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Bobarometern visar: Chefen inte
välkommen i fritidshuset

Snart lämnar de flesta svenskar vardagslivet och jobbet för en välförtjänt
semester. Många tillbringar gärna tiden i sitt fritidshus med både släkt och
vänner. Men alla är dock inte välkomna i sommaridyllen. Chefen är den
person som svenskarna helst vill slippa. Även kollegorna får kalla handen när
svenskarna åker till landet. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste
Bobarometer.

I Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer har 1007 svenskar svarat på
frågor om fritidshus och bland annat om vem de inte vill ha besök av när de
är där.

När det nu drar ihop sig till semestertider är det på sin plats att informera
alla chefer om att det är en dålig idé att störa sina medarbetare i
sommarfriden. Ingen är nämligen lika ovälkommen som gäst i fritidshuset
som just chefen. 27 procent av de tillfrågade placerar chefen i topp på listan
av oönskade besökare. Kollegorna kommer på andra plats med 14 procent.

Om man som chef ändå vill komma förbi och bjuda på medhavda bullar i
bersån bör man välja ut en lite äldre medarbetare som värd. För ju äldre man
är, desto mer tycks man vilja umgås med chefen och sina kolleger även på
fritiden. Faktum är att vi, med åldern, blir allt mer välkomnande oavsett vem
det än är som knackar på dörren till fritidshuset. 

– Det är tydligt att fritidshuset är en plats där man vill vara befriad från allt
som har med jobbet att göra. Inte nog med att chefen är minst välkommen
som gäst, arbetskamrater och kollegor tillhör inte heller favoritgästerna.
Däremot tar vi med öppna armar emot vänner, släkt, barn och barnbarn, säger
Bessie Wedholm, presschef på Svensk Fastighetsförmedling.



De vill vi inte ha besök av i fritidshuset – Topp 5

1. Min chef

2. Mina kolleger

3. Mina grannar

4. Övrig släkt

5. Mina svärföräldrar

Urval från Bobarometern maj 2013:

Vem vill du absolut inte få besök av när du är i fritidshuset? Max tre
svarsalternativ.

Antal svarande 621 Totalt 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år

Min chef 27 % 39 % 29 % 20 % 18 %

Mina kollegor 14 % 18 % 12 % 11 % 13 %

Mina grannar 6 % 5 % 9 % 6 % 5 %

Övrig släkt 5 % 6 % 5 % 3 % 4 %

Mina svärföräldrar 3 % 5 % 2 % 3 % 3 %

Mina föräldrar 2 % 3 % 4 % 1 % 0 %

Mina mor-/farföräldrar 1 % 2 % 2 % 2 % 0 %

Mina barn 1 % 2 % 1 % 2 % 1 %

Mina vänner 1 % 1 % 2 % 2 % 2 %

Mina barnbarn 0 % 1 % 0 % 0 % 1 %

Vet ej 9 % 11 % 10 % 9 % 6 %

Alla är
välkomna
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För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Bessie Wedholm, presschef Svensk Fastighetsförmedling
Telefon: 070-298 38 01
E-post: bessie.wedholm@svenskfast.se

Om Bobarometern
Bobarometern är genomförd under februari och mars 2013 i form av en
webbenkät via undersökningsföretaget NORM. Av de 1007 personer som
deltog i undersökningen svarade 621 stycken ja på frågan om de har tillgång
till eller kan tänka sig att äga ett fritidshus. Dessa är de som sedan svarat på
övriga frågor i undersökningen. Undersökningen är statistiskt säkerställd och
riksrepresentativ enligt undersökningsföretaget NORM Research &
Consulting AB. 

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i
Sverige och ingår i bank- och finanskoncernen DNB. Kedjan har idag 1 200
medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige. Bobutikerna
drivs av kedjans 160 franchisetagare. Under 2012 förmedlade Svensk
Fastighetsförmedling drygt 28 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt
kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde av
drygt 44 miljarder kronor.

År 2012 mottog Svensk Fastighetsförmedling utmärkelsen Sveriges bästa
arbetsgivare i employer branding-företaget Universums årliga undersökning. I
Sveriges bästa arbetsgivare är det företagets egna medarbetare som
betygsätter sin arbetsgivare. Läs mer på svenskfast.se.
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