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HtOVUMD3R.SCKNING
(VISA LEGITIMATION)
- - Goddag, mitt namn Vr .... och' jag koimaer från Svenska Gallupinstitutet, som just
nu por en undersökning av stockholmarnas inköpsvanor. Får jag besvära inågra minu
ter med att ställa ett par frågor! - 21.

Anser Ni att Ni har en sådan förbindelse (spårvagn, buss) med Stockholms
centrum (Norrmalui) att Ni snabbt och bekvämt kan komma dit och handla?
1. Ja
2 c Nej
X. Vet inte

22.,

(Om 21:2 - nej) Hur påverkar det Era köp i city: köper Ni inte alls där,
reser Hi i alla fall dit, skulle Ni köpa mera dar om Ni hade bättre förbirdelser9
1»
2.
3.
X*

Köp^r inte alls dar
Reser i alla fall dit
Skulle köpa mera dar, om bättre förbindelser
Vet inte

23,- (KORT VISAS) Låt oss utfå ifrån att Ni i morgon skulle gå och köpa de här
39. olika varorna, skulle Ni vilja rrkna upp för var och en av dem vilken affär
Ni i första hand skulle vända Er till?
A f f ä r
I första hand till
Köpte senaste gången i
23. Hatt
24« Skor

,
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25. Damklänning «•••••»«•••••••»•
•
26. Kostym •

'

x.

27. Underkläder , .
28. Strumpor
29. Skjor'ta (blus), • «•*•••
30» Klänningstyg

*••«•«. .c ...... .

3 1o F l i c k k a p p a

»»•••«•,«.••••••

32. Gosskostym

• •«•••••••••«•••

3 3• D a m v a s k a

•
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• # * # • » • • » # • • • • • • #

34. Skönhetsmedel
( t o a l e t t a r t i k l a r ) .. 0 . . . . . . . . . .

.................

35. Leksaker .00*

»*

36. Böcker

.........

37. Möbler

...

38. Glas*», porslin

• •

• • -•

«.«»<>• .
...»••••

39. Köksgeråd . . .s

*.*••«•••«•

- Nu ber vi att få fråga så här i stället? Senaste gången Ni köpte var och en av
dessa saker, i vilka affärer köpte Ni dem? (OBS! ej realisation) (Markera ovan!)

4,0.- (KORT VISAS) Vi har hör ett annat kort som det stor en del stora affärer
4.1#
uppräknade på,. I den mån son Ni inte redan nämnt dem skulle jag vilja veta
i vilka Ki handlat under senaste/er et? (Sedan början av hösten förra året)
halv/
40. 1. Carl Axel Pettersson
2. Epa
3. Grand
4-. Harald Löfber g
5. ME&
6. Meeths
7. NK
B. PUB
9« Regent
41. 1. Sidenhuset
2. Ströms
3. Tempo
4-. Åhlén & Holm
0. Ingen av dem
4.2.

Är det några andra kV nda affärer i Stockholms centrum som Ni brukar köpa i
och i så fall vilka?
Ja:
0. Nej

43.- I vilken eller vilka av de affärer Ni nämnt har Ni handlat mest?
44•
4-5.

Har Ni alltid köpt mest i den af.fr.ren eller har Ni tidigare handlat mer
i någon annan affär och i så fall vilken?
1. Alltid köpt mest i den affären
2. Har tidigare handlat mer is
X• Vet inte

• ••

46.

(Om bytt affar - 45s2) Skulle Ni vilja säga varför Ni bytte affar?

4.7.

Ar det någon eller några affarers annonser Ni särskilt brukar lägga märke
till i tidningen och i så fall vilka?
Ja:
0. Nej, ingen särskild

48,

Vad er det som gör att Ni fäster Sr speciellt för de annonserna?

4-9.

Vilken dagstidning laser Ni dagligen eller så gott som dagligen?
Mor gontidningar:
1. Dagens Nyheter
2. Morgon-Tidningen
3• Stockholms-Tidningen
4.. Svenska Dagbladet
5. Annan morgontidning, vilken? . . ..
.
Kvällstidningar:
6. Aftonbladet
7. AT
8. Jiixpressen
9. Annan kvällstidning, vilken?
0. Ingen av nämnda tidningar

50.

(Till dem som ej närant NK i något sammanhang)
Av svaren har framgatt, att Ni inte handlar på BK. Handlar Ni inte heller
på NK:s realisationer och bi1lighetsförsäljningar?
1, Jo, handlar då
2. Nej, handlar inte heller då

51.

(Om 50:1 - jo) Varför handlar Ni inte annars?

52.

(Om 50? 2 - ne.i) Har Ni aldrig handlat pa NK?
1. Nej
2 . Jo
£. i.inns inte

53.

(Cm 52:1 - ne.i)

Varför har Hi aldrig handlat på. NX?

54-»

(Om 52:2 - jo) Varför slutade Ni handla på. NK?

55.

(Om den intervjuade själv i något frcigesammanhang nämnt NK)
Betraktar Ni Sr som NK-kund?
1. Ja
2. Nej
X. Vet inte

56.

(Om 55*1 - ja) Har Ni nu eller har Ni tidigare haft konto på NK?
1. Har nu konto på NK
2. Har haft konto tidigare på NK
3. Har inte nu och har inte haft konto på NK

57.

Hur ofta har Ni handlat på NK senaste halvåret (sedan början av hösten lr52)?

^ 58.- (Till alla som någon gång handfat på- NK): Skulle Ni vilja säga vad Ni tycker
59. absolut srmst om på NK och vad Ni tycker bast om?
5S. Sämsts
59. Bäst:
60.X

.
.

Kr i t G r io r
8. Kön
1. Man
2. Förvärvsarbetande kvinna
3. Ej förvärvsarbetande kvinna
9. Ålder
1. 18-21 år
2. 22-29 år
3. 30-39 år
.4. 40-49 år
3. 50-64 år
6. 65 år ooh äldre
10. Ställning i yrket
1. Företagare
2. Tjänsteman
3. Arbetspersonal
11, Mantalsskrivningsdistrikt
1. Östermalm
2. Norrmalm m. Vasastaden
3. Kungsholmen
4* Södermalm
5- Djursholm o. Stocksund
6. Lidingö
7. Saltsjöbaden
8. Johanneshov
9. Bromma(Äppelviken)
0. Vällingby, Blackeberg
12» Socialgrupp
1. Välsituerad
(i)
2» Me delklass
(il)
3. Arbetare
(ill)

13. Civilstånd
1.
2.
5.
4.
5.

Ogift
Gift med barn under 15 år
Gift utan barn under 15 år*
Skild
Änka/änkling

14. Hushållets sammanlagda årsinkomst
enligt sista deklarationen
1. 6.000 - 7*999 kronor
2. 8.000 - 9*999 kronor
3. 10.000 - 11.999 kronor
4. 12.000 - 14.999 kronor
5. 15.000 - 19,999 kronor
6. 20.000 kronor och mera
15* Arbetsplatsens belägenhet
1. Östermalm
2. Norrmalm
3. Gamla stan
4. Kungsholmen
5* Södermalm
6. Bromma
7. Annan stadsdel
16. Antal yuxna medlemmar i hushållet
17* Antal barn i •,hushållet
Under 7 års , .
18. 7~15 års
:
19* X

20. X
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