
Svenska Gallup Institutet A/B r"*Q / 
Avdelning för Marknadsundersökningar ber få höra Eder åsikt O / O 
Kungsgatan 48 - Stockholm i följande frågor: 

la. Anser Ni att husmödrarna i stort sett äro 
nöjda eller missnöjda med den ansjovis 
som finns nu? 

nöjda missnöjda vet inte 

lb. Har det förekommit några anmärkningar på 
ansjovis? 

ja nej vet inte 

(om ja) 
Vilka anmärkningar? 

lc. Var tillgången på hel ansjovis föregående 
vår och sommar (maj-aug.1943) tillräcklig 
för att täcka efterfrågan? 

ja nej vet inte 

Kommentar: 

ld. Var tillgången på skinn- och benfri 
ansjovis föregående vår och sommar 

•
(maj-aug. 1943) tillräcklig för att 
täcka efterfrågan? 

ja nej vet inte 

Kommentar: 

2a. Inträffade i Er affär ett köpstopp på 
ansjovis under våren och sommaren 1943 
(april-aug)? 

ja nej vet inte 

(om ja) 
Hur länge varade det ungefär? 

veckor 
mån. 

vet inte 

Vad var anledningen? 

2b. Hörde Ni några klagomål mot förpackningen 
på ansjovis sommarhalsåret 1943? 

ja nej vet inte 

^fc)m ja) 
^Vilka? 

2c. Tror Ni att Ni skulle kunnat sälja mer 
ansjovis förra sommarhalvåret (1943) om 
det funnits vitplåt eller vitplåtliknande 

^^iballagematerial i stället för svartplåt? 

avsevärt något mer nej 

vet inte 

Kommentar: 

2d. Måste Ni själv realisera eller kasta bort 
ansjoviskonserver under denna tid? 

realisera kasta bort 

ingendera vet inte 

(om realisera) 
Ungefär hur många burkar? 

" " " kaggar? 

(om kasta bort) 
Ungefär hur många burkar? 

" '" " kaggar? 

3a. Har Er försäljning av svenska sardiner ökat 
eller minskat under innevarande år (från 
jan. 1944) i jämförelse med samma period 
föregående år? 

ökat minskat lika 

vet inte 

3b. Vilka märken av svenska sardiner för Ni? 

Vilka säljes mest? 

lika vet inte 

4a. Vilka märken av fiskbullar för Ni? 

Vilka säljer Ni mest? 

lika 

4b. Har efterfrågan på fiskbullar varit större 
eller mindre i jämförelse med tiden före 
kriget? 

__ lika större mindre 

4c. Har det förekommit några anmärkningar 
mot fiskbullarna på senare tid? 

ja nej vet inte 

Märke Slag ay anmärkning 

Kommentar: 

5a. För Ni vakuumtorkade grönsaker? 

ja nej 

5b. (om ja) 
Vilka sorter vakuumtorkade grönsaker 
säljer Ni mest? 

(ej märke) 

_ säljes inte alls nu vet inte 

Kommentar: 

5c. Är det något slag av vakuumtorkade 
grönsaker som visat sig särskilt svåra 
att sälja? 

5 d. Har försäljningen av vakuumtorkade 
grönsaker ökat eller minskat i jämfö
relse med samma tid föregående år? 

ökat minskat lika 

vet inte 

Kommentar; 

Kommentar: 



5e. För Ni andra slag av vakuumt orka de 
livsmedel? 

_ ja nej 

(om ja) Vilka? 

10. Vilket cacaoraärke säljer Ni mest av nu? 

Ergo (Marabou) Ögoncacao (Mazetti) 

__ annat 

5f. Har försäljningen av dessa ökat 
eller minskat i jämförelse med 
samma tid föregående åx? 

11. Har Ni funnit någon viss receptbroschyr 
särskilt efterfrågad (öppet svar) 

ökat minskat __ lika 

vet inte 

Kommentar: delar inte ut ingen särskild 

vet inte 

6a. Anser Ni att ärter i turk säljs mer 
eller mindre i jämförelse med tiden 
före kriget? Firmans namn: 

mer mindre __ lika Adress: 

__ vet inte Ort: 

innehavare föreståndare 

l:ste försäljare privataffär 

6b. Vilka fabriksmärken av ärter för Ni? 

Ort: 

innehavare föreståndare 

l:ste försäljare privataffär 

Vilka säljs mest? Koop. affär kedjeans lut en 

mindre än 4 anställda 4 el fflr 
anst älIda (inkl. innehavare) 

vet inte lika 

Kommentar? 

Koop. affär kedjeans lut en 

mindre än 4 anställda 4 el fflr 
anst älIda (inkl. innehavare) 

Intervjuare: 

7. Vad är Er erfarenhet av sirap i papp-
förpackning? Datum: 

__ för inte _____ vet inte 

8. Vilka bakpulvermärken säljer Ni mest? 

9a. Vilka äggersättningsmedel säljer Ni mest? • 
9b. Har Er försäljning av äggersättningsmedel 

förändrats sedan samma tid förra året? 

_____ ökat lika minskat • 
_ helt upphört vet inte 

Kommentar: * 


