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1. Vilka sporter intresserar dig mest att se på TV? Välj max tre (3) st.
100%
90%
80%

Procent

70%
60%

52,4%

46,5%

50%
40%

32,9%

30%
20%
10%
0%

16,3% 14,0% 16,5%

16,3%
3,0%

1,0%

0,8%

Antal svarande: 780 st

15,7%

15,0%
3,5%

3,0%

4,2%

2,1%

12,3%
4,1%

5,5%

Annan sport man gärna ser på TV:

Cykling

Orientering

Amerikansk fotboll

Rugby

Curling

Konståkning

Mountainbike

Segling

Snooker

Crossfit

Rodd

Trav

Badminton

Dans

Speedway

Volleyboll

Aikido

Biljard

Boxning

Bågskytte, skytte i övrigt

Dart

Extremsporter

Hästsport

Kampsport

Klättring

Lacrosse

Multisport

NFL

Padel

Rally

Schack

Skridskor

Squash

Surfing

Swimrun

Truppgymnastik

Varmluftsballong

Vattenskidor

2. Vilka sporter intresserar dig mest att uppleva live? Välj max tre (3) st.
100%
90%
80%

Procent

70%
57,6%

55,3%

60%
50%
40%
30%

10%
0%

19,3%

16,6%

20%
6,0%

5,1%

9,6% 10,2%
2,6%

0,6%

Antal svarande: 780 st

7,7%

3,5%

9,3%

5,3%

1,3%

5,0%

6,7%

5,3%

9,5%

Annan sport man gärna ser live:

Cykel

Orientering

Amerikansk fotboll

Rugby

Padel

Crossfit

Dans

Konståkning

Speedway

Volleyboll

Badminton

Curling

Mountainbike

Segling

Trav

Aikido

Beachvolleyboll

Boxning

Bäågskytte, övrigt skytte

Dressyr

Downhill

Fitness

Fäktning

Hästsport

Judo

Kampsport

Kitesurfing

Klättring

Konstsim

Lacrosse

NFL

Rally

Rodd

Simhopp

Styrketräning

Swimrun

Truppgymnastik

Varmluftsballong

Vattenskidor

3. Vilka sporter tycker du personligen att ditt företag borde sponsra/samarbetamed mest?
Välj max tre (3) st.
100%
90%
80%

Procent

70%
60%
50%

44,8%
37,4%

40%
30%
20%
10%
0%

4,7%

5,2%

8,7%
2,5%

1,0%

Antal svarande: 775 st

9,2%

14,7%

15,4%

10,0%
1,0%

10,2%

13,6% 13,1%
5,0%

2,2%

6,5%

2,7%

Andra sporter/verksamheter du personligen tycker att din arbetsgivare borde sponsra:

Cykel
Barn- och ungdomsverksamhet
Padel
Trav
Amerikansk fotboll
Boxning
Segling
Triathlon
Aikido
Bågskytte
Fitness
Hinderbanesporten (Obstical Course Race)
Klättring
Lacrosse
Löpning
Multisport
Roller derby
Speedway
Truppgymnastik
Varmluftsballong

Orientering
Dans
Rugby
Ungdomsidrott
Badminton
Rodd
Swimrun
Volleyboll
Bandy
Crossfit
HCP-idrott
Innebandy
Konstsim
Lokal ungdomsidrott
Mountainbike
Rally
Skytte
Stora löpevent
Utbildning och jämställdhet
Vattenskidor

Övriga kommentarer:
Kommuner ska inte sponsra vuxnas intressen.
Arbete för och med barn och ungdom är viktigt, bredden
viktigare än en enskild sport.
Jag ser inte att sponsring av sport skulle tillföra oss något.
Sponsrar gärna våra lokala idrotter. Så blir fler än 3 till
antal.
Padel är en sport som växer, många provar på och spelar.
För en i sammanhanget billig penning kan man få mycket
publicitet i dessa sporter.
Breda idrotter med många utövare. Fångar på så sätt upp
ett brett samhällsengagemang.
Mindre klubbar som behöver hjälp i stället för dom stora
framgångsrika som redan har hur många sponsorer som
helst.
Rugby är en växande sport som förespråkar respekt och
gott uppförande både på och av planen.
Vi har konernpolicybeslut på att inte sponsra sport.
Firman är så liten att sponsring inte är aktuell.
All sponsring handlar om utveckling av våra ungdomar.
Banor kostar att underhålla, bidrag skulle kunna göra golfmedlemskap billigare och därmed locka fler utövare.
Jag tror inte att reklam i dessa sammanhang ger någon
merförsäljning för entreprenadsföretag.
Allt som har med energibesparing och hållbarheten borde
alla företag i branschen vara intresserade av.
Fotboll, hockey och innebandy har stora sponsorer och
tycker man syns mer i idrotter som inte är lika stora.
Fotboll och ishockey får alldeles för mycket pengar/betalar
alldeles för höga löner/övergångssummor. Hellre friluftsaktiviteter och ”företagsidrott”/korpidrott för alla i stället för
en elit.
Lokalt förankrade alternativ.
Hårt arbete, laganda och mycket action.
Tennis passar väl in med vår profil.
För alla åldrar.

Lokal ungdomsverksamhet.
Stora lagsporter.
Alt att pengarna går direkt till ungdomsidrott.
Båda barnen spelar fotboll därav valet av sport att sponsra.
I ridsport finns inte så mycket byggföretag som sponsrar
tycker jag.
Förhoppningsvis sporter som möter en bred barn- och
ungdomsmassa.

Pengarna ska användas till något som kan komma till våra
kunders nytta och nöje i så hög grad som möjligt.
Hänger inte ihop med vilken sport det är. Helt beroende av
vilka satsningar klubbarna gör på t ex ungdomar och social
hållbarhet.
Tror många byggare orienterar då kartläsning och ritningsläsning har likheter.
Ungdomsidrott och idrott för funktionsnedsatta och då
spelar det egentligen ingen roll vilken disciplin.

Gärna ungdomsverksamhet eller domarverksamhet.

En blandning där även mindre lokala klubbar/föreningar
kan få ett bidrag för att driva runt sin verksamhet.

Breda sporter som kan hjälpa många ungdomar.

Gymnastik och idrott för unga tjejer och invandrare.

Sporter med stor bredd & ungdomsverksamhet.

Idrott som hela familjen kan vara med och utöva.

Vi ska sponsra de sporter och föreningar med samma
värdegrund som oss.

Ungdomar som kombinerar en sportsatsning med skola.

Idrotter som har breda ungdomsverksamheter och som
jobbar jämställt över könen.
Sporter som många av de boende i bostadsområdena
deltar i.
Hellre sponsra något lag vi tycker har en intressant profil
än en sport generellt.

Det gäller att nå så många deltagare = föräldrar som möjligt för att skapa presumtiva kunder.
Varför skall byggföretag sponsra sport när särskilt bostadsbyggande behöver bli mer kostnadseffektivt?
Tycker det är viktigast att man sponsrar lagsporter och att
en riktad del går till ungdomsidrott.

Välgörenhet, samt erbjuda bra sport paket till ett prisvärd
belopp.

Jag jobbar på ett kommunalt bolag; sponsring av enskilda
sportarter anser jag inte vara förenlig med jämlikhet i hantering av våra kunder.

Vi satsar på sponsring till föreningar med värderingar och
värdegrund som stämmer med vårt företag. I sponsring
ser vi till hur vi långsiktigt kan göra ett samarbete där båda
parter har nytta av varandra.

Föreningar som har breddidrott och ett etiskt/intregerad
verksamhet i botten och därifrån har topp, alt ren toppidrott på landslagsnivå.

Sponsring oerhört överskattad. Tror inte sponsring skapar
någon goodwill för de sponsrade företagen. Aldrig hört
någon utanför idrottsvärlden som sagt något positivt om
sponsring.
Stötta de mindre sporterna! Ett annat tips kan vara att
sponsra utifrån vad arbetsgruppen/kunderna har för intressen, därför är ju den här undersökningen klockren!

Som företag tycker jag att det framför allt är ”folkhälsoperspektivet” som är viktigt att beakta. Intressera barn och
unga för att engagera sig och idrotta mer!
Vighet smidighet, konfliktlösning alla kan träna.
Gärna en sport som är stark lokalt på orten där företaget
är etablerat.

Socialt viktigt för ungdomar och barn.

Jobbar i en kommun och då är det svårt att peka ut enskilda sporter.

Tycker det ska vara lagsporter.

Alla sorter av ungdomsidrott! :)

All ”SPORT” bör vara idéell verksamhet.

Går att koppla till så mycket positivt med koppling till byggande av livsmiljöer.

De lokala förutsättningarna tycker jag ska avgöra vilken
idrott eller vilket lag man väljer att sponsra.

