U:139 a.
Frågeformulär avseende endast gifta kvinnor.
Hur länge har Ni bott här på örten (trakten)?

Trivs Xi här eller har Hi någon gång tänkt på att flytta härio
o
i ran?
1 ... trivs
2 ... tänker flvtta

Är 'Dr man nöjd med sitt arbete?
1 ... nöjd
2 ... missnöjd

Har '.!i något förvärvsarbete förutom Ert arbete i hemmet?
1 ... ja
2 ... nej
(Om ja): Vad ä .r det för slags arbete?

Är Ni nöjd med det eller har Ni tänkt byta arbete eller sluta
alldeles att arbeta?
1 ... är nöjd
2 ., tänker byta, därför att
3 ... tänker sluta alldeles.därför att

(Om nej på fråga ll): Har Xi tidigare haft förvärvsarbete?
1 ... nej
2 ... ja (Vad för slags arbete?
.......)
i
(Om ja på fråga 14): Varför slutade Xi Ert arbetet:

(Om nej på fråga 14): Har Ni någon som helst erfarenhet av för
värvsarbete?
1 ... nej
2 ... ja (Av vad för slags arbete?
)
X
Vilka i familjen har f.n. förv.rvsarbete?

lar någon i amiljen varit arbetslös någon gång eller har arbe
tet på annat sätt varit s9 osäkert att familjen lidit ekonomiskt
avbräck?

20. Ar det någon i familjen, som tillfälligtvis brukar ta förvärvsarbete för att
dryga ut inkomsten?
1 1 ... Nej
2 ... Ja. Vem
21. /Ställes till den som f.n. ej har förvärvsarbetes om nej nå fråga 11/
Anser Ni den sammanlagda familjeinkomsten tillräcklig eller skulle Ni för
225 Kr i månaden /55 Kr i veckan/' vara villig att ta olats på en spinnerifabrik om det fanns en sådan i Mönsterås?
1 .
Anser familjeinkomsten tillräcklig.
2
Anser familjeinkomsten ej tillräcklig.
3
Skulle vara villig ta plats på spinnerifabrik.
4
Skulle ej vara villig ta plats på spinnerifabrik. Varför...
5

Vet inte .

22. /Om skulle vara villig/ Tror Ni att Ni i så fa ll skul.le behöva skaffa h emhjälp?
1 ... Ja
2 .., Nej
3 ... Vet inte
23. /Om ja på fråga 22/ fl-r Ni någon möjlighet att skaffa sadan hjälp?
1 ... Ja
2 ... Nej
3 *.. Vet inte
24.

Skulle Ni vara mera villig att ta en sådan plats om Ni bara behövde arbeta
halva dagen och därvid bara få hälften så mycket betalt?
1 ... Ja
2 «.. Noj
3 *.. Vet inte

25. X

Namn
Yrke
,. , .
i-.lder
..
Adress ... e................... ,

Makens yrke .... e
„
Familjeinkomst
Antal barn ............
Barnens ålder

Intervjuare

Datum

.

.

,

U:139 b.

7:2 Frågeformulär avseende endast ogifta kvinnor.
8, Hur länge har Ni bott här på orten /trakten/?
9. Trivs Ni här eller har Ni någon gång tänkt på att flytta härifrån?
1 ... Trivs
2 .,, Tänker flytta
10. Har Ni eget hushåll eller bor Ni hemma hos Edra föräldrar?
1 ... Har eget hushåll
2 .. „ Bor hemma hos föräldrarna etc ,
11. /Om bor hemma hos föräldrarna etc,/ Sköter Ni regelbundet hushållet
eller har Ni eget förvärvsarbete?
1 ... Sköter hushållet
2 ... Har eget förvärvsarbete. Vad för slags arbete?.....
3 ... Bådadera
12. /Om sköter hushållet/ Har Ni förut haft eget förvärvsarbete?
1 .•. Nej
2 ... Ja. Vad, för slags arbete ,
13. /Om ja på fråga 12/ Varför slutade Ni det?
•

6

• «

14. /Om har eget förvärvsarbete f.n./ Är Ni nöjd tried Ert arbete eller
har Ni tänkt byta till något annat?
1 ... Ar nöjd
2 .. > Tänker byta. Till "vad
................. - • * •..
15. /Om ej har eget förvärvsarbete f.n./ Skulle Ni vilja ha ett arbete
och i så fall vilket slags arbete?
1 ... Nej, därför att .............*...... ...............»
16. /Om ja på fråga 15/ Hur stor lön räknar Ni med i ett sadant arbe te?
17. X
18. /Om ej har eget förvärvsarbete f.n,/ Tycker Ni att den sammanlagda
familjeinkomsten är tillräcklig eller skulle Ni för Kr. 225 i månaden
vara villig att ta plats på en spinnerifabriK om en sådan fanns i
Mönsterås?
1 ... Anser familjeinkomsten tillräcklig
2 ... Anser familjeinkomsten ej tillräcklig
3 ... Vet inte om familjeinkomsten är tillräcklig
4 ... Skulle vara villig ta plats på spinnerifabrik
5 ... Skulle ej vara villig ta plats på spinnerifabrik. Varför ...
6 ... Vet inte om skulle vara villig ta plats på spinnerifabrik

19.

2,
Skulle Ni vara mara villig . att ta en s ådan plats om Ni bara
behövde arbeta halva dagen och därvid få hälften så mycket
betalt?
1 <• ., ja
2 ... nej
3 « * - vet inte

20,

(Till samtliga kategorier); Skulle Ni kunna tänka Er att ha
förvärvsarbete sedan Ni blivit gift?
1 ... ja ^
2 .,. vet inte
3 .*. nej (Varför?
. c .. e »» » ,..
)

21

(Om ja på fråga 20): Tror Hi att Ni i så fall skulle behöva
skaffa 1'i.emhjäly •?
1 * t. ja
2 ... nej
3 > ^ vet inte

22.

(Om ja på fråga 20): Hur länge tror Ni att Ni skulle kunna
hålla på med förvärvsarbetet sedan Ni blivit gift?

23.

X,

24.

Vilka i familjen har fån» förvärvsarbete?

25.

Ar det någon som tillfälligtvis brukar ta förvärvsarbete för
att dryga ut inkomsten?
1 ... nej
2 , - . ja (Vem?
. «,.,* .. »* c .... * «
)

26.

Har någon i familjen varit arbetslös någon gång eller har
arbetet på annat sätt varit så osäkert att familjen lidit
ekonomiskt avbräck'?
i
. ••

Namn: ,
Yrke: .
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«

Datum:

