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• • Undersökning -bland 50 kvinnor i Stockholm om skönhetsmedel 

1. Brukar Ni regelbundet använda ansiktscreme? puder?- läppstift? 

1- .Ett av de tre nämnda 
2. Två av de tre nämnda 
3. Alla tre sakerna 
0. Inget 

(OBS! Om man svarar minst två av ovari nämnda, skall intervjun fortsättas (1:2 och 3) 
Om man svarar inget eller endast e n sak, fråga efter yrke, eller mannens yrke, 
uppskatta åldern samt avsluta intervjun!) 

2- Vill Ni vara vänlig och säga vilka av följande skönhetsmedel som Ni brukar använda 
( V i s a  l i s t a ! ' )  .  M ä r k e :  

1. Ans iktscreme ....... . . . . 
2. Ansiktspuder "• • , 

3. Ansiktsvatten 

4. Badsalt ....... ...... ......... . 

5. Eau de cologne  

• 6. Fotbalsam ................. 

7. Fotpuder - . 

8» Fotsalt ........... ... 

9. Handbalsam 
i 

10, Handcreme . 
f  

11, Läppstift • > . . . 

12. Mascara '  

13. Nagelbands vatten . . . ...... 

14.. Nagellack ' 

15. Nagellacks bor ttagningsmedel 

• • 16.- Parfym . 

17. Shampoo  

IB. Tandcreme 

19. Toalettpuder 

20. Ögontusch 

3. Kan Ni säga vad det är för märke på det . . . som Ni använder för närvarande? 
(Gå igenom samtliga preparat som den intervjuade nämnt på fr.2 och 
markera ovan!) 

4..a (Om två el.flera av samma märke på fr.2-3) Började Ni att använda dessa 
preparat av märket . . . samtidigt? 

1. Ja, samtidigt 
2. Nej 
3. Minns inte 

4.b (Om ̂  samtidigt enl. 4-»a) .... 
Vilket var det Ni först började med? 



(Om éj. samtidigt enl. 4»a.) Vad var orsaken till att Ni gick 'over till samma 
märke också på det andra/d*e andra preparatet/n? 

TILL ALU 
5. (Använd som exempel i denna fråga .det på fr».2. sist nämnda preparatet) 

Vilket var utslagsgivande för Ert val av märke då Ni senast köpte . , . 
Var det samma som Ni brukar använda, var det expediten som rådde Er eller 
var det något annat,"och i så' fall vad? 

(Ange preparatet! ) 
1. Brukar använda det 
2. Expediten rådde 
3. Annat, anteckna: . . . .- . , , 

6. När Ni skall köpa ett skönhetsmedel, exempelvis ansiktscréme, puder eller läpp-
stift, brukar Ni då fråga efter ett visst märke eller fabriksmärke eller efter 
e.n viss förpackning s om Ni beskriver eller frågar Ni bara efter ,,•nattcreme,1, 
"mellanbrunt puder" ell.er läppstift i viss färg o.s.v.? 

1. Brukar fråga efter visst märke 
2. " " . " " fabriksmärke 
3. Beskriva 'viss' förpackning ' * * ' ' 
4. Frågar .bara efter, varan ...... 

7. Tänk Er -att Ni sedan l-änge använder ett -visst läppstifts märke och att Ni är 
mycket nöjd med detta. Det puder Ni på samma sätt föredrar har ett annat namn. 
Om ett' fiytt puder med samma "namn som Ert läppstift kom ut i marknaden* anser Ni 
det då troligt att Ni skulle pröva dettas • • 
a) om Ni var nöjd med Ert vanliga puder? b) tm Ni var missnöjd? 
1| Skulle 'prova det nya 1, Skulle pröva det nya 
2« Troligen -inte • - 2, Troligen inte 
3 ,  Kan ej säga 3» Kan ej säga 

8. I marknaden för skönhetsmedel finns det .flera serier med olika skönhetsmedel som 
kompletterar varandra och som går under samma namn såsom t.ex. Ponds hudcremer,Ä 
puder och läppstift och Christls ' hudcremer, puder och läppstift. Kan Ni kansk^^ 
påminna Er flera sådana namn på preparatserier? Vilka? 

