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Carina Berg är svenskarnas favoritsambo
Carina Berg har haft ett framgångsrikt år i TV-rutan och nu är det dags för
nästa utmärkelse. I en undersökning som genomförts av Svensk
Fastighetsförmedling har nämligen programledaren utsetts till svenskarnas
favoritsambo inför 2013. Carina Berg tog första platsen före Prinsessan
Madeleine och Gina Dirawi. Minst populär som sambo är Hollywoodfrun
Gunilla Persson.
När svenskarna själva får välja vem de helst skulle vilja flytta ihop med under
år 2013 är Carina Berg alltså segraren. Hon fick hela 17 procent av rösterna i
den helt färska undersökningen som presenteras av Svensk
Fastighetsförmedling i dag. Carina Berg följs av Prinsessan Madeleine (14
procent) och programledaren Gina Dirawi (11 procent) som alla tar plats på
topp-3 bland svenskarnas favoritsambos.
Carina Berg är populär hos båda könen och toppar listan bland kvinnorna
med 13 procent av rösterna. Hon följs av André Pops och Ola Rapace (båda
med 11 procent) samt Mikael Persbrandt (10 procent). Männen å andra sidan
föredrar först och främst Prinsessan Madeleine (26 procent) följt av Carina
Berg med 21 procent samt Noomi Rapace och Gina Dirawi, båda med 17
procent.
Minst populär är Hollywoodfrun Gunilla Persson som endast 1 procent av
svenskarna vill dela hem med. Inte heller programledaren Roberg Aschberg (2
procent) eller artisten Camilla Henemark (2 procent) är särskilt populära
sambos bland svenskarna.
– Carina Berg är verkligen folkkär och har tagit steget in i de svenska
hemmen, bokstavligt talat. Även Sarah Dawn Finer hamnade högt upp på
listan, vilket säkert kan hänga ihop med att hon var årets julvärd vilket brukar
borga för hög ”mysfaktor”, säger Bessie Wedholm, presschef på Svensk
Fastighetsförmedling.

För hela listan se bifogad pdf.

För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Bessie Wedholm, presschef Svensk Fastighetsförmedling
Telefon: 0702-98 38 01
E-post: bessie.wedholm@svenskfast.se

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under vecka 51, december 2012, i form av en
webbenkät via undersökningsföretaget Novus. Antalet svarande är 1397
personer och resultaten är statistiskt säkerställda.

Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i
Sverige och ingår i bank- och finanskoncernen DnB. Kedjan har idag över 1
200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i Sverige.
Bobutikerna drivs av våra 160 franchisetagare. Under 2011 förmedlade
Svensk Fastighetsförmedling drygt 30 000 villor, fritidshus och bostadsrätter
samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett förmedlingsvärde
av drygt 45 miljarder kronor. Läs mer på www.svenskfast.se.
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