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12. Använder Ni Kronolja (matolja) till matlagning? 

1... Ja 
2... Nej 
3».. Vet inte 

13. Om Er affär sålde Kronolja förpackad i både glasflaska och "bleck-
turk, vilken förpackning skalle Ni då välja? 

1... glasflaska 
2., . bleckburk 
3.». spelar in-;;en roll 
4. .. vet int e 

14. (Om glasflaska eller bleckburk): Varför skulle Ni föredraga just 
den förpackni gen? 

, .. vet inte 

13» Till vad använder Ni Kronolja? 
1... stekning 
2. .. tråkning 
3... f lottyrkokning 
4... majonnäs 
5..• sallader 

16. Använder Ni mera eller mindre Kronolja nu än för ett år sedan? 

1... mera 
2... mindre 
3... lika mycket 
4.•. vet inte 

17. (Om mera eller mindre): Varför? 

18. Använder Ni mera eller mindre Kronolja nu än före kriget? 

'1.,« mera 
2... mindre 
3... lika mycket 
4... vet inte 

I.9* (Om mera eller mindre): Varför? 

20. Skulle Ni använda mera eller mindre Kronolja cm alla ransoneringar 
vore upphävda? 

1... mera 
2».. mindre 
3.0. lika mycket 
4... vet inte 

21. X 

22. Om Ni finge välja mellan Kronolja och margarin till stekning, vilket 
skulle Ni föredraga? 

1... Kronolja 
2... margarin 
3... vet inte 

23» Varför? 

SVENSKA GALLUPINS TI TITTE T AB. 



24. Känner Ni till några andra Reym er sholrns pro dukter och i så fall vilka? 

i... sas er * 
2. .. madonna.ser» 
3». . sallader: 
4.. . annat:. ... 

25. (Om känner till nägon produkt): Har Ni själv använt någon av dess< 
nrodukter? 

Vilken?, 1... ja 
2..» nej 
3. . • vet inte 

26. (Om använt någon produkt enl, 
na (dessa)? 

: Vad föranledde Er att köpa den-

i. 
? 

8 

, annonsering 
er handlares rekommendation 
någon väninnas eller grannfrus rekommendation 

.recept i någon kokbok eller tidnings mat lagningsspalt 
, att Ni skulle få främmande* 
, att det skulle bli helg 
, annat (Vad? ....... 
. vet inte. 

27. Köper 'Ni majonnäs färdig? 

1... ja 
2... nej 

28. (Qrn ja): I så fell vilken sor"S och i vilken affär? 

29. Föredrar Ni ma jamas förpackad eller i lös vikt? 

1. f or pa« Rad 
i lös vikt 

30 X 

n 
1 • I • . . Ogift 2... Gift 3. 

0 0 • 1... BS 2. . . M 3... A 

# 9. 1 . r . 20-39 2... 40-

c
 

1—1 1. . .  Stockholm 2... Örebro 

11. X 

Skild 
Anka (ling, 

Sundsvall 

Namn: ........ 

Adress: 

Eget yrke: 

(Mannens yrke) 

Intervjuare: . .Datum 