Namn på preparats er i er: . . . ... . . . . . , , . . , , , . , 

el.svår are/ 
9« Tycker Ni det är lättare7att komma ihåg ett namn som flera skönhetsmedel bär 

gemensamt än ett namn som bara används för ett enstaka preparat, t.ex.ett läppstift2 
1# Lättare komma ihåg-ett-namn som flera skönhetsmedel bär gemensamt 
2. Svårare 
3. Vet inte 

10* Man kan indela de typer av namn som förekommer på olika serier skönhetsmedel i 
tre gruppers 
1) Fantasinamn Ex.; Mitzi, Shantung 
2) Fabrikantnamn Ex.s Ponds, Dorothy Gray 
3) Distributörnamn Ex.: Barlach, Ströbeck 
Vilket tycker Ni är lättast att komma ihåg: ett fantasinamn som Shantung, ett 
fabrikantnamn som Ponds eller ett distributörnamn som Barlach? 
Lättast komma ihåg: l) Fantasinamn . 2) Fabrikantnamn 3): Distributör namn 

DEN INTERVJUADES NAMN: • . 

ADRESS: 

ÅLDER: 1. 20-29 år 2. 30-39 år 3. 4-0-49 år Datum»53. 
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Undersökning i parfymeriaffärer eller parfymeriavdelning i färgaffärer 

(intervjun göres med butiksinnehavaren el.-föreståndaren el. lia biträdet) 

1. Vilket puder går bäst i Er affär? Märkes • . . ........ 

Vilket läppstift? Märkes . . » . . 

Och vilken ansiktscreme? Märkes .... 

2. Då det gäller de olika preparatserier som finns i marknaden, har Ni någon 
uppfattning om vilken som i stort sett efterfrågas oftast? 

Us 561 II 
Augusti 1953 

3. Man kan indela de typer av namn som förekommer på olika serier skönhetsmedel 
i tre gruppers 
1) Fantasinamn Ex.s Mitzi, Shantung 
2) Fabrikantnamn Ex.s Ponds, Dorothy Gray 
3) Distributörnamn Ex.s Barlach, Ströbeck 
Har Ni en känsla av att namn tillhörande en viss typ av de nyss nämnda lättare 
fastnar i kundens medvetande än de andra? Vilket har lättast att bli populärts 
exempelvis ett fantasinamn som Shantung, ett fabrikantnamn som Ponds eller ett 
distributör namn som Barlach? 
Lättast att bli populärt; l) Fantasinamn 2) Fabrikantnamn 3) Distributörnamn 

4# Och hur ställer Ni Er själv till denna fråga? Vilken namntyp föredrar Ni ur 
alla synpunkter personligen på en serie med skönhetspreparat? 

Föredrar personligens l) Fantasinamn 2) Fabrikantnamn 3) Distributörnamn 

5. Om Ni fick välja mellan följande tre namn för en preparatserie, vilket skulle 
Ni ta i så falls Adefleur, Distra eller Hässle? 

Skulle väl,1as (Markera!) l) Adefleur 2) Distra 3) Hässle 

6. Och vilket namn tycker Ni är bäst av följ andes enbart Gahns (som i Gahns 
billiga serie) eller Mitzi eller Christl? 

Tycker är bas t s(Markera!) l) Gahns 2) Mitzi 3) Christl 

7• Intervjun utförd med 

1. Butiksinnehavaren 
2. Butiksföreståndaren 
3* Isa biträdet 

Affärens namn och adress 

8. Affärsstorlek 

1. Butiksinnehavaren ensam (butiksförest.) 
2. Butiksinneh.(butiksförest.) och 1 bitr. 
3. 
4-» 
5. 
6. 
7. 

2 » 
3 " 
U » 
5 « 
6 « 

Den intervjuades namns Datums . ./. • 1953. 


