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NYHETER & MEDIER

 Fråga 1 Hur ofta brukar du ta del av följande nyhetsprogram eller nyhetstjänster?

    5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
   Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Lokala nyheter från  
  Sveriges Radio (SR)      
 Ekonyheter från SR        
 P3 Nyheter från SR      

  Aktuellt/Rapport från SVT      
 Lokala nyheter från SVT      
 TV4 Nyheterna       

 Fråga 3 Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande?

   5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
  Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Aftonbladet      
 ...på papper        
  ...på internet      
 Expressen/GT/Kvällsposten      
 ...på papper        
 ...på internet      

 Fråga 2 Läser eller tittar du regelbundet i någon morgontidning på papper?   

   Jag läser aldrig någon morgontidning på papper

    5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
   Dagligen   vecka vecka vecka sällan

 ...................................................      
 (morgontidningens namn)

 ...................................................      

 Fråga 4 Hur ofta brukar du ta del av nyheter från följande på internet?

   Jag tar aldrig del av nyheter på internet

   5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
  Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
 Dagens Nyheter      
 Svenska Dagbladet      

 Någon lokal morgontidning      
 Annan lokal nyhetssajt      

 Sveriges Radio      
 Sveriges Television      

 Utländsk nyhetstjänst      
 Annan nyhetstjänst       

 Sociala medier       
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 Fråga 6 Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 intresserad intresserad intresserad intresserad
    

POLITIK, SAMHÄLLE & DEMOKRATI

 Fråga 7 Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala. 
  Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?

 Klart till Något till Varken till vänster Något till Klart till
 vänster vänster eller till höger höger höger
     

 Fråga 10  Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?

 Mycket Ganska Varken positiv Ganska Mycket Ingen
 positiv positiv eller negativ negativ negativ uppfattning
      

 Fråga 8 Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?

 Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls
 nöjd nöjd nöjd nöjd
    

 Fråga 11  Allmänt sett, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll eller åt fel håll?

  Åt rätt håll  Åt fel håll  Ingen uppfattning 

 Fråga 9 Vilket parti tycker du bäst om i dag?

     Vänsterpartiet  Liberalerna  Miljöpartiet
  Socialdemokraterna  Moderaterna   Sverigedemokraterna
  Centerpartiet  Kristdemokraterna   Annat parti: .............................

 Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?

  Ja, mycket övertygad  Ja, något övertygad  Nej 

 Fråga 12 Hur tycker du att regeringen sköter sin uppgift?

 Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
 bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     

 Fråga 5 Hur ofta brukar du ta del av nyheter från alternativa medier? (t.ex. Fria Tider, Nyheter Idag,  
  Swebbtv)? 

  5–6 dagar/  3–4 dagar/ 1–2 dagar/ Mer 
 Dagligen   vecka vecka vecka sällan Aldrig
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 Fråga 14 Vilken är din åsikt om följande förslag?
   Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket
     bra bra eller dåligt dåligt dåligt
     förslag förslag förslag förslag förslag
 Höja arbetslöshetsersättningen (a-kassan)     
	 Ta	emot	färre	flyktingar	     
 Höja koldioxidskatten på bensin     

 Stärka EU som en motvikt mot USA i 
  världspolitiken     
	 Skärpa	straffen	för	gängkriminalitet     
	 Införa	könskvotering	till	offentliga	styrelser		 	 	 	 	 	 	
  och nämnder     

 Kräva att mödravårdscentraler följer upp        
  kvinnans hälsa upp till ett år efter förlossning     
 Alltid överlåta beslut i viktiga frågor till        
  experter     
 Utländska medborgare som döms till fängelse        
  på grund av våldsbrott ska utvisas     

 Fråga 13 Allmänt sett, hur stort förtroende har du för svenska myndigheter?

 Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet
 förtroende förtroende förtroende förtroende
    

 Fråga 15 Man talar ibland om att politiska åsikter grundas antingen på en uppfattning där individens  
   rättigheter och friheter är viktigast eller på en uppfattning där nationella traditioner och   
   erfarenheter är viktigast. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala? 

     Individens rättigheter    Nationella traditioner
  och friheter    och erfarenheter 
  är viktigast    är viktigast
 1 2 3 4 5
     

 Fråga 16 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
           
   Instämmer      Instämmer
   inte alls      helt
   1 2 3 4 5 6 7 
	 Det	är	vanligt	att	forskare	bara	offentliggör	resultat		 	 	 	 	 	 	 	 	
  som stämmer överens med deras förutfattade          
  meningar        
 Det händer många viktiga saker i världen som          
  allmänheten aldrig får information om        
	 Den	officiella	version	som	myndigheter	ger	om		 	 	 	 	 	 	 	 	
  olika händelser döljer ofta sanningen        
	 Det	finns	hemliga	organisationer	som	har	stor		 	 	 	 	 	 	 	 	
  påverkan på politiska beslut        
 Händelser som till synes saknar samband beror          
  ofta på hemliga aktiviteter       
 Ekonomiska intressen styr mer av politiken än 
  vad allmänheten får veta       
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SAMHÄLLE & TRYGGHET

 Fråga 18 I vilken grad känner du dig hotad av följande i Sverige idag?
   I mycket I ganska I varken I ganska I mycket
     liten liten hög eller  hög hög
     grad grad liten grad grad grad
 Miljöförstöring/klimatförändring     
 Ekonomisk kris     
 Epidemier/pandemier     
 Öppet våld och övergrepp utanför        
  hemmet (t.ex. rån, överfall och våldtäkt)     

 Våld och övergrepp i hemmet     
 Terrorism     
 Invandring     
 Att Sverige hotas av främmande makt     

 Fråga 19  Vilken är din uppfattning om Sveriges beredskap att hantera samhällskriser? 

 Den är  Den är Den är varken Den är Den är
 mycket bra ganska bra bra eller dålig ganska dålig mycket dålig 
      

 Fråga 20 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
    helt delvis knappast inte alls
 Det är viktigt för mig att fritt få uttrycka mina åsikter     
 I dagens politiska klimat kan jag inte öppet uttrycka       
  mina åsikter eftersom andra kan tycka de är stötande    
 Det är viktigt för mig att fritt få röra mig i samhället,       
  delta i sammankomster och i demonstrationer    

 Vid en samhällskris bör det vara möjligt att begränsa       
  rätten att fritt få röra sig i samhället     
 Vid en samhällskris bör det vara möjligt att begränsa       
  rätten att delta i sammankomster och i demonstrationer    
 Vid en samhällskris är det viktigt att alla fritt ska kunna       
  kritisera regeringen och dess politik     

 Fråga 17 I vilken utsträckning instämmer du i att demokratin tillfälligt ska kunna begränsas för att   
  hantera följande?

   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer 
    helt delvis knappast inte alls
 En klimat- och miljökris    
	 En	finanskris	    
 En pandemi    

 Könsdiskriminering    
 Grov brottslighet    
 Integrationsproblem    
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 Fråga 22 Hur villig är du att hjälpa till i följande situationer som handlar om svensk krisberedskap?
   I mycket I ganska I varken I ganska I mycket
     liten liten hög eller  hög hög
     grad grad liten grad grad grad
 Vid nödsituationer är jag villig att hjälpa till        
  och samarbeta med blåljuspersonal      
 Vid kris är jag villig att bidra till det militära        
  försvaret     
 Vid kris är jag villig att bidra till civilförsvaret     

 Fråga 21  De flesta anser att både frihet och säkerhet är viktigt, men om du tvingades välja mellan dem,  
  skulle du då välja frihet eller säkerhet? 
 Frihet Säkerhet 
    

 Fråga 23   Här följer en lista med olika grupper i samhället som man kan ha olika uppfattningar om:  

