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Namn Plats n:r Provförpackning 

Adress Socialgrupp/ålder 

Stad UDDEVALLA Intervjuare Datum 

A. 1. God morgon, är det fru (den intervjuades namn)? Mitt n amn är 

från Svenska Gallup Institutet. Vi samlar upplysningar om olika sätt att tvätta hemma och ber att få fråga om Ni 
tvättar allting hemma eller om Ni skickar bort en del av tvätten eller kanske den hela? 

(a) SKICKAR BORT ALLT ( ) (b) SKICKAR BORT EN DEL O CH TVÄTTAR EN DEL HEMMA ( ) 

(c) TVÄTTAR ALLTING HEMMA ( ) 
Om (a) gå direkt fill D. 1. Om (b) eller (c) fortsätt här. 

2. När Ni tvättar hemma, tvättar Ni då allt på en gång eller delar Ni upp det på en stortvätt och en veckotvätt? 

ENDAST STORTVÄTT ( ) STORTVÄTT OCH VECKOTVÄTT ( ) ENDAST VECKOTVÄTT ( ) 

10. 

11. 

B. VECKOTVÄTT 

1. Sköter Ni ve ckotvätten själv eller gör någon annan det 
åt Er? 
SJÄLV ( ) ANNAN ( ) 

2. Hur ofta tvättar Ni veckotvätt? 

GGR I VECKAN MÅNADEN 

3. Kokar Ni veckotvätten eller inte? 

KOKAR ( ) KOKAR EJ ( ) 

4. Använder Ni tvättmaskin till veckotvätten eller tvättar 
Ni d en för hand? 
TVÄTTMASKIN ( ) FÖR HAND ( ) 

5. Under de senaste 4 veckorna — vilket tvättmedel har 
Ni använt till veckotvätten? 
Under de senaste 4 veckorna — har Ni använt något 
annat tvättmedel än det Ni just nämnde? 
Under de senaste 4 veckorna — har Ni k anske använt 
ytterligare något tvättmedel förutom dem Ni redan har 
nämnt? 

C. STORTVÄTT 

1. Sköter Ni stortvätten själv eller gör någon annan det 
åt Er? 12. 
SJÄLV ( ) ANNAN ( ) 

2. Hur ofta tvättar Ni stortvätt? 

GGR I VECKAN/MÅNADEN/ÅRET 13. 

3. Kokar Ni stortvätten eller inte? 

KOKAR ( ) KOKAR EJ ( ) 
14. 

4. Använder Ni tvättmaskin till s tortvätten eller tvättar Ni 
den för hand? 
TVÄTTMASKIN ( ) FÖR HAND ( ) 

5. Senaste gången Ni tvättade stortvätt, vilket tvättmedel 15. 
använde Ni då? 
Senaste gången Ni tvättade stortvätt använde Ni då 
ytterligare något annat medel? 

16. 

17. 

18. 

D. 1. Under de senaste 4 veckorna — har Ni då haft tillfälle att tvätta någon fintvätt såsom ylle, si lke, nylon, rayon, s trum
por etc.? 

19. 
JA ( ) NEJ ( ) 

Om JA fortsät t här Om NEJ g å direkt till E 

2. Tar Ni särskilt vatten till fintvätt såsom ylle, silke, nylon, rayon, strumpor etc. eller blandar Ni d en med annan tvätt? 

SÄRSKILT VATTEN ( ) BLANDAR MED ANNAN TVÄTT ( ) 2^ 
Om SÄRSKILT VATTEN fortsätt här. Om BLANDAR MED ANNAN TVÄTT gå direkt till E. 

3. Under de senaste 4 veckorna — vilket tvättmedel har Ni då använt till fintvätt såsom ylle, silke, nylon, rayon och 
strumpor? 
Under de senaste 4 veckorna — har Ni a nvänt ytterligare något annat tvättmedel till fintvätt såsom ylle, silke, nylon, 21. 
rayon och strumpor? 
Under de senaste 4 veckorna — har Ni a nvänt ytterligare något annat tvättmedel till fintvätt såsom ylle, silke, nylon, 
rayon och strumpor förutom dem Ni redan har nämnt? 

22. 

23. 

E. Och nu angående diskning. Under de senaste 4 veckorna — vilket tvättmedel har Ni då blandat i vattnet till disk
ningen? 
Under de senaste 4 veckorna — har Ni dessutom använt något annat tvättmedel till diskningen? 24. 
Under de senaste 4 veckorna — har Ni a nvänt ytterligare något tvättmedel förutom dem Ni redan har nämnt till d isk- ~ 
ningen? 

