 0.088 0.068 0.115 0.077 0.114 0.132 0.110 0.108 0.104 0.132 0.119 0.088 0.092 0.098



Det pågår 
en global 

uppvärmnin
g

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 
god 
vetenskapli
g grund

Pearson 
Correlation

-0.003

Läkemedels
industrin 
arbetar för 
att hålla 
människor 
sjuka för att 
öka sin 
ekonomiska 
vinning

Pearson 
Correlation

-0.170

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 
hälsan

Pearson 
Correlation

-0.068

Mat 
framtagen 
med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 
hälsan

Pearson 
Correlation

-0.071

Tillsatser i 
mat, 
sådana som 
betecknas 
med E-
nummer är 
en hälsorisk

Pearson 
Correlation

0.009

Biodynamis
k odling, 
dvs grödor 
odlade 
enligt 
antroposofin
s regler, är 
bättre än 
konventione
ll odling

Pearson 
Correlation

0.182

Ekologiska 
livsmedel är 
ett viktigt 
steg för ett 
hållbart 
samhälle

Pearson 
Correlation

0.390

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 
alternativ till 
vanliga 
skolor

Pearson 
Correlation

-0.030

ADHD är en 
diagnos 

påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 

att sälja 
läkemedel

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 

god 
vetenskapli

g grund

Läkemedels
industrin 

arbetar för 
att hålla 

människor 
sjuka för att 

öka sin 
ekonomiska 

vinning

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 

hälsan

Mat 
framtagen 

med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 

hälsan

Tillsatser i 
mat, 

sådana som 
betecknas 

med E-
nummer är 
en hälsorisk

Biodynamis
k odling, 

dvs grödor 
odlade 
enligt 

antroposofin
s regler, är 
bättre än 

konventione
ll odling

Ekologiska 
livsmedel är 

ett viktigt 
steg för ett 

hållbart 
samhälle

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 

alternativ till 
vanliga 
skolor

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 

från religiös 
påverkan

Evolutionslä
ran, dvs att 

livet har 
utvecklats 

över lång tid 
genom 
naturligt 

urval

Att telepati 
(tankeöverf

öring) är 
möjligt

Astrologi, 
dvs att en 
människas 

personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 

födseln

Att levande 
människor 

kan 
kontakta 

döda, 
exempelvis 

genom 
medium

Att det finns 
en Gud

Att det finns 
flera gudar

Religion är 
nödvändig 

för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Det finns en 
högre makt 

av något 
slag som 
påverkar 

människors 
liv

UFO:n, dvs 
att 

utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Spöken och 
andar

Healing 
(helbrägdag

örelse) Änglar

Reinkarnati
on 

(återfödelse
)

Ödet, dvs 
att allt är 

förutbestäm
t

Liv efter 
döden

En själ som 
är 

oberoende 
av kroppen

Paranormal
a fenomen, 

dvs 
övernaturlig
a händelser 

som inte 
kan 

förklaras av 
vetenskape

n

-0.038 1 0.036 0.196 0.154 0.151 0.176 0.072 0.171 -0.031 -0.078 0.208 0.226 0.192 0.143 0.135 0.130 0.155 0.118 0.144 0.171 0.174 0.188 0.202 0.168 0.144 0.183

0.377 0.036 1 0.297 0.272 0.226 0.119 -0.034 0.116 -0.017 -0.093 0.215 0.234 0.201 0.069 0.147 0.041 0.183 0.229 0.251 0.249 0.178 0.236 0.226 0.170 0.184 0.201

0.168 0.196 0.297 1 0.463 0.401 0.294 0.130 0.219 -0.059 -0.195 0.367 0.376 0.344 0.215 0.177 0.133 0.299 0.184 0.290 0.373 0.312 0.317 0.313 0.292 0.269 0.315

0.161 0.154 0.272 0.463 1 0.560 0.296 0.165 0.159 -0.069 -0.224 0.277 0.310 0.277 0.166 0.169 0.121 0.250 0.127 0.236 0.269 0.259 0.213 0.282 0.231 0.194 0.250