 1 Vänsterpartister 13 Socialister 25 Samer 36 Poliser 
 2 Miljöpartister 14 Veganer 26 Köttätare 37 Arbetslösa 
 3 Socialdemokrater 15 Jägare 27 Ordningsvakter 38 Nationalister 
 4 Centerpartister 16 Abortmotståndare 28 Sjukvårdspersonal 39 Bidragstagare
 5 Liberaler 17 Aborträttsförsvarare 29 Transsexuella 40 Vapenvägrare 
 6 Moderater 18 Djurrättsaktivister 30 Heterosexuella 41 Vapensamlare
 7 Kristdemokrater 19 Vaccinförespråkare 31 Bisexuella 42 Invandrare 
 8 Sverigedemokrater 20 Ateister 32 Homosexuella 43 Romer 
 9 Vaccinmotståndare 21 Judar 33 Män 44 Kapitalister 
 10 Feminister 22 Muslimer 34 Kvinnor 45 Militärer
 11 Konservativa 23 Kristna 35 Klimatkrisförnekare 46 Miljöaktivister
 12 Nyliberaler 24 Frikyrkliga

  Är det någon av grupperna ovan som du ogillar starkt? 

   Ja, ange gruppens nummer:                 Ja, men vill ej ange vilken     Nej  Gå till fråga 25

 Fråga 24 Anser du att personer som tillhör den grupp som du mest ogillar borde få göra följande? 
       
   Ja Nej 
 Anordna och delta i demonstrationer    
 Uttrycka sina åsikter i tal och skrift   
 Bilda en organisation för gruppens verksamhet  

 Arbeta i sjukvården eller äldreomsorgen  
 Kandidera i riksdagsval  
 Bli statsminister  
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 Fråga 28 Det har under de senaste åren diskuterats vad som ligger bakom våldet i samhället. Enligt din
  bedömning, vilken betydelse har följande saker?
   Mycket stor Ganska stor Varken stor eller Ganska liten Mycket liten
     betydelse betydelse liten betydelse betydelse betydelse
 Skolan     
 Föräldrar     
	 TV/film     
 Invandring     

 Kamratpåverkan     
 Alkohol och droger     
	 Kändisar/influencers	     
 Segregation     

 Arbetslöshet     
 Datorspel/TV-spel     
 Internet/sociala medier     

 Fråga 27 Hur oroande upplever du följande idag?

   Mycket oroande Ganska oroande Inte särskilt oroande Inte alls oroande
 Att du själv ska drabbas av våldsbrott    
  Våldsbrott i samhället    

 Fråga 26   Vilket av följande samtalsämnen upplever du främst att du inte kan uttrycka dina åsikter fritt  
  om i olika sociala sammanhang? 

  Samtalsämnen:
 1 Pandemihantering och vaccinationer 7 Klimat, miljö och energi       
 2 Utrikespolitik och försvar 8 Ekonomi och skatter
 3 Jämställdhet, likabehandling, och HBTQ-rättigheter 9 Religion
 4 Brottslighet och kriminalitet 10 Pensioner
 5 Invandring och integration 11 Skola och högre utbildning
 6 Sjukvård   12 Politisk eller religiös extremism
     13 Inget
 Ange ett nummer i varje ruta:
 I nära sociala sammanhang undviker jag främst att diskutera:  

 På jobbet undviker jag främst att diskutera:  

 I skolan/högskolan/universitet undviker jag främst att diskutera:  

 I sociala medier undviker jag främst att diskutera:  

 Fråga 25 I följande sammanhang, brukar eller brukar du inte avstå från att fritt uttrycka dina åsikter 
  om politiskt kontroversiella frågor eftersom de kan väcka anstöt? 
        
