SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB
Blasieholmstorg 14 Stockholm
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KONFIDENTIELLT

Febr. 1954

Goddag, mitt namn är
från Svenska Gallup Institutet. Vi håller på med en
undersökning av stockholmarnas konsumtions- och inköpsvanor av ägg och skulle
därför vilja ställa några frågor, till Er.
11. I vilken sorts affär köper Ni ägg?
12. Hur ofta köper Ni?
13• Hur mycket förbrukar hushållet på en vecka?

kg

14. Ar det kontrollerade eller okontrollerade ägg Ni köper
1. Kontrollerade.
2. Okontrollerade.
X. Vet inte.
15. Vad använder Ni äggen till?.
1. Matlagning.
2. Bakning.
3. Övrxga andamal•

«...*«•«.«.»f.....

16. Tycker Ni smaken på äggen varierar från gång till gång?
1. Ja
-

2. Nej
X. Vet inte

:

17. (0m/6sl) Vad anser Ni det beror på?
'18. Hur länge anser Ni ett ägg håller sig färskt?

dagar.

19. Skulle Ni vara intresserad av att få färska, specialförpackade ägg léverérade
till bostaden direkt från hönsfarmen till samma pris som i detaljhandeln?
'

'

'

1. Ja
2. Nej

(Om 19si gå direkt till fråga 22)
20. (Om 39:2) Om äggen levererades i samband med andra varor, skulle Ni då vara
intresserad?
1. Ja
2. Nej
21. (Om 20*2) Av vilken orsak

vill Ni inte ha ägg levererade direkt till bostaden?

22. (Om 19*1» 20:1) I hur stor förpackning skulle Ni vilja ha äggen levererade?
kg förpackning.
19 B. Skulle Ni vara intresserad av att få färska, specialförpackade ägg levererade
till bostaden direkt från hönsfarmen till något högre pris än i detaljhandeln?
J-. Ja
2. Nej

23. Hur ofta skulle Ni vilja ha äggen levererade?
2K. Finns det någon i hushållet som är hemma under dagen och kan ta emot agg^en vi
leveransen?
,.
...
:• •
1. Ja
2. Nej
25. (Om 2U*2) Finns det någon annan person i fastigheten (t.ex. portvakt) soDm ägg
kan lämnas till?
..
1. Ja
. .•
2. Nej
26. Hur skulle Ni vilja betala

äggen?
1. Kontant
2. Kontobetalning

27. X.

Kriterier
o

.

8. 1. Förvärvsarbetande kvinna
2. Ej förvärvsarbetande kvinna
••
, „ . •

Den intervjuades namn s
Adress i ..
Nuv. el. senaste yrke:
Makens yrkes

9. Ålder
1. 22-29 år
2. 30-39 år
3. 40-49 år
4. 50-6-4 år
5. 65 år el. äldre

.

10. Socialeruipd
1. Välsitiuerad
2. Medelk-lass
3. Arbetaire

Datum
Intervjuare*

/
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