
SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB U: 554 
Blasieholmstorg 14, KONFIDENTIELLT Maj 1953 
S  t o c k h o l m  

Svenska Gallupinstditutet gör på uppdrag av Stockholms stad en undersökning 
rörande stockholmarnas badvanor. Får vi "besvära med några korta frågor? 

Till s amtliga 

21. Har Ni i Er lägenhet badrum, duschrum eller enbart tvättmöjligheter? 

1. Har "badrum i lägenheten 
2. Har tillgång till badrum i fastigheten 
3. Har duschrum i lägenheten 
4. Har duschrum i fastigheten 
5. Har enbart tvättmöjligheter med varmvatten 
6. Har enbart tvättmöjligheter utan varmvatten 
7. Annat svar: 

Till dem som e .i har badrum i lägenheten. 21: 2-7. 

22-23. Vilken badform förderar Ni? 

22. 1. Karbad 
2. Torrluftabastu ("finsk") med simhall 
3. Fuktig bastu med simhall 
4. Annan badform, vilken: ^3. 

X. Kan inte säga 

Till dem som e .i har badrum i lägenheten, 21:2-7 

24-26. Vilken badinrättning brukar Ni besöka? 

24» 1. Centralbadet 
2. Sportpalatset 
3. Sturebadet 
4. Forsgrenska badet 
5* Annan badinrättning, vilken: 

6. Annat svar: 

X. Kan inte säga 

Till samtliga 

27. Har Ni på Er arbetsplats tillgång till bad eller dusch? 

1. Ja, bad 
2. Ja, dusch 
3» Ingendera 

28. X. 
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29-33» När Ni sist badade varmbad.» badade Ni då hemma, hos bekanta, karbad på 
badinrättning, bastu med simhall eller annan badform, i så fall vilken 
och var? 

29 i 1. I eget b adr ̂ im 
20 Karbad hos bekanta 
3o Karbad på badinrättning, vilken badinrättning 

3 0  • • • • • • • •  

4. Bastu med simhall på badinrättning, vilken 
b adinr ä 11 ning 

31 s 

5. Annan badform, vilken 

Vilken badinrättning „. 

X. Kan inte säga 

Till dem som badar i eget badrum, 29:1 

34-35* Badar Ni alltid hemma, eller brukar Ni också bada någon annanstans och 
i så fall var? 

34: 1« Badar alltid hemma 
2. Badar också på 

35: 

Till dem som alltid badar hemma. 34:1 

36. Varför badar Ni endast hemma? 

Till Badar också på - 34:2 

37-38. Vilken form av bad brukar Ni använda då Ni besöker en badinrättning? 

37: 1. Vanligt karbad 
2. Torrluftsbastu ("finsk") med simhall 
3. Fuktig bastu med simhall 
4. Annan badform,vilken 

5 • Annat svar% 

Till samtliga: (V^sa kor tet l) 

39* När Ni badar varmbad? är det enbart av renlighetsskäl eller av annan 

1. Badar enbart av renlighetsskäl 
2« Badar av hälsoskäl 
3. Badar för att "det är skönt" (avkoppling och vila) 
4- Badar för motionens skull 
5. Badar som fritidssysselsättning 
6. Badar för att: 

X„ Kan inte säga 



Till gifta 

Till dem som på badinrättning "badar karbad» bastu med simhall eller annan 
badform» se fråga 29: 3-5» 

40-41* Om jag minns rätt, så badade Ni sista gången på badinrättning • 
a) karbad b) bastu med simhall o) annan badform: 
(Stryk under enligt svar på 29)» 
Användnr sig även Er make/maka av sanma badform? 

40; 1. Ja, samma badfcrm 
2• Nej, maken/makan badar: 41: 

Till sanma som f öregående f råga 

42. Har Ni och Er make/maka samma badvanor på så sätt, att Ni badar på samma 
dagar och följs åt till badinrättningen? 

1. Badar sarnna dagar c.ch i samma badinrättning 
2. Badar samma dagar men i olika badinrättning 
3. Badar olika dagar men i sanma badinrättning 
4. Badar olika dagar och i olika badinrättning 
5. Annat svar: 

X. Kan inte säga 

Till gifta som -på badinrättning brukar bada vanligt karbad» torrluftsbastu 
med simhall« fuktig bastu med simhall eller annan badform, se fråga 37:1-4» 

43-44• Om jag minns rätt, så brukar Ni bada a) vanligt karbad b) torrlufts
bastu med simhall c) fuktig bastu med simhall d) annan badform 
(Stryk under enligt svar på fråga 37) • 
Brukar även Er make/maka bada på samma sätt? 

» < * « 

1. Ja, sanma sätt 
2. Nej, maken/makan badar 

Till samtliga 

45# Om d et skulle bli ett badhus i hörnet av Surhrunnsgatan och Birger Jarls
gatan (med karbad och bastu cch simbassäng) skulle Ni då besöka det 
badet? 

1. Skulle besöka det 
2. Skulle ej besöka det 
3» Annat svar: 

X. Kan inte säga 



K r i t e r i e r .  

8. Kön 

1. Man 
2. Förvärvsarbetande kvinna 
3. Icke förvärv a arbe t ande kvinna 

13 • Socialgrupp 

1. Välsituerad 
2. Medelklass 
3. Arbetare 

9* Ålder 

1* 20-29 år 
2. 30-39 år 
3. 40-49 år 
4. 50-64 år 
5. 65 år och äldre 

10. Näringsgren 

1. Industri och hantverk 
2. Malm och metall 
3. Trä-, pappers-, graf. 
4* Byggndasindustri 
5. Övrig industri 
6. Handel och san färdsel 
7 • Allmän tjänst och fria yrken 
8. Övriga 
9. Har smutsigt arbete 
0. Har ej smutsigt arbete 

11. Ställning i yrket 

!. Egen företagare 
2. Tjänsteman 
3. Arbetare 

12. Kvarter 

14. Civilstånd 

1. Ogift 
2. Gift nu 
3. Skild 
4. Änkling/änka 

15» Lägenhetstyp 

1. Fullt modern m. värme,varmvatten 
2. Moderniserad m. " " 
3- Halvmodern m. värme men utan 

varmvatten 
4. Helt omodern, utan värme, utan 

varmvatten 

16. Hushållets samnanlagda årsinkomst 
enligt sista deklarationen 

1. Under 2.000 kronor 
2. 2.000 - 3-999 kronor 
3. 4*000 - 5*999 kronor 
4. 6.000 - 7*999 kronor 
5* 8.000 - 9*999 kronor 
6. 10.000 - 11.999 kronor 
7. 12.000 - 14*999 kroner 
8. 15.000 - 19*999 kronor 
9. 20.000 kronor och mer 

• • • • 

17-18. Familjestorlek 

17* 18. 
Vuxna(över 16 år) Barn 

19-20. XX 
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