
SVENSKA GALLUPINSTITUTET AB 

Institut för marknadsundersökningar 
Kungagatan 48 - Stockholm 

December 1945 U:ll8 
ber att få höra Eder åsikt 
i följande frågor: 

JO/ST 

8. 1 .. Kv 2 .. Man 
9. 1 .. Og 2 .. Gift 3 .. Sk/A 
10. 1 .. BS 2 .. M 3 .. A 
11. 1 .. 20/29 2 .. 30/49 3 .. 50/64 

4 .. 65-

fe o mm, 

12. 1 .. Jo 2 .. ÖN 
13. 1 .. A- 2 .. B- 3 .. C- 4 . 

5 .. Storstad 6 .. Annan stad 
14. 1 .. No 2 .. Da 3 .. Mä 4 .. Stm 

5 .. Ög 6 .. Sk 7 .. Bovä 

15. X. 

*16. Vilken dagstidning läste Ni i går? 

Vad av det Ni läste intresserade Er mest? 

^ (Q Har Ni hört talas om att baltiska flyktingar i Sverige skall hemsändas? 
1 .. ja 2 .. nej 3 .. vet inte 

**"18. Vet Ni hur många de baltiska flyktingarna i Sverige av alla slag sammanlagt 

I .. 1-200 2 ..201-1000 3 .. 1001-10000 4 .. flera 5 •• vet inte 

• Gäller hemsändandet alla balter, som flytt hit, eller endast vissa av dem? 
1 .. alla slags baltiska flyktingar 2 .. endast vissa av dem 
3 .. vet inte (Vilka? ) 

20 

^21. Hur anser Ni, att vi bör göra med dessa baltiska flyktingar: bör alla 
skickas hem, endast vissa skickas hem eller inga av dem skickas hem? 

1 .. alla skickas hem 2 ..vissa, skickas hem (Vilka? ) 
3 .. inga skickas hem 4 .. vet inte 

^22-23. Varför anser Ni så? .. 

24. Har Ni hört talas om att Kung Gustaf nyligen riktat en vädjan till Stalin? 
1 .. ja 2 .. nej 3 .. vet inte 

25. X. 

Räckte Edra klädkort för familjens behov under 1945? 
1 .. räckte bra 2 .. räckte knappt 3 .. räckte inte alls 4 .. T6! 

^ inte 
27. När köpte Ni (tyget till) Er nyaste vardagskostym, vinterkappa? 

1 .. 1945 2 .. 1940-1944 3 .. tidigare 4 .. vet inte (5.. ej köpt) 

 ̂2iL| Var ligger den affär, skrädderiet (bor den sömmerska) där Ni köpte (tyget 
w till) den? 

a. 1 .. nära dåv.bostad, arbete, på hemv. b. 5 •• på dåv. bostadsorten 
2 .. i samma stad, men ej enl. 1 6 .. i närmaste stad, samhälle 
3 .. på annan ort än bostadsorten 7 .. på annan ort än enl. 6 
4 .. minns ej 8 .. minns ej 

* 2 9H: 1 .. konf.kostym 2 .. måttbest.konf. 3 .. skrädderieytt 
*D: 5 .. konf.kappa 6 .. måttbest.kappa 7 .. tyg 8 .. skräddar-

sydd 
8ömmerske-



30. 

31. 

32. 

* 

Besökte Ni endast den affären (skrädderiet etc.)eller frågade Ni även på 
andra ställen? 

1 .. besökte endast den, trots att flera fanns att välja på 
2 .. frågade även på andra ställen 
3 .. fanns bara den affären, etc. 

Var det första gången Ni köpte kostym, kappa (tyg) där? 
1 .. första gången 
2 .. handlat flera gånger 

(Ej 29:3 eller :8): Skedde köpet i samband med r ealisation? (Om ja): Skul
le Ni köpt kostym, kappa (tyg) just då även om det inte varit realisation? 

1 •. skedde ej i samband med realisation 
2 .. skulle ha köpt ändå 
3 .. skulle ej köpt 
4 .. vet inte 

Vill Ni på detta kort ange två skäl till att Ni giok till just den affären 
(det skrädderiet etc.)? (Kort visas) 

33-34: I första hand: 35-36: I andra hand: 

37. 

*38. 

1 .. gjorde köpet ensam 2 .o hade rådgivare med 

Vilka voro de två främsta anledningarna till att Ni slutligen bestämde Er 
för just den kostymen, kappan (tyget)? (Spontant svar) 

1 .. modellen och snittet 
2 .. passformen 
3 .. färgen 
4 .• kvalitén 
5 .. priset 
6 .. andra skäl: — 
7 .. vet inte 

39-40. Vill Ni ange i vilket av dessa avseenden Ni blev minst tillfredsställd 
i de andra affärena (etc.) Ni frågade i? (Kort visas) 

(Till 30:2) 39-40 

41. Hade Ni på förhand bestämt Er för hur myoket kostymen, kappan (tyget) skul
le få gå på? (Om ja): Blev det dyrare eller billigare än Ni räknat med? 

1 .. hade ej på förhand bestämt mig för något pris 
2 .. blev dyrare 
3 .. blev billigare 
4 .. samma prisläge 
5 •• vet inte 

42. X. _ 

Namn: 

Adress: 

Intervjuare 5 / 



Fråga 33—36 och 39—40 U 118 
( jämna formulärnr)  

Var vänlig läs hela kortet! 

17. Affärens anseende 

16. Affärens utseende 

15. Kundbetjäningen 

14. Priserna 

13. Kvaliteterna 

12. Betalningsvillkoren 

11. Litet, mycket att välja på 

23. Bekant rekommenderade 

22. Skyltning 

21. Annons 

19. Kassarabatt eller andra förmåner 

18. Köpt där förut 

SUNDSTRÖMS 2 $ 2 l 6  



Fråga 33—36 och 39-40 U 118 
(udda formulärnr)  

Var vänlig läs hela kortet! ** 

11. Mycket, litet att välja på 

12. Betalningsvillkoren 

13. Kvaliteterna • 
14. Priserna 

15. Kundbetjäningen 

16. Affärens utseende 

17. Affärens anseende # 
18. Köpt där förut 

19. Kassarabatt eller andra förmåner 

21. Annons 

22. Skyltning # 
23. Bekant rekommenderade 


