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Sociologi GR (A) Sociologisk Metod – Examination #5 PM Peter Axelsson

Som ett sista steg i delkursen Sociologisk metod 7,5hp på Mittuniversitetet har jag utfört en 

undersökning av upplevelser av arbetet med toalettstädning i svenska hushåll. Upplevelser är 

den egna uppfattningen om vem som bestämmer och hur ofta arbetet genomförs. Det är inte 

en mätning av det faktiska utfallet. Jag ville se om denna upplevelse skiljer sig mellan olika 

grupper, för att ge ett underlag till eventuella fortsatta studier av djupare orsakssamband. Jag 

har letat men inte hittat något arbete som studerat detta område, vilket medför att jag har fått 

ett öppet fält att arbeta med just inom städning av toaletter.

Problembakgrund

Jag har fått mer och mer förståelse för skillnaden mellan en situations så kallade sanning och 

människors olika upplevelser av denna. Förmågan att sätta sig in i andra människors tankar 

och känslor är en förutsättning för att inte fastna i sina egna fantasier. Men till olika grad 

färgas våra minnen av händelser genom de filter vi bär med oss. Filter som skapats genom 

socialisering, psykisk och fysisk hälsa, stress och med flera faktorer. 

För att avgränsat studera detta fenomen valde jag att studera skillnaden i upplevelserna av 

toalettstädning. Jag hade en stark hypotes om att vi dels utför hushållsarbete väldigt ojämnt 

fördelat, men att vi dessutom har en skillnad i uppfattning. Toaletten är av många i min närhet 

beskriven som den finaste av städområden och får därför representera ett koncentrat av de 

fenomen jag ville studera.

Problemformulering

Skillnad i upplevelser om vem som beslutar
Min hypotes var att det är fler som upplever att de fattar beslut än det är som upplever att 

någon annan fattar besluten, och framför allt att det är fler kvinnor än män som anser sig fatta 

beslut om när och hur toaletterna ska städas. Sannolikt påverkar våra filter och fördomar vår 

syn av fördelning av arbetet i hushållet och hur makten är fördelad. Med tanke på hur vi 

socialiserats (Bauman & May, 1990) bör både vårt arbete och vår uppfattning påverkas, och 

med en traditionell syn på fördelningen av hushållsarbete skulle resultatet visa att kvinnor 

upplevde sig som drivande och starkare i besluten än männen avseende städning. Det är 

viktigt att betona att det inte skulle handla om det faktiska utfallet utan snarare 

försöksindividernas upplevelse av, och minnen av, vem som beslutar. Jag antog att resultatet 

skulle färgas av mätobjektens socialisering och situation i familjen.

Hypotes och mothypotes blev:
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H0:   Oberoende – det finns ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av beslut om 

när och hur toaletter ska städas.

H1:   Beroende – Det finns en skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av beslut om när 

och hur toaletter ska städas.

Skillnad i upplevelsen om vem som städar mest
Toalettstädning är ett viktigt område för maktstridigheter och kriget om en jämlik fördelning 

av hushållsarbetet. Då kommer upplevelsen av vem som städar mest att färgas av fler aspekter 

än den faktiska städfrekvensen. Det skulle innebära att den andra hypotesen var att det borde 

finnas fler som anser sig städa toaletten oftare än det finns de som anser sig städa toaletten 

mer sällan, och att det framförallt skulle finnas en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor i hur de upplever sin egen insats i toalettstädningen. Kvinnor är färgade av 

könsrollerna och anser sig städa toaletterna mer ofta än männen, medan männen påverkas av 

könsrollerna men vill uppfattas som jämlika.

Hypotes och mothypotes blev:

H0:   Oberoende – det finns ingen skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av vem som 

städar mest i hushållet.

H1:  Beroende – Det finns en skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av vem som städar 

mest i hushållet.

