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Introduktion: Goddag, mitt namn är •••«••*.*••••••••••• från Svenska GaUup Insti
tutet (visa legitimation). Vi håller på med en undersökning, som syftar till att få
fram fruktsalt och fruktsaltförpackningar av tättre kvalitet,

1.

ANVÄNDER NI SJÄLV FRUKTSALT FÖR NÄRVARANDE, OCH I SÅ FALL VILKET MÄRKE?
. Svar*
'
I. Jå, använder f,n
... (märke) fruktsalt
0» Nej, använder f.n, inget fruktsalt

2.

X.

3.

(Om svar 1*0): HAR NI TIDIGARE BRUKAT DRICKA FRUKTSALT, OCH I SÅ FALL
VILKET MRKS?
Svar s
- • • I * J a , h a r ti d ig ar e b r uk a t d r i c k a
0, Nej, har aldrig tidigare brukat dricka fruktsalt

(märke) fruktsalt

4.

X,

5.

(Om svar Isl eller 3 si) i N ÄR PÅ DAGEN BRUKAR NI DRICKA FRUKTSALT?
BRUKADE
Svar: 1, På morgonen
2# På förmiddagen
3, Mitt på dagen
4* På eftermiddagen
5# På kvällen
x. Vet inte, minns inte

6. .

(Om 3:1): VARFÖR SLUTADE NI UPP ATT ANVÄNDA FRUKTSALT?
Svar: ••••••••

Nu skall jag be att få bjuda på ett par smakprover av två sorters fruktsalt,
• - • * Jag sicali bara be att först få fråga.
7.

HAR' NI "UNDER' DE SISTA TVÅ TBMARNA ÄTIT NÅGON TABLETT, ANVÄNT MUNVATTEN
ELLER BORSTAT TÄNDERNA ELLER RÖKT?
Svar:
1, Ja, ätit tah?ott
2, Ja, använt munvatten
3* Ja, borstat tänderna
4. Ja, rökt
' - ' - -0, Nej',' •ingenting av allt detta

...

'

• • • •.

* • * 'Jag vore tacksam, om Ni ville ta fram två vanliga dricksglas och lite van
ligt dricksvatten. Det är viktigt för smakproven att glasen är riktigt tor
ra,
* '' "
** *'
•«•••••• • •

Instruktion för användande av fruktsalts
Glasen skall vara torra när de borjar''användas. Fruktsaltpulvret lägges i
dricksglaset innan vatten hålles i. Innehållet i en förpackning är avsedd
för ett "stort" dricksglas. Om intervjuobjektet tar fram ett "stort" dricks
glas skall Ni alltså lägga innehållet i en hel förpackning i glaset, I regel
torde det emellertid inträffa att intervjuobjektet tar fram ett "litet"»"vanligt" dricksglas. I så fall skall Ni endast lägga två tredjedelar (2/3) av
innehållet i en förpackning i dricksglaset.
Fruktsaltet skall inte drickas medan det bornerar så intensivt att ytan är
täckt av skumliknande bubblor. Fruktsaltet måste också hinna lösa sig så att
drycken är alldeles klar innan den förtäres,
(När glasen har tagits fram tillreder Ni drycken med användande av den *,»märk
ta förpackningen'på'dét'sätt-som säges i instruktionen)
Var så god och smaka! .
(Ni gör sedan omedelbart samma sak med fruktsalt ,,,)
VILKEN AV DESSA TVÅ DRYCKER TYCKTE Ni BAST OM?
Svar i
1. Drycken X
2. Drycken Y
3. Drycken Z
4. Ingen av dem
5. Vägrar smaka
x. Vet inte
X.
(Qm.Sil, 2 eller 3) t VARFÖR JUST DET ...-M&RKTA FRUKTSALTET?'
.(Anvisning till intervjuarens Fyll här i det -valda märket,)
Svar t

V......

AR DET NÅGOT YTTERLIGARE NI SKULLS VILJA FRAMHÅLLA ANGÅENDE DET „,,-MÄRKTA.
FRUKTSALIST?
(Anvisning till intervjuaren: Fyll här i det. valda märket,)

FINNS DET töJLIGBN NÅGON EGENSKAP HOS DE? •••-J&RKTA LUKTSALTET» SOM NI
FANN TILLTALANDE?
"(Anvisning till intervjuareni Fyll här i det ej valda märket,)

Svari

.

* VAD BRUKAR' NI'DRICICA TILL MATEN?
Svar t
1, Bordsvatten (Porla, Raralösa etc.)
* '2* Vichyvåtten
3# Vanligt vatten
4. Fruktsalt
5. öl
6. Mjölk
7. Annat. Vad?
0. Ingenting

-

-

* -«

•

•

••

(Ox inte fruktaalt) * SKULLS NI KUNKA $NKA Ht AT? DRICK4 PBN

*•

KTA

IMÖKBN TXIX WH MfcftlJ}t
(Anvisning till intervjuaren! Fyll i den dryck 3 em Inte* YJtföfcJekfat t
é .sagt Sig .fcjred3?a. Frågan skall ställas "även OM intervjU®bjektet gilla}?
båda dryckerna lika mycket.)
.......
,
....
Svar»
1. Ja, mycket gärna
2. Ja, • möjligen
3 • Nej
x. Vet inte

"

...