Sponsoravtalen för hög nivå på fotboll är i regel dyra. Det
går att göra mycket för dessa pengarna. Eller större fokus
på ungdomsidrotten.

5. Vilka sporter tycker/tror du gör störst samhällsnytta totalt sett? Välj max tre (3) st.
100%
90%
80%

74,8%

Procent

70%
60%
50%
40%
25,8%

30%

22,4% 24,7%

20%
10%
0%

1,3%

1,6%

12,7%

7,5%
0,7%

Antal svarande: 767 st

4,4%

8,8%

15,4%

13,7%
2,7%

10,6%

8,4%
1,8%

0,8%

4,1%

Övriga sporter som gör stor samhällsnytta:

Alla sporter gör
samhällsnytta i
någon form!

Alla sporter gör samhällsnytta
Cykel
Löpning
Gymnastik
Styrketräning
Amerikansk fotboll
Crossfit
HCP idrott
Jogga i motionsspår
Körsång
Padel
Segling
Truppgymnastik
Varmluftsballong

Orientering
Dans
Boxning
Rugby
Aikido
Badminton
Gång
Innebandy
Klättring
Motionsverksamhet
Schack
Travsport
Utbildning på tjejer

Övriga kommentarer:

Samtliga sporter fyller en viktig roll för samhällsnyttan. Det
viktigaste är att det finns ett brett utbud.

Padel är sveriges snabbast växande sport, antalet utövare/
anläggningar har de senaste 3 åren dubblerats varje år.

Alla ungdomsidrotter som har sin verksamhet i socio-ekonomiskt svaga områden samt är hyfsat billiga att deltaga i.
Breda folksporter som ger stora naturupplevelser och bra
fysik, samt fotboll som samlar många unga pojkar och
skapar en gemenskap utanför gängbildning.

Lagsporter fostrar våra ungdomar på ett bra sätt förutsatt
att ledarna är utbildade eller har kunskap om att leda
grupp oavsett nivå.
Billiga för utövarna, många kan vara med, inga huliganfans,
finns över hela landet såväl i städer som på landsbygd.

Alla sporter gör samhällsnytta, svårt att välja 3 st. Den
sport som engagerar mest och har flest medlemmar i den
ort den utövas. De flesta motorsporter utgår däremot.

Ungdomsidrott oavsett idrott.

Fotbollen, i allafall i det området som jag bor i, föder integration och samarbete över nationaliteter. Ridsporten, eller
framförallt ridskolor som engagerar många tjejer.

Traditionella idrotter.

Lika förutsättningar för tjejer och killar.

Svår frågeställning - all sport är i någon mån samhällsnyttig
om än kanske på lite olika sätt. Såklart för att främja hälsa
och motion, men även motorsport kan vara samhällsnyttig
i mening att motorintresserad ungdom också har en sport
att engagera sig i.

Sporter med stor ungdomssektion.

Lagsporter.

Alla sporter, och framför allt bredden, ger störst samhällsnytta då det innebär att fler personer är i rörelse och det
mår vi alla bra av. Ju fler alternativ det finns desto större
möjlighet för alla att hitta någonting som passar just dem.
När det gäller fotboll finns det fortfarande mycket dålig kul
tur kvar i sporten, men då den lockar så stor andel flickor
och pojkar är den ändå viktig ur ett samhällsperspektiv i
att få barn att röra sig. Men många andra sporter är bättre
jämställda.

”Den sporten som
alla kan utöva.”
Det är bättre att folk är aktiva själva.
Aktiverar stora grupper ungdomar.
Boxning fångar upp de som står lite utanför.

Bra för ungdomar att idrotta både mentalt och fysikt.

Alla sporter som är inkluderande. Alla sporter främjar
välmående.

Alla föreningar som engagerar ungdomar bidrar till samhällsnyttan.

Kan utövas i alla åldrar. Både kondition och tankeförmåga
tränas.

Träning utan tävlan alla kan träna, barn, funktionsnedsatta,
och strokedrabbade.

Här tror jag inte att det är vilken sport som är avgörande
utan hur klubbarna bedriver sin verksamhet. Allt från knattenivå till elit.

Lagidrotter.

”Viktigast är
ungdomsidrott.”

Amerikansk fotboll - en sport där ALLA kan vara med
oavsett om du är kort, lång, stor eller liten. Finns en plats
för alla.
Utvecklingen av effektivare motorer och drivmedel gynnar
klimatet och samhället mest av alla sporter.