Metod

Procedur

Jag valde området toalettstädning för att få en övning på alla steg i en vetenskaplig process 

med ett litet testområde. Jag såg snabbt att jag inte skulle hinna få ett så stort underlag 

mätdata som jag ville ha genom en enkät skriven och insamlad på papper. Därför genomförde 

jag en elektronisk enkät genom att använda ett elektroniskt enkätsystem som jag körde 

integrerat på min webbplats på www.peterA.se (LimeSurvey, 2008). Jag valde ut 72 personer 

i min närhet och lät dem fylla i enkäten under en period från 7 januari till den 12 januari. 

Enkäten var helt anonym och inte ens jag som mottog materialet hade några som helst 

möjligheter att koppla svaren till deltagarna. Alla som deltog hade samtyckt till användandet 

av enkätsvaren. Svarsfrekvensen var otroligt bra, och 59 personer svarade på enkäten, vilket 

gav ett fint underlag för många frågeställningar, om än något för litet för mer avancerade 

multivariata analyser. Rapporten är en del av en kurs i sociologi och syftar till att bevisa min 
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kompetens inom vetenskaplig metod och rapportskrivning. Därför var varken urvals-

kriterierna eller risker för bortfall högt prioriterade, utan jag ansåg att det fick vara eventuella 

effekter som fick tas upp i rapporten. Däremot ansträngde jag mig extra för att få en så stor 

svarsfrekvens som möjligt. 

Material

Det material jag arbetat med är de svar som jag fått på enkäten, se Bilaga 1.

Försökspersoner

Urvalet hämtades från arbetskamrater och vänner, vilket ger några bieffekter. Till exempel är 

31% av de som svarat kvinnor och 69% är män. Eftersom undersökningen riktar in sig på 

teser som bygger på en skillnad mellan könen är det olyckligt att så få observationer kommer 

från kvinnor. Dessutom är flera av hushållen i urvalet barnfamiljer, 69% vilket också påverkar 

resultatet.

Bortfall

Bortfallet blev ganska litet och i det här fallet hanterbart. Av de frågor som inte var 

obligatoriska saknas två svar för Vem bestämmer NÄR, två svar för Vem bestämmer HUR och 

fem svar för Jag städar oftare.
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Resultat

Deskriptiv statistik – beskrivningar av variablerna
Kön. En obligatorisk variabel som kunde anges till Man eller Kvinna. Jag fick ett skevt utfall 

med 30,5% kvinnor och 69,5% män. Jag var inne på att arbeta med kvotering men lämnade 

den justeringen till respektive analys eftersom det inte var riktigt angeläget i de bivariata 

analyser med kön som oberoende variabel som jag tänkt genomföra. 

Ålder. Obligatorisk kvotvariabel som är med för att ge möjligheter att analysera ålderns 

påverkan av eventuella relationshypoteser eller könsroller. Snittåldern är 37,6 år bland 

deltagarna, med en min och max på 22 och 65 år, vilket är representativt för min 

umgängeskrets. Fördelningen av ålder är skevt centrerad mot det lägre intervallet, se 

histogrammet i Figur 1. Det syns genom kvartilmåtten Q1=32 och Q3=41 där det är endast 10 

år mellan min och Q1 men hela 24 år från Q3 till max. 

Antal vuxna i hushållet. Det visade sig bli en spridning mellan 0 och 2, vilket pekar ut en av 

observationerna som ogiltig, och den räknas bort i analysen. De enkätsvar som anger att det 

endast finns en vuxen i hushållet, se Tabell 1, kommer inte att användas i analys och resultat 

där jag sökte efter skillnader i upplevelsen av beslut och vem som städar mest eftersom det 

inte känns rättvist eller ger något relevant analysmaterial. Jag ville studera eventuella 

skillnader mellan vuxna människor.
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Tabell 1. Fördelning. Antal vuxna.

Vuxna Frekvens Fördelning
0 1 1,7
1 8 13,6
2 50 84,7
Totalt 59 100,0

Vem bestämmer NÄR. Alternativen Jag själv, Någon annan, Tillsammans och Ingen. Svaret 

Tillsammans hade flest svar med 21 st (43,8%) och Ingen och Någon annan hade minst antal 

svar med 8 st (16,7%). Jag själv fick 11 svar (22,9%). 