Avsiktencöd den här undersökningen är också att försöka få reda på vilken
form av förpackning, som är den basta. Får vi fråga . HOR TICKER NI. ATT FRUKT3ALT SKALL FÖRPACKAS FOR ATT DET SKALL VARA ai BE
KVÄMT SOM ftjjLIGT ATT ANVÄNDA?
De sätt som finns är i plåtburk, glasflaska och portionsförpackningar
(d,v,s, i små påsar).
••
Svar: (Anvisning till intervjuarens' Anteckna på Törsta raden den förpack
ningstyp, eoo intervjuobjektet tycker bäst oja, på nästa rad de& förpaeJodjtfc#typ som intervjuobjektet anser vara näst bäst och på tredje raden din för
packningstyp som intervjuobjektet anser vara sämst, I den mån so» intervju
objektet värderar två eller eventuellt alla tre forpackningstyperna lika am*
tecknas de på samma rad, I så fall skall alltså inte alla tre raderna anvä
n
das för anteckning,)

-

16.

VARFÖR ANSER NI

.

K

~

..

(anteckna här den eller de forpackningstyper, som intervjuobjektet anser
vara test) VARA BAST?
Svars (Anvisning till intervjuarens Nöj Er inte med intetsägande svar såsom
"praktiskt, bra" o.dyl,, utan sök förmå intervjuobjektet att verkligen säga
vilka egenskaper hos förpackningen som befinnes värdefulla.)

17.

AR DET NÅGOT YTTERLIGARE, SOM NI SKULLE VILJA FRAMHÅLLA ANGAENDE

Svars (Anvisning till intervjuarens Don eller de förpackningstyper som
intervjuobjektet anser vara test ifylles. Fråga 17 är strängt taget samma
fråga, som fråga 16. Vi söker här bara "pumpa" intervjuobjektet på ytter
ligare upplysningar).

18.

VARFÖR ANSER NI
(den eller de förpackningstyper, som intervjuobjektet ansåg vara sämst)
VARA SÄMRE FORPACKNINGSSÄTT?
Svars (Anvisning till intervjuarens Nöj Er inte med intetsägande svar såsom
"dåligt, opraktiskt" o.dyl., utan försök förmå intervjuobjektet att säga
vilka egenskaper hos förpackningen som befinnas mindre goda.)

19.

FINNS DET MDJLIGEN NÅGOT, SOM NI SKULLE VILJA FRAMHÅLLA SOM VÄRDEFULLT HOS

(den eller de sämre forpackniiigstyperna ifylles)?
Svars (Anvisning till intervjuaren; Nöj Er inte med intetsägande svar, utan
försök förmå intervjuobjektet att säga vilka egenskaper, som anses värdefulla.)

Vi skulle så be att få. ställa ett par frågor speciellt om det här sättet att
förpacka fruktsalt 5- i portionsförpackning.
VAD TYCKER NI OM DET HAR SATTET ATT FÖRPACKA FRUKTSALT (i portionsförpack
ning)?
Svar? (Anvisning till intervjuarens Ctm denna fråga redan har besvarats med
fråga 16 ställes den ej.)*

TYCKER NI ATT DE HÄR PCRTIONSFÖRPACKNINGARNA SMSHÅLLER LAGOM MYCKET FRUKTSALT, ELLER TYCKER NI ATT DE BORDE INNEHÅLLA MER ELLER MINDRE FÖR ATT DET
SKALL VARA LAGOM MYCKET? EN SÄDEN HAR FÖRPACKNING RÄCKER TILL ETT "STORT"
GLAS FRUKTSALT AV DEN STYRKAN SOM NI NYSS SMAKADE•
svar j
1. Innehåller lagom mycket nu
2. Innehåller för mycket nus borde innehålla mindre
; . . .
för att vara lagom mycket v
3• Innehåller för lite nu, borde innehålla mer för
att vara lagom mycket
x. Vet inte
,

'. .

.

(VAR GOD IFYLL NEDANSTÅENDE KRITERIER, INMAN NI LÄMNAR DEN INTERVJUADE!)
23. Kon
1. Man
2. Förvärvsarbetande kvinna
3. Ej förvärvsarbetande kvinna
24.

Ålder

1.
2.
3.
4.
5.

22
30
40
50
65

- 29 år
- 39 år
- 49 år
- 64 år
år och äldre

27. Hushållets
1. Under
2. 4.000
6*000
3>
4. 8.000
5. 10.000
6, 12.000
7. 15.000

sammanlagda årsinkomst 1952
4.000 kronor
~ 5.999 kronor
~ 7.999 kronor
~ 9,999 kronor
- 11.999 kronor
- 14,999 kronor
kronor och mer

X.

25.
1. Företagare
2. Förvaltningspersonal
3. Arbetspersonal (Arbetare)
26.

X.

31. 1. Rökare
2. Icke rökare
32. Socialgrupp (Ifylles av Institutet)
1, VeJ.situerad
2, Msdelklass
3• Arbetare
33. X.

Den interv.iuad.es namn:

Adress

Yrke
(Om ej eget yrke, makens)
Intervjuare:

Datum:

/

