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Höj* Ni pals eller päls jacka? 

15» /Till Ull,?./ Skulle Ni behöva ny päls 
nu? 

16* /Till U«3/ Skulle Ni vilja ha päls? 

17. 

13. 

19* 

20. 

Hai" päls, hellrnr.filer trekvarts-
lång '. 

Har p- Is jacka 
Har ingendera 

Ja 
Nej ...., 
Vet inte 

J a  •  < >  *  • « i  
Nej 
Vet inte 

/Till 15:1,3 ®ch 16*1,3/ Har Ni haft fu.n- Ja ...... 
döringar på att k£pa päls den har vin - Nej 
tern? Vet inte 

/Till 17si,3/ Har Ni köpt ulster eller Ja 
vinterkappa den har vintern? Nej 

/Till l£»l/ Varför föredrog Ni att köpa 
ulstor eller kapea istället för att köpa 
l>:-1S? 

/Till 10:2/ Hur komer det sig att Ni än- Det varma vädret 
nu inte kept n°.gon päls? Beror det på det Det nya modet 
Varma vi*'dr et, på det nya modet, på priser-Priserna 
na eller på något annat? Når,;ot annat /Van?/ .... 

Vet inte 

• • 0 * » » o 

21. X. 

22. /Till alla/ Kommer Ni att köpa päls till Ja,säkert 
n'ata pälssäsong? Ja,troligen 

"Vet inte o 
Nej , troligen inte 
Nej , säkert inte 

23» /Till 22 j 1,2,3/ Hurudan päls tänker Ni Hellån," med ::.ya längden 
då köpa: hellångr med nya längden, tre- Tr ekvartslång 
kvartslang eller kort pälsjacka? Kort pälsjacka 

Vet inte i............... 

2A* /Till 23:1,2,3/ Varför .föredrar Ni en så-
dan? 

25* X. 



26. /Till 1Å ti/ Har* T T i låtit ändra Sr päls 
till nya längden eller tanker Ni jföra 
a©t? 

27. . /Till 2v: :2/ lämnade Ni pälsen för and-
ring till någon korsnär o11or kappaffär, 
eller var..? iek Ni.den "ndrad? /Till 
26 »3/ Tänker. Ni lämna don T:~"r ändring 
till n'p'on körsnär eller kap âffär, el
ler var tanker Ni få den ändrad? 

Köpte ;pKls med nya längden 1 
RfxianJiiadrat till. ny-a~teagden .... 2 
Tänker ändra till nya längden MM 3 
Tanker inte ändra till nyk löngäen A 
Vet inte . o ... 

# • 4 • 0 • I > • » « Körsnär , 
Kapp affär, 
Andråt /ändra!*/ sj lv ...... 
Annat /Vad?/ 

V o ti iLn oe 

..... 1 
2 
3 

K 
5 

2Se /T..11 alla/ Antalet pälsköp i Stockholm 
har gatt nér kraftigt den här säsongen. 
Vac. tror Ni det beror pa? 

29. . X, 

8, Civilstånd» . 
Gift'™.......... * 1 
Ogift 2. 
F;.d» gift * 3 

9. Aid or s gr udd er : 
. . PJ >-29. ©i* ••«•..».. 1 

. 30 -4.9 år 2 
50 ar o. i;:er 3 

10. 

11. 

Socialgrupper: 
BS .7.. .7. 
M ' 
A 

Fr?ml 1 .i en s s ammani a^d a . 
deklarerade inkomstt 
- 2.000 kr 
2.001-A.000 ler .... 
/.• 001-3.000 v.r .... 
Ö.001-12.000 kr ... 
12*001 lo*, o. mer . 
Vill e;l svar a ..... 

12-13. XX. 

Namns 
Adress: ......................... 
Egot i ... # • 
'/Maiiiiéns yrke/: 

"Intervjuares 
Datum * ..... 