Motionssport

Fångar upp många ungdomar som annars skulle ställa till
med problem i samhället Sporter som alla kan utöva med
små ekonomiska medel.

De sporter som dra mest ungdomar gör den största samhällsnyttan (genom att hålla dem bort från ”dåligheter”).

Anser att ingen idrott bidrar med mer samhällsnyttan än
någon annan...!

En gissning, sporter som är lättillgängliga för alla och utan
allt för mycket dyra omkostnader i form av utrustning och
medlemsavgifter.
Orientering - extremt välkänt för kamratskap; körsång anses inte som sport, men bör vara en och engagerar nog
fortfarande flest/nästflest svenskar?!
Fotboll är störst, ju större desto mer pengar desto större...
Ridsport danar starka och ansvarsfulla tjejer, får tyvärr
mindre pengar. Pengar delas ut av män, till män.
Sporten exkluderar inte personer/barn som inte levererar
på topp, alla får vara med.
De där kvinnor har samma förutsättningar för sitt idrottsutövande som män.
Idrotter som involverar människor från olika samhällsgrupper.
Alla som satsar på att aktivera barn och ungdom, ingen
elitsatsning.
Engagerar mycket ungdomar med många olika bakgrunder
Motionsverksamhet för den breda folkmassan, i form av ex
Friskis & Svettis.

”Sporter som alla
kan utöva med små
ekonomiska medel.”
Mindre trängsel i staden är en posistiv sidoeffekt till bra
träning.
Klättring medför en bra livsstil och går över generationsgränser och sociala förhållanden.
Friluftsaktiviteter och korpidrott för alla och inte bara för
en elit.
Alpint; för att killar och tjejer tränar tillsammans.
Bra med lagsporter som många unga utövare har råd med
Ridsport: ungdomsidrotten och antalet utövare; Cykel: I
Sverige som motionsidrott, stort i övriga Europa.
Det finns många deltagare med hög utbildning och breda
affärskontakter i dessa tre sporter samt de är ”fina” och
rena sporter!

Det som kan utföras enskilt och framför allt ge mest
motion, upplevelse och stimulans genom att man tävlar
mot sig själv.
Håller ungdomar borta från dumheter!

Gruppaktiviteter och att lyfta fram mångfald i kön, hudfärg
och samhällsklasser.
Idrotter alla kan utöva och bidra till en bättre folkhälsa.

Jag tror för samhället är promenader bäst.

Lätta för barn att börja med och som inte kräver för
mycket dyr utrustning.

Nyttoaspekten kanske inte ska överdrivas.

Sport = friskvård, mindre antal sjukdagar, mer alert mm.

Helt beroende på klubben och vilket samhällsengagemang
de har. Men vanligare bland bredare lagidrotter. Men det
finns också små klubbar i väldigt marginaliserade sporter
som gör fantastiska insatser.

Det är något som förenar människor från olika delar av
världen, sommarsporter kan man spela i alla länder men
vinteridrotter är bra för integrationen.

Svårt att välja men tycker den idrott som satsar på ungdomssidan är viktigast samt att idrotten är jämställd så att
kvinnor får samma möjligheter som män vad gäller ekonomiska förutsättningar.
Det är mycket svårt att gissa men all oorganiserad rörelseutövning är svår att beräkna. Cykelpendling och joggingturer gör nog väldigt mycket för folkhälsan.
Fotboll genom intregration av invandrare, kampsport
inbillar jag att det kan fånga upp killar på glid, ridsport ger
flickor möjlighet att ta plats.
Sporterna engagerar många från tidig ålder och av båda
könen. Tyvärr är fotbollen drabbad av mycket problem
med alla huliganer som förstör för andra.
Jag tror all idrott gör nytta man lär sig så mycket respekt,
empati, acceptera olika människor, man håller sig från att
göra tokigheter.
All idrott gör samhällsnytta. Dock ej fotboll då vissa supportrar gör mest skada.
Stora idrotter som engagerar många ungdomar.
Korpidrotter, folkidrotter även skytterörelsen hör dit.
Lagsporter för att lära sig att samarbeta och kampsport för
tydlig disiplin.
Alla former av aktiviteter som betyder rörelse och ansvar.
Billig sport världssport alla känner till den och alla kan vara
med oavsett bakgrund.
Jag tror att idrott i skolan ger största nyttan för flertalet,
dagens sportutövande är för specialiserad och kravfyllt.
Alla fritidsaktiviteter som fångar upp ungdomar gör nytta.
Tycker inte det går att prioritera utifrån t ex medlemsantal.