Tabell 2. Vem bestämmer NÄR

Kön Frekvens Fördelning
Jag själv 11 22,9
Någon annan 8 16,7
Tillsammans 21 43,8
Ingen 8 16,7
Totalt 48 100,0

Utfallet för denna variabel är justerat så att jag bara visar underlag för respondenter som lever 

i ett hushåll med minst två vuxna. Svaren Jag själv och Någon annan hänger inte riktigt ihop, 

se Tabell 2. I de hushåll där den ena personen svarat Jag själv borde också ha en person som 

svarar Någon annan. Däremot är skillnaden liten, endast tre svarande, vilket innebär en 

skillnad på sex procentenheter. 

Vem bestämmer HUR. Alternativen Jag själv, Någon annan, Tillsammans och Ingen. 

Svarsresultatet efter justering gav utfallet enligt Tabell 3.  

Tabell 3. Fördelning. Vem bestämmer HUR.

Kön Frekvens Fördelning
Jag själv 15 31,3
Någon annan 5 10,4
Tillsammans 15 31,3
Ingen 13 27,1
Totalt 48 100,0

Utfallet för denna variabel är justerat så att jag bara visar underlag för respondenter som lever 

i ett hushåll med minst två vuxna. Svaren Jag själv och Någon annan hänger inte ihop. I de 

hushåll där den ena personen svarat Jag själv borde också ha en person som svarar Någon 
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annan. Mellan dessa finns en differens på 21 procentenheter, men fördelningen mellan 

variablerna är inte tillräckligt skilda åt för att de ska uppfattas som signifikanta utan kan i ett 

fall av åtta vara en effekt av slumpen.

Jag städar oftare. Alternativen Mer Ofta, Lika och Mer Sällan. Med justeringen för att 

endast räkna hushåll med fler än en vuxen fick jag resultat enligt Tabell 4. 

Tabell 4. Fördelning. Jag städar oftare.

Kön Frekvens Fördelning
Mer ofta 18 36,7
Lika 17 34,7
Mer sällan 14 28,6
Totalt 49 100,0

Det är en övervikt för upplevelsen att respondenten städar mer ofta än andra i hushållet. Det är 

en liten skillnad mellan alternativen Mer ofta och Mer sällan och går inte att skilja från ett 

slumpmässigt utfall.

Skillnad i upplevelse av beslut
Det visade sig att kvinnor anser sig bestämma mer ofta än vad män gör. Det var 67% (10st) av 

kvinnorna som upplevde att de bestämmer NÄR toaletten ska städas, men endast 3% (1) av 

männen. Se Figur 2 som visar fördelningen. 
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Däremot var det 55% (18) av männen som angav att de gjorde det tillsammans med övriga i 

hushållet, medan endast 20% (3) av kvinnorna bestämde tillsammans. Här förelåg en stor 

differens. Upplevelsen av beslutsprocessen kan inte vara densamma.

Tabell 5. Korstabell. Vem bestämmer NÄR ni ska städa toaletterna.

Kön Jag själv Någon annan Tillsammans Ingen Totalt
Kvinna 67% 0% 20% 13% 100%

Man 3% 24% 55% 18% 100%

Totalt 23% 24% 75% 32% 100%

Signifikansen på hypotesen att kön påverkar upplevelsen av NÄR städning ska ske är mycket 

säker med ett Chi2-värde på 24,818 och ett p-värde lägre än 0,01 och ger därför en signifikans 

på över 99%. Det finns dock en liten osäkerhetsfaktor eftersom jag fick för få observationer 

för att kunna säkerställa resultatet fullständigt, men den spelar väldigt marginell roll.
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Den skeva fördelningen fortsatte i upplevelsen av vem som beslutade HUR toaletterna skulle 

städas. En stor majoritet med 60% (9) av kvinnorna som upplevde att de beslutade HUR 

toaletterna städas, se Figur 3, medan endast 18% (6) av männen.

