SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB
Bla5ieholmstorg 14-5 Stock holm C.

"Ut 563
Oktober 1953

. . . KONF IDENTIELLT

(Visa'legitimation)
, „ . . .Mitt namn är . * » . • från-Gallup Institutet. Skulle
jag kunna få göra några frågor om tvätt. Tack i
8. 'Hur'gor'Ni med tvätten i $rt hushåll, brukar Ni tvätta allt eller det mesta
. lfifflläa»
i
-eller -endast en-del* eller sänd ar "Ni bo^t "allt eller det mesta?'
1. Tvättar allt eller det mesta hemma
2m Tvättar endast en del hemma
(anteckna vad)
3. Sander bort allt eller det mesta
.
(SANDER "BORT ALLT ~ 8*3, AVSLUTA INTERVJUN OCH TACKA)

9-11»

Hur ofta brukar Ni ha stortvätt?

Och hur ofta veckotvätt?

Och fintvätt? '

9» Stortvätt •
10. Veckotvätt ...... • « « « •**••••**••
11» Fintvätt
12-14. Skulle Ni vilja tala om vilka slags plagg som var med i stortvätten (veckotvätten)
sista gången?
12. Stortvätten
13. Veckotvätten
14* Fintvätten
*
• ~
15* (Om stortvätt) Senaste gången Ni hade stortvätt, vilket tvättmedel använde Ni?

16. (Qm veckotvätt) Senaste gången Ni hade veckotvätt, vilket tvättmedel använde Ni?

17. (Om fintvätt) Senaste gången Ni hade fintvätt, vilket tvättmedel använde Ni?

18. (Qm.ej nämner Surf eller Sulfo på frågorna 15 ~ 17)
Har Ni prövat något av de
nya märkena Surf eller Sulfo som kommit ut i marknaden?
*

•

1. Ja
2. Nej

,. .
** *
(OM NEJ, AVSLUTA BfTERVJUN OCH TACKA)

•

Endast till dem som na?Qn_ffån? använt Sirrf eller S»1 fp
19-21. När Ni använde Surf (Sulfo) blötlade Ni eller inte? , „

Blötlade ej"
. . .

22. x,

4

,

19. Stortvätt

20. Veckotvätt

21. Fintvätt

1

1

'1

Blötlade
•

Ä
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2

2
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*

........
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23-25. (Om blötlade) Vad blötlade Ni med för medel?
23• Stortvått •
24. Veckotvätt •
25. intvätt
F

• • « . . • • • • ...

••.

*•* .

* • • * • .. # • « «

26.

(Om. ej blötlade) Varför blötlade.Ni inte* •

27»

Menar Ni därmed»att-Ni inte - ens.lade tvätten i kallt vatten innan Ni började tvätta?
1* Jo, lade i kallt vatten, hur länge?
2* Nej, lade ej i kailt vatten
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28. (Om rioj) Fick &i bort alla eventuellä. rost- och blodfläckar ändå?
l v »Ja * • • *
2. ^Nej^
3m #^adé inga"sådana flåcfcar

•

«

29. Hur kommer Ni att göra fortsättningsviss blötlägga i bara vatten, blötlägga även V
med Särskilt blötläggningsmedel eller inte blötlägga alls?
1. Blötlägga i vatten
2t ,Blöflflgga^ medtsärskilt blötläggningsmedel
3. Inte blötlägga alls
4i "Vet* inte • • *
• »

• *

"

.

• '. « > w

30. X. '

31r32. Nar Ni sedan tvättade kokade Ni plaggen (100°) eller hettade Ni upp vattnet till
cirka 80° ?
31. Storlvati "

.* .*

. .* .*

.* .*

»". .'.*

.* • « # . •'

• •'.'

.' •'

32. Veckotvätt •
33-35. Vad tyckte-Ni om-resultatet av- tvätten•* blev-den. bättre lika bra-eller sämre än
tidigare?
33. Stortvätt
34. Veckotvätt
35. Fintvätt
* •-

Bättre
Lika- bra* • •
Sämre

«•

--
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36. (Om bättre) Vill Ni vara vänlig,att så detaljerat som möjligt tala om i vilket
avseende den blev bättre?

37. Var det ytterligare något som Ni tyckte var bra med det nya tvättmedlet?

38. Fanns det möjligen någon egenskap som Ni inta tyckte, var så bra hos Surf (Sulfo)?

39. (Om sämre på 33 - 35) ^ vilket avseende var det sämre?

40. Fanns det möjligen någon egenskap som Ni tyckte var bra hos Surf (Sulfo)?

- 3 «

a. i.

42-44. Kommer Ni ihåg hur många gånger Ni sköljde tvätten?
42. Stortvätten
43. Veckotvätten
44* Fintvätten

• •
•••••••....***.*.

45. Anser Ni att Surf (Sulfo) löddrar för mycket, lagom eller för litet?
1.
2.
3.
4.

För mycket
Lagom
För litet
Vet inte

4-6. Anser Ni att Surf (Sulfo) är värt sitt pris?
1» Ja
2» Nej
3. Vet inte
47. Kommer Ni ihåg vad ett paket kostade?
48. Kan Ni säga vad som menas med en torrskodd förpackning?
1. Ja, det *ar.
0, Nej känner ej till
49* (Qm känner till) Vilket föredrar Ni: torrskodd förpackning eller vanlig förpackning?
1, Torrskodd förpackning
2. Vanlig förpackning
50. Vad använde Ni för tvättmedel innan Ni började med Surf (Sulfo)?
NI
51. Kommer Ni att gå in helt och hållet för Surf (Sulfo) eller kommer"'också att använda
.«•»*•••? (Se fråga 50)
1. Kommer att använda Surf (Sulfo)
2. Kommer att använda ......
^6. 1* Förvärvsarb. kvinna
P
2. Ej förvärvsårb. kv.
67. Å]itip,r
1. 22-29
2. 30-39
3. 40-49
4* 50-64
5» 65 år

år
år
år
år
och äldre

68. Sflfl ja;i griTO
1. Välsituerad
2. ^delklass
2. Arbetare

69. %irP jeat.ftrl fik
• •

.
.

antal vuxna
antal barn

70.

Saiimnlftgri farnil j,Q.i nkomati
ert! »senaste dftkIarati.i.onftn
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* 15.000-19.999 kronor
8. 20.000 kronor eller mer

71. Bqstadsför hål,1anto
1. Bor i fastighet byggd
1940 eller senare
2* Bor i äldre fastighet
3. Bor i enfamiljshus

72. 1» Har tvättmaskin
2* Tvättmaskin finns ej
3» Har varmvatten
4. Har badrum
73.

civ.Uaf(åiTl

1. Ogift
2. Gift
3. Skild
4* Anka
74. X.
75.

Namn:
Adress

Nuv.el.senaste yrke?

»*••••»

Intervjuare! .. .
.

» ... * * . Datums *.*./..*• 1953

^nnens yrke* * .• • • « • • • • « • • • »

