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^pENSItå GALLUPIIJ' STITUT ET AS 
Institut för marknad sunder sökningar ber att få höra Eder åsikt 

X följande frågor 
Kungsgatan 48 *** Stockholm 

Eråffor angående efterfrågan på uddamöbler 

Har efterfrågan på uddamöbler (styckemöbler) ökat eller minskat, 
sista året? 

ökat minskat varken ökat eller minskat 

vet inte 

Vilket slags större udda bord (ej soffbord) har varit mest ef
terfrågade sista- året? 
Typb e skrivnings 

a Motsvarar närmast bild nr: 

b Avvikelser från bildens 

c Övriga, kar akt er i st i ska egenskapers 

d Färg (ytbehandling): 

e Träslags 

f Prisläges 

Vilket slags (enklare) udda stolar har varit mest efterfråga
de sista året? 
Typb e skr ivnings 

a Motsvarar närmast bild nrs 

b Avvikelser från bildens 



c 

d 

Benkonstruktion som på "bild nr: 

Övriga karakteristiska egenskaper: 
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e Färg (ytbehandling): 

f "Eräslag: ..... 

g Prisläge: 

4 Vilket slags udda skåp har varit mest efterfrågade sista året? 
Typb e skr ivning: 

a Motsvarar närmast bild nr: 

b Avvikelser från bilden: 

c hörnskåp väggskåp 

d står på långa ben på korta ben saknar ben 

hänger på väggen 

e Har st hyllor saknar hyllor 

f Inredning: 

I 

g Övriga karakteristiska egenskaper: 

h Färg (ytbehandling): 

j Träslag: 

k Prisläge: 

5 Vilket slags bokhylla har varit mest efterfrågad sista året? 
Typb e skrivning: 

a Motsvarar närmast bild nr: 
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"b iivvikelsor från "bilden: 

c st fasta hyllor st lösa hyllor 

d öppen med dörrar 

e försedd med sidoskåp utan sidoskåp 

f står direkt på golvet står på korta "ben 

står på långa ben hänger på väggen 

g Ungefärliga dimensioner: 
Bredd cm Köjd cm 

h Övriga karakteristiska egenskaper: 

j " Mrg (ytbehandling) s 

k Träslags * 

1 Prisläge: 

Vilket slags kistor har varit mest efterfrågade -under de senas
te 12 månaderna? 
Typb e skrivni ng: 

a Ungefärlig storlek: 
Längd cm Bredd Cm Höjd cm 

b Järnbeslagen Ej järnbeslagen 

c Övriga karakteristiska egenskaper: 

d Färg (ytbehandling): 
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'7 Vilket slags sybord eller större syskrin har varit mest ef
terfrågade under de senaste 12 månaderna? 
Typb e skrivning; 

a står på "ben saknar "ben 

"b st lådor saknar lådor 

c övriga karakteristiska egenskaper; 

d Klrg (ytbehandling): 

e Träslag? 

f Prisläges ; 

8 Har efterfrågan på målade allmogemöbler (eller "dalamöbler") 
ökat eller minskat under de senaste 12 månaderna? 

ökat minskat verken ökat eller minskat 

vet inte 

9 Ir det några möbler för hallar eller sport stugor som Ni fun
nit vara särskilt efterfrågade? Vilka? 
Typb e skrivningg 

a 

0 

b Färg (ytbehandling): 

c Träslag: 

d Pri släge; 

10 Har ITi haft några svårigheter att tillgodose efterfrågan på nå 
gon eller några, speciella typer av uddamöbler? Vilka möbler? 



11 Vari har svårigheterna "bestått? 
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12 Ar det stor efterfrågan på s*k* monteringsmöbler (exempelvis 
av typ Triva)? 

ja nej 

13 (Om nej): Varför vill folk inte ha dem? 

14 Är det några speciella slags styckemöbler, Ni skulle vilja att 
en fabrikant tar upp för tillverkning? 

15 Vilka gardinbräden går basts Gardinbräden av metall eller såda~ 
na av trä? 

metall ....trä vet inte 

16 Vilka fabrikat och längder säljer Ni mest? 
a Metall; fabrikat . Längd cm 

b Trä: fabrikat Längd ,...cm 

17 Varför föredrar folk den typen (de typerna)? 

18 Är det stor efterfrågan på gardinbräden av trä med frästa spår 
och p ar af finer ad e träkulor? 

,^....ja nej vet inte 

Firma; • , 

Adress: _  

Stad: ^ 

Intervjuare; _ Datum: 1946 
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SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB 
Institut för marknadsundersökningar ber att få höra Eder åsikt 

i följande frågor 
Kungsgatan 48 - Stockholm 

Erågor angående leksaker 

1 Har försaljningen av träleksaker ökat eller minskat efter kriget? 

.4.-.ökat minskat .varken ökat eller minskat 

..,..vet inte 

£ Ungefär hur stor del av Er leksaksförsäljning kommer för närvaran-
f de på träleksaker och hur stor del på andra leksaker (i pengar räk

nat)? (Kommer mer eller mindre än hälften på träleksaker?) 

...... mindre än en fjärdedel -på träleksaker 

...mindre än hälften men minst en fjärdedel 

mindre än tre fjärdedelar men minst hälften 

..minst tre fjärdedelar men inte allt 

.,.4,.hela leksaksförsäljningen 

vet inte 

3 För vilka tre slag av träleksaker har omsättningen i pengar räknat 
varit störst? (Precisera typerna! Se instruktionen.) 

4 Vilka är de mest populära prislägena på just de leksakerna? 

Leksak (nämnd på fråga 3) Prisläge 
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Villqa t~ slag av träleksaker kommer därnäst i omsättning-? 

Vilk- är de mest populära prislägena på dessa leksaker? 

Leksak (nämnd på fråga 5) Prisläge 

Har M .haft några svårigheter att tillgodose efterfrågan r 
någon eller några typer av träleksaker? Vilka leksaker? 

Leksak (nämnd på fråga 7) . 

Trari Har svårigheterna "bestått, 

Tror 111, att sådana trälr1-^ *:..s. t som bilar, båtar etc, TP 
nuvarande pr i. ser korar, ar att kunna säljas i konkurrera -Tied 

.mporterade, mekaniska leksaker? ^ 

ja * nej vet inte 

Ax det några^ träleksaker som på grund av kriget inte funnits 
i marknad env me r som haft stor efterfrågan? Vilka? 
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"11 Ar det stor eft erf rågen på speciellt solida leksaker avsed
da för kindergarten? Vilka? 

^^12 Är det några leksaker Ni skulle vilja se en fabrik taga upp 
till tillverkning? Vilka? 

ilimas ; 

Adress s' ,, : 

it/t ad 

Intervjuare; datum / .19.46• 