All sport gör samhällsnytta för våra barn och ungdomar
men jag tror att fotboll är den som är lättast/störst när det
kommer till antalet utövare och att ”alla kan lira boll”.
Möjligen ger barn- och ungdomsidrott vissa positiva effekter på samhället. I övrigt är det bara pengar för utövarna
och föreningarna som gäller.
Tyvärr är det alldeles för få idrotter som fångar upp första
och andra generations invandrare. Idrott är en fantastisk
möjlighet för bästa integrering av människor från hela världen men den möjligheten missar tyvärr de flesta föreningingarna.
Bredast och lättåtkomlig för ungdomar.

7. Vilken/vilkasporter vet/tror du att ditt företag sponsrar/samarbetar med lokalt?
100%
90%
80%

Procent

70%
60%
50%
37,8%

40%

30,6%

30%
20%
10%

5,4% 4,5%
2,7%
1,9%

28,1%

10,6% 13,0% 11,0%
3,6%

0%

Antal svarande: 774 st

0,6%

5,2% 7,4% 5,4%

12,6%
2,1% 0,9% 3,9%

5,7%

Övriga sporter ditt företag sponsrar/samarbetar med lokalt:

Cykel
Trav
Barn- & ungdomsverksamhet
Badminton
Segling
Bowling
Hinderbanesport (Obstical Course Race)
Minigolf
Padel
Speedway

Orientering
Volleyboll
Amerikansk fotboll
Löpning
Triahtlon
Futsal
Hästsport
Motionsanläggning
Rugby
Ultimate frisbee

8. Vilken sport vet/tror du att ditt företag sponsrar/samarbetar med på riksnivå
(om ni jobbar/finnsrikstäckande)?
100%
90%
80%

Procent

70%
60%

53,3%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

18,8%

13,0%
1,2% 2,1%

1,7% 1,4% 1,3% 0,3%

Antal svarande:
766 st

12,4%

Ö
v
r
i
g
a

5,8%

1,6%

Trav
Segling
Amerikansk fotboll

0,0%

3,5% 2,6% 1,4%
0,1% 1,4% 0,9%

Cykling
Löpning
Enskilda motionslopp

2,1%

9. Tycker du att sporten tar för stor andel av byggbranschens sponsorpengar ?
(Att t ex kultur eller välgörenhet får för liten andel?)
100%
90%
80%
70%

Procent

60%

55,3%

50%
40%
30%
21,9%
20%
10%

13,5%
9,3%

0%
Ja

Antal svarande: 778 st

Kanske

Nej

Vet ej

Övriga kommentarer:
Är ju ett sätt att möta morgondagens medarbetare.
För vårt företags räkning gör det inte det, men även jag har
ju noterat att bygg är överrepresenterat i sponsorsammanhang.
Jag tycker sponsorpengar i större utsträckning ska riktas till
barnidrotten istället för den idrott som av sig självt inbringar pengar.
Tycker det är väldigt viktigt med idrott framför allt fysiskt
men även bra att tävla på alla nivåer.
Sällan man hör byggbranschen sponsra kultur men ofta
välgörenhet som barncancerfonden etc.
Idrott i allmänhet och lagsport i synnerhet är på ungdomsnivå fantastiskt berikande för den personliga utvecklingen.
Gärna mer fokus mot friskvård o utomhusaktiviteter.
Få lag tar en stor andel.
Tycker att det är bra att satsa på sport & friskvård!
Jämställdhetsperspektivet samt CSR får inte tillräckligt
utrymme.

Sport tar inte för mycket pengar. Men pengarna satsas
inte där de gör störst nytta. Detta går att kombinera på ett
mycket bättre sätt! Sport kan vara ett fantastiskt hållbart
och samhällsutvecklande sätt att investera i. Men inte
kravlöst.
Däremot tycker jag att större vikt på att sponsring av att
engagera ungdomar.
Kultur i denna stad får sin beskärda del ändå och ”kultur”
satsningar vet jag inte om det ger något mervärde.
Dela upp det på fler idrotter.

”Jag tror att det är viktigt
att sponsra även andra
områden som t.ex.
samhällsfrågor och
kvinnor i byggbranschen.”

Sporten gör väldigt mycket för ungdomar och välmåendet/
hälsan i samhället.

Sport och idrott är det viktigaste inslaget för en god folkhälsa. Våra fantastiska idrottsprofiler bidrar till att motivera
oss andra att sköta vår egen träning.