Fördelningen av svaren för akternativet Tillsammans skiljer sig åt, kvinnorna 27% och 

männen 33%, men är inte alls lika stor som i förra exemplet, se Tabell 6. Däremot är 

skillnaden stor mellan de män (15%) som anser att någon annan bestämmer och de kvinnor 

som anser att de bestämmer (60%). Dessa två variabler borde stämma överens i en normal 

fördelning. Skillnaden finns också, om än mindre, med de män som anser att de bestämmer 

(18%) och de kvinnor som anser att någon annan bestämmer (0%). 

Tabell 6. Korstabell. Vem bestämmer HUR toaletter städas.

Kön Jag själv Någon annan Tillsammans Ingen Totalt
Kvinna 60% 0% 27% 13% 100%
Man 18% 15% 33% 33% 100%
Totalt 31% 10% 31% 27% 100%

Signifikansen på hypotesen att kön påverkar upplevelsen av HUR städning ska ske är säker 

med ett Chi2-värde på 9,713 och ett p-värde lägre än 0,02 vilket därför innebär signifikans på 

över 95%. Det finns en osäkerhetsfaktor eftersom jag fick för få observationer i några celler 

för att kunna säkerställa resultatet fullständigt, men den spelar väldigt marginell roll.
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Skillnad i upplevelse av vem som städar mest
Jag ville testa hypotesen att kvinnor upplever sig städa mer. Jag fick ett utfall där 69% (11st) 

av kvinnorna svarade att de städade mer, men hos männen endast 21% (7 st). Det är faktiskt 

hela fördelningen som förskjuten mot Ofta och Lika när det gäller kvinnor, medan männen 

ligger relativt jämnt fördelade, se Figur 4. Jag antog att en majoritet av urvalet lever i 

relationer där de två vuxna i hushållet är en man och en kvinna (vilket jag vet eftersom jag 

själv valt ut deltagarna) och då borde utfallet hänga ihop så att en kvinna som städar mer ofta 

borde bo ihop med en man som städar mer sällan. Detta utfall hade kunnat vara helt i sin 

ordning ifall det faktiska utfallet varit sådant att kvinnorna hade städat mer ofta i hushållet. 

Men om det varit så skulle det ha speglat sig i att fler män ansåg sig städa mer sällan som 

kvinnorna städade mer ofta, men det utfallet fick jag inte.

Figur 4. Fördelning. Jag städar oftare.
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En slumpvis fördelning hade gett en tredjedel av alla svar i varje kolumn för både kvinnor och 

män. Jag fick en fördelning som skilde sig kraftigt från slumpmässighet men också mellan de 

olika könen, se Tabell 7.

Tabell 7. Korstabell. Jag städar oftare.

Kön Mer ofta Lika Mer sällan Totalt
Kvinna 69% 25% 6% 100%
Man 21% 39% 39% 100%
Totalt 37% 35% 29% 100%
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Signifikansen på hypotesen att kön påverkar upplevelsen av hur ofta testpersonen städar är 

säker med ett Chi2-värde på 11,415 och ett p-värde lägre än 0,01 vilket därför en signifikans 

på 99%-nivån. Det finns även här en osäkerhetsfaktor men den spelar väldigt marginell roll.

Diskussion

Slutsatser

Hypotes 1 – Skillnad i upplevelser om vem som beslutar
Båda korstabellerna som visar HUR och VEM är signifikanta och styrker ett förkastande av 

vår nollhypotes avseende beslut (se sidan 2) på minst 5%-nivån. Den slutsats som jag därmed 

drog av utfallet var att det förelåg en anmärkningsvärd skillnad mellan kvinnornas och 

männens upplevelser, samt att de inte logiskt hänger ihop. 

