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Komm.:

Koll.:

. .....

.

, „

i följande frågor:

Code:

Kommun

7

Adress:
Födelse
år

Kommun:

8
9

Eget yrke:
Civilstånd

10

I

11

II

12

III

13

IV

14

Mannens yrke:
Faderns yrke:
Född år:
Civilstånd:
Barn:

I
II

15

st födda 1934—1940

II I

st födda 1941—1945

IV

st födda 1946 eller senare

V

18.

st födda 1933 eller tidigare

V
16
17

yngsta barnet föddes år . .

Har Ni personligen något slags förvärvs
arbete, som Ni regelbundet eller tillfälligt
har inkomst (naturaförmåner e. d.) av?
1 Q ja, regelbundet
2 • ja, tillfälligt (då och då)
3 • nej

22.

X

Vad slags arbetslokal är det?
1 • i fab rik
2 O på kontor
3 • i affär
4 • i hemmet
5 O annan a rbetsplats: •

Frågorna 19—28 skola ställas till dem som har
regelbundet eller tillfälligt förvärvsarbete.
19.

(Till 18: 1): Arbetar Ni varje dag eller en 
dast vissa d agar i veckan?
(Till 18: 2): N är Ni arbetar, är det då varje
dag under en viss tid, eller mera sällan?
1 O varje dag
2 •vissa dagar i veckan (
st/vecka)
3• mera sällan (.

20-21.

23.

Hur många timmar om dagen arbetar Ni i
genomsnitt (då arbete pågår)?
timmar

24.

Är Ert arbete ordnat på detta sätt h ela å ret
om, eller end ast viss tid av året?
1 O hela året om
2 O endast viss tid av året

25.

Räknar Ni med att behålla detta arbete
tills vidare ?
1 •ja 2 • nej 3D vet inte

•)

Vad slags fö rvärvsarbete är det? (Vari be
står arbetet?)

hos, vid, i

26.

COm nej, vet inte enl. 25): Har Ni planer
på att byta (övergå till annat) eller alldeles
sluta arbeta?
1 Q byta
2 D alldeles sluta
3 O annat svar:

39.

(Till alla 18:3): Är det något som f. n.
hindrar Er att ta arbete utom hemmet?
(Om nej): Vad är främsta anledningen till
att Ni inte tar arbete?

27.

(Om byta eller alldeles sluta enl. 26): V ar
för tänker Ni byta, sluta?

40.

28.

(Om byta enl. 26): Vad annat slags arbe te
tänker Ni skaffa?

(Om »kan ej för barnen» e. d .): Skulle Ni
vara intresserad av att ta arbete, om Ni n^tf
betalning per barn, som framgår av de^^p
tabell, finge lämna in barnet/barnen på ett
särskilt daghem eller hos a nnan familj?
1 •intresserad 2 • ej intresserad 3 • vet inte

41.

(Om intresserad): Va rt skulle Ni helst l äm
na in barnet/barnen: på daghem eller
familj?
1 •helst på daghem 3 • spelar ingen roll
2 O helst hos familj
4 • vet inte

42.

(Till alla 18:3): Skulle Ni kunna ta emot
barn på dagarna från annan familj, så att
husmodern där skulle kunna ta arbete?
1 • ja 2 • nej 3D vet inte

43.

Vad skulle Ni vilja ha betalt per barn och
dag, om Ni kunde ta emot något (åtmins
tone på ett ungefär)?

Frågorna 29—43 skola ställas till dem som icke
har arbete enligt fråga 18.
29-30.

Har Ni tidigare någon gång haft förvärvs
arbete? Vari bestod det i så fall?

hos, vid, i
31.

32.

(Om haft förvärvsarbete): När Ni senast
hade förvärvsarbete, arbetade Ni då regel
bundet eller till fälligt?
1 • regelbundet
2 Q tillfälligt

36.

Som bekant skall en elektroteknisk fataÄ
med i huvudsak kvinnlig arbetskraft st^^^
i Salyhillsområdet. Dessutom finns det in
tresse för en sömnadsfabrik i Skönsberg.
Lönen beräknas efter upplärningstid bli
65—70 kr per vecka om 48 arbetstimmar.
Är Ni intresserad av att ta arbete i n*
av dessa fabriker på heltid?
1 Q ja 2 G nej 3 O vet inte

45.

(Om nej eller vet inte på 44): På ha lvtid då?
1 O ja 2 • nej 3 • vet inte

46.

(Om intresserad på hel- eller halv tid): Var
skulle Ni helst arbeta: i Salyhillsområdet
eller i Skönsberg?
1 O i Salyhillsområdet
2 Q i Skönsberg
3 • vet inte

47.

(Om icke intresserad enl. 44—45): Varför
vill Ni inte, tvekar Ni?

Varför slutade Ni att arbeta där?

Arbetade Ni då varje dag eller bara vissa
dagar i veckan?
1 O varje dag
2 • vissa dag ar i veckan (
st/vecka)
3 O mera sällan (

37.

44.

När slutade Ni med det arbetet?
år 19

)

kr

Frågorna 44—47 skola ställas till alla.

Vad slags arbetslokal arbetade Ni i då?
1 O i fabrik
2 Q på kontor
3 Q i affär
4 Q i hemmet
5 Q annan arbetsplats

33-34.

35.

I

Hur många timmar om dagen a rbetade Ni i
genomsnitt ( då arbete pågick)?
timmar

38.

Var Ert arbete ordnat på detta sätt hela
året om, eller end ast viss del av året?
1 ö hela året om
2 Q viss del av året
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