   Jag avstår Jag avstår Jag avstår Jag avstår
   alltid ofta sällan aldrig
 I nära sociala sammanhang (t.ex. bland vänner och familj)    
 På min arbetsplats (t.ex. bland arbetskamrater och med chefer)    
 I skolan/högskolan/universitetet (t.ex. bland studiekamrater      
 och med lärare)    
 I sociala medier (t.ex. på Facebook, Instagram, Twitter och 
  Snapchat)    
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 Fråga 32 Är du medlem i något politiskt parti/förbund?

  Nej  Ja  ...och jag har någon typ av uppdrag

 Fråga 29 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande?

    Någon Någon Någon
    gång de gång i gång i Någon Någon Flera
   Ingen senaste 12 halv- kvar- gång i gång i gånger i 
   gång månaderna året talet månaden veckan veckan
  Motionerat/tränat   	    
  Varit ute i naturen/friluftsliv       
  Besökt restaurang/bar/pub på kvällstid   	    
  Druckit vin/sprit/starköl   	    

  Bett till Gud   	    
  Spelat dator-/mobil-/tv-spel     		    
  Sett på tv-serie     		    
  Läst någon bok     		    

  Umgåtts med vänner     		    
  Deltagit i demonstration     		    
  Diskuterat politik     		    
  Spelat på tips/trav/lotteri etc.     		    
  Gett blod     		    

AKTIVITETER, INTRESSEN & VÄRDERINGAR

 Fråga 30 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt internet?

 Ingen Någon gång Någon gång Någon gång Någon gång Flera gånger 
 gång de senaste 12 mån i halvåret i månaden i veckan i veckan Dagligen
        
 Gå till fråga 31

  Och hur ofta har du gjort följande på internet?

    Någon gång Någon Någon Någon Flera 
   Ingen de senaste gång i gång i gång i gånger i 
   gång 12 mån halvåret månaden veckan veckan Dagligen
 Tagit del av nyheter/nyhetstjänst        
 Sökt information/fakta        
  Använt sociala medier
  (ex. Facebook, Instagram, Twitter)        
 Läst någon blogg        
 Använt valkompass        

 
 Fråga 31 Frågeundersökningar kan genomföras över telefon, över Internet, på papper, eller genom att
  träffa intervjuaren. Utöver frågeundersökningen du nu svarar på, har du under de senaste 12  
  månaderna svarat på någon annan frågeundersökning? 

     Har inte svarat
  Har svarat på en  
 	 Har	svarat	på	flera	 	
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VALET 2022
 Fråga 37   Röstade du i valet 2022 och i så fall på vilket parti? Sätt ett kryss i varje kolumn.    
 

 Nej: Riksdag Region Kommun 
 Var ej röstberättigad         
 Röstade ej       

 Ja, jag röstade på:
 Vänsterpartiet       
 Socialdemokraterna       
 Centerpartiet       

 Liberalerna       
 Moderaterna       
 Kristdemokraterna       

 Miljöpartiet       
 Sverigedemokraterna       

 Annat parti (ange vilket)    .........................   .......................  .......................
 Röstade blankt      

 Fråga 35 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?   

       
           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           

Mycket dåligt Mycket gott

 Fråga 34    Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? 
 

           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           

  I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i det område där du bor? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           

Det går inte att lita på
människor i allmänhet

Det går att lita på
människor i allmänhet

 Fråga 36 Är du vaccinerad mot coronaviruset?
 Ja, har fått Ja, har fått Nej, men jag Nej, vill inte Nej, av annan  
	 flera	doser	 en	dos	 ska	ta	vaccinet	 ta	vaccinet	 anledning	
      

 Fråga 33 Är du medlem i någon typ av förening/organisation (t.ex. inom idrott, kultur, miljö, religiös   
  förening, hjälp- eller intresseorganisation)? 

  Nej  Ja  ...och jag har någon typ av uppdrag 
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ARBETSLIV

 Fråga 39 Vilken av de här grupperna tillhör du för närvarande?

  Förvärvsarbetande (även sjukskriven, föräldraledig)  Ålderspensionär/avtalspensionär
  Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/  Har sjuk-/aktivitetsersättning  
       genomgår arbetsmarknadsutbildning  Studerande
  Arbetslös  Annat: ................................................

 Fråga 42 Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?

  Tjänsteman  Företagare: ingen anställd
  Tjänsteman med arbetsledande funktion  Företagare: 1–9 anställda  
  Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion 	 Företagare:	10	eller	fler	anställda
  Arbetare  Jordbrukare: ingen anställd
  Arbetare med arbetsledande funktion 	 Jordbrukare:	en	eller	flera	anställda

 Fråga 40 Vilket är/var ditt senaste yrke? Om du inte är yrkesverksam för närvarande gäller frågan ditt  
  senaste yrke.

  ......................................................................................................................... (yrke/sysselsättning)

  Har aldrig yrkesarbetat  Gå till fråga 44

 Fråga 41 Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
             
 ................................................................................................................................................................ 

 Fråga 44 Är du medlem i något fackförbund?
             
  Ja: ............................................................................. (ange hela namnet)  Nej 

 Fråga 43 Arbetar/arbetade du i offentlig eller privat tjänst?

 Statlig Kommunal Landstings-/Regional Privat Ideell organisation/stiftelse 
     

 Fråga 45 Har du varit sjukskriven vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna?  
  Vid flera sjukskrivningsperioder ange den längst sammanhängande.

  Nej  Ja    Upp till 2 veckor  2 veckor–3 månader      3–6 månader           
      6–12 månader  Jag har varit sjukskriven i över 12 månader 

 Fråga 38  Hur stort förtroende har du för att genomförandet av demokratiska val i Sverige sker på ett
  korrekt sätt?

 Mycket Ganska Varken stort Ganska Mycket 
 stort stort eller litet litet litet Ingen
 förtroende förtroende förtroende förtroende förtroende uppfattning
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 Fråga 47 Är du:

   Kvinna  Man  Annat: .....................................................................

 Fråga 49 Är du: 

   Svensk Medborgare i Både svensk medborgare
   medborgare annat land och medborgare i annat land
     

  
 Fråga 48 Vilket år är du född? 
             
  Årtal:  

TILL SIST NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV
När vi sammanställer resultaten från SOM-undersökningarna brukar vi presentera svaren i olika grupper. 

Därför behöver vi ställa några avslutande frågor till dig.

 Fråga 51 I vilken typ av område bor du?

  Storstad: centralt  Större tätort  
  Storstad: ytterområde/förort  Mindre tätort 
  Stad: centralt  Ren landsbygd 
  Stad: ytterområde

 Fråga 52 Hur bor du för närvarande?

	 I	villa/radhus	 I	lägenhet/flerbostadshus	 Annat	boende
      

 Fråga 50 Är du:

 Ensamstående/singel I ett förhållande Sambo Gift/i registrerat partnerskap Änka/änkling
 		 		 		 	

 Fråga 46 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om din arbetsplats?

    
   Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  Ej 
   helt delvis knappast inte alls aktuellt
 I mitt arbete ges jag möjlighet att fundera över        
  olika arbetsmetoder     
 I mitt arbete erbjuds jag tillräckligt med tid och        
  möjligheter att söka efter nya lösningar på       
   arbetsuppgifter     
 Mina kollegor är angelägna om att samarbeta        
  med mig för att hitta lösningar på       
  arbetsuppgifter     
 Min närmaste chef vill gärna resonera med mig        
  om hur man hittar lösningar på arbetsuppgifter     
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 Fråga 53 Hur ser ditt hushåll ut?
  
  Jag bor ensam  Gå till fråga 54   Ja Nej

  Jag bor med/delar regelbundet mitt hushåll med:  En vuxen  
    Flera vuxna  
    Ett	eller	flera	barn	  

  Om du regelbundet delar ditt hushåll med barn, hur många är de och i vilka åldrar är de?