Dessa båda slutsatser är ämnen för djupare studier för att ta reda på de djupare orsakerna 

bakom, men jag tar tillfället i akt att spekulera utifrån hypotesen. Det kunde inte bara vara en 

skillnad i hur ofta kvinnor och män faktiskt beslutar, utan också i hur de upplever samarbetet, 

kommunikationen och sin relation! Detta på grund av de stora bristerna på logik i fördel-

ningen. Män beslutar aldrig NÄR toaletterna ska städas, det är både män och kvinnor överens 

om. Däremot anser sig kvinnorna bestämma i 67% av fallen medan männen anser att 

kvinnorna beslutar i endast 24% av fallen. Det är en alldeles för stor skillnad för att negligera. 

Hypotes 2 – Skillnad i upplevelser om vem som städar mest
Fördelningen i korstabellen Jag städar oftare är signifikant på 99%-nivån. Det gjorde att jag 

kunde förkasta vår nollhypotes (se sidan 3) och konstatera att det föreligger skillnader mellan 

män och kvinnor i upplevelsen av vem som städar oftast. Kvinnor anser sig städa mer ofta i 

69% av fallen, och det skulle kopplas ihop med de män som anser sig städa mer sällan, 39%, 

för de borde vara lika många. Det är färre män som anser sig städa oftare, 21%, men ännu 

färre, endast 6% kvinnor som städar mer sällan. Dessa borde också vara samma för att ge en 

logisk bild av utfallet. Det är alltså 30 procentenheter fler kvinnor som anser sig städa mer 

ofta än män som anser sig städa mer sällan. På samma sätt är det 15 procentenheter fler män 

som anser sig städa mer ofta än kvinnor som anser sig städa mer sällan. 

Generella slutsatser
Varför kvinnor och män har dessa skilda uppfattningar är inte fastlagd i denna undersökning, 

men är sannolikt en kombination av flera orsaker som samverkar. 

2009-01-18 RevA www.peterA.se Sid 11 (17)



Sociologi GR (A) Sociologisk Metod – Examination #5 PM Peter Axelsson

Dels tenderar vi människor att minnas händelser väldigt olika, som också konstaterats 

vetenskapligt i en doktorsavhandling 2002 av Mikael Johansson på Lunds Universitet, ”Vi 

tenderar att minnas händelser så som vi förstår dem – det vi upplever som det väsentliga, hur 

vi associerade eller de slutsatser vi drog, vilket inte alltid överensstämmer med vad som 

faktiskt hände.” (Johansson, 2002). Det hänger antagligen ihop med att en stor del av vårt 

beteende är vanemässigt (Bauman & May, 1990) till skillnad från det rationella och medvetet 

reflekterade. Det påverkar sannolikt möjligheterna att svara på frågor om handlingar och 

beteende i en enkät på ett utifrån verkligheten korrekt sätt. 

Dels är vår uppfattning om vår tillvaro färgad av den socialisering som vi genomgått under 

vårt liv (Bauman & May, 1990) och de sociala påtryckningar som internaliserats i oss. Dessa 

kan sannolikt vara flera samverkande, och jag kan för det första tänka mig att skillnader i 

arbetsinsats i hushållet mellan kvinnor och män påverkar kvinnor genom att dels arbeta mer 

med städning av toaletter men också att uppfatta sig som mer dominanta (avseende både 

beslut och arbetsinsatser) inom dessa arbetsuppgifter även om det inte är så om jag skulle 

undersöka faktiska arbets- och beslutsfrekvenser. För det andra finns det i den patriarkala 

världsordningen en uppfattning om att männen beslutar i större utsträckning än kvinnor, vilket 

kan få till effekt att männen anser sig besluta mer än vad de faktiskt gör. För det tredje så 

påverkas sannolikt alla män av den feministiska strömningen i samhället så att de upplever sig 

vara mer jämlika och städa mer eller lika mycket som kvinnor även om de inte gör det.

