
Hen tar svenskarna helst en löprunda med
Zlatan Ibrahimovic är den person som svenskarna helst skulle vilja ha som sällskap under en joggingtur. Det visar Stadiums årliga
undersökning om svenskarnas tränings- och motionsvanor som genomförs av Sifo. På andra plats hamnade Charlotte Kalla, tätt följd av Leif
GW Persson.

I samband med att Göteborgsvarvet går av stapeln i helgen, släpper Stadium resultatet ur en Sifoundersökning där svenskarna bland annat har fått svara på
en fråga om vilken känd svensk person som de helst skulle vilja jogga med.

– Det är en härlig blandning av välkända ansikten på topplistan med allt från sportprofiler till en kriminolog och en kunglighet. Men det viktigaste är såklart
inte att jogga med en kändis utan göra något som man själv tycker är kul – för vi mår alla bra av att röra på oss, säger Angelica Larsson, pressansvarig på
Stadium.

Kändisarna som vi helst tar en joggingrunda med
1. Zlatan Ibrahimovic 
2. Charlotte Kalla
3. Leif GW Persson

Delad fjärdeplats: Gunde Svan, Edward Blom och Kung Carl XVI Gustaf

Stadiums undersökning visar också att löpning är den tredje populäraste träningsformen i Sverige, efter gång och styrketräning.

De mest populära träningsformerna i Sverige
1. Gång/promenad, med eller utan stavar
2. Styrketräning 
3. Löpning/joggning
4. Gruppträning/pass
5. Cykel

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 1 till 14 december 2017. Totalt medverkade 1010 personer i undersökningen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Angelica Larsson, PR och informationsansvarig, Stadium
angelica.larsson@stadium.se, 070–580 39 31

Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse har företaget cirka 170 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår
dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 800 anställda och omsättningen 2016/2017 var cirka 5,3 miljarder kronor exklusive moms.
Företaget ägs av bröderna Ulf och Bo Eklöf med familjer samt Ikano S/A. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla. www.stadium.se.


