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Ny undersökning om julstressen i villaområdena: 

Här är värsta hoten mot julfriden – de flesta vill helst åka bort! 
 
En ny undersökning som Vi i Villa gjort tar tempen på julstämningen i de svenska villorna. Här finns 
många orosmoment och faktiskt också sådant som är rent farligt. Då längtar man till – fjällen. 
 
-I vår nya villapanelundersökning är det endast tretton procent som svarar att inget kan förstöra deras 
jul, säger Vi i Villas chefredaktör Camilla von Otter. Resten känner hur julstressen ligger på lut. 
 
Julen är till stor del förväntningarnas högtid. Vad kan då förstöra den? 
 
Värsta julen: 
 
1. Julstressen med alla måsten (41 %) 
2. Gräl inom familjen (34 %) 
3. Brist på snö (32 %) 
4. För dyra julklappar (13 %) 
5. Man måste resa och hälsa på släkten när man helst vill vara hemma och slappa (11 %) 
6. Man måste träffa släktingar man inte gillar (9 %) 
 
 
Julen är också den farligaste högtiden då det inträffar många olyckor.  
 
Detta är villaägarna mest rädda för: 
 
1. Många levande ljus ökar risken för eldsvåda (36 %) 
2. Bilfärden till släkt och vänner kan bli farlig på grund av dåligt väder (18 %) 
3. Det kan bli inbrott när vi är borta (9 %) 
 

  

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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Julstressen kan till slut bli så stor att man kanske helst vill åka bort från alltsammans. 30 procent av 
villaägarna kan inte tänka sig det, men resten önskar sig i så fall att åka till: 
 
1. Svenska fjällen (17 %) 
2. Ett solresemål (15 %) 
3. Thailand (11 %) 
4. Kanarieöarna (7 %) 
5. Sydafrika (6 %) 
 
-Jag tillhör själv dem som tycker om att åka bort över julen, säger Camilla von Otter. I år blir det Florida 
för mig och familjen, vi ska byta hus med en familj som bor där. 
 

 
Om undersökningen och Vi i Villa 
Totalt har 1 480 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 – ”Här är värsta hoten mot julfriden - de flesta vill helst åka bort!” 

 
  

http://www.viivilla.se/
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BILAGA 
Tabeller – ”Här är värsta hoten mot julfriden - de flesta vill helst åka bort!” 
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 tycker du förstör en trevlig jul? 

  Total Man Kvinna 

Mycket snö så man måste skotta hela tiden 99 7,00 % 58 10,00 % 41 5,00 % 

Brist på snö 474 32,00 % 204 36,00 % 270 30,00 % 

Känner sig tvingad att träffa släktingar som man inte gillar 129 9,00 % 41 7,00 % 88 10,00 % 

Måste äta mat som man inte tycker om 17 1,00 % 5 1,00 % 12 1,00 % 

Känner sig tvingad att köpa julklappar man inte har råd 
med 194 13,00 % 65 11,00 % 129 14,00 % 

Måste resa till släkten när man helst vill vara hemma och 
ta det lugnt 163 11,00 % 67 12,00 % 96 11,00 % 

Barnen gillar inte sina julklappar 98 7,00 % 34 6,00 % 64 7,00 % 

Gräl inom familjen 510 34,00 % 189 33,00 % 321 35,00 % 

Julstressen – att det är så många ”måsten” 606 41,00 % 244 43,00 % 362 40,00 % 

Det finns inte något som kan förstöra min jul 197 13,00 % 75 13,00 % 122 13,00 % 

Inget av ovanstående 166 11,00 % 59 10,00 % 107 12,00 % 

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

 

Julen är fridens högtid – men den kan också vara farlig. Är det något särskilt du är rädd för i samband 
med julfirandet. 

  Total Man Kvinna 

Många levande ljus ökar risken för eldsvåda 536 36,00 % 218 38,00 % 318 35,00 % 

Barnen kan skada sig när de leker för häftigt med sina nya 
spännande julklappar 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

För mycket mat och alkohol kan ge akuta 
sjukdomstillstånd 16 1,00 % 5 1,00 % 11 1,00 % 

Det kan bli inbrott när vi är bortresta 128 9,00 % 53 9,00 % 75 8,00 % 

Bilfärden till släktingar och vänner kan bli farlig på grund 
av dåligt väder 265 18,00 % 63 11,00 % 202 22,00 % 

Jag är inte rädd för någonting i samband med julfirandet 406 27,00 % 177 31,00 % 229 25,00 % 

Inget av ovanstående 129 9,00 % 54 9,00 % 75 8,00 % 

Total 1480 100,00 % 570 100,00 % 910 100,00 % 
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Om du fick möjlighet att åka bort över julen, vart skulle du helst åka? 

  Total Man Kvinna 

Svenska fjällen 250 17,00 % 85 15,00 % 165 18,00 % 

Norska fjällen 23 2,00 % 8 1,00 % 15 2,00 % 

Alperna 68 5,00 % 25 4,00 % 43 5,00 % 

Annan skidort 6 0,00 % 1 0,00 % 5 1,00 % 

Thailand 161 11,00 % 70 12,00 % 91 10,00 % 

Sydafrika 91 6,00 % 45 8,00 % 46 5,00 % 

Kanarieöarna 101 7,00 % 44 8,00 % 57 6,00 % 

Annat solresmål 224 15,00 % 79 14,00 % 145 16,00 % 

Annat resmål 118 8,00 % 54 9,00 % 64 7,00 % 

Jag skulle inte åka bort över julen 438 30,00 % 159 28,00 % 279 31,00 % 

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

 

 


