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Julen är högsäsong för grannfejder i villaområdena: 

Så undviker du att bli julens värsta granne! 
 
Om läget kanske har varit lite spänt tidigare är det risk för att det exploderar just under julen. Vi i Villa 
har undersökt vad du ska göra för att undvika att bli julens värsta granne – och i stället bli den bästa! 
 
-Vi vet av erfarenhet att kring jul när stressen är som störst och nerverna som mest spända då hettar det 
gärna till bland grannarna i villaområdena, säger Vi i Villas chefredaktör Camilla von Otter. I villapanelen, 
vår senaste stora undersökning om livet i villa, har vi tagit reda på hur det verkligen ligger till med det. 
 
Detta irriterar sig villaägarna mest över när det gäller grannarna i juletid: 
 
Värsta julgrannen: 
 
1. Festar vilt och stör julfriden (13 %) 
2. Har fula och grälliga utomhusbelysningar (7 %) 
3. Är onyktra när de kommer över och tomtar (6 %) 
4. Skottar igen min garageinfart (6 %) 
5. Skräpar ned i trädgården med julpapper och gamla kartonger (5 %) 
 
-Själv störs jag mest av blinkande julbelysningar, säger Camilla von Otter. Men många villaägare klarar 
sig förstås från allt det här. För 34 procent svarar att deras grannar inte kan göra något alls för att störa 
deras julfrid, säger Camilla von Otter. 
 

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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Vill man bli en riktigt trevlig och uppskattad granne i jul – då ska man satsa på det här. 
 
Bästa julgrannen: 
 
1. Skottar snö även på min uppfart (23 %) 
2. Bjuder på glögg, pepparkakor och andra godsaker (22 %) 
3. Juldekorerar vackert i sin trädgård (16 %) 
4. Är tomte hos mig (8 %) 
5. Lånar ut saker jag glömt att köpa (4 %) 
 
-Om man vill vara en riktigt god granne ska man dock undvika att komma och lussa på Luciadagens 
morgon. Det tycker nämligen bara en procent av villaägarna är kul, säger Camilla von Otter. Och ska man 
göra mig riktigt glad hjälper grannarna mig med snöskottningen! 
 

 
 
Om undersökningen och Vi i Villa 
Totalt har 1 482 villaboende från 20 år och uppåt deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes 
13-26 november 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 tio gånger under 2013 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 undviker du att bli julens värsta granne!” 
 

 
  

http://www.viivilla.se/
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BILAGA 
Tabeller – ”Så undviker du att bli julens värsta granne!” 
Undersökningen genomfördes 13-26 november 2012. 
 
Resultatet finns även nedbrutet på ålder, inkomst, region, barnfamilj och civilstånd. Kontakta oss för mer 
information. 

 

Vad av nedanstående är det värsta dina grannar skulle kunna göra för att förstöra din jul? 

  Total Man Kvinna 

Skotta igen min garageuppfart 82 6,00 % 31 5,00 % 51 6,00 % 

Festa vilt och störa julfriden 192 13,00 % 77 14,00 % 115 13,00 % 

Ha fula och grälliga utomhusbelysningar 110 7,00 % 47 8,00 % 63 7,00 % 

Deras gäster tar min parkeringsplats 34 2,00 % 13 2,00 % 21 2,00 % 

Vara onykter när de kommer över och ”tomtar” 89 6,00 % 27 5,00 % 62 7,00 % 

Grannens barn skryter med att de fått finare julklappar 
än mina 15 1,00 % 7 1,00 % 8 1,00 % 

Skräpa ner, lämna kartonger och papper i trädgården 79 5,00 % 24 4,00 % 55 6,00 % 

Det finns inget som mina grannar kan göra för att 
förstöra min jul 499 34,00 % 188 33,00 % 311 34,00 % 

Inget av ovanstående 381 26,00 % 156 27,00 % 225 25,00 % 

Total 1481 100,00 % 570 100,00 % 911 100,00 % 

 

Vad av nedanstående är det bästa dina grannar skulle kunna göra för att din jul skulle bli ännu trevligare? 

  Total Man Kvinna 

Skotta snö även på min infart 333 23,00 % 130 23,00 % 203 22,00 % 

Vara tomte åt mig och andra i kvarteret 115 8,00 % 45 8,00 % 70 8,00 % 

Bjuda på glögg, pepparkakor eller andra godsaker 327 22,00 % 130 23,00 % 197 22,00 % 

Låna ut saker som jag glömt köpa, till exempel ved eller 
stearinljus 65 4,00 % 23 4,00 % 42 5,00 % 

Juldekorera vackert i trädgården 243 16,00 % 81 14,00 % 162 18,00 % 

Hjälpa till att bära hem granen 3 0,00 % 0 0,00 % 3 0,00 % 

Passa barnen så att jag kan julhandla i lugn och ro 28 2,00 % 9 2,00 % 19 2,00 % 

Skicka julkort till mig 37 3,00 % 17 3,00 % 20 2,00 % 

Komma och lussa på luciadagens morgon 20 1,00 % 4 1,00 % 16 2,00 % 

Inget av ovanstående 309 21,00 % 131 23,00 % 178 20,00 % 

Total 1480 100,00 % 570 100,00 % 910 100,00 % 

 

 