25. 

Har Ni något i hemmet för tillfället eller inte? 26. 



F. 1. Vi är intresserade av alla produkter på tvättmedelsmarknaden som husmödrar använder och vi skulle vilja veta om 23. 
Ni h ört talas om ett som heter Jör? 

HÖRT TALAS OM JÖR ( ) HAR INTE HÖRT TALAS OM JÖR ( ) 
Om HÖRT TALAS OM JÖR fortsätt intervjun. Om inte HÖRT TALAS OM JÖR gå direkt till L. 24. 

2. Har Ni själv någon gång använt Jör? 

ANVÄNT JÖR ( ) ALDRIG ANVÄNT JÖR ( ) 
Om ANVÄNT JÖR gå till F. 4. och fortsätt. Om ALDRIG ANVÄNT JÖR fråga F. 3. och gå direkt till K. 1. ±±. 

3. Varför har Ni aldrig använt Jör? 

26. 

27. 

28 
4. När använde Ni sist Jör? DAGAR/VECKOR/MANADER sedan. —1 

G VECKOTVÄTT 

1. Har Ni själv någon gång använt Jör vid veckotvätten? 29. 

ANVÄNT JÖR ( ) INTE ANVÄNT JÖR ( ) 
Om ANVÄNT JÖR fortsätt. Om INTE ANVÄNT JÖR gå till G. 4. 

30. 

2. När använde Ni si st Jör till v eckotvätten? DAGAR' VECKOR/MÅNADER sedan. 

3. Vad tycker Ni om Jör till veckotvätten? 

31 
FÖRDELAKTIGA KOMMENTARER ——-

Vilka egenskaper hos Jör tycker Ni om vid veckotvätten? 
Finns det dessutom någon egenskap hos Jör som Ni tycker om vid veckotvätten" 
Är det ytterligare någon egenskap hos Jör Ni t ycker om vid veckotvätten? 32 

OFÖRDELAKTIGA KOMMENTARER 

Vad är det för något Ni i nte tycker om hos Jör vid veckotvätten? 
Är det dessutom någon annan egenskap Ni i nte tycker om hos Jör vid veckotvätten? 
Är det ytterligare någon egenskap Ni inte tycker om hos Jör vid veckotvätten? 
(Jag förstår att Ni tycker om Jör för veckotvätten, men har Ni någon gång funnit någon liten detalj hos det, som Ni 
inte tycker om vid veckotvätten?) 
(Ni sade, att Ni använt Jör för veckotvätten men inte på senare tid. Varför inte det?) 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 
4. Varför har Ni aldrig använt Jör vid veckotvätt? 

Vilka andra orsaker kan Ni anföra till att inte använda Jör vid veckotvätt? 

41. 

42. 

H. STORTVÄTT 

1. Har Ni själv någon gång använt Jör vid stortvätt? 43. 

ANVÄNT JÖR ( ) INTE ANVÄNT JÖR ( ) 
Om ANVÄNT JÖR fortsätt. Om INTE ANVÄNT JÖR gå till H. 4. 

DAGAR/ 2. När använde Ni sist Jör till stortvätten? VECKOR/MÅNADER sedan. 



3. Vad tycker Ni om Jör till s tortvätten? 41. 

FÖRDELAKTIGA KOMMENTARER 

Vilka egenskaper tycker Ni o m hos Jör när Ni a nvänder den till stortvätten? 
Är det någon annan egenskap hos Jör som Ni tycker om när Ni använder den till stortvätten? 
Är det ytterligare någon egenskap hos Jör Ni t ycker om när Ni använder den till stortvätten? 42. 

43. 

; 44. 

OFÖRDELAKTIGA KOMMENTARER 

Vad är det för något som Ni in te tycker om hos Jör när Ni använder den till stortvätten? ^ 
Är det dessutom någon annan egenskap hos Jör Ni inte tycker om när Ni använder den till stortvätten? —-
Är det ytterligare någon egenskap hos Jör, som Ni inte tycker om när Ni använder den till stortvätten? 
(Jag förstår att Ni tycker om Jör för stortvätten, men har Ni i nte i alla fall någon gång funnit någon liten detalj, som 
Ni tyckte illa om hos Jör när Ni använder den till stortvätten?) 
(Ni s ade, att Ni använt Jör till stortvätten, men inte på senare tid. Varför inte det?) 46. 

47. 

48. 

4. Varför har Ni aldrig använt Jör till stortvätt? 
Vilka andra orsaker kan Ni a nföra till att inte använda Jör vid stortvätten? 4g 

50. 

