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Ny undersökning visar vad villaägarna tycker om nyårsfyrverkerierna: 

Få köper fyrverkerier  

– de flesta nöjer sig med att titta på andras! 
 
När det brakar till och himlen skimrar av alla fyrverkerier på nyårsafton är det faktiskt bara elva 
procent av villaägarna som köpt egna pjäser. Resten njuter av vad grannarna åstadkommer. 
 
-I vår nya villapanelundersökning ville vi ta reda på vad Sveriges villaägare egentligen tycker om 
traditionen med nyårsfyrverkerier. Det verkar som om det blir vanligare och vanligare – men det är alltså 
en minoritet som står för kalaset, säger Vi i Villas chefredaktör Camilla von Otter. Men å andra sidan 
satsar de rejält.  
 
 Vid nyår är det högsäsong för fyrverkerier. Vad tycker du om det? 
 
1. Köper inga fyrverkerier utan nöjer mig med att titta på andras (42 %) 
2. Tycker inte om fyrverkerier eftersom de skrämmer djur (21 %) 
3. Köper alltid fyrverkerier, de hör till nyåret (11 %) 
4. Fyrverkerier skadar miljön (10 %) 
5. Tycker inte om fyrverkerier eftersom de är farliga (9 %) 
 
Hela 40 procent av villaägarna är alltså av olika skäl rena motståndare till fyrverkerier – trots det  
säljs det fyrverkerier för cirka en kvarts miljard kronor per år. Huvuddelen av försäljningen sker i 
storstäderna, medan norrlänningarna toppar statistiken över flest köpta fyrverkerier per person.  
Kiruna ligger etta på fyrverkeritoppen i Sverige, enligt Thomas Wetterström, vd för Hammargrens 
Pyroteknik AB. 
 
 

 
Om undersökningen och Vi i Villa 
Totalt har 1 549 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 

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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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 – ” Få köper fyrverkerier – de flesta nöjer sig med att titta på andras!” 
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BILAGA 
Tabeller – ”Få köper fyrverkerier – de flesta nöjer sig med att titta på andras!” 
Undersökningen genomfördes 13-26 november 2012. 
 
Resultatet finns även nedbrutet på ålder, inkomst, region, barnfamilj och civilstånd. Kontakta oss för mer 
information. 

 

Vid nyår är det högsäsong för fyrverkerier. Vad anser du om det? 

  Total Man Kvinna 

Jag köper alltid fyrverkerier då jag anser det viktigt för att 
skapa den riktiga nyårskänslan 172 11,00 % 83 14,00 % 89 9,00 % 

Jag köper inte egna fyrverkerier utan nöjer mig med att 
titta på andras 655 42,00 % 275 46,00 % 380 40,00 % 

Jag tycker inte om fyrverkerier då de är farliga 133 9,00 % 37 6,00 % 96 10,00 % 

Jag tycker inte om fyrverkerier då de skrämmer djur i 
grannskapet 332 21,00 % 105 17,00 % 227 24,00 % 

Jag tycker inte om fyrverkerier då de skadar miljön 160 10,00 % 60 10,00 % 100 11,00 % 

Har ingen uppfattning 97 6,00 % 43 7,00 % 54 6,00 % 

Total 1549 100,00 % 603 100,00 % 946 100,00 % 

 


