
SVENSKA G.ALLUPINBT ITTJTET AB 
Norrtullsgatan 12 a, Sthlm* 

ber få höra Eder åsikt 
i följande frågor: 

U:231 
Sept. 1947• 

lo /Till alla/ Om Ni skulle sälja, byta eller köpa något, i vilken tidning skulle 
Ni då först och främst sätta in annonsen? 

1 o.•a Dagens Nyheter 

2 0 Stockholms-Tidningen 

3 o . . .  Svenska Dagbladet 

4 •.. a Annan tidning /vilken? ....... o. / 

5 o„.. Vet inte 

2, /Till alla/ Har Ni läst Dagens Nyheter i dag eller igår? 

1 o « o « J<^i 

2 0«*. Nej 

3„ /Om ja 2:1/ Har Ni nyligen tittat på småannonserna i slutet av Dagens Nyheter, 
platsannonser, köpes och säljes, våningsbyten o.s.v»? 

1 ...« Ja 

2 c.. c Ne j 

4» /Om ja 3:1/ Brukar Ni titta dagligen bland småannonserna eller mera sällan? 

1 .»•• Dagligen 

2 ... • Mera sällan 

3 » . O .  Nästan aldrig 

50 /Till 2' 1/' Har Ni märkt att avdelningen ined småannonser ser annorlunda ut nu än 
för några veckor sedan? 

70 /Om känner till, någon skillnad/ Tycker Ni att den nya indelningen har gjort 
det lättare att hitta bland småannonserna? 

1 e00. Lättare att hitta 

2 ...0 Ungefär som förut 

5 „.. „ Svårare att hitta 

4 ... Vet inte 

8o /Till alla/ Har Ni själv satt in någon småannons i Dagens Nyheter under senaste 
åren? 

1 ».*« Ja, en gång 

2 Ja, flera gånger 

3 .o.. Nej 

Tittar aldrig på småannonserna 

6 o /Om ja 5:1/ Vad är det för skillnad? 
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90 /Om en eller flera gånger 8:1 el. 2/ Vad annonserade Ni då /senaste gången/ om? 

10c /Om en eller flera gånger 8;1 el. 2/ Ungefär hur många svar fick Ni /senast/? 

^ .»o st. svar 

11 o /Till alla/ Har Ni själv svarat på någon småannons i Dagens Nyheter under se
naste åren? 

^ 1 .... Ja, en gång 

2 .... Ja, flera gånger 

3 .... Nej 

12p /Om en eller flera gånger 11: 1 el, 2/ Vad svarade Ni då /senaste gången/ på? 

13. /Till 2:1/ Uppskattar Ni att nöjesannonserna nu kommit sist i tidningen? 

1 «... Bra 

2 »... Ingen nämnvärd betydelse 

3 .... Försämring 

4 . . . o  Vet inte 

— —==—= — = =•======»========= 3=====: ss as ====== sees = = ss ss ss ss BBSSS AS sssssss as sssxsss *=3saess = s =sacs« AT ss sc= 

14. loa,. Kv, 2 .... Man 

(̂•5 . 1 .... BS 2 «.. • M 3 ..» « A 

16 c l e... 20-39 år 2 „.„• 40- år 

17. 1 ,.ao Klara-Storkyrkan . 2 .... Jakob-Hedvig Eleonora-Oscar 

3 .... Engelbrekt-Johannes-Adolf Fredrik-Gustav Vasa-Matteus 

4 .... S:t Göran-Kungsholmen 5 .... Högalid-Maria-Katarina-Sofia 

6 .... Brännkyrka-Enskede 7 .... Bromma 

Namn: 

Adress: 

Eget yrke: ...» 

Mannens yrke: 

Intervjuare: 

Tidpunkt på dagen för intervjun: omkring kl /hel- och halvtimmar/ 