0.112 0.151 0.226 0.401 0.560 1 0.346 0.211 0.158 -0.036 -0.159 0.242 0.250 0.227 0.134 0.123 0.084 0.220 0.090 0.205 0.223 0.207 0.200 0.260 0.201 0.192 0.226

-0.005 0.176 0.119 0.294 0.296 0.346 1 0.425 0.292 -0.010 -0.046 0.222 0.178 0.173 0.135 0.114 0.106 0.194 0.046 0.164 0.228 0.144 0.194 0.140 0.159 0.203 0.176

-0.136 0.072 -0.034 0.130 0.165 0.211 0.425 1 0.107 0.031 0.126 0.062 0.075 0.095 0.065 0.051 0.018 0.076 -0.029 0.088 0.110 0.087 0.105 0.025 0.095 0.081 0.109

0.033 0.171 0.116 0.219 0.159 0.158 0.292 0.107 1 -0.118 -0.062 0.225 0.248 0.189 0.194 0.172 0.217 0.201 0.067 0.146 0.259 0.205 0.209 0.183 0.194 0.219 0.188



Det pågår 
en global 

uppvärmnin
g

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 
från religiös 
påverkan

Pearson 
Correlation

0.069

Evolutionslä
ran, dvs att 
livet har 
utvecklats 
över lång tid 
genom 
naturligt 
urval

Pearson 
Correlation

0.254

Att telepati 
(tankeöverf
öring) är 
möjligt

Pearson 
Correlation

-0.087

Astrologi, 
dvs att en 
människas 
personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 
födseln

Pearson 
Correlation

-0.060

Att levande 
människor 
kan 
kontakta 
döda, 
exempelvis 
genom 
medium

Pearson 
Correlation

-0.053

Att det finns 
en Gud

Pearson 
Correlation

-0.052

Att det finns 
flera gudar

Pearson 
Correlation

-0.048

Religion är 
nödvändig 
för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Pearson 
Correlation

-0.051

Det finns en 
högre makt 
av något 
slag som 
påverkar 
människors 
liv

Pearson 
Correlation

-0.052

UFO:n, dvs 
att 
utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Pearson 
Correlation

-0.132

ADHD är en 
diagnos 

påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 

att sälja 
läkemedel

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 

god 
vetenskapli

g grund

Läkemedels
industrin 

arbetar för 
att hålla 

människor 
sjuka för att 

öka sin 
ekonomiska 

vinning

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 

hälsan

Mat 
framtagen 

med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 

hälsan

Tillsatser i 
mat, 

sådana som 
betecknas 

med E-
nummer är 
en hälsorisk

Biodynamis
k odling, 

dvs grödor 
odlade 
enligt 

antroposofin
s regler, är 
bättre än 

konventione
ll odling

Ekologiska 
livsmedel är 

ett viktigt 
steg för ett 

hållbart 
samhälle

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 

alternativ till 
vanliga 
skolor

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 

från religiös 
påverkan

Evolutionslä
ran, dvs att 

livet har 
utvecklats 

över lång tid 
genom 
naturligt 

urval

Att telepati 
(tankeöverf

öring) är 
möjligt

Astrologi, 
dvs att en 
människas 

personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 

födseln

Att levande 
människor 

kan 
kontakta 

döda, 
exempelvis 

genom 
medium

Att det finns 
en Gud

Att det finns 
flera gudar

Religion är 
nödvändig 

för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Det finns en 
högre makt 

av något 
slag som 
påverkar 

människors 
liv

UFO:n, dvs 
att 

utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Spöken och 
andar

Healing 
(helbrägdag

örelse) Änglar

Reinkarnati
on 

(återfödelse
)

Ödet, dvs 
att allt är 

förutbestäm
t

Liv efter 
döden

En själ som 
är 

oberoende 
av kroppen

Paranormal
a fenomen, 

dvs 
övernaturlig
a händelser 

som inte 
kan 

förklaras av 
vetenskape

n

-0.104 -0.031 -0.017 -0.059 -0.069 -0.036 -0.010 0.031 -0.118 1 0.185 -0.132 -0.108 -0.114 -0.339 -0.120 -0.380 -0.265 -0.044 -0.144 -0.194 -0.273 -0.104 -0.132 -0.266 -0.174 -0.136

