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Hälften av Sveriges villaägare har problem med tekniken hemma: 

Här är de värsta teknikfällorna! 
 
Ny teknik har inneburit en hemmarevolution för de flesta av oss. Men hur funkar det egentligen? 
Uppenbarligen inget vidare eftersom femtio procent av villahushållen har problem med den nya 
tekniken. 
 
I den stora undersökningen villapanelen, som Vi i Villa just genomfört, beskriver de svenska villaägarna 
sina problem med den nya tekniken. Störst besvär ställer långsamma uppkopplingar till med. 
 
-Jag är inte alls överraskad av att villägarna tycker att de nya teknikprylarna strular, säger Vi i Villas 
chefredaktör Camilla von Otter. Min erfarenhet är att de oftast ser bra ut hos leverantören, men när de 
kommer hem uppstår en massa problem med att få dem att fungera.  
 
Detta är teknikfällornas 10 i Topp: 
 
1. För långsamma uppkopplingar 22,6% 
2. Jag fattar inte riktigt hur grejorna fungerar 11,9% 
3. För många teknikprylar gör att man inte hinner med att umgås 11,0% 
4. Ständiga problem med uppkopplingen 9,6% 
5. För gamla grejor 9,0% 
6. Jobbigt med så många teknikleverantörer 6,8% 
7. Jag fattar inte hur jag ska lagra mina bilder 5,6% 
8. För få datorer 2,3% 
9. För få TV-apparater 1,9% 
10. Jag får inte igång TV:n! 0,6% 
 
-Många är inne på att tekniken börjar ta över alltför mycket hemma, säger Camilla von Otter. Därför 
frågade vi också om vad man skulle göra om man fick mer tid till annat. Det är då lite intressant att 
notera att ha sex verkar vara något roligare än att måla, men inte lika kul som att sy. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Detta skulle vi göra i stället om vi hade färre teknikprylar hemma: 
 
1. Tala och diskutera med varandra 32,4% 
2. Lösa korsord 22,2% 
3. Snickra 19,0% 
4. Spela spel 17,7% 
5. Laga mat 15,5% 
6. Sy 14,9% 
7. Ha sex 14,2% 
8. Måla 12,7% 
9. Sticka 9,6% 
10. Lägga pussel 8,3% 
 
 

 
Om undersökningen och Vi i Villa 
Totalt har 1 750 villaboende från 20 år och uppåt deltagit i undersökningen. Undersökningen genomfördes 
16–29 september 2013. 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 
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