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Xntrod.uk.tion: God dag, mitt namn är ..... från Svenska ~ Gal lupinstitut et (visa 
legitimation) • Vi undersöker vilken smak stockholmarna föredrar på olika livs
medel, och vad man brukar äta och dricka. Får jag besvära med några enkla frågor, 

17-19 Hur länge sedan var det Ni åt eller drack någonting, och vad åt eller 
drack Ni då? Om åt: vad drack Ni till maten? 

17 Tid (för-sedan) . 18 Åt 

1 Under den senaste 1 .... 1 
kvarten 

2 För 16-30 minuter sedan 2 

3 För 31-45 " " 3 

4 För 46-60 » " 4 4 

5 För 1-1 l/2 timme 11 5 

6 För 1 l/2-2 timmar " 6 -i 
6 

7 För 2-2 l/2 " " 7 

A För 2 1/2-3 " M 8 . j 8 För 2 1/2-3 " M 

9 För mer än 3 " " 9 

X 
1 

Kan inte minnas X X 

20 Har /Ni under de sista två timmarna ätit någon tablett, använt munvatten 
eller borstat tänderna, eller rökt? 

1 Ja, ätit tablett 
2 Ja? använt munvatten 
3 Ja, borstat tänderna 
4 Ja, rökt 
5 Nej ingenting av allt detta 

21 Vad brukar Ni dricka till måltid ute på restaurang? 

1 Bordsvatten (Porla, Ramlösa etc.) 
2 Fruktsalt 
3 Öl 
4 Mjölk 
5 Ingenting 
0 Går aldrig på restaurang 

22 (Om inte fruktsalt): Skulle Ni kanna dricka frukt sal t till måltid på 
restaurang? 

1 Ja, mycket gärna 
2 Ja, möjligen 
3 Nej 
X Vet inte 
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Ku skall jag be att få bjuda på ett par gnakprcver av två sorters fruktsalt t 
Jag vore tacksam, om Ni ville ta fram två vanliga dricksglas och lite vanligt 
dricksvatten i en flaska eller kanna. Det är viktigt för smakproven att glasen 
är riktigt torra. 

(När glasen har tagits fram, lägger Ni i det ena glaset en tesked frukt salt från 
den burk, sån är märkt X och tillreder drycken på det sätt som visats Er vid in
struktionen) Var så god och smaka!) 

(Ni gör sedan i omedelbar följd samma sak med. fruktsalt Y) 

23 Vilken av dessa två drycker skulle Ni vilja dricka varje dag eller till mål
tiderna? 

1 Drycken X 
2 Drycken Y 
3 Ingen av dem 
X Vet inte 

24 (Om 23:1 eller 2): Varför just den? • • • . • • . . . . • • • • . • o  

25 Brukar Ni själv dricka frukt sal t nu, och i så fall vilket märke? 
1 Ja dricker f .n. 

.. (märke) frukt sal t 
Q Nej dricker f.n. inget frukt salt 

26 (Om 25:0): Har Ni tidigare bruJkat dricka fruktsalt, och i så fall vilket märke? 

1 Ja har tidigare brukat dricka (märke") -• 

0 Nej har aldrig tidigare brukat dricka fruktsalt 

27 (Om 26:1): Varför slutade Ni upp att använda fruktsalt? 

28 X 

29 Nu skall jag också be att få bjuda på två sorters kex* v*r 
(Bjud först på kex X, därefter på Y, och försäk gör så att den intervjuade 
inte tar kexen med märkessidan uppåt. Bjud med undersidan uppåt) 

30 Vilken-av dessa två kex tycker Ni smakar bäst? 
1 Kex X 
2 Kex Y 
3 Ingen smakar bra 
X Vet inte 

31 (Om 30:1 eller 2) Varför tycker Ni kex ..... smakade bäst? 

32 När åt sist en sådan kex som Ni nu smakat och i vilket samband? 

33 o 

34 Hur eft a brukar Ni äta kex av den här typen, och brukar Ni äta den till dryck 
eller enbart och vilken tid på dagen? 



(Var god ifyll nedanstående kriterier, innan Ni lämnar den intervjuade!) 

10. 

Kön 

1. Man 
2. Förvärvsarbetande kvinna 
3. Ej förvärvsarbetande kvinna 

12. 

9. Ålder 

1. 22 - 29 år 
2. 30 - 39 år 
3. 40 - 49 år 
4. 50 - 64 år 
5. 65 år ooh äldre 

Social grupp 

1. Välsituerad (i) 
2. Medelklass (il) 
3. Arbetare (III) 

11. Hushållets sammanlagda årsinkomst 1952 

1. Under 4.000 kronor 
2. 4.000 - 5.999 kronor 
3. 6.000 - 7.999 kronor 
4. 8.000 - 9.999 kronor 
5. 10.000 - 11.999 kronor 
6. 12.000 - 14.999 kronor 
7. 15.000 kronor och mer 

Hushållets typ och storlek 

1. Ensamboende utan eget hushåll 
2. Ensamboende med eget hushåll 
3. Sammanboende i hushåll om: 

. . vuxna pers. 
/antal/ /antal/ 

barn 

13. Stadsdel 

1. Norrmalm 6. Söder 
2. G-amla stan 7. Johanneshov 
3. Vasastan 8. Enskede 
4. •Kungsholmen 9. Hägersten 

. 5 .  Östermalm 0. Bromma 

14. 1. Rökare 
2. Icke rökare 

15. 1. Lider av magbesvär 
2. Lider av magbesvär 

16. X 

Den intervjuades namn: 

Adress: . ...... 

Yrke: 

/Om ej eget yrke, makens/ 

Intervjuare: Datum 


