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Dags för vintertid – många är skeptiska! 
 
Natten till söndagen den 28 oktober ställer vi tillbaka klockan en timme och går över till vintertid. 
Men många är skeptiska till systemet med sommar- och vintertid. 
 
En ny undersökning bland Sveriges villaägare, som tidningen Vi i Villa gjort, visar att väldigt många är 
ointresserade eller skeptiska till att vi byter mellan vinter- och sommartid. 34,1 procent anser att 
systemet är dåligt, 26,5 har ingen åsikt medan endast 39,4 procent tycker att det är bra. 
 
Männen är generellt sett mer positiva än kvinnorna till att byta tid – 47,1 procent tycker att det är bra 
jämfört med 34,4 procent av kvinnorna. Bor man i södra Sverige är man också mer positiv (43,2 
procent), jämfört med 34,3 procent av invånarna i norra Sverige. Mest entusiastiska till sommar- och 
vintertid är Blekingeborna (54,1 procent) medan endast 31,1 av Norrbottningarna gillar systemet. 
 
Varför gör vi då så här och vad är det egentligen bra för? Meteorolog Kjell Lundh, SMHI: 
 
-Sommartid och det faktum att vi då utnyttjar dagsljuset bättre innebär en energibesparing för oss här i 
Norden. I Sydeuropa blir effekten motsatt då luftkonditioneringen jobbar för högtryck under de varma 
ljusa sommarnätterna. Om vi behåller sommartiden året om får vi åtminstone en större 
energiförbrukning på mornarna, eftersom de blir mörka och långa, hur det slår på kvällstid är mer 
osäkert. Kanske det då är lättare att göra som man gjort i Ryssland – ett land med fler tidszoner än hela 
Europa. 2011 bestämde president Medvedev att man skulle behålla sommartiden hela året med 
motiveringen att både människor och kor blir förvirrade och stressade av att behöva ställa om klockorna 
två gånger om året, värst är det antagligen för korna som bara har sin biologiska klocka att lita till. 63 % 
av ryssarna är positiva till detta enligt det ryska forskningsinstitutet Levada. Vad korna tyckte vet vi inte. 
 
-Jag håller med majoriteten av villaägarna, säger Vi i Villas chefredaktör Camilla von Otter. Sanningen är 
att jag faktiskt aldrig förstått vad det här ska vara bra för. Dessutom tycker jag det är svårt att hålla reda 
på hur man ska ställa om klockan. Därför vill jag dela med mig av ett bra tips för hur man ska komma 
ihåg det: På våren ställer jag fram grillen och på hösten ställer jag tillbaka den. Detsamma gäller klockan. 
 

 

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 – ”Dags för vintertid – många är skeptiska” 
 

 
  

http://www.viivilla.se/
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BILAGA 
Tabeller – ”Dags för vintertid – många är skeptiska” 

Undersökningen genomfördes 11-23 september 2012. 

 

Natten mellan lördagen den 27 och söndagen den 28 oktober ställer vi tillbaka klockan en timme och 
övergår till vintertid.  

Vad tycker du om det? 

  Total   Man   Kvinna   

Jag tycker systemet med sommar- och 
vintertid är bra 2099 39,4 % 984 47,1 % 1115 34,4 % 

Jag tycker systemet med sommar- och 
vintertid är dåligt 1817 34,1 % 641 30,7 % 1176 36,3 % 

Jag har ingen direkt åsikt om det 1412 26,5 % 465 22,2 % 947 29,2 % 

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

 

Blekinge   Norrbotten   

59 54,1 % 59 31,1 % 

24 22,0 % 76 40,0 % 

26 23,9 % 55 28,9 % 

109 100,0 % 190 100,0 % 

 

Nord   Syd   Väst   Öst   

355 34,3 % 745 43,2 % 322 35,6 % 677 40,6 % 

394 38,1 % 523 30,3 % 351 38,8 % 549 33,0 % 

285 27,6 % 456 26,5 % 231 25,6 % 440 26,4 % 

1034 100,0 % 1724 100,0 % 904 100,0 % 1666 100,0 % 

 