     0–3 år 4–6 år 7–15 år 16 år eller äldre
   Antal barn: ...i åldrarna:    

 Fråga 54 Om du skulle beskriva ditt nuvarande hem respektive det hem du växte upp i, vilket av 
  nedanstående alternativ stämmer då bäst?

 Ditt nuvarande hem: Det hem du växte upp i:
  Arbetarhem  Arbetarhem
  Jordbrukarhem  Jordbrukarhem   
  Tjänstemannahem  Tjänstemannahem
  Högre tjänstemannahem  Högre tjänstemannahem
  Företagarhem  Företagarhem

 Fråga 55 Var någonstans har du, respektive din far och din mor, huvudsakligen vuxit upp?

  Du själv Din far Din mor
 Ren landsbygd i Sverige   
 Mindre tätort i Sverige    
 Stad eller större tätort i Sverige    
 Stockholm, Göteborg eller Malmö    
 Annat land i Norden    
 Annat land i Europa    
 Land utanför Europa    

 Fråga 57 Har du någon fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning?

 Har en  Har inte en  
 funktionsnedsättning funktionsnedsättning Vet inte Vill ej svara  
     

 Fråga 56 Har du:

   Nej, inga  Ja, vissa Ja, stora Ja, kan 
    svårigheter  svårigheter svårigheter inte alls 

 Svårt att se, även om du använder glasögon eller linser       
 Svårt att höra, även om du använder hörapparat     
 Svårt att gå eller att gå i trappor     
 Svårt att komma ihåg eller att koncentrera dig     
 Svårt att ta hand om dig, t.ex tvätta dig eller klä dig     
 Svårt att kommunicera, t.ex med att förstå andra eller
  själv bli förstådd     
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 Fråga 61 Vilken är din högsta skolutbildning?             

  Grundskola eller motsvarande, kortare än 9 år
  Grundskola eller motsvarande, 9 år eller längre

  Gymnasium eller motsvarande, kortare än 3 år
  Gymnasium eller motsvarande, 3 år eller längre

  Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, kortare än 3 år
  Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, 3 år eller längre

  Högskola/universitet, kortare än 3 år
  Högskola/universitet, 3 år eller längre men kortare än 4 år
  Högskola/universitet, 4 år eller längre

  Forskarutbildning

 Fråga 60 Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt 
  hushåll  före skatt (pension, studiemedel etc. ska räknas in)?

  100 000 eller mindre  401 000 – 500 000  801 000 – 900 000
  101 000 – 200 000  501 000 – 600 000  901 000 – 1 000 000
  201 000 – 300 000  601 000 – 700 000   1 001 000 – 1 100 000
  301 000 – 400 000  701 000 – 800 000   Mer än 1 100 000

 Fråga 58  Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

  Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd
    

 Fråga 62 Hur har enligt din mening nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under   
  de senaste 12 månaderna?
    Förblivit ungefär
   Förbättrats densamma Försämrats
  Din egen ekonomiska situation    
  Den svenska ekonomin    

   Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?

    Förbli ungefär
   Förbättras densamma Försämras
  Din egen ekonomiska situation    
  Den svenska ekonomin   

 Fråga 59 Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst före skatt (pension, studiemedel,
  ersättningar etc. ska räknas in)?

  Mindre än 10 000 kronor  30 000 – 34 999 kronor  55 000 – 59 999 kronor
  10 000 – 14 999 kronor  35 000 – 39 999 kronor  60 000 – 64 999 kronor
  15 000 – 19 999 kronor  40 000 – 44 999 kronor  65 000 – 69 999 kronor
  20 000 – 24 999 kronor  45 000 – 49 999 kronor  70 000 – 74 999 kronor
  25 000 – 29 999 kronor  50 000 – 54 999 kronor  Mer än 75 000 kronor


