•V

" • -v •

'

."

•

/•'.•Vr;

K Cj
t? '

tj

Populär för intervjuer med jordbrukare (Jo)

U:194

7:X
'-S

KV

8

1-.

9

lv « , Ogi

1C

1.... BS

11

1.... 20-29

Man

Hd.% 5 .5 Gift
O£_ • • i M

12:X
15

1.,. 9 Med eget j c r&bruk

16

1..,, Personlig intervju
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2c.. 30-49
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0 t ' o Utan eget jordbruk

3... 5014:X

2, > » Telefonintervju

Frågorna 17-3.9 skola s tällas t.111 de män och kvinnor i jordbrukarefamiljer med
eget jordbruk med vilka ^i gir intervju för U:191. frågorna skola dessutom stäl
las till de män med eget jordbruk, vilka ingå i specialurvalet.
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Finns det någon son eller dotter, som gått ut skolan och nu arbetar på gården'-''
1... Någon eller några
hemmasöner
3.•» Båd adera

18

2, , Någon eller några
hemmadöttrar
4.-* Ingendera

(Om hemmason eller/och hemmadetter) Får sonen (sönerna)'och dottern (döttrarna)
regelbundet "bestämd lön for sitt arbete?
Sonen
1,,. Får "bestämd
(sönerna):
lon
Dotter
a. Får bestämd
"(döttrarna)'
lön
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2.,, Får inte
"bestämd lön
5.,. Får inte
bestämd lön

3.• • ^n får bestämd lön
men inte en annan
6... En får bestämd lön
men inte en annan

(Till samma som 13) Skulle Ni för närvarande anställa någon arbetskraft om det
fanns f^.lk att få?
1... Ja

2**, Nej

3.- "Vet inte

Frågorna 20-23 skola ställas till alla manliga jordbrukare (med och utan eget jord
bruk); vilka ^i gör intervju med för U:191 och dessutom till specialurvalet av
jordbrukare,
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Vilket skördegarn tycker Ni är bäst: pappers- eller sisalgarn•
1... Pappersgarn bäst
3,. „ Båda lika bra

2V,. ^isalgarn bäst
4»«*
inte
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Om pappersskördegarn kostar 1:50 kr per kilo, hur högt i pris är Ni villig att ga
för att få sisalskördegarn?
Utf örlig b svar: •,.. *...
*
,
.
1..0 1:50
2,o. 1:75
3... 2:00
4... 2:25
5-* 2:50
6... Högre
7.Vet inte
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Vilket, fabrikat av papp ersskördegarn anser Ni vara bäst?
I..* Carlmarks, PAC
2..- Harvesters
3.,, Svenska Bindgarns4 * Wahlbecks tregarn
fabriken} SBA
i röd säck
;
5 o >, ihnat; nämligen »*•».«
<..«
*
*
6... Vet inte
O
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Använder Ni cjälvbindare vid skörden?
1 . J a
2 , ? * Nej
Namn:
Adress: .«. ...............

<

« •.

Kommun: • * «,,
Eget yrke:
/Om 16:1

t

Nr på. opinionsformuläret:

« (Mannens yrke)