Uppenbart är att det finns mer att undersöka och en av de intressanta frågeställningarna är hur 

kommunikationen om toalettstädning sker i hushållen och i relationerna. Med sådana stora 

skillnader i upplevelser av ett så enkelt fenomen måste det finnas många fler situationer där 

kommunikationen brister mellan aktörerna i olika situationer, vilket ger vanföreställningar 

och skilda minnen som senare kan ge upphov till konflikter. Undersökningen tog inte med 

varken kommunikation eller konflikter i problemställningen, vilket gör att jag inte kan dra 

några slutsatser kring detta.

Ifrågasättande av slutsatserna
Jag justerade urvalet inför analysen genom att plocka bort de enkätsvar med endast en vuxen i 

hushållet. Det gav ett korrekt urval för att studera hur vuxna människor ser på makt- och 

arbetsfördelning i hushållet. Jag kunde därefter dra slutsatsen att kön påverkar upplevelserna 

om beslut och vem som städar oftast och påvisa ologiska skillnader i materialet. Men med 

hänsyn till urvalet så kan det finnas andra orsaker till mätresultatet. 
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En stor andel högutbildade (dvs. högskola eller universitet) människor präglar urvalet till 

stor utsträckning. Kanske dessa har en annan inställning eller uppfattning om hushållsarbetet 

vilket påverkar analyserna.

Drivande och ansvarstagande personer är frekventa i urvalet eftersom jag bjöd in 50 

personer från mitt arbete att delta, och dessa är IT-konsulter med en vana att ta ansvar, driva 

uppdrag och projekt och att fatta beslut. Det kanske påverkar resultatet genom att de fortsätter 

detta beteende i hushållet. Det förklarar dock inte varför andelen kvinnor var så framträdande.

Dels skulle det fortsatta arbetet behöva utökas med frekvensmätning av arbetsinsatserna i 

några utvalda hushåll men också undersökningar av kommunikationsbeteenden och mängd 

och art av konflikter i hushållen. Men än viktigare för ett fortsatt arbete skulle vara att 

komplettera denna kvantitativa undersökning med ett kvalitativt forskningsarbete med samtal 

och djupintervjuer. Att få chansen att leva i ett hushåll och bli en naturlig del av den så att 

kvantitativ mätning av aktivitetsfrekvenser samt kvalitativa samtal om upplevelser av 

hushållsarbetet inte påverkar de studerande individerna skulle vara en optimal möjlighet att gå 

till djupet med våra toaletter. 
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Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola. (2003). Statistisk verktygslåda. 
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Bilaga 1 - Städenkäten

Enkätens struktur

Beskrivning
Denna enkät ingår i en undersökning om städning och individens upplevelse av densamma i 

svenska hushåll. Det insamlade materialet och den gjorda analysen kommer att publiceras på 

www.peterA.se och finnas tillhands för läsning den 19 januari i sin helhet. Rapporten är en 

del av den kurs i Sociologi jag läser på Mittuniversitetet och kommer att ingå som en del av 

redovisningen i delkursen Vetenskaplig metod.  

Enkätfrågor
Obligatoriska grunduppgifter

KÖN Kön Man/Kvinna
ÅLDER Ålder Numeriskt antal
CIVILSTÅND Civilstånd Gift/Ogift/Sambo/Särbo/Ensamstående
BOENDE Boende Lägenhet/Villa,radhus
ÄGER.HYR Äger eller hyr Äger/Hyr
ANTAL.VUXNA Vuxna i hushållet Numeriskt antal
ANTAL.BARN Barn i hushållet Numeriskt antal

Städvanor
BEST.NÄR Vem bestämmer när ni ska 

städa toaletterna

Jag själv/Någon annan/Tillsammans/Ingen

BEST.HUR Vem bestämmer hur ni ska 

städa toaletterna

Jag själv/Någon annan/Tillsammans/Ingen

STÄD.FREKV Hur ofta städar ni toaletterna Mer sällan än varje vecka/En gång i 

veckan/ 2-3 gånger per vecka/Fler än 3 

gånger per vecka
REL.STÄD.FREKV Upplever du att ni städar 

toaletterna

För ofta/Lagom/För sällan

JMF.HUSHÅLL Jämfört med andra hushåll 

anser du att ni städar 

toaletterna

Mer ofta/Lika/Mer sällan

JMF.FAMILJ Jämfört med övriga i ditt 

hushåll anser du att du städar 

Mer ofta/Lika/Mer sällan
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toaletterna
KOSTNAD Hur mycket pengar (i kronor) 

uppskattar du att ni lägger ner 

på städning av toaletterna per 

år? 

Numeriskt antal

Efterbehandling

Ny variabel: Jag skapade en ny variabel Antal personer i familjen för att kunna få en 

summering och uppfattning av storleken av hushållen.
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Enkätens utseende
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Enkätens resultat

KÖN

ÅLDER

CIVILSTÅND

BOENDE

ÄGER.HYR

ANTAL.VUXNA

ANTAL.BARN

BEST.NÄR

BEST.HUR

STÄD.FREKV

REL.STÄD.FREK

JMF.HUSHÅLL

JMF.FAMILJ

KOSTNAD

M 41 1 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 800
M 33 1 2 2 2 2 4 4 2 3 2 2 500
M 38 3 2 2 2 2 4 1 2 3 2 1 400
M 41 1 2 2 2 3 3 1 2 3 3 2 500
M 41 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 500
M 41 1 2 2 2 2 4 4 2 2  3 250
M 32 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 800
M 31 3 2 2 2 0 4 1 3 2 2 3 1000
F 22 3 1 1 2 0 3 3 2 3 2 1 200
M 33 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 500
M 31 3 2 2 0 1 2 4 1 2 2 3 300
M 38 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 100
M 34 1 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 400
F 34 3 2 2 2 1 3 1 1 2 3 1 20
M 53 3 2 2 2 1 3 3 3 2  2 500
M 29 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 1 70
M 61 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 300
M 49 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 500
M 59 3 2 2 2 0 1 1 2 2 1 1 400
M 31 3 2 2 2 1 4 4 2 2 1 3 150
F 37 1 2 2 2 2   2 3 2 1 0
F 31 1 2 2 2 1 4 3 1 3 2 2 200
F 42 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 6800
M 25 3 1 2 2 0 3 3 2 2 3 2 200
M 29 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2
F 46 4 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 100
F 27 3 1 1 2 0 1 1 1 3 2 1 200
M 43 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 600
M 35 3 1 1 2 0 3 3 2 2 2 2 150
M 36 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2  200
M 32 5 1 1 1 0 1 1 2 2 2  500
M 32 1 2 2 2 1 3 4 2 2 1 1 200
M 30 5 2 2 1 0 1 1 1 3 3 1 200
F 35 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 200
M 31 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 100
F 37 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 700
F 37 1 2 2 2 1 4 4 1 3  2 200
F 65 4 2 2 1 0 1 1 2 2   300
M 35 5 1 1 1 0 1 1 1 2 3  200
M 39 3 1 1 2 1 3 4 1 2 2 2 200
M 58 1 2 2 2 0 2 4 2 2 2 3 300
M 38 1 2 2 2 2 3 3 2 2  3
M 40 5 2 2 1 2 1 1 2 2  1 300
M 42 1 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 250
M 43 1 2 2 2 0 2 4 2 2 2 3 400
F 35 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 300
F 44 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 300
M 33 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 400
M 44 3 2 2 2 2
M 29 3 1 1 2 0 3 3 2 2 2 1 1000
M 32 3 1 1 2 0 3 3 2 2 1 2 200
M 33 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 200
F 38 1 2 2 2 3 1 1 3 2  2 700
F 46 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 100
F 36 1 2 2 2 2 3 4 2 2  1
M 30 3 1 1 2 0 2 3 2 2 3 3 200
F 36 1 2 2 2 3 1 1 3 3  1 100
F 29 1 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 400
M 34 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 500
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