-0.124 -0.078 -0.093 -0.195 -0.224 -0.159 -0.046 0.126 -0.062 0.185 1 -0.145 -0.160 -0.106 -0.253 -0.066 -0.171 -0.212 0.000 -0.110 -0.193 -0.255 -0.088 -0.166 -0.234 -0.139 -0.108

0.145 0.208 0.215 0.367 0.277 0.242 0.222 0.062 0.225 -0.132 -0.145 1 0.518 0.601 0.339 0.343 0.240 0.469 0.394 0.523 0.555 0.498 0.545 0.433 0.476 0.475 0.521

0.092 0.226 0.234 0.376 0.310 0.250 0.178 0.075 0.248 -0.108 -0.160 0.518 1 0.618 0.261 0.373 0.171 0.396 0.338 0.538 0.523 0.451 0.541 0.522 0.417 0.412 0.460

0.088 0.192 0.201 0.344 0.277 0.227 0.173 0.095 0.189 -0.114 -0.106 0.601 0.618 1 0.320 0.401 0.191 0.489 0.399 0.771 0.635 0.588 0.661 0.488 0.585 0.546 0.615

0.068 0.143 0.069 0.215 0.166 0.134 0.135 0.065 0.194 -0.339 -0.253 0.339 0.261 0.320 1 0.310 0.601 0.724 0.170 0.363 0.407 0.649 0.327 0.329 0.668 0.513 0.409

0.115 0.135 0.147 0.177 0.169 0.123 0.114 0.051 0.172 -0.120 -0.066 0.343 0.373 0.401 0.310 1 0.227 0.351 0.296 0.373 0.341 0.341 0.433 0.340 0.358 0.328 0.330

0.077 0.130 0.041 0.133 0.121 0.084 0.106 0.018 0.217 -0.380 -0.171 0.240 0.171 0.191 0.601 0.227 1 0.487 0.071 0.215 0.276 0.435 0.172 0.243 0.410 0.334 0.271

0.114 0.155 0.183 0.299 0.250 0.220 0.194 0.076 0.201 -0.265 -0.212 0.469 0.396 0.489 0.724 0.351 0.487 1 0.260 0.502 0.527 0.675 0.482 0.498 0.741 0.615 0.552

0.132 0.118 0.229 0.184 0.127 0.090 0.046 -0.029 0.067 -0.044 0.000 0.394 0.338 0.399 0.170 0.296 0.071 0.260 1 0.456 0.324 0.303 0.399 0.285 0.305 0.312 0.485



Det pågår 
en global 

uppvärmnin
g

Spöken och 
andar

Pearson 
Correlation

-0.090

Healing 
(helbrägdag
örelse)

Pearson 
Correlation

-0.043

Änglar Pearson 
Correlation

-0.063

Reinkarnati
on 
(återfödelse
)

Pearson 
Correlation

-0.026

Ödet, dvs 
att allt är 
förutbestäm
t

Pearson 
Correlation

-0.082

Liv efter 
döden

Pearson 
Correlation

-0.065

En själ som 
är 
oberoende 
av kroppen

Pearson 
Correlation

-0.052

Paranormal
a fenomen, 
dvs 
övernaturlig
a händelser 
som inte 
kan 
förklaras av 
vetenskape
n