Idrotten borde få mer pengar, finns för lite idrottshallar
idag, barnen måste röra oss mer, inte sitta stilla vid datorer
m.m.

Lägg gärna ev sponsorpengar på barn- och ungdomsidrott
där de gör mer nytta.

Sponsring ska ske ur ett företags- och helhetsperspektiv.
Värderingar o mål.

Vi får inte sponsra något längre. Får delta med pengar i
arrangemang inom samhällsbyggnad som är vårt område.

Det är bra att byggbranschen lägger sponsorpengar till
sporten, däremot så kan jag tycka att fördelningen kan var
lite snedvriden då vissa företag lägger ”allt” på stora evenemang och man glömmer de små hårt arbetande föreningarna, som är plantskolan.

Det som är fel är att normalt så sponsrar företagen den
idrotten som högsta chefen är engagerad i? Jäkligt underligt.

Pengarna borde styras mer till ungdomsverksamhet.
Framförallt riktas inte pengarna så att de ger mest nytta
socialt.
Det viktiga är att klubbarna har ett CSR-arbete, då behöver
man inte välja.
Företaget har som policy att inte sponsra idrott då det
finns en risk för etiska övertramp. Tycker personligen att
detta är synd.
Borde finnas fler intressanta alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv.

Däremot så är det tveksamt om elitidrotten skall ta del
av det mesta, anser att sponsringen där har ett primärt
syfte av att få företaget att synas. Att främja folkhälsan
med alltför många stillasittande vuxna gör betydligt mer
samhällsnytta.

Definitivt på högre nivå.
Relativt samhällsnyttan så får sport mer än nog och kultur
brukar generellt få för lite.
Som nämndes tidigare så är byggbranschen och idrott/
sport sammanlänkade. Det är klart att man kan välja andra
ändamål men å andra sidan så behöver ideella sport-Sverige all hjälp de kan få!
Sponsorer vill mer och mer få ut något av sin ekonomiska
sponsring, inte bara ge pengabidrag, (I alla fall i storstäder-orter. Fler konkurrenter i storstaden om pengarna,
så tror man behöver finna nya vägar i samarbeten mellan
föreningar och företag).
Vansinnigt att sponsra som det görs i såväl Sverige som
världen. Så mycket pengar som kastas bort till minimal
återbäring. Skapar ingen good will hos allmänheten som
enbart anser att byggkostnaderna och hyrorna skulle vara
lägre utan denna sponsring.
Det är viktigt att alla kan få möjlighet att ta del av sportverksamheter. Träning, tävling resor m.m.
Sporten engagerar så väldigt många fler.
Kan inte elitidrotten klara sig utan sponsring har den inget
berättigande. Med tanke på allt bråk kring exempelvis
fotboll och ishockey kan sponsring tvärtom skada sponsorerna.
Borde vara mer social sponsring. Som ev. även kan vara
idrott.
Eller i alla fall ”storklubbarna” istället för ungdomsidrotten.
Överbetalda idrottsmän rimmar dåligt.
Sporten kan intressera individen så att sjukfrånvaron
minskar.
Dock fel att man glömmer små föreningar och sporter som
inte är de stora exempelvis konståkning. Oftast de stora
föreningarna som får all sponsring och som egentligen inte
har något stort behov av det.
Det vore bra för byggbranschen att vidga sina vyer.

Det finns absolut andra sätt för företag att synas än bara
genom sport och samtidigt göra en god insats.

Sport är en stor anledning att sponsra pga av hälsonyttan,
som gynnar samhället i stort.

Sponsring av fotboll och ishockey på elitnivå bidrar till en
extrem löneinflation bland spelarna, samtidigt som samhällsnyttan är begränsad. Kulturella aktiviteter för barn/
ungdom, samt välgörenhet, lokalt och globalt borde få en
större andel av kakan.

Rynkebyteamet mot Barncancer är ett bra och vettigt
alternativ.

Kultur är oxå viktigt i vardagen. Alla kan inte tycka lika.

Det är viktigt att barn och ungdomar rör på sig.
Fel balans.

10. Tycker du personligen att det är viktigareatt sponsra breddidrott eller elitidrott?
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Procent
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1,5%
0%
Sponsring av breddidrott är
viktigast

Antal svarande: 780 st

Sponsring av elitidrott är viktigast

Både och, eftersom bredd- och
elitidrott är beroende av varandra

Vet ej/vill ej svara

