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Bilaga 1.
enska Gallupinstitutet, Stockholm.
Stureby -- u ndersökning mars 1944»
• Vad slags köksspis har Ni?
. Gasspis med polettmätare

••• gasspis med räkningsmätare

... elspis

• annan spis
• Om gasspis: hur många lågor?

Om elspis: hur många kokplattor? • ••••

. Är Er gasspis försedd med bakugn?

Är Er elspis försedd med bakugn?

• • • ja

• • • nej

• • • ja

... nej

. Är spisen försedd med värmeskåp eller har Ni löst värmesKåp? ••• ja
. Har Ni annan anordning för matlagnir^? ••• ja

... nej

••• nej

Om ja: vilken

.

Finnes varmvatten? ••• Cw ... Gasv.w ... elv.w ... ingendera
Kommentar:
. Lagar Ni maten själv? ••• ja
. Är Ni nöjd med E r spis? ••• ja

••• nej
... nej

.*• vet inte

. Har Er spis några speciella fördelar framför andra sorters spisar, som Ni kän
ner till? ... ja

... nej

Om ja: Vilka fördelar har då Er spis?
. Anser Ni Br spis sämre än någon annan sorts spis? ....ja

vet inte
...nej

... vet inte

Om ja: På vad sätt?
. Äter alla familjemedlemmarna middag samtidigt? ... oftast
Kommentar:

...sällan ... aldrig
•

Gör Ni någonting särskilt för att nedbringa förbrukningen av gas/ström vid mat
lagningen? .... ja

... nej

Om ja: I så fall vad? Öppet svar:
Å.
B.
C.
B.
E.
F.

...
...
...
...
...
•••

använder litet vatten vid kokning
har bak och ugnsmat samna dag
Blötlägger ex. ärter (bönor)
avslutar långkok i ugnen
begagnar värmeskåp (koklåda)
begagnar varmv atten vid kok etc . (forts.)
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G.
H.
I.
J.
K.
L.

. b e g a g n a r sparlågan för färdigkokning
••• kokar in te på stekbrännaren
. . . har låga och vida kärl
... har planslipade kärl
• • • kokar så mycket som möjligt på en k okplatta
••• har lagom stora kokkärl

När bakade Ni senast? i •••• dags

... för mer än 8 dagar sedan ••• bakar aldrig

När langade Ni ugnsmat senast?
i « ... dags

. . . för mer än 8 dagar sedan

. . . . lagar aldrig ugnsmat

Kommentar:
Om bak och ugnsmat samma dag för mindre än 8 dagar sedan:
Varför samma dag? ... spara

... annat skäl

Kommentar:
Begagnar Ni värme skåp, koklåda e.d.?
. . . värmeskåp

. . . koklåda e. d.

. . . bådadera

. . . ingetdera

Avslutar Ni kokning av ärter och bruna bönor i ugn, koklåda e.d.

... ja ....nej

Kommentar :
Har Ni sett någon av dessa broschyrer? ... Elverkets ...Gasverkets ...ingendera
Kommentar: • t
Endast till husmödrar med enl. 1 f tilling till centralvarmvatten (ej gasvärmt
eller el.värmt w)
Begagnar Ni varmvatten vid natlagningen? ... till all slags na ti agn ing
... till viss matlagning

... nej

Om beg agnar till all slags matlagning: Varför? ... spara

... annat skäl

Om be gagnar endast till viss matlagning: till vad slags matlagning?
Om e j begagnar: Varför?
Till husmödrar med g asspis:
Brukar Ni koka på stekbrännaren: ... aldrig
Kommentar:

••• ibland

••• ofta
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[ Till husmödrar med elspis.
Iro alla, en del eller inga av Edra kokkärl planslipade? ... alla...en del ..inga
, När Ni lag a de middag senast, kommer Ni då ihåg, om Ni då kokade på en eller flera
i plattor? ... en platta ... flera plattor ... i ugnen
Kommentar :
, Till samtliga

(alltså inga personer i enfamiljsvillor)

hyresgäster

; Påverkade Ni valet av pis? ...ja

... hade möjlighet men gjorde det inte

... hade inte möjlighet
Till ägare av en- och tvåfamil.jshus:
. Har Ni haft spisen sedan den var ny? ... ja
Om ja: V em bestämde då valet av spis?

... nej

Var det Ni själv, Er fru eller "bygg

mästaren? ... själv ... frun ... "byggmästaren ... vet inte
. Varför valdes just den spisen? •.
• Om i nte husmodern: Vad slags spis tror Ni att Er fru hade velat ha?
. . . El

. . . Gas

Annat

. . . vet inte

Kommentar.
Till samtliga ägare av hyreshus:
. Var det Ni själv eller byggmästaren som b estämde, att Ni fick just den spisut
rustningen i fastigheten? ... ägaren

... byggmästaren

... vet inte

. Om ä ^ren: Varför valdes just den spisen?
/Wt

t- v

Familjen består av: ... hustru .... st. barn
Lägenheten är belägen i
Lägenheten består av: ..
Hembiträde .... finnes
Mannens yrke:
Adress:

... st. övriga

. . . . 1-fam. . . . 2-fam.villa . . . hyreshus
s t . rum plus kök (kokvrå) och . . . ha l l (tambur)
... finnes inte
Namn:
hyresvärd ... hyresgäst

Intervjuare:

Datum:
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Hur jag sköter
min ELSPIS
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Se här hur Ni kan
spara pengar och göra
landet en tjänst.
STOCKHOLMS GASVERK