Pearson 
Correlation

-0.058

ADHD är en 
diagnos 

påhittad av 
läkemedelsi
ndustrin för 

att sälja 
läkemedel

Freuds 
teorier, som 
används vid 
psykoanaly
s, står på 

god 
vetenskapli

g grund

Läkemedels
industrin 

arbetar för 
att hålla 

människor 
sjuka för att 

öka sin 
ekonomiska 

vinning

Strålning 
från 5G-
master är 
skadlig för 

hälsan

Mat 
framtagen 

med 
genteknik 
(GMO) är 
en fara för 

hälsan

Tillsatser i 
mat, 

sådana som 
betecknas 

med E-
nummer är 
en hälsorisk

Biodynamis
k odling, 

dvs grödor 
odlade 
enligt 

antroposofin
s regler, är 
bättre än 

konventione
ll odling

Ekologiska 
livsmedel är 

ett viktigt 
steg för ett 

hållbart 
samhälle

Waldorfskol
orna utgör 
ett viktigt 

alternativ till 
vanliga 
skolor

Ett barns 
allmänna 
skolgång 
ska var fri 

från religiös 
påverkan

Evolutionslä
ran, dvs att 

livet har 
utvecklats 

över lång tid 
genom 
naturligt 

urval

Att telepati 
(tankeöverf

öring) är 
möjligt

Astrologi, 
dvs att en 
människas 

personlighet 
och vardag 
påverkas av 
planeternas 
position vid 

födseln

Att levande 
människor 

kan 
kontakta 

döda, 
exempelvis 

genom 
medium

Att det finns 
en Gud

Att det finns 
flera gudar

Religion är 
nödvändig 

för ett 
moraliskt 
och etiskt 
samhälle

Det finns en 
högre makt 

av något 
slag som 
påverkar 

människors 
liv

UFO:n, dvs 
att 

utomjordisk
a varelser 
har besökt 
vår planet

Spöken och 
andar

Healing 
(helbrägdag

örelse) Änglar

Reinkarnati
on 

(återfödelse
)

Ödet, dvs 
att allt är 

förutbestäm
t

Liv efter 
döden

En själ som 
är 

oberoende 
av kroppen

Paranormal
a fenomen, 

dvs 
övernaturlig
a händelser 

som inte 
kan 

förklaras av 
vetenskape

n

0.110 0.144 0.251 0.290 0.236 0.205 0.164 0.088 0.146 -0.144 -0.110 0.523 0.538 0.771 0.363 0.373 0.215 0.502 0.456 1 0.610 0.624 0.612 0.467 0.612 0.572 0.683

0.108 0.171 0.249 0.373 0.269 0.223 0.228 0.110 0.259 -0.194 -0.193 0.555 0.523 0.635 0.407 0.341 0.276 0.527 0.324 0.610 1 0.641 0.583 0.442 0.597 0.522 0.552

0.104 0.174 0.178 0.312 0.259 0.207 0.144 0.087 0.205 -0.273 -0.255 0.498 0.451 0.588 0.649 0.341 0.435 0.675 0.303 0.624 0.641 1 0.506 0.462 0.734 0.591 0.572

0.132 0.188 0.236 0.317 0.213 0.200 0.194 0.105 0.209 -0.104 -0.088 0.545 0.541 0.661 0.327 0.433 0.172 0.482 0.399 0.612 0.583 0.506 1 0.486 0.621 0.567 0.517

0.119 0.202 0.226 0.313 0.282 0.260 0.140 0.025 0.183 -0.132 -0.166 0.433 0.522 0.488 0.329 0.340 0.243 0.498 0.285 0.467 0.442 0.462 0.486 1 0.463 0.450 0.441

0.088 0.168 0.170 0.292 0.231 0.201 0.159 0.095 0.194 -0.266 -0.234 0.476 0.417 0.585 0.668 0.358 0.410 0.741 0.305 0.612 0.597 0.734 0.621 0.463 1 0.674 0.585

0.092 0.144 0.184 0.269 0.194 0.192 0.203 0.081 0.219 -0.174 -0.139 0.475 0.412 0.546 0.513 0.328 0.334 0.615 0.312 0.572 0.522 0.591 0.567 0.450 0.674 1 0.539

0.098 0.183 0.201 0.315 0.250 0.226 0.176 0.109 0.188 -0.136 -0.108 0.521 0.460 0.615 0.409 0.330 0.271 0.552 0.485 0.683 0.552 0.572 0.517 0.441 0.585 0.539 1


