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PRESSMEDDELANDE 
Lidingö den 28 maj 2013 

 
Så tycker villaägarna om sina grannar: 

 

Här är irritationsmomenten 

i de svenska villaområdena 
 
Hur står det till med grannsämjan? Vi i Villas nya undersökning villapanelen visar att tre procent av 
Sveriges villaägare inte gillar sina grannar medan alla andra tycker att det funkar rätt bra. Vad man 
helst vill ha av grannarna: Hjälp! 
 
Under sommarhalvåret umgås vi mer utomhus och det sätter grannsämjan på mycket hårdare prov än 
under vintern då man knappast ses. Vad irriterar sig då villaägarna mest över hos sina grannar så här 
års? 
 
Irritationstoppen: 
 
1. Lösa hundar som kommer in på tomten och förorenar (12%) 
2. Kör gräsklipparen i tid och otid (8%) 
3. Festar vilt så man inte kan sova med öppet fönster (5%) 
4. Spelar hög musik (3%) 
5. Lediga barn som tjoar och tjimmar och stör friden (3%) 
6. Grannarnas gäster tar min parkeringsplats (2%) 
7. Grillar så det osar in på min tomt (1%) 
 
Hela 56 procent av Sveriges villaägare säger dock att det inte retar sig på sina grannar alls. 
 
-Det är naturligtvis jättebra, men en överraskande hög siffra, säger Vi i Villas chefredaktör Camilla von 
Otter. Vi har mycket kontakt med villaägarna och jag trodde nog att problemen var större.  
 

  

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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Hur ser då umgänget mellan grannarna ut? Det viktigaste är att vara hjälpsam och titta till huset. 
 
Så tycker vi om våra grannar: 
 
• De är snälla och ser till huset när vi är borta (49%) 
• Vill inte umgås mer med dem än en enstaka fika då och då (40%) 
• Tycker bra om grannarna och umgås mycket med dem (23%) 
• Bra att låna saker av (11%) 
• Ger goda råd (9%) 
• Vi har sommarfester tillsammans (7%) 
 
Tre procent tycker inte alls om sina grannar och vill över huvud taget inte ha någonting med dem att 
göra. 
 
Är då grannarna lika hjälpsamma när det verkligen gäller? Ja, det verkar faktiskt så. För det första en 
villaägare tänker på när huset blir tomt är att be grannarna om hjälp att titta till det, 61 procent gör så. 
För semestertider är också inbrottstider. Här är villaägarnas bästa tips för att skydda sig. 
 
Så undviker vi inbrott: 
 
• Grannarna tittar till huset (61%) 
• Larm (38%) 
• Goda vänner tömmer brevlådan (35%) 
• Timer som tänder och släcker ljuset (30%) 
• Lite sopor i tunnan och lite tvätt på strecket (2%) 
 
Så många som fem procent av villaägarna är dock optimister och hoppas på det bästa när de reser bort. 
 
Grannsämjan verkar alltså god – men är den så god att man kanske till och med är beredd på att flytta 
ihop med sina grannar och bo kollektivt? 64 procent är direkt avvisande till kollektivboende och bland 
dem som skulle kunna tänka sig det vill i så fall 20 procent bo ihop med sina goda vänner. 
 
Inställningen är ungefär densamma till generationsboende. 41 procent tycker det verkar jobbigt och vill 
vara för sig själva medan 29 procent inte har någon åsikt. 
 
-Jag skulle själv mycket väl kunna tänka mig att bo i ett kollektiv, säger Vi i Villas chefredaktör Camilla 
von Otter. Men det är förstås en tanke som måste få tid på sig att mogna. 
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Om undersökningen och Vi i Villa 
Totalt har 1 473 respektive 1 515 villaboende från 20 år och uppåt deltagit i undersökningen. Undersökningen 
genomfördes 16–28 april 2013. 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 2 084  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 irritationsmomenten i de svenska villaområdena” 

  

http://www.viivilla.se/
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BILAGA 
Tabeller – ”Här är irritationsmomenten i de svenska villaområdena” 
Undersökningen genomfördes 16-28 april 2013. 
 
Resultatet finns även nedbrutet på ålder, inkomst, region, barnfamilj och civilstånd. Kontakta oss för mer 
information.  

 

Eftersom man är ute så mycket på sommaren blir kontakten med grannarna mer intensiv.  
Vad tycker du om dina grannar? 

 Total Man Kvinna 

Jag tycker bra om mina grannar och vi umgås 
mycket, särskilt på sommaren 

350 159 191 

 23% 25% 22% 

Jag tycker det är bra att kunna låna saker av 
grannarna 

162 72 90 

 11% 11% 10% 

Jag tycker det är bra att få goda råd om skötseln 
av huset av grannarna 

130 62 68 

 9% 10% 8% 

Vi har sommarfester tillsammans med grannarna 112 56 56 

 7% 9% 6% 

Grannarna är snälla och ställer upp och ser till 
huset när vi är bortresta 

748 320 428 

 49% 51% 48% 

Jag kan tänka mig att ta en fika då och då men 
inte umgås mycket mer än så 

607 241 366 

 40% 38% 41% 

Jag tycker inte om mina grannar och vill inte ha 
något med dem att göra 

46 22 24 

 3% 3% 3% 

Inget av detta 146 47 99 

 10% 7% 11% 

Total 1515 630 885 
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När livet levs mycket utomhus uppstår också störningar. Vad retar du dig mest på? 

 Total Man Kvinna 

Hundar som springer lösa och kommer in på min 
tomt och förorenar 

188 81 107 

 12% 13% 12% 

Grannar som kör gräsklipparen i tid och otid 120 48 72 

 8% 8% 8% 

Grannar som festar vilt så jag inte kan sova med 
öppet fönster 

72 22 50 

 5% 3% 6% 

Grannar som spelar musik högt så att Sommar, 
sommar, sommar" ekar i hela villaområdet 

51 22 29 

 3% 3% 3% 

Lediga barn som tjoar och tjimmar dagarna i ända 
och stör friden 

49 15 34 

 3% 2% 4% 

Grannarnas gäster parkerar sina bilar på min 
vanliga plats 

35 11 24 

 2% 2% 3% 

Grannar som grillar så det osar in i min trädgård 17 6 11 

 1% 1% 1% 

Besökare som slänger sopor i min soptunna 16 8 8 

 1% 1% 1% 

Grannar som spelar olika spel så att bollar och 
annat far in i min trädgård 

3 2 1 

 0% 0% 0% 

Annat 123 43 80 

 8% 7% 9% 

Jag retar mig inte på mina grannar 841 372 469 

 56% 59% 53% 

Total 1515 630 885 
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När man är bortrest är många oroliga för att det ska bli inbrott.  
Hur skyddar du huset när du inte är hemma? 

 Total Man Kvinna 

Jag ber grannarna att titta till huset 901 376 525 

 61% 63% 60% 

Goda vänner tömmer brevlådan 518 190 328 

 35% 32% 37% 

Jag ser till att det ligger lite sopor i soptunnan 24 10 14 

 2% 2% 2% 

Jag hänger ut tvätt till torkning 29 2 27 

 2% 0% 3% 

Jag har timer som tänder och släcker ljuset 443 164 279 

 30% 28% 32% 

Jag har larm 561 250 311 

 38% 42% 35% 

Annat 103 43 60 

 7% 7% 7% 

Jag är inte orolig för inbrott utan hoppas på det 
bästa 

68 30 38 

 5% 5% 4% 

Total 1473 596 877 

 


