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Leif GW, Mia Skäringer och Fredrik
Lindström: Här är svenskarnas
drömgrannar

Svenska mordhistorier och humor på värmländska verkar vara något som går
hem hos svenskarna. Svensk Fastighetsförmedlings undersökning
Bobarometern visar nämligen att kändisarna som flest skulle vilja bo granne
med är Leif GW Persson och Mia Skäringer. Därefter följer Fredrik Lindström
och Johan Glans. Undersökningen visar också att stämningen generellt verkar
vara god bland svenska grannar. Majoriteten håller sams och många stör sig
inte alls på de som bor i deras närområde.

Leif GW Persson har i tidigare undersökningar blivit utsedd till svenskarnas



drömgranne. Och Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern,
framtagen via Kantar Sifo, visar att han försvarar sin topplacering. Han är
nämligen den kändis flest vill bo nära. Mia Skäringer hamnar också fortsatt
högt upp på listan. Nykomlingar som placerar sig i topp är Fredrik Lindström
och Johan Glans.

I botten på listan hamnar däremot entreprenören Isabella Löwengrip och
författaren Sigge Eklund. Även Anna Kinberg Batra och Carola Häggkvist
placerar sig långt ned på listan. Bobarometern visar också att David Hellenius
är mer populär bland kvinnor medan männen hellre gärna bor bredvid
Edward Blom. För de unga hamnar Johan Glans och GW på en delad första
plats. Så många som hälften av de äldre föredrar däremot överlägset den före
detta mordutredaren.

God stämning bland svenska grannar
De flesta svenskar verkar ha ett gott öga till sina grannar. Hela 69 procent
uppger nämligen att de aldrig haft en konflikt med någon de bor nära. Endast
sju procent säger att de upprepade gånger bråkat med sina grannar. Var
tredje person stör sig inte heller på något alls bland de som bor i deras
närområde. Samtidigt är höga ljudnivåer och stök i gemensamma utrymmen
det som irriterar mest. 15 procent anser också att det som är störigt när deras
grannar inte hälsar.

– Goda grannrelationer är viktiga för ökad trivsel och det kan vara skönt att
ha någon som håller koll när du reser bort. Men det kan också vara bra när du
överväger att flytta till ett nytt bostadsområde. Vår tjänst Granne med koll gör
det möjligt att låta en granne aktivt närvara vid en bostadsvisning. Grannen
kan då ge svar på det som inte är direkt kopplat till själva bostaden. Eftersom
grannar är en viktig del av boendekvaliteten ger det ett mer personligt
perspektiv på en framtida bostad, säger Tanja Ilic, VD på Svensk
Fastighetsförmedling.

Topplista: Här är svenskarnas drömgrannar
1. Leif GW Persson 35 %
2. Mia Skäringer 27 %
3. Fredrik Lindström 26 %
4. Johan Glans 26 %
5. David Hellenius 18 %
6. Edward Blom 15 %
7. Henrik Dorsin 15 %



8. Per Moberg 13 %
9. Petra Mede 13 %
10. Veronica Maggio 12 %

Läs mer om Granne med koll här: https://www.svenskfast.se/tjanster/granne-
med-koll/

Om Bobarometern:
Bobarometern är genomförd under 2017 i form av en webbenkät via
undersökningsföretaget Kantar Sifo. 1 000 personer deltog i undersökningen
som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

Bilaga

Vilka av följande personer skulle du helst vilja ha som grannar?

Totalt Män Kvinnor

Leif GW Persson 35 % 39 % 31 %

Mia Skäringer 27 % 19 % 35 %

Fredrik Lindström 26 % 27 % 24 %

Johan Glans 26 % 27 % 26 %

David Hellenius 18 % 13 % 22 %

Edward Blom 15 % 20 % 10 %

Henrik Dorsin 15 % 17 % 13 %

Per Morberg 13 % 12 % 13 %

Petra Mede 13 % 14 % 12 %

Veronica Maggio 12 % 14 % 11 %

Kungaparet 11 % 13 % 10 %

Stefan Löfven 11 % 10 % 11 %

Zara Larsson 10 % 11 % 8 %

Maria Montazami 10 % 5 % 14 %

Håkan Hellström 10 % 8 % 12 %
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Mikael Persbrandt 9 % 10 % 8 %

Carola Häggkvist 5 % 6 % 4 %

Anna Kinberg Batra 5 % 5 % 5 %

Little Jinder 5 % 5 % 4 %

Sigge Eklund 4 % 4 % 5 %

Isabella "Blondinbella"   Löwengrip 4 % 4 % 5 %

Har du någon gång hamnat i en konflikt med en granne?

Totalt Män Kvinnor

Ja, flera gånger 7 % 8 % 6 %

Ja, en gång 22 % 20 % 24 %

Nej, aldrig 69 % 70 % 69 %

Vet ej 2 % 2 % 2 %

Vad av följande stör du dig mest på hos en granne? När grannen…

Totalt Män Kvinnor

Är för högljudd 38 % 37 % 39 %

Stökar till i gemensamma utrymmen 20 % 22 % 19 %

Är för påträngande 17 % 16 % 18 %

Inte hälsar 15 % 14 % 16 %

Smiter från gemensamma åtaganden 12 % 13 % 12 %

Är för nyfiken 10 % 9 % 10 %

Är för slarvig 9 % 10 % 8 %

Inte sköter sitt hem/trädgård 8 % 9 % 7 %

Är för inställsam 2 % 2 % 2 %

Jag stör mig inte på någonting 33 % 33 % 33 %

Annat 5 % 6 % 5 %

Vet ej 2 % 2 % 2 %



Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2016
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 30 000 bostäder till ett värde
av 62 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget.
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