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Så firar vi Halloween – fem i topplistan! 
 
Att börja kalla Allhelgonahelgen för Halloween och skaffa sig nya vanor verkar inte riktigt ha slagit 
igenom i Sverige. 37 procent av Sveriges villaägare firar till exempel inte Halloween alls. Det visar en 
ny undersökning från tidningen Vi i Villa. 
 
Bland dem som firar Allhelgonahelgen/Halloween är det att gå till de anhörigas gravar och tända ett ljus 
som toppar listan. Men att ha godis hemma för att ge barnen som skräms har också blivit viktigt. 
 
Så här ser fem i topplistan ut: 
 
1. Jag går till mina anhörigas gravar och tänder ljus (39,4 %) 
2. Jag laddar upp med godis för att ge till barnen som kommer och skräms (21,6%) 
3. Jag skär till en pumpa och ställer ut i trädgården (15,7 %) 
4. Vi brukar fira med en god middag och en liten fest (13,6%) 
5. Jag hjälper barnen att klä ut sig innan de går ut och skräms (5,6%) 
 
Män och kvinnor firar helgen på lite olika sätt.  Hela 43,8 procent av kvinnorna går helst till kyrkogården 
och tänder ljus, medan endas 32,5 procent av männen tycker det är viktigast. 37 procent firar över 
huvud taget inte Allhelgonahelgen/Halloween den 2-4 november. Stockholmarna mest positiva till 
firandet, bland dem svarar endast 30 procent att de avstår från firandet. 
 
-Eftersom jag är trebarnsmamma har jag verkligen fått följa med på resan från Allhelgonahelg till 
Halloween, säger Vi i Villas chefredaktör Camilla von Otter. Barnen tycker det är kul att klä ut sig och 
skrämmas och det är också vackert när alla pumporna lyser i höstmörkret i villaområdena. Men innerst 
inne är jag nog traditionalist och tycker att det allra viktigaste är att gå till gravarna och tända ljus. 
 

 
 
  

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:  
Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa 
Mobil: 070 400 51 45 
Mail: camilla.vonotter@viivilla.se 
www.viivilla.se 
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Om undersökningen och Vi i Villa 
Totalt har 5 328 villaboende från 20 år och uppåt deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes 
11-23 september 2012. Fler siffror följer nedan. Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen 
som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande undersökning inom olika 
aspekter i villalivet och initiativtagare är Vi i Villa. 
 
Vi i Villa är Sveriges största tidning med en räckvidd på ca 2 111 000 läsare. Camilla von Otter är chefredaktör 
och tidningen distribueras gratis tolv gånger under 2012 till samtliga villahushåll i Sverige. Den gedigna 
kunskapen om och kontaktytan med villaägaren leder till intressant, rolig och viktig information. Se även 
www.viivilla.se 
 

 
Bilaga 
Tabeller – ”Så firar vi Halloween” 
 

 
  

http://www.viivilla.se/
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BILAGA 
Tabeller – ”Så firar vi Halloween” 

Undersökningen genomfördes 11-23 september 2012. 

 

Under hösten är det ganska ont om helgdagar. Men en finns: Allhelgonahelgen.  
Den har på senare år också börjat kallas Halloween. 

Hur firar du den? 

  Total   Man   Kvinna   

Jag brukar gå till mina anhörigas grav och 
tända ljus 2097 39,4 % 679 32,5 % 1418 43,8 % 

Vi brukar fira med en god middag och en 
liten fest 725 13,6 % 269 12,9 % 456 14,1 % 

Jag brukar skära till en pumpa och ställa 
ut i trädgården med ljus i 835 15,7 % 212 10,1 % 623 19,2 % 

Jag laddar upp med godis för att vara 
beredd när det kommer barn och skräms 1152 21,6 % 388 18,6 % 764 23,6 % 

Jag hjälper mina barn att klä ut sig för att 
gå ut och skrämmas 300 5,6 % 123 5,9 % 177 5,5 % 

Annat 318 6,0 % 121 5,8 % 197 6,1 % 

Jag firar inte den här helgen alls 1974 37,0 % 927 44,4 % 1047 32,3 % 

Vet inte 61 1,1 % 28 1,3 % 33 1,0 % 

Total 5328 100,0 % 2090 100,0 % 3238 100,0 % 

 