FINTVÄTT 
1. Har Ni personligen någonsin använt Jör till fintvätt såsom ylle, silke, nylon, rayon och strumpor, skild från annan 51. 

tvätt eller inte? 

ANVÄNT JÖR ( ) INTE ANVÄNT JÖR ( ) 
Om ANVÄNT JÖR fortsätt. Om INTE ANVÄNT JÖR gå direkt till I. 4. 

Hur länge är det sedan Ni senast använde Jör för fintvätt såsom ylle, silke, nylon, rayon och strumpor? 

DAGAR/VECKOR/MÄNADER sedan. 

Vad tycker Ni om Jör till fintvätt såsom ylle, silke, nylon, rayon och strumpor? 

FÖRDELAKTIGA KOMMENTARER 
I vilka avseenden tycker Ni Jör är bra vid fintvätt? 
I vilka andra avseenden tycker Ni Jör är bra vid fintvätt? 
Finns det ytterligare någon egenskap hos Jör, som Ni tycker är värdefull vid fintvätt? 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

OFÖRDELAKTIGA KOMMENTARER 
Vad är det hos Jör som gör att Ni inte tycker om det till fintvätt? 
Vad är det ytterligare hos Jör som gör att Ni inte tycker om det till f intvätt? 
Är det dessutom någon egenskap hos Jör som Ni inte tycker om till fi ntvätt? 
(Jag förstår, att Ni tycker Jör är bra till fintvätt, men har Ni i nte i alla fall någon gång funnit någon liten detalj hos 
Jör, som Ni inte tycker om, när Ni använder Jör till fintvätt?) 
(Ni sade, att Ni använt Jör till fintvätt, men icke på senare tid? Varför inte det?) 

59. 

60. 



4. Varför har Ni aldrig använt Jör till fintvätt? 
Av vilka andra orsaker använder Ni in te Jör till fintvätt? 

61. 

2. Hur länge är det sedan Ni s enaste gången använde Jör till diskning. DAGAR/VECKOR/MÅNADER sedan. 

3. Vad tycker Ni om Jör till diskning? 

FÖRDELAKTIGA KOMMENTARER 

I vilka avseenden tycker Ni Jö r är bra vid diskning? 
I vilka andra avseenden tycker Ni dessutom Jör är bra till diskning? 
Finns det ytterligare någon egenskap hos Jör, som Ni tycker är bra vid diskning? 

4. Varför har Ni aldrig använt Jör till diskning? 
Av vilka andra orsaker använder Ni inte Jör till diskning? 

L. 1. Som sagt var är vi intresserade av alla tvättmedel. Vad anser Ni om priset på Surf? 

62. 

63. DISKNING 

1. Har Ni s jälv någonsin använt Jör till d iskning eller inte? 

ANVÄNT JÖR ( ) INTE ANVÄNT JÖR ( ) 
Om ANVÄNT JÖR fortsätt. Om INTE A NVÄNT JÖR gå vidare till J. 4. 64. 

65. 

66. 

67. 

OFÖRDELAKTIGA KOMMENTARER 

Vad hos Jör gör att Ni i nte tycker om det till diskning? 0g 
Vad är det dessutom hos Jör som gör att Ni i nte tycker om det till diskning? — 
Finns det ytterligare något, som gör, att Ni inte tycker om Jör till diskning? 
(Jag förstår, att Ni tycker Jör är bra till diskning, men har Ni inte i alla fall någon gång funnit någon liten detalj 
hos Jör, som Ni inte tycker om, när Ni använder Jör till diskning?) 
(Ni sade, att Ni använt Jör till diskning, men icke på senare tid. Varför inte?) 69. 

70. 

71. 

K. 1. Några av de husmödrar jag har talat med har upplyst, att de har fått ett provpaket av Jör. Har Ni kanske också 

fått det? 

FÄTT PROVPAKET ( ) ICKE FÄTT PROVPAKET ( ) 

2. Har Ni nyligen själv köpt Jör? 

KÖPT JÖR ( ) ICKE KÖPT JÖR ( ) 

72. 

73. 

Om KÖPT JÖR gå direkt Ull L. 
Om ANVÄNT JÖR och ICKE KÖPT JÖR f ortsätt: 74 

3. Har Ni köpt något annat tvättmedel efter det Ni använt Jör's provpaket? 

JA ( ) NEJ ( ) 

4. Varför köpte Ni i stället för Jör? 

Vilka andra orsaker kan Ni anföra till att köpa i stället för Jör? 

75. 

76. 

77. 

78. 

2. Hur mycket betalar Ni för Surf i butikerna? 

Kommentarer. 

79. 

80. 
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